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අ. භා. 9.30ට පාර්ලිමේ්දතුව රැ ප් විය.   

කථානායකතුමා [ගුණ කුණ ජයසූරිය මහසතා] මූලා්නාරූඪ විය. 
பாராளுமன்றம் மு.ப. 9.30 மணிக்குக் கூடியது.  

சபா ாயகர் அவர்கள் [மாண்புமிகு கரு ஜயசூாிய) தகலகம 

வகித்தார்கள். 

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

 

විගණකාධිපිනවරයාමේ වාර්තාව 
கணக்காய்வாளர் அதிபதியினது அறிக்கக 

AUDITOR-GENERAL'S REPORT  
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபா ாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශ්රී ටාංකා ප්රජාතාන්්රික සොජවාදී ජවරජශආ ්ඩුක්රෙ 

වයවසනාාශ  14(()  වයවසනාාව ප්රකාරව, 2017 හුදල් වර්යය සහහා 

විගණකාධිපතිවරයාශේ වාර්තාශ  ශදවැලධ කාඩුඩශආ VII හා 

VIII ශකොටසන ෙෙ ඉදින්පත් කරමි. 

 
ගුණ ලක්ෂපම්ද කිරිඇල්ල මහසතා (රාජය වයව්ාය  ක්දා  

උඩරට උුණමය ්හස මහසනුවර ්ංවර්ධාන අමාතයතුමා ්හස 

පාර්ලිමේ්දතුමේ ්භානායකතුමා) 
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல - அரச ததாைில்முயற்சிகள், 

மகல ாட்டு மரபுாிகமகள் மற்றும் கண்டி அபிவிருத்தி 

அகமச்சரும் பாராளுமன்றச் சகப முதல்வரும்) 

(The Hon. Lakshman Kiriella - Minister of Public 
Enterprise, Kandyan Heritage and Kandy Development and 
Leader of the House) 

ගු කාාවායකුරෙලධ, “එකී වාර්තා හුද්රණය කළ ුතුරය”යි ෙෙ 

ශයෝජවා කරමි. 

 
ප්රශ්පනය විම්න ලින්ද  ්භා ්ේමත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
වාර්තාව මුද්රණය ක  ුතතුයි  ියමය ග කරන ලී. 
அறிக்கக அச்சிடப்படக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Ordered that the Report be printed. 

ලිපි මල්ඛනාිනය පිළිගැ්දවීම 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 
ගුණ ගය්දත කුණණාිනලක මහසතා (ඉඩේ ්හස 

පාර්ලිමේ්දතු ප්රින්ං ප්කරණ අමාතයතුමා හසා ණණ්ු 

පාර්ශ්පවමේ ප්රධාාන ්ංවිධාායකතුමා)  
(மாண்புமிகு கயந்த கருணாதிலக்க - காணி மற்றும் 

பாராளுமன்ற மறுசீரகமப்பு அகமச்சரும் அரசாங்கக் 

கட்சியின் முதற்யகாலாசானும்) 

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

ගු කාාවායකුරෙලධ, ෙෙ ගු අග්රාොතයුරො සහ ජාතික 

ප්රතිපත්ති, ්ර්ිකක කටුතුර, වැවත පදිාංික කිරීම් හා ුනවුත්ාාපව, 

උුරු පළාත් සාංවර්රව, වෘත්තීය ුනණපණු හා ලධුනණතා සාංවර්රව 

සහ ශයෞවව කටුතුර  අොතයුරො ශවනුශවන් 2017 වර්යය සහහා 

අල්ටසන ශහෝ දූයණ ශකොමියන් සභාශ  වාර්ෂික වාර්තාව ඉදින්පත් 

කරමි. 

එෙ වාර්තාව නවතික කටුතුර (දූයණ විශරෝධි  සහ ොරය 

කටුතුර පිිතබහ ්ාංශික අධීක්යණ කාරක සභාව ශවත ශයොහු කළ 

ුතුරයැයි ෙෙ ශයෝජවා කරමි. 

 
ප්රශ්පනය විම්න ලින්ද  ්භා ්ේමත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ගුණ ලක්ෂපම්ද කිරිඇල්ල මහසතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගු කාාවායකුරෙලධ, 2018 වර්යය සහහා පාර්ලිශම්න්ුරශ  

සභාවායක කාර්යාටශආ වාර්ෂික කාර්ය සාරව වාර්තාව ෙෙ 

ඉදින්පත් කරමි. 

එෙ වාර්තාව නවතික කටුතුර (දූයණ විශරෝධි  සහ ොරය 

කටුතුර පිිතබහ ්ාංශික අධීක්යණ කාරක සභාව ශවත ශයොහු කළ 

ුතුරයැයි ෙෙ ශයෝජවා කරමි. 

 
ප්රශ්පනය විම්න ලින්ද  ්භා ්ේමත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ගුණ ගය්දත කුණණාිනලක මහසතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருணாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගු කාාවායකුරෙලධ, ෙෙ හුදල් අොතයුරො ශවනුශවන් 

2017 වර්යය සහහා ශ්රී ටාංකා සුරාබ ද ශදපාර්තශම්න්ුරශ  කාර්ය 

සාරව වාර්තාව ඉදින්පත් කරමි. 

එෙ වාර්තාව රජශආ හුදල් පිිතබහ කාරක සභාව ශවත ශයොහු 

කළ ුතුරයැයි ෙෙ ශයෝජවා කරමි. 

 
ප්රශ්පනය විම්න ලින්ද  ්භා ්ේමත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

305 306  



පාර්ලිශම්න්ුරව 

ගුණ වජිර අමේවර්ධාන මහසතා (අභය්දතර හසා ප්වමශශ් 

කටුතතු ්හස ප ාත් ්භා හසා ප ාත් පාලන අමාතයතුමා) 
(மாண்புமிகு வஜிர அயபவர்தன - உள்ளக, 

உள் ாட்டலுவல்கள், மாகாண சகபகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி 

அகமச்சர்) 

The Hon. Wajira Abeywardana - (Minister of Internal and 
Home Affairs and Provincial Councils and Local 
Government)  

ගු කාාවායකුරෙලධ, 2017 වර්යය සහහා ශරජිසනට්රාර් 

ජවරාල් ශදපාර්තශම්න්ුරශ  කාර්ය සාරව වාර්තාව හා ගිණුම් ෙෙ 

ඉදින්පත් කරමි.  

එෙ වාර්තාව අභයන්තර පන්පාටවය හා රාජය 

කළෙවාකරණය පිිතබහ ්ාංශික අධීක්යණ කාරක සභාව ශවත 

ශයොහු කළ ුතුරයැයි ෙෙ ශයෝජවා කරමි.   

 
ප්රශ්පනය විම්න ලින්ද  ්භා ්ේමත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
මපත්්ේ 
மனுக்கள் 
PETITIONS 

 
ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபா ாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගු ටකී ජයවර්රව ෙහතා - [සභා ගර්භය ුරළ වැත.] 

 
ගුණ බුශධික පිනරණ මහසතා (කර්මා්දත හසා වාණිජ කටුතතු 

ියමය ජය අමාතයතුමා) 
(மாண்புமிகு புத்திக பதிரண - ககத்ததாைில் மற்றும் வாணிப 

அலுவல்கள் பிரதி அகமச்சர்) 

(The Hon. Buddhika Pathirana -  Deputy Minister of 
Industry and Commerce)   

ගු කාාවායකුරෙලධ, ෙෙ පහත සහහන් ශපත්සම් ුරව 

පිිතගන්වමි. 

 

(1)  පන්ලධපිටිය, ඇරැ වට, රත්ව ොවත, අාංක 4(4/1 බී දරව 
සනාාවශයහි පදිාංික සී. අශේවිරෙ ෙහතාශගන් ටැුණණු 
ශපත්සෙ; 

(2)  අකුරැසනස, පර දව, දම්බරශගොඩවත්ත යව ලිපිවශයහි පදිාංික 
ශක්. වන්දශසේව ෙහතාශගන් ටැුණණු ශපත්සෙ; සහ 

(3)  ොතර, සුල්තාවාශගොඩ, ගුුණ වත්ත යව ලිපිවශයහි 
පදිාංික  සෙරවීරශේ ෙශහේන්ද්ර ෙහතාශගන් ටැුණණු ශපත්සෙ. 

 
ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபா ாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගු  සුසන්ත ුනාංිකලධටශම් ෙහතා - [සභා ගර්භය ුරළ වැත.] 

ගු ටසන්ත අටගියවන්ව ෙහතා - [සභා ගර්භය ුරළ වැත.] 

 
ඉිනරිපත් කරන ලා  මපත්්ේ  මහසජන මපත්්ේ පිළිබඳ කාරක 

්භාවට පැවරිය ුතතු යි  ියමය ග කරන  ලී. 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மனுக்ககளப் தபாதுமனுக் குழுவுக்குச் சாட்டக் 

கட்டகளயிடப்பட்டது. 

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

ප්රශ්පනවලට වාිකක පිළිතුුණ 
வினாக்களுக்கு வாய்மூல விகடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

 

මඩංගු අවා ානම : රත්නපුර ින්පත්රික්කය 
தடங்கு அபாயம்: இரத்தினபுாி மாவட்டம்   

THREAT OF DENGUE: RATNAPURA DISTRICT 
12/'18 

1. ගුණ මහසේෂා විතානමේ මහසතා 
(மாண்புமிகு யஹசா விதானயக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

ශසෞඛය, ශපෝයණ හා ශද්ීයය නවදය අොතයුරොශගන් ඇසූ 

ප්ර නවය - (1    

(අ  (i) ශම් වවවිට රත්වුනර දිසන්රික්කශආ වාර්තා වී ඇති 
ශඩාංගු ශරෝගීන් සාංඛයාව ශකොපෙණද; 

 (ii) දිසන්රික්කය ුනරා ශඩාංගු අවදාවෙක් පවතිව බව 
දන්ශන්ද; 

 (iii) එෙ තත්ත්වය පාටවය කිරීෙට අොතයාාං ය ගනු 
ටබව පියවර කවශර්ද; 

 යන්ව එුරො ශෙෙ සභාවට දන්වන්ශන්ද? 

(්  ශවොඑශසේ වම්, ඒ ෙන්ද? 
 

சுகாதாரம், யபாசகண மற்றும் சுயதச மருத்துவ 

அகமச்சகரக் யகட்ட வினா: 

(அ) (i) தற்சமயம் இரத்தினபுாி மாவட்டத்தில் 

பதிவாகியுள்ள தடங்கு ய ாயாளர்களின் 

எண்ணிக்கக எவ்வளதவன்பகதயும்; 

 (ii) மாவட்டம் முழுவதும் தடங்கு ய ாய் அபாயம் 

 ிலவுகின்றததன்பகத அறிவாரா என்பகதயும்; 

 (iii) யமற்படி  ிகலகமகய கட்டுப்படுத்துவதற்கு 

அகமச்சு யமற்தகாள்ளும்  டவடிக்கககள் 

யாகவ என்பகதயும்; 

 அவர் இச்சகபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்யறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Health, Nutrition and Indigenous 

Medicine: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) the number of dengue patients that has been 
reported in Ratnanpura District by now; 

 (ii) whether he is aware that Ratnanpura 
District  is a dengue-prone area; and 

 (iii) the steps taken by the Ministry to control 
that situation? 

(b) If not, why? 
 
ගුණ (වවා ය) රාජිත ම ේ්නාරත්න මහසතා (ම් ඛය  

මප ෂණ හසා මශශීය වවා ය අමාතයතුමා) 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலா ிதி) ராஜித யசனாரத்ன - 

சுகாதாரம், யபாசகண மற்றும் சுயதச மருத்துவ அகமச்சர்) 

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne - Minister of Health, 
Nutrition and  Indigenous Medicine)  

ගු කාාවායකුරෙලධ, එෙ ප්ර නවයට පිිතුරර ශෙශසේය. 

307 308 
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(අ   (i) 

 
 

 (ii)  ඔ . 

 (iii)  

 ජාතික ෙට්ටමින්, පන්සර ශපොලීසිය සහ 
්රක්යක අොතයාාං ය සෙක ඒකාබද්රව 
සැටසුම් ශකොට දිසන්රික්කය ුරළ අධිඅවදාවම් 
ග්රාෙ ලධටරාන් ශකොට්සාසවට ලධවාස පරීක්යා 
කිරීශම් වැඩසටහන් අඛඩුඩව ක්රියාත්ෙක 
කිරීෙ. 

 දිසන්රික්කය ුරළ ලධවාස පරීක්යාව, ශබෝවව 
සනාාව ඉවත් කිරීෙ සහහා ලධවැසියන් 
දැනුවත් කිරීෙ ඇුරළු ෙ දු ෙර්දව 
ක්රියාකාරකම් සහහා ශසෞඛය නවදය 
ලධටරාන් ශකොට්සාස ශවත ෙ දු ෙර්දව 
සහායකයින් ටබා දීෙ. 

 ධූොයව කටුතුර සහහා අව ය කරව 
රසායලධක ද්රවය සහ ධූොයව යන්්ර ටබා 
දීෙ. 

 2017-2018 වර්ය සහහා රත්වුනර පළාත් ෙහ 
ශරෝහට සහ ඇඹිලිපිටිය, බටාංශගොඩ, 
කහවත්ත, කටවාව, ඇහැිතයශගොඩ යව 
ශරෝහල් සහහා හදිසි සත්කාර ඒකක, ඇහන්, 
අල්ට්රා සන්න් ස සනක්න් යන්්ර, ුධිර ීඩඩව 
ොපක ඇුරළු ශරෝගී සත්කාරය සහහා අව ය 
උපකරණ ටබා දීෙ.  

 ශසෞඛය අොතයාාං ය ේ න් රත්වුනරය 
දිසන්රික්කය ුරළ ම්ම් ෙට්ටශම් ශඩාංගු ෙර්දව 
කටුතුර සහහා මූටය ප්රතිපාදව ටබා දීෙ. 

 අදාළ ශසෞඛය කාර්ය ෙඩුඩට ුනණපණු කිරීශම් 
වැඩසටහන් ක්රියාත්ෙක කිරීෙ.   

 පාසල් පද්රතිය ුරළ ශඩාංගු රහිත පාසට 
ශත්රීශම් තරගය වැලධ වැඩසටහන් 
ක්රියාත්ෙක කිරීෙ. 

 කීට විදයා සක්ක්යණ ක්රියාකාරකම් ඇගමේශම් 
වැඩසටහන් හා ෙ දු ෙර්දව වැඩසටහන් 
ඇගමේශම් වැඩසටහන් ක්රියාත්ෙක කිරීෙ. 

 ජවතාව දැනුවත් කිරීශම් වැඩසටහන් 
අඛඩුඩව ක්රියාත්ෙක කිරීෙ.  

(්   පැව ශවොවඟී. 

 

ගුණ මහසේෂා විතානමේ මහසතා 
(மாண்புமிகு யஹசா விதானயக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

ගු කාාවායකුරෙලධ, ෙශේ පළහුවව අුරු ප්ර නවය ෙෙ ගු 

අොතයුරොශගන් අහවවා. ගු අොතයුරෙලධ, ඔබුරො කිූ  පන්දි 

ශසෞඛය අොතයාාං ය ශඩාංගු ෙර්දව වැඩසටහව ශවනුශවන් 

සුවිශ ේෂි දායකත්වයක් ටබා ශදවවා. හැබැයි, වසශර් ශම් කාට 

සීොශ  ඔය අවදාවෙ වැහැ. වහුත්, වැහි කාටය ්රම්භ වව 

ශකොට -ෙැයි, ජුලධ, ජූලි වව ශකොට- අශේ දිසන්රික්කවටට ශම් 

ප්ර නවය තදින්ෙ බටපාවවා. ගු අොතයුරෙලධ, ඒ කාට සීොශ දී 

සෙහර අවසනාාවට එය පාටවය කර ගන්ව ශවොහැකි තත්ත්වයට 

පත් වව බවත් අපි දැක තිශබවවා. ො උදාහරණයක් කියන්වම්. 

පසු ගිය වසශර්දී රත්වුනරය දිසන්රික්කශආ ප්රරාව පාසටක් වව 

පර්ගසන් විදයාටය අසට කානු පද්රතිය ුරළ ශඩාංගු ෙ දුවන් ශබෝ 

ශවටා, අන්තිශම්දී අහිාංසක දුවකු මිය යව තත්ත්වයට පත් 

ශවටා ශටොකු කටබටයක් ඇති න්ණා.  

ගු අොතයුරෙලධ, ො ඔබුරොශේ අවරාවයට ශම් 

කාරණයත් ශයොහු කරවවා. ශම් ශවනුශවන් ඔබුරො පසු ගිය 

කාටශආ ශයෝජවාවක් කළා අපට ෙතකයි, ශසෞඛය නවදය 

ලධටරාන් කාර්යාට හරහා ධූොයව කටුතුර සහහා අ තින් 

සහායකවුන් බහවා ගත ුතුරය කියා. ඒ බහවා ගැ ෙ සි ද කළාද? 

එශහෙ සි ද කළා වම් අශේ ප්රශද් වට සිටිව, ඒ සම්බන්රව වැඩ 

කරන්ව ුනළුවන්, සහශයෝගය ශදන්ව ුනළුවන් අයටත් අවසනාාවක් 

ටැශබන්ව ඕව්.   

ගු ඇෙතිුරෙලධ, ශම් ශවනුශවන් වර්යය ුනරාෙ අවරාවශයන් 

සිටින්ව ශවවෙෙ කඩුඩායෙක් ශසෞඛය අොතයාාං ශයන්  ශයොහු 

කරටා තිශබවවාද? ශෙොකද, ඒ කාට සීොවට විතරක් අවරාවය 

ටක් කශළොත් ශම් ශරෝගය පාටවය කර ගන්ව අපට ශවොහැකි 

වව ලධසා. 

 

ගුණ (වවා ය) රාජිත ම ේ්නාරත්න මහසතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலா ிதி) ராஜித யசனாரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

ශම් සහහා හුළු අන්ුද්ද ුනරාෙ ක්රියාත්ෙක වව ශවවෙෙ ශඩාංගු 

ඒකකයක් තිශබවවා ශසෞඛය අොතයාාං ශආ. ඒ පිිතබහ 

විශ ේයඥවරශයකු ශඩාංගු ජාතික ඒකකශආ අරයක්යවරයා ශටස 

අපි පත් කරටා තිශබවවා. ඒ අනුව තෙයි ක්රියා කරන්ශන් .  

අපි ශඩාංගු ෙර්දව සහායක තවුරරට 1,400ශදශවක් බහවා 

ගත්තා. වැඩිශයන්ෙ ශඩාංගු වාර්තා න්ණු දිසන්රික්කවටට පළාත් 

සභා හරහා  අපි ඒ 1,400ශදවා පත් කරටා යැ වා. ඒ අය දැන් ඒ 

තවුරුවටට පත් ශවටා, ඉතා වි ාට වැඩ ශකොටසක් කරවවා.  

ඒශකන්ෙ ශත්ශරවවා 2017දී 11,29)ක් ශටස හිටුන ශරෝගීන් 

සාංඛයාව, 2018දී 2,2()කට අක්ශවටා තිශබව බව. 2018දී   හිටුන 

ශරෝගීන් සාංඛයාව  201) වසශර්දී හිටුන ශරෝගීන් සාංඛයාවටත් වඩා 

අක්යි. ශම් වව ශකොට ශඩාංගු ශරෝගය ස්ශහව ප්රොණයකින් 

ෙර්දවය ශවටා තිශබවවා. වහුත් ශඩාංගු ශරෝගය අන්ුද්දකින්, 

ශදකකින් ෙර්දවය කරටා ඉවර කරන්ව බැහැ.  අද ශඩාංගු ශරෝගය 

ඇශෙන්කාශ ත් ප්රාන්ත ගණවාවක වයාේතශවටා තිශබවවා. 

සිාංගේපූුව, ෙැශල්සියාව වැලධ ඉතා පින්සි ද රටවල්වටත් ශඩාංගු 

ශරෝගීන් ස්ශහව සාංඛයාවක් අද වාර්තාශවටා තිශබවවා. 

ෙැශල්සියාශ  අශේ රටටත් වඩා ෙරණ සාංඛයාවක් වාර්තා ශවටා 

තිශබවවා.  

 
ගුණ මහසේෂා විතානමේ මහසතා 
(மாண்புமிகு யஹசா விதானயக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

ගු කාාවායකුරෙලධ, ශදවැලධ අුරු ප්ර නවය ගු සුලධල් 

හඳුන්ශවත්ති ෙන්ත්රීුරො අහවවා. 

 
ගුණ සුියල් හසඳු්දමනත්ින මහසතා 
(மாண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ගු කාාවායකුරෙලධ, ඔබුරොශේ අවසරය ඇතිව ො ගු 

ඇෙතිුරොශගන් ශදවැලධ අුරු ප්ර නවය අහවවා.  

ඇෙතිුරෙලධ, ඔබුරො ශම් ප්ර නවයට සෘජුව සම්බන්ර 

ශවොන්ණත්, ශසෞඛය අොතයවරයා හැටියට ශම් කාරණය 

සම්බන්රශයන් අවශබෝරයක් ඇතැයි කියටා ො වි නවාස කරවවා.  

ශබොරැල්ශල් තිශබව ශද්ීයය නවදය ශරෝහශල් අභයන්තර 

ශන්වාසික ශරෝගීන් සහහා අ තින් ඉදි කරුන ම්ල්ඩින්  එකක් 
තිශබවවා.  

309 310 

වර්යය 2016 2017 2018 2019 

ශරෝගී සාංඛයාව 3,165 11,296 2,246 266 



පාර්ලිශම්න්ුරව 

ඔබුරොත් ඒ ගැව දන්වවා.  ඒ ශරෝහටට ටාංකාව ුනරාෙ සිටිව 

ශරෝගීන් වි ාට ප්රොණයක් එවවා, ්ුතර්ශ ද ප්රතිකාර ටබා 

ගන්ව. එෙ ශරෝහශල් ො සහහන් කළ ම්ල්ඩින් එක ඇසන ශරෝහට 

සහහා ටබා ගන්ව කටුතුර කරවවා කියටා දැන් යම් 

්න්ශදෝටවාත්ෙක කාාවක් පැතින්ටා තිශබවවා. ශෙොකද, 

ලධටරාන්න් පින්සක් ඇවිල්ටා ඒ ගැව පරීක්යා කරටා තිශබව ලධසා. 

ශම් ගැව ඔබුරොට අවශබෝරයක් වැත්වම්, ඒ  ගැව ශසොයා 

බටන්ව කියටා ො ඉල්ටා සිටිවවා. ශෙොකද, එෙ ශගොඩවැගිල්ශල් 

විශ ේය අව යතාවක් තිශබවවා   ්ුතර්ශ ද ප්රතිකාර ටබව 

ශරෝගීන්ට. 

 

ගුණ (වවා ය) රාජිත ම ේ්නාරත්න මහසතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலா ிதி) ராஜித யசனாரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

ඒ ශගොඩවැගිල්ට කිසිෙ විධියකින් තවත් එකකට සම්බන්ර 

ශවන්ශන් වැහැ. ඒක හැ දශ , ඒ ශරෝහටටෙයි. ඇත්තටෙ එහි 

කටුතුර වැවතිටා තිුණශඩු. ෙෙ වැවත ඒ කටුතුර ්රම්භ කළා. 

දැවට එහි කටුතුර ස්ශහව  දරට අවසන්. තව ොසයකින්, 

ශදකකින් එය විවෘත කරවවා. ඒක ශදන්ශන් වැහැ කාටවත්. 

 
ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபா ாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්ර නව අාංක 2-73/'18-(1 , ගු දයාසින් ජයශසේකර ෙහතා. 

 
ගුණ ා යාසිරි ජයම ේ්කර මහසතා  
(மாண்புமிகு தயாசிறி ஜயயசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගු කාාවායකුරෙලධ, ො එෙ ප්ර නවය අහවවා. 

 
ගුණ ගය්දත කුණණාිනලක මහසතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருணாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගු කාාවායකුරෙලධ, ුණද්ර  ාසව හා වයඹ සාංවර්රව 

අොතයුරො ශවනුශවන් ො එෙ ප්ර නවයට පිිතුරු දීෙ සහහා 

ොසයක කාටයක් ඉල්ටා සිටිවවා. 
 
ප්රශ්පනය මතු ිනනකී ඉිනරිපත් කිීමමට ියමය ග කරන ලී. 
வினாகவ மற்தறாரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
්මෘශධි ජීවමන පාය ්ංවර්ධාන වැඩ්ටහසන: වි්පතර 
சமுர்த்தி வாழ்வாதார அபிவிருத்தி  ிகழ்ச்சித்திட்டம்: 

விபரம்  
SAMURDHI LIVELIHOOD DEVELOPMENT PROGRAMME: 

DETAILS 
124/'18 

3. ගුණ චමි්දා  වි මේසිරි මහසතා 
 (மாண்புமிகு சமிந்த வியஜசிறி)  

 (The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ප්රාාමික කර්ොන්ත හා සොජ සවිබටගැන්වීම් 

අොතයුරොශගන් ඇසූ ප්ර නවය- (1   
 

(අ  (i) සෙෘද්ධි ජීවශවෝපාය සාංවර්රව වැඩසටහශන් 
මූලික අරහුණු කවශර්ද; 

 (ii) ජීවශවෝපාය සාංවර්රව වැඩසටහන් ක්රියාත්ෙක 
වව ශෂේ්ර කවශර්ද; 

 (iii) යහපාටව රජය බටයට පත්වීශෙන් අවුරුව, 
ශෙෙ ජීව ශවෝපාය සාංවර්රව වැඩසටහලධන් 
ප්රතිටාභ ටැූ  පන්ල් සාංඛයාව, එක් එක් ප්රාශද්ීයය 
ශල්කම් ශකොට්සාසය අනුව ශවන් ශවන් ව ශයන් 
කවශර්ද;  

 (iv) ඉදින්ශආදී ශෙෙ වැඩසටහව තව දරටත් වයාේත 
කිරීෙට අොතයාාං ය ගනු ටබව පියවර කවශර්ද; 

 යන්ව එුරො ශෙෙ සභාවට දන්වන්ශන්ද? 

(්  ශවොඑශසේ වම්, ඒ ෙන්ද? 
 

 ஆரம்ப ககத்ததாைில்கள் மற்றும் சமூகவலுவூட்டல் 

அகமச்சகரக் யகட்ட வினா: 

(அ) (i )  சமுர்த்தி வாழ்வாதார அபிவிருத்தி  ிகழ்ச்சித் 

திட்டத்தின் அடிப்பகட ய ாக்கங்கள் யாகவ; 

 (ii) யமற்படி  ிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் கீழ் வாழ்வாதார 

அபிவிருத்தி  கடமுகறப் படுத்தப்படும் 

துகறகள் யாகவ; 

 (iii) தற்யபாகதய  ல்லாட்சி அரசாங்கம் ஆட்சிக்கு 

வந்த பின்பு இவ்வாழ்வாதார அபிவிருத்தி 

 ிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் மூலம்  ன்கமயகடந்த 

குடும்பங்களின் எண்ணிக்கக, ஒவ்தவாரு 

பிரயதச தசயலாளர் பிாிவின் படி தவவ்யவறாக 

யாகவ; 

 (iv) எதிர்வரும் காலத்தில் இந் ிகழ்ச்சித்திட்டத்கத 

யமலும் விஸ்தாிக்க  அகமச்சு யமற்தகாள்ளும் 

 டவடிக்ககககள் யாகவ;  

 என்பகத அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்யறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Primary Industries and Social 

Empowerment: 

(a) Will he inform this  House- 

 (i) the main objectives of the Samurdhi 
Livelihood  Development Programme; 

 (ii) the fields in which livelihood development  
is done under the aforesaid  Programme; 

 (iii) the number of families  that received the 
benefits of the aforesaid Livelihood 
Development Programme after the good 
governance  government   came into power, 
separately on divisional  secretariat basis; 
and 

 (iv) the  steps taken by the Ministry to extend 
this Programme further in the future? 

(b)     If not, why? 
 
ගුණ ගය්දත කුණණාිනලක මහසතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருணாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ගු කාාවායකුරෙලධ, ප්රාාමික කර්ොන්ත හා සොජ 

සවිබටගැන්වීම් අොතයුරො ශවනුශවන් ො එෙ ප්ර නවයට පිිතුරර 

ටබා ශදවවා. 

(අ  (i) දිිතඳුකෙ පිටුදැකීෙ සහ සොජ සාරාරණත්වය 
තහන්  ුකිරීෙ. 
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[ගු සුලධල් හඳුන්ශවත්ති ෙහතා] 
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 (ii) ජීවශවෝපාය සාංවර්රව වැඩසටහන් කෘෂිකර්ෙ, 
ධීවර හා සත්ව පාටව, කර්ොන්ත හා වයවසාය 
සාංවර්රව ක්ශයේ්ර යටශත් දිවයිවෙ ්වරණ  වව 
පන්දි ප්රාශද්ීයය ශල්කම් ශකොට්සාස ෙට්ටමින් 
ක්රියාත්ෙක ශවයි. 

 (iii)   
 

 

  ප්රාශද්ීයය ශල්කම් ශකොට්සාස අනුව ශවන් ශවන් 
ව ශයන් විසනතර අසා තිශබවවා. එෙ විසනතරය 
ඇහුණුශෙහි සහහන් ශවවවා. ො එය ්භාගත* 
කරවවා. 

 (iv) 2019 වසශර්දී ශෙෙ වැඩසටහව කුඩා හා ෙරය 
පන්ොණ ජීවශවෝපාය සාංවර්රව වැඩසටහව ශටස 
ක්රියාත්ෙක ශ . ශෙයට අෙතරව සෙෘද්ධි ලධයනපාදව 
්දර්  ගම්ොව, අවාරශආ ශභෝග වගාව, අගය 
එකුර කළ ලධයනපාදව ඇති කිරීෙ, කාබලධක ශභෝග 
වගාව, ශගවුර වගා වැඩසටහන් හා ජීවශවෝපාය 
සාංවර්රවයට ඉවහල් වව යටිතට පහසුකම් ඇති 
කිරීෙ යව සාංවර්රව වැඩසටහන් ක්රියාත්ෙක 
කිරීෙට සැටසුම් කර ඇත. 

  එශසේෙ අොතයාාං ය යටශත් අපවයව ගම්ොව 
4,000ක් ම්හි කර ජාතික ්දායෙට වසරකට 
ශඩොටර් මිලියව 4,000ක් එකුර කිරීෙට සැටසුම් 
කර ඇත. 

  දැවට සෙෘද්ධි ටබව ටක්ය 1(ක පන්ල් සාංඛයාවක් 
සහ ඉදින්ශආදී සෙෘද්ධි ටබා දීෙට බටාශපොශරොත්ුර 
වව තවත් පන්ල් 840,000කශේ දායකත්වය 
ටබාශගව, ඔන්න් සවිබට ගැන්වීෙට රට ුනරා ඉදින් 
වසර 03දී වයාපෘති 40,000ක් දියත් කිරීෙට 
සූදාවම් කර ඇත. 

(්  අදාළ ශවොශ . 

ගු කාාවායකුරෙලධ, අොතයුරො පැමිීමෙට තරෙක් ප්රොද 

වව බව කි වා. ගු ෙන්ත්රීුරෙලධ, අුරු ප්ර නව තිශබවවා වම් 

ඔබුරො ඉදින්පත් කශළොත්, එුරොට පිිතුරු ශදන්ව ුනළුවන් බවත් 

කි වා.  

 

ගුණ චමි්දා  වි මේසිරි මහසතා 
(மாண்புமிகு சமிந்த வியஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගු අොතයුරෙලධ, පිිතුරර ටබා දීෙගැව ො ඔබුරොට 

සනුරතිවන්ත වවවා. ො අුරු ප්ර නව ඉදින්පත් කරන්වම්. 

ගු කාාවායකුරෙලධ, ප්රාාමික කර්ොන්ත හා සොජ 

සවිබටගැන්වීෙ කියව වියයය භාර වත්ෙන් අොතයුරොට ශයොහු 

කරව   අුරු ප්ර නවය ශෙයයි.  

ජී වශවෝපාය සාංවර්රව වැඩසටහන් ශටස ඉතා සාර්ාක වැඩ 

පිිතශවළක් තෙයි ශම් හරහා ශයෝජවා න්ශඩු. වහුත් ගු 

කාාවායකුරෙලධ, අද සොජය ුරළ ශම් වැඩසටහන් ුරිතන් 

ප්රතිටාභ ටබව සාංඛයාශවන්න් සෙෘද්ධිෙත් ශවටා ඉන්ශන් ඉතා 

සුළු පින්සක්. ඒකට ප්රරාවෙ ශහේුරවක් හැටියට අපි දකින්ශන්, ශම් 

ටබා ශදව අරහුදල් ශහෝ ජීවශවෝපාය වැඩසටහන් සහහා වව 

යාන්්රණය ඉදින්යට ශගව ය්ෙ ගැව පසුවිපරෙක් වැතිකෙයි. අද 

සෙෘද්ධි ්රාර ටබව ටක්ය 1(ක පින්සට ටැශබව  රාජය හුදල් -

ඔන්න්ශේ හුදල්- පාවිච්ික කිරීෙ පිිතබහව අවශබෝරයක් ටබා දීෙට 

කටුතුර කරන්ශන්  වැහැ. 

ශම්ශක් වගකීෙ සම්පූර්ණශයන්ෙ සෙෘද්ධි ලධටරාන්න් ගත 

ුතුරයි. ශෙොකද, ඔන්න් සෙෘද්ධිෙත් රටක් ලධර්ොණය කිරීශම් 

අර්ාශයන් බහවා ගත් ලධටරාන්න්.  ඒ ලධසා අොතයාාං ය හැටියට 

ශම් ලධටරාන්න් සිය  ශදවාශේෙ ොවසිකත්වය  ක්තිෙත් කිරීෙ 

සහ රට පිිතබහව හිතව වැඩ පිිතශවළක් හුලින්ෙ හදන්වට ඕව් 

කියටා ෙෙ හිතවවා.  එෙ ලධටරාන්න් ශයොදවාශගව ශම් 

අොතයාාං ය යටශත් අපි යම් ලධ නිකත ප්රතිටාභයක් ටබවවා වම්,  

එෙ ප්රතිලටය ගැව යම් විෙර් වයක් කරටා එය සොජයට 

ශකොතරම් දායකත්වයක් ටබා  දන්වාද කියව එක ගැව 

පසුවිපරෙක් කළ ුතුරයි කියටා ෙෙ හිතවවා.  

උදාහරණයක් ගත්ශතොත්, වර්ය ගණවාවක් තිසනශසේ අපි 

කුකුළන් ටබා දීටා තිශබවවා.  හැබැයි, කුකුළු ශගොවිශපොළ 

ලධර්ොණය ශවටාත් වැහැ, ඔන්න් සෙෘධිෙත් ශවටාත් වැහැ. ඒකට 

ශහේුරව පිිතබහව ශසොයා බටන්වට ඕව්.  සෙහර විට එහි 

ජයග්රහණය ටබා තිශබන්ශන් යම්කිසි එක් ුනද්ගටයකු ශවන්වට 

ුනළුවන්. එක් ුනද්ගටයකු ජයග්රහණය කිරීෙ ප්රොණවත් වැහැ, ගු 

කාාවායකුරෙලධ. ්රාර ටබා  ශදව පන්ල් සාංඛයාව 10 වම්, ඒ 

පන්ල් 10ෙ ඒ ප්රතිටාභ ටබා සෙෘද්ධිෙත් ශවන්වට ඕව්. එෙ ලධසා  

ශම්වා සම්බන්රශයන් පසුවිපරම් කිරීශම් වැඩ පිිතශවළක්, 

යාන්්රණයක් අොතයාාං ය ුරිතන් ශගොඩ වැ් ය ුතුරෙයි කියටා 

313 314 

දිසන්රික්කය 

ජීවශවෝපාය සාංවර්රව 

වැඩසටහලධන් ප්රතිටාභ ටැූ  

සාංඛයාව 2014 සිට 2018 දක්වා 

ශකොළඹ 4016 

ගම්පහ 6693 

කළුතර 4463 

ගාල්ට 3433 

ොතර 4677 

ෙහනුවර 5913 

හම්බන්ශතොට 2072 

ොතශල් 2270 

කුුණ්ගට 8891 

නුවරඑිතය 4371 

ුනත්තටෙ 2591 

බ දල්ට 5137 

ශෙොණරාගට 4119 

ක්ගල්ට 4414 

රත්වුනර 6349 

අනුරාරුනර 4172 

ශපොශළොන්වුව 3218 

අම්පාර 3811 

්රිකුණාෙටය 2468 

ෙඩකටුනව 3232 

වන්ලධයාව 2692 

යාපවය 5098 

ෙන්වාරෙ 2870 

හුටති  1149 

කිලිශවොච්ික 2970 

————————— 
*  පු්පතකාලමේ තබා ඇත. 
*  நூல்  ிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පාර්ලිශම්න්ුරව 

ෙෙ හිතවවා. එශහෙ ශවොශවවවා වම් ලටදායිතාවක් ඇති 

ශවන්ශන් වැහැ. හැෙදාෙ, හැෙ වර්යශආෙ අපට ජීවශවෝපාය 

සහහා හුදල් ශදන්වට ශවවවා. හැබැයි, ජීවශවෝපාය සාංවර්රවය 

ශවටා වැහැ. ගෙ ුරළ ගත්තත්, රට ුරළ ගත්තත් සෙෘද්ධි කියව 

කඩුඩායෙ එක ශගොඩකට තල් ශවටා තිශබවවා, ගු 

කාාවායකුරෙලධ. ශම්වා සම්බන්රශයන් අොතයුරො වග කිව 

ුතුරයි. වහුත්, එුරො අොතයාාං ශආ වගකීෙ භාරශගව සීමිත 

කාටයක්  ගතශවටා තිශබන්ශන්. එුරො දක්ය ඇෙතිවරශයක්. ගු 

අොතයුරොට අපි ශයෝජවා කරවවා, ශම් අොතයාාං ය ශයොදවව 

හුදල්වලින් සෙෘද්ධිෙත් රටක් ලධර්ොණය කිරීෙට අව ය වැඩ 

පිිතශවළක් සකසන කරන්ව කියටා.  

 
ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபா ாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ශබොශහොෙ සනුරතියි. ඒ කාරණය ගැව ගු අොතයුරොශේ 

අවරාවය ශයොහු කරවන්ව ්ඩුක් පාර් නවශආ ප්රරාව 

සාංවිරායකුරෙලධ.  

    

ශ්රී ලංකා ත ත මණ්ඩල ියමය ජිතය්ද:  වි්පතර  

 இலங்ககத் தூதுவராலயங்களின் பிரதி ிதிகள்: 

விபரம் 
REPRESENTATIVES IN SRI LANKAN DIPLOMATIC MISSIONS: 

DETAILS 
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 4. ගුණ (වවා ය) නලි්දා  ජයින ප්් මහසතා 
 (மாண்புமிகு (கவத்திய கலா ிதி)  ளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 

 (The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 
විශද්  කටුතුර අොතයුරොශගන් ඇසූ ප්ර නවය - (1   

 

(අ  (i) විශද් යන්හි ශම් වවවිට සිටිව ශ්රී ටාංකා දූත 
ෙඩුඩට ලධශයෝජිතයන් සාංඛයාව ශකොපෙණද; 

 (ii) ඒ අය අතර ශ්රී ටාාංකික ුනරවැසියන් ශවොවව ශහෝ 
ද්විත්ව ුනරවැසිභාවය සහිත ශහෝ  ුනද්ගටයන් 
සිටින්ශන්ද; 

 (iii) එශසේ වම්, ඔන්න් ුනරවැසිභාවය ටබා ඇති රට සහ 
ඔන්න් ශම් වවවිට ශසේවය කරනු ටබව රටවල්  
කවශර්ද; 

 යන්ව එුරො ශෙෙ සභාවට දන්වන්ශන්ද?   

(්  ශවොඑශසේ වම්, ඒ ෙන්ද? 

 
தவளி ாட்டலுவல்கள் அகமச்சகரக் யகட்ட வினா: 

(அ) (i )  தவளி ாடுகளில் இன்றளவில் உள்ள இலங்ககத் 

தூதுவராலய பிரதி ிதிகளின் எண்ணிக்கக யாது; 

 (ii )  இவர்கள் மத்தியில் இலங்ககப் பிரகசகள் 

அல்லாத அல்லது இரட்கடப் பிரசாவுாிகமகயக் 

தகாண்ட ஆட்கள் உள்ளனரா; 

 (iii )  ஆதமனில், அவர்கள் பிரசாவுாிகம தபற்றுள்ள 

 ாடுகள் மற்றும் அவர்கள் இன்றளவில் யசகவ 

யாற்றுகின்ற  ாடுகள் யாகவ; 

 என்பகத அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா?   

(ஆ) இன்யறல் ஏன்? 

asked the Minister of Foreign Affairs: 
(a) Will he inform this House-  

 (i) the number of  members of Sri Lankan 
diplomatic missions in the foreign countries 
by now; 

 (ii) whether there are non-citizens of Sri Lanka 
and the dual citizens among aforesaid 
individuals; and 

 (iii) if so, of the countries in which they have 
obtained the citizenship and the countries in 
which they are employed presently? 

(b) If not, why? 
 

ගුණ ිනලක් මාරපන මහසතා (විමශශ් කටුතතු අමාතයතුමා) 
(மாண்புமிகு திலக் மாரபன - தவளி ாட்டலுவல்கள் அகமச்சர்) 

(The Hon. Tilak Marapana -Minister of Foreign Affairs) 
ගු කාාවායකුරෙලධ, එෙ ප්ර නවයට පිිතුරර ශෙශසේයි. 

(අ  (i) ශම් වව විට ොඩුඩලික ශරේණියේශආ රාජය තාන්්රික 
තවුරු දරව දූත ෙඩුඩට ලධශයෝජිතයන් 
සාංඛයාව 24)කි. 

 (ii)   ද්විත්ව ුනරවැසිභාවය ටබා ඇති ලධටරාන්න් 
ශදශදශවකු ශසේවය කරනු ටැශේ.  

 (iii)      

 

 
 

(්   අදාළ ශවොශ . 

 

ගුණ (වවා ය) නලි්දා  ජයින්ප් මහසතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலா ிதி)  ளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 

ගු අොතයුරෙලධ, ෙෙ ඔබුරොශගන් අහන්ශන් අුරු 

ප්ර නවයක් විධියට ශවොශවයි. ඒ ශදශදවාශේ වෙ කියන්ව 

ුනළුවන්ද? 

 
ගුණ ිනලක් මාරපන මහසතා 
(மாண்புமிகு திலக் மாரபன) 

(The Hon. Tilak Marapana) 

එක්ශකශවක් තෙයි (ෙහාචාර්ය  අනූයා කුශර්.  එුරමිය 

ඕසනශේලියාශ  ශසේවය කරන්ශන්. අශවක් ශකවා වන්දටාල් 

කුශර් ෙහතා. එුරො එක්සත් රාජරාලධශආ ශසේවය කරවවා.  

 
ගුණ (වවා ය) නලි්දා  ජයින්ප් මහසතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலா ிதி)  ளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 

ගු කාාවායකුරෙලධ, ෙශේ පළහු අුරු ප්ර නවය ශෙයයි. ගු 

ඇෙතිුරෙලධ, ශ්රී ටාංකා ුනරවැසියන් ශවොවව,  එශහෙ වැත්වම් 

ද්විත්ව ුනරවැසිභාවය හිමි අය අශේ රාජය තාන්්රික ශසේවාවට 

ඇුරළත් කළාට පසුව ඇතිවව ගැට  ගණවාවකට පසුගිය 

කාටශආ දීත් අපි  හුණපණ  දන්වා. ඔන්න් ුනරවැසිභාවය ටබා ඇති  

රශට්ෙ  අශේ දූතයන් විධියට යවවවා වම්, ඔන්න්ශේ අභිටා යන්; 

එශහෙත් වැත්වම් කැෙැත්ත තිශබන්ශන් ශෙොව රටට ශසේවය 

කරන්වද කියව එක සම්බන්රව ඇත්තටෙ ප්ර නවයක් තිශබවවා.  

ඒ වාශේෙ  රට සම්බන්රශයන් ශහෝ ශම් රශට් ජවතාවශේ බ ද 

හුදල් සම්බන්රශයන් ශෙොකක් හන් වාංචාවක් වැලධ ශදයක් සි ද 

න්ශණොත්  ඔන්න්ට එශරහිව  තිෙය ක්රියාොර්ග ගැ ශම් දී 

ප්ර නවයක් තිශබවවා. 

315 316 

[ගු චමින්ද වි ශේසින් ෙහතා] 

ුනරවැසිභාවය ටබා ඇති රට ශසේවය කරනු ටබව රට 

ඕසනශේලියාව ශවෝර්ශ  

එක්සත් රාජරාලධය එක්සත් රාජරාලධය 
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ෙෙ දැව ගන්ව කැෙැතියි, ශෙන්ව ශම් ගැට ව වළක්වා 
ගැ ෙ සහහා අශේ රාජයතාන්්රික ශසේවශආ ශයදී සිටිව  අත්දැකීම් 
සහිත, පළුනුද්ද සහිත ලධටරාන්න් එෙ රටවටට යවන්ව බැන්ද 
කියටා. ඔබුරො කියව සාංඛයාව ගත්ශතොත්, ශදශදශවක් ලධසා  
ඒක ටිකක් පැත්තකින්  තියන්ව ුනළුවන් ශවයි.  විශ ේයශයන්ෙ 
ටාංකාව ලධශයෝජවය කිරීෙ සහහා අශේ රාජයතාන්්රික ශසේවාශ  
ශයදී සිටිව අත්දැකීම් සහිත, පළුනුද්ද සහිත ලධටරාන්න්  ශටොකු 
රටවල්වටට;  වැදගත් රටවල්වටට යවන්ව තීන් දවක් ගන්ව අපට 
බැන් ඇයි ? 

 

ගුණ ිනලක් මාරපන මහසතා 
(மாண்புமிகு திலக் மாரபன) 

(The Hon. Tilak Marapana) 

බැන්කෙක් වැුරවා ශවොශවයි. හැබැයි, සු දසුකම් තිශබව 
ුනද්ගටයන් ද්විත්ව ුනුවැසිභාවය ටබා ඇති ශහේුරව ෙතෙ ඔන්න්ව 
එෙ ශසේවශආ ශවොශයදවීෙ අසාරාරණයි කියටයි ෙෙ හිතන්ශන්. 
අපි කල්පවා කරටා බටන්ව ඕව්, ද්විත්ව ුනරවැසිභාවය තිශබව 
අයට  අශවක් සු දසුකම් තිශබවවා වම් ශම් තවුරුවටට පත් 
කිරීශෙන් යම්කිසි අගතියක් සිද්ර ශවවවාද කියව කාරණාව.  එෙ 
කාරණාව තෙයි අපි සැටකිල්ටට ගන්ව ඕව්. එශහෙ සැටකිල්ටට 
අරශගව අපට ඒත්ුර ගැශවවවා වම්, ඒ ශගොල්ටන්ශේ ද්විත්ව 
ුනරවැසිභාවය ශම්කට අදාළ ශවන්ශන් වැහැ; ද්විත්ව ුනරවැසිභාවය 
තිුණණත් එය ඒ ශගොල්ටන්ශේ රාජකාන්ය හන්යාකාරව ඉටුකිරීෙට 
ුනළුවන් කාරණයක් කියටා,  එශහෙ වම් අපි ඒ අයශේ සු දසුකම් 
පිිතබහව සැටකිල්ටට ශගව  ශම් පත්වීෙ ශදවවා. 

 

ගුණ (වවා ය) නලි්දා  ජයින්ප් මහසතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலா ிதி)  ளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 

ගු කාාවායකුරෙලධ, ෙශේ ශදවව අුරු ප්ර නවය ශෙයයි. 
රාජයතාන්්රික ලධටරාන්න් පත් කිරීෙ පෙණක් ශවොශවයි, ශවවත් 
රටක ුනරවැසිශයක් අශේ රශට් රාජය ්යතවයක වැදගත් 
තවුරරකට පත් කිරීෙ ලධසා න්ණු ප්ර නවයක් පිිතබහව පසුගිය 
අන්ු ද හතර තිසනශසේෙ අපි සාකච්ඡා කරවවා. ඒ තෙයි 2014 
ශපබරවාන් 27 ශවලධදා සිද්ර ශවච්ච ෙහ බැාංකු බැඳුම්කර වාංචාවට 
සම්බන්ර ශවව අර්ජුව ෙශහේන්ද්රන් හිටුන ෙහ බැාංකු අධිපතිවරයා. 
ශම් සම්බන්රශයන් කැම්වට් ෙඩුඩටශආ විශරෝරය තිුණණා. රාජිත 
ශසේවාරත්ව අොතයවරයා ඒ පිිතබහව සාක්ෂි  කියයි. කැම්වට් 
ෙඩුඩටශආ විශරෝරය තිශබද්දී තෙයි අගෙැතිවරයා ඔණපව පත් 
කශළේ. දැන් වසර හතරක් ශවවවා. ඔණප ශම් රටට ශගන්වා ගන්ව 
තවෙත් බැන් ශවටා තිශබවවා. 'අර්ජුව ෙශහේන්ද්රන්' කියව, ශම් 
රටට බරපතළ හාලධයක් සහ අපකීර්තියක් කළ එෙ ුනද්ගටයා ශම් 
රටට ශගන්වා ගැ ෙ සහහා විශද්  කටුතුර අොතයාාං ය හැටියට 
රාජය තාන්්රික ෙට්ටමින් කවර සාකච්ඡාවක් කර තිශබවවාද 
කියායි ෙෙ අහන්ශන්. ශෙොකද, අපි උදර්පව  ති ගැව 
පාර්ලිශම්න්ුරශ  සාකච්ඡා කරවවා; ඒවා සම්ෙත කර තිශබවවා. 
"ශම් අසවල් අසවල් අය ශගන්වන්ව ඕව්, ඒ ලධසායි ශම්වා 
සම්ෙත කරන්ශන්" කියා ඔබුරෙන්ටාත් කියවවා. ඒ සියල්ට 
පාර්ලිශම්න්ුරශ  සම්ෙත කර දී තිම්යදීත්, ඔණපව ශගන්වා ගන්ව 
තවෙ බැන් වී තිශබවවා. ඔණප ටාංකාශවන් ගිහිල්ටා වසර (ක් 
ශවන්ශන් වැහැ. වහුත්, ශම් සි දවීෙ ශවටා වසර (ක් ශවවවා.  
විශද්  කටුතුර අොතයාාං ය හැටියට ඔබුරෙන්ටාට ශම් 
සම්බන්රශයන් කරන්ව සැටකිය ුතුර කාර්ය භාරයක් තිශබවවා. 
ඒ තත්ත්වය ුරළ අොතයාාං ය අර්ජුව ෙශහේන්ද්රන් සම්බන්රශයන් 
-ෙට අශවක් අය ගැව වැඩක් වැහැ.-  අරශගව තිශබව ක්රියා 
ොර්ගය ශෙොකක්ද? 
 

ගුණ ිනලක් මාරපන මහසතා 
(மாண்புமிகு திலக் மாரபன) 

(The Hon. Tilak Marapana) 

ගු ෙන්ත්රීුරෙලධ, අුරු ප්ර නවයක් හැටියට ඔබුරො ශම් 

කාරණය ඇණපවාට, ශම්ක ඔබුරො අහටා තිශබව ප්ර නවයට කිසිෙ 

සම්බන්රතාවක් වැහැ. ඔබුරො අසා තිශබන්ශන් ද්විත්ව 

ුනරවැසියන් සම්බන්ර ප්ර නවයක්. ශකොශහොෙ න්ණත් ෙෙ ශම්කට 

උත්තරයක් ශදන්වම්. විශද්  කටුතුර අොතයාාං ය හැටියට අපි 

ශපොලීසිය සෙක ශම් ගැව සාකච්ඡා වට කිහිපයක්ෙ පවත්වා 

තිශබවවා. ශම් ුනද්ගටයා සම්බන්රව ශපොලීසියට අව ය කරව 

ශතොරුරු අපි ටබා දී තිශබවවා. ශම් ුනද්ගටයා අත්අඩාංගුවට 

ගන්ව දැවටෙත් Interpol හරහා රුර ලධශ දව ශදකක් ලධකුත් කර 

තිශබවවා. කැම්වට් ෙඩුඩටශආදී ශම් පිිතබහව සාකච්ඡාවක් 

න්ණාය කියව එක ගැව ෙෙ දන්ශන් වැහැ. ශෙොකද, ෙෙ ඒ 

අවසනාාශ දී කැම්වට් ෙඩුඩටශආ සාොජිකයකු ශවොශවයි. 

 
ගුණ (වවා ය) රාජිත ම ේ්නාරත්න මහසතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலா ிதி) ராஜித யசனாரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

ගු කාාවායකුරෙලධ, පැහැදිලි කිරීෙක් සහහා අවසනාාවක් 

ශදන්ව. 

 
ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபா ாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔ , කියන්ව ගු රාජිත ශසේවාරත්ව ඇෙතිුරෙලධ. 

 
ගුණ (වවා ය) රාජිත ම ේ්නාරත්න මහසතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலா ிதி) ராஜித யசனாரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

ගු කාාවායකුරෙලධ, උදයාංග වීරුරාංගට රුර ලධශ දව 

යැ ශ  අර්ජුව ෙශහේන්ද්රන්ට යවන්ව කලිනුයි. ඒත් ඔණප එවන්ශන් 

වැහැ ශන්. ශම් සහහා දීර්ඝ ක්රියාවලියක් තිශබවවා. ෙට හිශතව 

විධියට වම් ශම් සහහා වි ාට ක්රියාවලියක් තිශබවවා. අපි රටකින් 

එශහෙ ශකශවක්  ඉල් වාට ශදන්ශන් වැහැ. උදයාංග වීරුරාංග 

සම්බන්ර ඒ වැඩ කටුතුර ්රම්භ න්ශඩු ක්ට කලිනුයි. රුර 

ලධශ දවයට විුද්රව උදයාංග වීරුරාංග ඉල්ලීෙක් කර තිුණණා. 

ඒකත් ප්රතික්ශයේප ශවටා තිශබවවා.  වහුත්, තවෙත් ක්බායිවලින් 

එවා වැහැ. 

 
පල්මල්මපො  මබ මේුණව වත්ත : යටිතල පහසසුකේ  

பல்யலதபால, யபாயமருவ யதாட்டம்: 

உட்கட்டகமப்பு வசதிகள் 
BOMERUWA ESTATE IN PALLEPOLA:  INFRASTRUCTURE 

FACILITIES 

     231/’18 
5.  ගුණ මර හිණී කුමාරි විමේරත්න මහසත්මිය 
      (மாண்புமிகு (திருமதி) யராஹினி குமாாி வியஜரத்ன) 

     (The Hon. (Mrs) Rohini Kumari Wijerathna) 
කඳුරට වව ගම්ොව, යටිතට පහසුකම් හා ප්රජා සාංවර්රව 

අොතයුරොශගන් ඇසූ ප්ර නවය - (1   

(අ  (i) ොතශල් දිසන්රික්කශආ, පල්ශල්ශපොළ ප්රාශද්ීයය 
ශල්කම් ශකොට්සාසශආ, ොදිශපොළ, ශබෝශම්ුව 
වමින් වත්තක් තිශබව බවත්; 

 (ii) එහි ටයින් කාෙරවට ජීවත් වව ජවතාවට යටිතට 
පහසුකම් ශවොෙැති බවත්; 

 එුරො  දන්ශන්ද?  

(්  (i) එෙ වත්ශත් ජීවත් වව පන්ල් සාංඛයාව 
ශකොපෙණද; 

 (ii) එෙ පන්ල්වටට අව ය පහසුකම් ටබාදීෙට 
අොතයාාං ය ගනු ටබව පියවර කවශර්ද; 

 යන්ව එුරො ශෙෙ සභාවට දන්වන්ශන්ද? 

(ඇ  ශවොඑශසේ වම්, ඒ ෙන්ද? 
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පාර්ලිශම්න්ුරව 

மகல ாட்டுப் புதிய கிராமங்கள், உட்கட்டகமப்பு வசதிகள் 

மற்றும் சமுதாய அபிவிருத்தி அகமச்சகரக் யகட்ட வினா: 

(அ) (i) மாத்தகள மாவட்டத்தில் பல்யலதபால பிரயதச 

தசயலாளர் பிாிவில் மாதிதபால யபாயமருவ 

என்ற தபயாில் யதாட்டம் ஒன்று இருப்பகதயும்; 

 (ii) அங்கு லயன் அகற வீடுகளில் வசிப்பவர்களுக்கு 

உட்கட்டகமப்பு வசதிகள் இல்கல என்பகதயும்; 

 அவர் அறிவாரா ? 

ஆ) (i) அந்த யதாட்டத்தில் வாழும் குடும்பங்களின் 

எண்ணிக்கக எவ்வளவு; 

 (ii) அந்த குடும்பங்களுக்கு யதகவயான வசதிககள 

வைங்குவதற்கு அகமச்சு யமற்தகாள்ளும் 

 டவடிக்கககள் யாகவ; 

என்பகத அவர் இச்சகபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்யறல் ஏன்? 
  

asked  the Minister of Hill Country New Villages, 
Infrastructure and Community Development :  

(a) Is he aware that-  

 (i) there is an estate called Bomeruwa in 
Pallepola, Madipola  Divisional Secretary's  
Division in Matale District; and 

 (ii) the people living in line rooms therein do 
not have infrastructure facilities? 

(b) Will he inform this House- 

 (i) the number of families living in the said 
estate; and 

 (ii) the measures to be taken by the Ministry to 
provide the required facilities to those 
families? 

(c) If not, why?  

 

ගුණ ගය්දත කුණණාිනලක මහසතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருணாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගු කාාවායකුරෙලධ, කඳුරට වව ගම්ොව, යටිතට පහසුකම් 

හා ප්රජා සාංවර්රව අොතයුරො ශවනුශවන් ො එෙ ප්ර නවයට 

පිිතුරර ටබා ශදවවා. 

(අ  (i)  දලධමි. 

 (ii) දලධමි. 

(්   (i)  පන්ල් සාංඛයාව 30කි. 

 (ii) ඔ .  

  රජශආ හා ශපෞද්ගලික වැවිලි සොගම්වට ශසේවය 
කරව ශේිත ලධවාසවට ජීවත් වව ඉඩම් අහිමි 
ජවතාව සහහා අව ය ලධවාස හා යටිතට පහසුකම් 
සැපමේෙ ශෙෙ අොතයාාං ය ේ න් සි ද කරනු 
ටබයි. ඒ අනුව වැවිලි ප්රජාව ශවත පර්චසන 07ක 
ලධරන්ල් ඔේුන සහිත ඉඩෙක පිහිටි තලධ ඒකක 
ලධවාස ටබා දීෙටත්, වව ගම්ොව සාංකල්පය අනුව 
යමින්, ඒ සහහා අව ය අශවකුත් යටිතට පහසුකම් 
සැපමේෙටත් අොතයාාං ය ක්රියා කරනු ටබව අතර, 

ලධවාස සහහා අව ය ඉඩම් ලධදහසන කිරීෙ ඇුරළු 
මූලික කටුතුර අදාළ වැවිලි සොගම් ේ න් සි ද 
කරනු ටබයි. ඒ සහහා එක් ලධවසක් ශවනුශවන් 
ුපියල් 30,000ක හුදටක් අදාළ වැවිලි සොගෙ 
ේ න් දරනු ටබයි. 

  උක්ත ප්ර නවය ෙුර කර ඇති "ශබෝශම්ුව" වත්ත 
පිහිටි ඉඩෙ, ඉඩම් ප්රතිසාංසනකරණ ශකොමියන් සභාව 
සුරව පවතිව ඉඩෙක් වව අතර, එෙ ඉඩශෙන් 
අක්කර 39ක ශකොටසක් ඉඩම් ප්රතිසාංසනකරණ 
ශකොමියන් සභාව ේ න් ුනද්ගලික වැවිලිකුශවකු 
ශවත විකුණා ඇත. ඉහත සහහන් කර ඇති පන්ල් 
30 එෙ අක්කර 39ක ඉඩම් සීොශවන් පන්බාහිරව 
ටයින් කාෙර ුරළ ජීවත් වව අතර, එෙ ටයින් 
කාෙර පිහිටි ප්රශද්  ද කිසි ද වැවිලි සොගෙක 
පාටවයට යටත්ව ශවොෙැත. 

  උක්ත ඉඩශෙහි අයිතිය ලධරන්ල් කර, අදාළ පන්ල් 
ශවත ටබා ශදන්ශන් වම්, ඒ හා සම්බන්ර අදාළ 
අොතයාාං  වව ඉඩම් අොතයාාං ය, වැවිලි 
කර්ොන්ත අොතයාාං ය හා ලධවාස හා සාංසනකෘතික 
කටුතුර අොතයාාං ය හා සාකච්ඡා කර, ඒ සහහා 
අව ය පියවර ගැ ෙට කටුතුර කළ හැකි බව 
දන්වා සිටිමි. 

(ඇ    අදාළ ශවොශ . 

 

ගුණ මර හිණී කුමාරි විමේරත්න මහසත්මිය 
(மாண்புமிகு (திருமதி) யராஹினி குமாாி வியஜரத்ன) 

(The Hon. (Mrs) Rohini Kumari Wijerathna) 

ගු කාාවායකුරෙලධ, ෙශේ පළහුවව අුරු ප්ර නවය ශෙයයි. 

ගු අොතයුරො ටබා  දන් පිිතුරර ලධවැරැදියි. ඒක LRC එක 

සුර ඉඩෙක් තෙයි. එය  තයනුූලටව ශපෞද්ගලික අාං ය ශවත 

පවරා තිශබවවා. එුරො කිූ  විධියට ඒ අක්කර 39 ඇුරශළේ තෙයි 

ශම් ටයින් කාෙර ටික පිහිටා තිශබන්ශන්. වහුත්, ශම් ශපෞද්ගලික 

අයිතිකුවන් කිසිෙ විධියකින් ශම් අයට කිසිෙ පහසුකෙක් 

සටසන්ශන් වැහැ. ශම් අයට ඉඩම් ටබා දිය ුතුර තැන් සහ ඒ 

අව ය වටපිටාව සම්බන්රශයන් විසනතර සහහන් කරටා ශම් වව 

විට ප්රාශද්ීයය ශල්කම්ුරො ේ න් වාර්තාවක් සකසන කර එවා 

තිශබවවා. එෙ කටුතුර කරව දිවය කවදාද කියව එක අපට 

දැවගන්ව ුනළුවන්ද?  

 

ගුණ ගය්දත කුණණාිනලක මහසතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருணாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගු කාාවායකුරෙලධ, එෙ කාරණය ගු ඇෙතිුරොශේ 

අවරාවයට ශයොහු කරටා, එෙ දිවය දැනුම් ශදන්වම්. 

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபா ாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහොහයි, ගු ඇෙතිුරෙලධ. ගු ෙන්ත්රීුරමියලධ, ශදවැලධ අුරු 

ප්ර නවය අහන්ව.  
  

ගුණ මර හිණී කුමාරි විමේරත්න මහසත්මිය 
(மாண்புமிகு (திருமதி) யராஹினி குமாாி வியஜரத்ன) 

(The Hon. (Mrs) Rohini Kumari Wijerathna) 

ෙශේ ෙැතිවරණ ශකොට්සාසශආ ටේගට අඹන්ගක ශකෝරශළේ 

ප්රාශද්ීයය ශල්කම් ශකොට්සාසශආ ඔය විධියටෙ LRC එක සුර 

ඉඩම් ශම් වව විට “ක්සාන්” කියව සොගෙට පවරා දී තිශබවවා. 

එශසේ පවරටා දැන් වසර ගණවාවක් ශවවවා. ඒ අයට භාර දීටා 

තිශබන්ශන් අක්කර 19)ක විතර ප්රොණයක්. වහුත්, ටට වැඩි 

ප්රොණයක් ඒ අය ුකක්ති විිනවවා. ශෙන්ව ශම් ශකොටස ඇුරශළේ 
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[ගු ශරෝහිීම කුොන් විශේරත්ව ෙහත්මිය] 
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ටයින් කාෙර 71කට අධික ප්රොණයක් තිශබවවා. ඒවා සියල්ට 

වාය ය්ශම් තර්ජවයට ටක් ශවටා තිශබවවා. ශටොකු වර්යාවක් 

්ශවොත් ඒවා වාය ය්ශම් තර්ජවයට ටක් ශවවවා. එෙ ලධසා ෙෙ 

ශම් ඉල්ලීෙ ඔබුරොශගන් කරවවා. ශබෝශම්ුව වත්තත් 

ශපෞද්ගලික වත්තක්. ඒ අයට සහව සටසවවා වාශේෙ ශම් 

ගම්ෙක්ව ප්රශද් ශආ වාගටවත්ශත් වාය ය්ශම් තර්ජවයට ටක් 

ශවටා සිටිව අයට භූමිය ටබා දීටා, ඒ අයට ලධවාස ඉදිකර ගන්වට 

අව ය කටුතුර ශම් එව වර්යාවට කලින් ටබා ශදන්ව කියා 

ඉල්ලීෙක් කරවවා. 

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபா ாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගු ඇෙතිුරෙලධ, ඒ ගැව ඇෙතිුරොශේ අවරාවය ශයොහු 

කරවන්ව. 

ප්ර නව අාංක ) - 243/'18- (1 , ගු පද්ෙ උදය ාන්ත 

ගුණශසේකර ෙහතා - [සභා ගර්භය ුරළ වැත.] 

 
තඹුත්මත්ගම මර හසල : පුරප්පාු 

தம்புத்யதகம கவத்தியசாகல: தவற்றிடங்கள் 
 THAMBUTHTHEGAMA HOSPITAL:  VACANCIES  
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7. ගුණ ඉෂාක් රහුමා්ද මහසතා 
(மாண்புமிகு இஷாக் ரஹுமான்) 

(The Hon. Ishak Rahuman) 
ශසෞඛය, ශපෝයණ හා ශද්ීයය නවදය අොතයුරොශගන් ඇසූ 

ප්ර නවය - (1   

(අ  (i) උුර  ුෙැද පළාශත්, අනුරාරුනර දිසන්රික්කශආ පිහිටි 
තඹුත්ශත්ගෙ ශරෝහශල් නවදයව  ු ඇුර  
අශවකුත් කාර්ය ෙඩුඩටවට ුනරේපාක් වි ාට 
සාංඛයාවක් පවතිව බවත්; 

  (ii) ශම් සම්බන්රශයන් 2017.09.27 වැලධ බදාදා 
"ටාංකාදීප" ුනවත්පශත් "රජරට අතිශර්කශආ" 
ප්රවෘත්තියක් පළකර තිූ  බවත්; 

 එුරො දන්ශවහිද? 

(්  (i) එෙ ප්රවෘත්තිශආ සහහන් කර තිූ  අක්පාක් 
සුනරාලීෙට යම්කිසි ක්රියාොර්ගයක් ශගව තිශේද; 

 (ii)  ශවොඑශසේ වම්, ශෙෙ අක්පාක් සුනරා ජවතාවට 
ලටදාමේ ශසේවාවක් ටබාදීෙට කටුතුර කරනු ටබව 
දිවය කවශර්ද; 

 යන්ව එුරො ශෙෙ සභාවට දන්වන්ශන්ද?      

(ඇ  ශවොඑශසේ වම්, ඒ ෙන්ද? 

 

 சுகாதாரம், யபாசகண மற்றும் சுயதச மருத்துவ  

அகமச்சகரக் யகட்ட வினா: 

(அ) (i) வட மத்திய மாகாணத்தில், அநுராதபுரம் 

மாவட்டத்தில் அகமந்துள்ள தம்புத்யதகம 

கவத்தியசாகலயில் மருத்துவர் அடங்கலான 

ஏகனய பணியாட்தடாகுதியில் தபருமளவிலான 

தவற்றிடங்கள் காணப்படுகின்றன என்பகதயும்; 

 (ii) இது ததாடர்பாக 2017.09.27 ஆம் திகதி 

புதன்கிைகம "லங்காதீப" பத்திாிககயில் "ரஜ 

ரட்ட சிறப்பிதைில்" ஒரு தசய்தி தவளியிடப் 

பட்டிருந்தது என்பகதயும்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i )  இச்தசய்தியில் குறிப்பிடப்பட்ட குகறபாடு 

ககளத் திருத்துவதற்கு ஏயதனும்  டவடிக்கககள் 

யமற்தகாள்ளப்பட்டுள்ளதா; 

 (ii )  இன்யறல், இக்குகறபாடுககள  ிவர்த்தி தசய்து 

மக்களுக்கு பயனுள்ள யசகவகய வைங்க 

 டவடிக்கக யமற்தகாள்ளப்படும் திகதி யாது; 

 என்பகத அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்யறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Health, Nutrition and 

Indigenous Medicine: 

  (a)  Is he aware that- 

 (i)  a large number of staff vacancies including 
the vacancies of doctors exist in the 
Thambuththegama Hospital of 
Anuradhapura District of the North Central 
Province; and 

 (ii)  a news item pertaining to this issue was 
published in the "Rajarata Supplement" of 
the "Lankadeepa" newspaper on 
Wednesday, 27th September, 2017; 

  (b)  Will he inform this House- 

 (i)  whether any measure has been taken to 
resolve the problems highlighted through 
the aforesaid news item; and 

 (ii)  if not, the date on which measures would be 
taken to provide the public with a 
productive service, having addressed the 
aforesaid shortcomings? 

  (c)  If not, why?  

 
ගුණ (වවා ය) රාජිත ම ේ්නාරත්න මහසතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலா ிதி) ராஜித யசனாரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

ගු කාාවායකුරෙලධ, එෙ ප්ර නවයට පිිතුරර ශෙශසේයි. 

(අ  (i) ුනරේපාක් වි ාට සාංඛයාවක් ශවොෙැත. 

 (ii) ඔ . 

(්  (i) ඔ . 

  අනුෙත නවදය කාර්ය ෙඩුඩටය 4)ක් වව අතර, 
2019.03.01 දිව සිට නවදයවුන් 07ශදශවකු 
අනුුතක්ත කර ඇත. ඒ අනුව, දැවට නවදය 
ලධටරාන්න් 47ශදශවකු ශසේවශආ ශයදී සිටිති. 
අනුෙත විශ ේයඥ නවදය කාර්ය ෙඩුඩට 10න් 
09ශදශවකු ශසේවය සහහා ශයොදවා ඇත. වව 
පත්වීම්වලින් 2019.02.11 දිව සිට  ශහද ලධටරාන්න් 
0(ශදශවක් එෙ ශරෝහට ශවත අනුුතක්ත කිරීෙ 
සහහා උුර  ුෙැද පළාත් ශසෞඛය ශසේවා අරයක්ය 
ශවත ශයොහු කර ඇත. 

 (ii) පැව ශවොවඟී. 

(ඇ  පැව ශවොවඟී. 

 

ගුණ ඉෂාක් රහුමා්ද මහසතා 
(மாண்புமிகு இஷாக் ரஹுமான்) 

(The Hon. Ishak Rahuman) 
ගු ඇෙතිුරෙලධ, තඹුත්ශත්ගෙට ෙෙ ළකදීත් ගියා. ඒ පළාශත් 

ඉන්ව ජවතාව කියවවා, ශම් ශරෝහට ෙරයෙ රජයට පවරා ගන්ව 
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පාර්ලිශම්න්ුරව 

කියා. එහි වඩත්ුර කටුතුර පළාත් සභාශවන් ශකොපෙණ කළත් අක් 

පාක් ණපකක් තිශබවවා. ඇෙතිුරෙලධ, ෙෙත් එහි ගිහින් බැ වා. 

ඔබුරොශේ විශ ේය අවරාවය ශයොහු කර එෙ ශරෝහට ෙරයෙ 

රජයට පවරා ගන්ව කියා ඉල්ලීෙක් කරවවා. තවත් doctorsටා 

කිහිපශදශවකුශේ හිකයකුත් තිශබවවා. ඔබුරොශගන් ො 

ඉල්ලීෙක් කරවවා, ඒ අක් පාක්වත් සම්පූර්ණ කරන්ව කියා.  

ඒ විතරක් ශවොශවයි. පදවිය ශරෝහටත් පළාත් සභාවට අයිති 

ශරෝහටක්. ප්රරාව ව ශයන් doctorsටාශේ වි ාට හිකයක් 

තිශබවවා. ඒ වාශේෙ වකුගක් ශරෝගීන් ශවනුශවන් දැවට beds 

10ක් තෙයි තිශබන්ශන්. ඒ ශරෝහටට අනුරාරුනර දිසන්රික්කශආ 

ශට සක් විතරක් ශවොශවයි, ්රිකුණාෙටය, වන්ලධයාව, හුටති  යව 

දිසන්රික්කවට ඉහටා ශට සක් යවවා, ශබශහත් ගන්ව. ඒ ශරෝහටට 

beds 25ක් වැඩි කරටා ශදන්ව. ඒ ශරෝහටත් ෙරයෙ රජයට පවරා 

ගන්ව කියටා තෙයි ඔබුරොශගන් ඉල්ලීෙක් කරන්ශන්. 

 

ගුණ (වවා ය) රාජිත ම ේ්නාරත්න මහසතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலா ிதி) ராஜித யசனாரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

සිය ෙ ශරෝහල් ෙරයෙ රජයට පවරා ගත්ශතොත් දහුරන්වව 

්ඩුක්රෙ වයවසනාා සාංශ ෝරවය අශහෝසි කරන්වට ඕව්. ඒක 

කර ගන්වට අොුයි. තඹුත්ශත්ගෙ ශරෝහ ශල් අක් පහසුකම් ටික 

ඔබුරො කියන්ව. ො ඒ ටික සපයන්වම්. පළාත් සභා යටශත් 

තිශබව ශරෝහල් කියා ප්ර නවයක් වැහැ. හැෙ ශරෝහටකටෙ අව ය 

ශද්වල් අපි සපයවවා.  

ශදවව කාරණය, පදවිය ශරෝහට සම්බන්රවයි. ො ශහට  උ ශද් 

පදවියට යවවා, චීව ්රාර ය ටශත් අ ත් ශගොඩවැ් ලි 

සාංකීර්ණයක් හදන්ව හුල්ගට තබන්වට. පදවිය ශරෝහටට තව 

උදන් උපකාර කරන්ව ඕව් ශෙොවවාද කියා ො බටන්වම්.  

 

ගුණ ඉෂාක් රහුමා්ද මහසතා 
(மாண்புமிகு இஷாக் ரஹுமான்) 

(The Hon. Ishak Rahuman) 
Thank you.  

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபா ாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්ර නව අාංක 8 -34)/'18- (1 , ගු හුහම්ෙ ද වසීර් ෙහතා - [සභා 
ගර්භය ුරළ වැත.] 
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9.  ගුණ මේලු කුමාර් මහසතා  

(மாண்புமிகு யவலு குமார்)  

(The Hon. Velu Kumar) 

    රාජය වයවසාය, කන්ද උඩරට උුෙය සහ ෙහනුවර 

සාංවර්රව අොතයුරොශගන් ඇසූ ප්ර නවය - (1    

(අ  (i) 2015 ජවවාන් 08 වැලධ දිව වවවිට ශ්රී ටාංකා රාජය 
වැවිලි සාංසනාාව (SLPC) විසින් ශසේවක අර්ාසාරක 
අරහුදටට (EPF) ශගවීෙට හිකව තිූ   හුදට 
ශකොපෙණද; 

 (ii) එෙ හික හුදශටන් 2014, 201) සහ 2017 වර්යවටදී 
පියවව ටද හුදට ශකොපෙණද; 

 (iii) 2015 ජවවාන් 08 වැලධ දිව වවවිට ශ්රී ටාංකා රාජය 
වැවිලි සාංසනාාව විසින්  ශසේවා ලධුතක්තයන්ශේ 
භාරකාර අරහුදටට (ETF) ශගවීෙට ලධයමිතව තිූ   
හික හුදට ශකොපෙණද; 

 (iv)   එෙ හික හුදශටන් 2014, 201), 2017 යව 

වර්යවටදී පියවව ටද හුදට ශකොපෙණද; 

 (v) 2015 ජවවාන් 08 වැලධ දිව වවවිට ශ්රී ටාංකා රාජය 
වැවිලි සාංසනාාව විසින් ශගවිය ුතුරව තිූ   
පාන්ශතෝෂික දීෙවා (Gratuity) හික හුදට 

ශකොපෙණද; 

  (vi) එෙ හික හුදශටන් 2014, 201), 2017 යව 

වර්යවටදී පියවව ටද හුදට ශකොපෙණද;  

 යන්ව එුරො ශෙෙ සභාවට දන්වන්ශන්ද? 

(්  ශවො එශසේ වම්, ඒ ෙන්ද? 

 
 அரச ததாைில் முயற்சிகள், மகல ாட்டு மரபுாிகமகள் 

மற்றும் கண்டி அபிவிருத்தி அகமச்சகர யகட்ட வினா: 

(அ) (i) ஊைியர் யசமலாப  ிதியத்திற்கு (EPF)  2015 

சனவாி 08ஆம் திகதி உள்ளவாறாக இலங்ககப் 

தபருந்யதாட்டக் கூட்டுத்தாபனத்தினால் (SLPC)

தகாடுத்துத் தீர்க்க  ிலுகவயாக காணப்பட்ட 

மிகுதிப் பணத்ததாகக எவ்வளதவன்பதகனயும்; 

 (ii) யமற்குறிப்பிட்ட  ிலுகவத் ததாககயிலிருந்து 

முகறயய 2015, 2016 மற்றும் 2017 ஆகிய 

வருடங்களில் தகாடுத்துத் தீர்க்கப்பட்ட ததாகக 

எவ்வளதவன்பதகனயும்; 

 (iii) ஊைியர்  ம்பிக்கக  ிதியத்திற்கு (ETF)  2015  

சனவாி 08 உள்ளவாறாக இலங்கக தபருந் 

யதாட்டக் கூட்டுத்தாபனத்தினால் (SLPC)  

தகாடுத்துத் தீர்க்க  ிலுகவயாகக் காணப்பட்ட 

பணத்ததாகக எவ்வளதவன்பதகனயும்; 

 (iv) யமற்குறிப்பிட்ட  ிலுகவத் ததாககயிலிருந்து 

முகறயய 2015, 2016 மற்றும் 2017 ஆகிய 

வருடங்களில் தகாடுத்துத் தீர்க்கப்பட்ட ததாகக 

எவ்வளதவன்பதகனயும்; 

 (v)  இலங்கக தபருந்யதாட்டக் கூட்டுத்தாபனத்தின் 

(SLPC)  2015  சனவாி 08 ஆம் திகதி 

உள்ளவாறான  ிலுகவயாக உள்ள பணிக் 

தகாகட (Graduity)  மிகுதி எவ்வளதவன் 

பதகனயும்; 

 (vi) யமற்குறிப்பிட்ட  ிலுகவத் ததாககயிலிருந்து 

முகறயய 2015, 2016 மற்றும் 2017 ஆம் 

ஆண்டுகளில் தகாடுத்துத் தீர்க்கப்பட்ட ததாகக 

எவ்வளதவன்பதகனயும்; 

 அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்யறல், ஏன்? 

323 324 

[ගු ඉයාක් රණපොන් ෙහතා] 
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asked the Minister of Public Enterprise, Kandyan 
Heritage and Kandy Development: 

   (a)  Will he inform this House- 

 (i)  the amount of money that remained 
outstanding from the Sri Lanka State 
Plantations Corporation (SLPC) to the 
Employees Provident Fund as at 08th 
January, 2015; 

 (ii)  the amount that was settled in the years 
2015, 2016 and 2017 out of the aforesaid 
outstanding amount; 

 (iii)  the amount of money that remained 
outstanding from the Sri Lanka State 
Plantation Corporation (SLPC) to the 
Employees Trust Fund as at 08th January, 
2015 ; 

 (iv)  the amount that was settled in the years 
2015, 2016 and 2017 out of the aforesaid 
outstanding amount; 

 (v)  the amount of outstanding Gratuity payable 
by the Sri Lanka State Plantation 
Corporation as at 8th January, 2015; and 

 (vi)  the amount that was settled in the years 
2015, 2016 and 2017 out of the aforesaid 
outstanding amount? 

(b)  If not , why ?  

 
ගුණ ලක්ෂපම්ද කිරිඇල්ල මහසතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගු කාාවායකුරෙලධ, ො එෙ ප්ර නවයට පිිතුරර ශදවවා. 

(අ  (i) ුපියල් මිලියව (84.)( (හාරසිය අසූ පහයි ද ෙ 
හයයි හතර  කි. 

 (ii) 2015 වර්යශආ පියවව ටද හුදට ුපියල් මිලියව 
13).(4 (එකසිය තිසනහයයි ද ෙ හතරයි පහ  කි. 

  2016 වර්යශආ පියවව ටද හුදට ුපියල් මිලියව 
(2.)2 (හතිතසන ශදකයි ද ෙ හයයි ශදක  කි. 

  2017 වර්යශආ පියවව ටද හුදට ුපියල් මිලියව 
172.84 (එකසිය හැත්ත්ශදකයි ද ෙ අටයි පහ  කි. 

 (iii) ුපියල් මිලියව (1.82 (හතිතසන එකයි ද ෙ අටයි 
ශදක  කි. 

 (iv) 2015 වර්යශආදී පියවව ටද හුදට ුපියල් මිලියව 
19.07 (දහවවයයි ද ෙ ම්න් දවයි හත  කි. 

  2016 වර්යශආදී පියවව ටද හුදට ුපියල් මිලියව 
33.2( (තිසනුරවයි ද ෙ ශදකයි හතර  කි. 

  2017 වර්යශආදී පියවව ටද හුදට ුපියල් මිලියව 
17.92 (දාහතයි ද ෙ වවයයි ශදක  කි. 

 (v) ුපියල් මිලියව 23(.4( (ශදසිය තිසනහතරයි ද ෙ 
පහයි හතර  කි. 

 (vi) 2015 වර්යශආදී පියවව ටද හුදට ුපියල් මිලියව 
1(8.38 (එකසිය හතිතසනඅටයි ද ෙ ුරවයි අට  කි. 

  2016 වර්යශආදී පියවව ටද හුදට ුපියල් මිලියව 
11.78 (එශකොළහයි ද ෙ හතයි අට  කි. 

  2017 වර්යශආදී පියවව ටද හුදට ුපියල් මිලියව 
(1.)8 (හතිතසන එකයි ද ෙ හයයි අට  කි. 

(්  අදාළ ශවොශ . 

ගුණ මේලු කුමාර් මහසතා  
(மாண்புமிகு யவலு குமார்)  

(The Hon. Velu Kumar) 

ගු කාාවායකුරෙලධ, ෙශේ පළහුවැලධ අුරු ප්ර නවය 

ශෙයයි. 2014 ජවවාන් 8 වව විට රාජය වැවිලි සාංසනාාශ  EPF, 

ETF සහ Gratuity paymentsවට තිූ  හික දීෙවාවලින් ශම් වව 

විට අඩකට වැඩි ප්රොණයක් ශගවටා හොර කර තිශබවවා. ඉතින් 

ශකොටස ශකොයි කාටය වව විට ශගවා අවසන් කරන්ව ුනළුවන්ද 

කියටා ෙෙ ගු ඇෙතිුරොශගන් අහවවා. 

 

ගුණ ලක්ෂපම්ද කිරිඇල්ල මහසතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගු කාාවායකුරෙලධ, 2014දී යහ පාටව ්ඩුක්ව බටයට 

එවශකොට ජවවසෙ සහ රාජය වැවිලි සාංසනාාවට අයත් වුරවට 

ශසේවක අර්ා සාරක අරහුදල් වාශේෙ Gratuity  payments අන්ු ද 

24ක් තිසනශසේ ශගවටා තිුණශඩු වැහැ. For 25 years, they had not 

paid. අන්ුද්දක් ශදකක් ශවොශවයි, අන්ු ද 24ක්ෙ ශගවටා 

තිුණශඩු වැහැ. ඒ ශවටාශ  වැවිලි කර්ොන්ත ඇෙතිවරයා 

හැටියට ෙෙ කැම්වට් ප්රිකාවක් දැම්ො. ශසේවක අර්ා සාරක 

අරහුදල් වාශේෙ පාන්ශතෝෂික දීෙවා ශගවන්ව එදා රවි 

කුණාවායක හුදල් ඇෙතිවරයා ුපියල් මිලියව 1,800ක් හුදා 

හැන්යා. ඒ අනුව අපි හන් අඩක් ශගවටා තිශබවවා. ඉතින් ටික 

ඉතාෙත් ඉක්ෙලධන් ශගවන්ව අපි බටාශපොශරොත්ුර ශවවවා. 

ශෙොකද, ජවවසෙට අයත් වටිවා ශද්පළ තිශබවවා. ටශආ 

ශපශර්දා අශේ අොතයාාං ය සාකච්ඡා කළා, ඒ ශද්පළ විකුණටා 

ශහෝ ශසේවක අර්ා සාරක අරහුදල් සහ පාන්ශතෝෂික දීෙවා 

ඉතාෙත් ඉක්ෙලධන් ශගවා දෙන්ව ඕව් කියා. ශගවීෙට තිූ  හික 

දීෙවා අපි අඩකට අක් කර තිශබවවා. We have halved it. 

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபா ாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
Okay. That is fine. 
 
ගුණ මේලු කුමාර් මහසතා  
(மாண்புமிகு யவலு குமார்)  

(The Hon. Velu Kumar) 

ගු කාාවායකුරෙලධ, ෙශේ ශදවැලධ අුරු ප්ර නවය ශෙයයි. 

හික දීෙවා දීර්ඝ කාටයක් ශවොටැුණණු ලධසා, එෙ හික දීෙවා ටබා 

ගැ ෙට  ති ේ න් ක්රියාත්ෙක වීෙ සහහා දැවට වෘත්තීය සමිති 

හරහා වක් පවරටා තිශබවවා. ඒ ලධසා ශම් හික දීෙවා ටබා දීශම්දී 

ඒ ශකොටස ශවන් කර ශගවෙ දිගින් දිගට යව ප්රොදයක් 

තිශබවවා. අපි ඒ වක්ව ඉල්ටා අසන කර ගත්ශතොත්, ඒ හික දීෙවාව 

ටබා දීෙට කටුතුර කරවවාද කියව එක ෙෙ දැවගන්ව කැෙැතියි. 

 

ගුණ ලක්ෂපම්ද කිරිඇල්ල මහසතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

අපි ඒ ගැව සටකා බටන්වම්. ශෙොකද, ශම් අොතයාාං ය 

කාටශයන් කාටයට ශදෝටවය වවවා. ශෙොකද, කටක් ෙශේ 

යටශත් තිුණණා, ටට පසනශසේ ශවව ශකශවකුට ගියා, වැවත ෙට 

ටැුණණා. ශෙශටස අොතයාාං ය ශදෝටවය වවශකොට කිසිෙ 

ප්ර නවයක් සම්බන්රශයන් අවසන් තීරණයක් ගන්ව බැහැ. ගු 

ශ   කුොර් ෙන්ත්රීුරොශේ ප්ර නවය වැදගත් ප්ර නවයක්. අපි ඒ ගැව 

අවරාවය ශයොහු කරන්වම්. 

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபா ாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහොහයි, ශබොශහොෙ සනුරතියි. 
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පාර්ලිශම්න්ුරව 

මක්.ඩී. මප්රේමසිරි මහසතාමේ ඉඩේ අත්කර ගැනීම: 

අභියාචනය 
திரு. யக.டீ. பியரமசிறியின் காணிச் சுவீகாிப்பு: 

யமன்முகறயீடு 
 AQUISITION OF LAND BELONGING TO MR. K. D. PREMASIRI: 

APPEAL 

406/’18 

10. ගුණ වාසුමශව නානායක්කාර මහසතා 
 (மாண்புமிகு வாசுயதவ  ாணாயக்கார) 

  (The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ෙහාොර්ග හා ොර්ග සාංවර්රව සහ ඛලධජ ශතල් සම්පත් 

සාංවර්රව අොතයුරොශගන් ඇසූ ප්ර නවය - (1    

(අ  (i) වැල්ටම්පිටිය, අවිසනසාශ ල්ට පාර, අාංක 137 දරව 
ලිපි වශආ පදිාංික ශක්.ඩී. ශප්රේෙසින් ෙහතාට ොර්ග 
සාංවර්රවය සහහා ඉඩම් අත්කර ගැ ශම්දී සි ද වූ 
අසාරාරණයක් ශවනුශවන් ඔණප විසින් එවකට 
උසසන අරයාපව හා ෙහාොර්ග අොතයාාං ශආ 
ශල්කම්වරයා ශවත ඉදින්පත් කළ අභියාචවය භාර 
ශවොශගව ්පසු හරවා එවා ඇති බව දන්ශන්ද; 

 (ii) සි ද වූ යම් අසාරාරණයක් පිිතබහව යම් 
ුනද්ගටශයකු අභියාචවයක් ඉදින්පත් කළ විට, එය 
භාරගැ ෙ සාොවය සම්ප්රදාය න්වද, එය 
ප්රතික්ශයේප කර ්පසු එවීෙ රාජය ශසේවකශයකු 
විසින් ශවොකළ ුතත්තක් බව පිිතගන්ශන්ද; 

 (iii) එශසේ වම්, එෙ අභියාචවය භාරශගව ඒ සහහා 
සාරාරණ ක්රියාොර්ගයක් ශගව ඒ පිිතබහව 
අභියාචවාකුට දැනුම් ශදන්ශන්ද;  

 යන්ව එුරො ශෙෙ සභාවට දන්වන්ශන්ද? 

(්  ශවොඑශසේ වම්, ඒ ෙන්ද? 
 
 

த டுஞ்சாகலகள், வீதி அபிவிருத்தி மற்றும் தபற்யறாலிய 

வளங்கள் அபிவிருத்தி அகமச்சகரக் யகட்ட வினா: 

(அ) (i)  தவல்லம்பிட்டி, அவிசாவகள வீதி, 137ஆம் 

இலக்கத்தில் வதியும் திரு. யக.டீ. பியரமசிறி 

என்பவர், வீதி அபிவிருத்திக்காக க் காணிகள் 

சுவீகாிக்கப்பட்டயபாது தனக்கு ஏற்பட்ட அ ீதி 

சம்பந்தமாக உயர் கல்வி மற்றும் த டுஞ் 

சாகலகள் அகமச்சின் தசயலாளருக்குச் 

சமர்ப்பித்த யமன்முகறயீடு ஏற்றுக்தகாள் 

ளப்படாது திருப்பி அனுப்பப்பட்டுள்ளததன்பகத 

அறிவாரா என்பகதயும்; 

 (ii)   ிகழ்ந்துள்ள ஏயதனுதமாரு அ ீதி சம்பந்தமாக 

எவயரனும் ஒருவர் யமன்முகறயீதடான்கறச் 

சமர்ப்பிக்கும்யபாது அதகன ஏற்றுக்தகாள்ளல் 

தபாதுவானததாரு சம்பிரதாயமாக இருப்பினும், 

அதகன  ிராகாித்து திருப்பியனுப்புதல் அரச 

ஊைியதராருவாினால் யமற்தகாள் 

ளக்கூடாதததாரு விடயமாகும் என்பகத 

ஏற்றுக்தகாள்வாரா என்பகதயும்; 

 (iii)  ஆதமனில்,  அந்த யமன்முகறயீட்கட ஏற்றுக் 

தகாண்டு அதற்கு  ியாயமான  டவடிக் 

ககதயான்கற யமற்தகாண்டு அது சம்பந்தமாக 

யமன்முகறயீட்டாளருக்கு அறிவிப்பாரா 

என்பகதயும்; 

 அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்யறல், ஏன்? 

asked the Minister of Highways and Road 
Development and Petroleum Resources Development: 

(a)  Will he inform this House- 

 (i)  whether he is aware of the fact that Mr. 
K.D. Premasiri of No. 137, Awissawella 
Road, Wellampitiya was turned down and 
the then Secretary to the Ministry of Higher 
Education and Highways refused 
acceptance of his appeal regarding an 
injustice caused to him when lands were 
acquired for road development;  

 (ii)  whether he admits that the conventional 
practice is to accept the appeal when such 
appeals are submitted by any party and that 
refusing to accept an appeal is not the 
appropriate conduct that should be adopted 
by a Government Servant;  and 

 (iii)  if so, whether action will be taken to accept 
the said appeal, take impartial action in this 
regard and inform the appellant? 

   (b)  If not, why?  

 
ගුණ කබීර් හසෂිේ මහසතා (මහසාමාර්ග හසා මාර්ග ්ංවර්ධාන ්හස 

ඛියජ මතල් ්ේපත් ්ංවර්ධාන අමාතයතුමා) 
(மாண்புமிகு கபீர் ஹாஷீம் - த டுஞ்சாகலகள், வீதி 

அபிவிருத்தி மற்றும் தபற்யறாலிய வளங்கள் அபிவிருத்தி 

அகமச்சர்) 
(The Hon. Kabir Hashim - Minister of Highways and Road 
Development and Petroleum Resources Development)  

ගු කාාවායකුරෙලධ, එෙ ප්ර නවයට පිිතුරර ශෙශසේය. 

(අ   (i)  ශක්.ඩී. ශප්රේෙසින් යව අය අොතයාාං  ශල්කම් ශවත 
ශහෝ අොතයාාං ශආ ශවවත් ලධටරාන්ශයකු ශවත 
තැප්ශටන් ශහෝ අතින් ශගවැවිත් ශහෝ 
අභියාචවාවක් භාර දී වැත. 

 (ii)  ෙහජව හුදලින් වැටුේ ටබව රාජය ලධටරාන්න්ශේ 
වගකීෙ ජවතාවට ශසේවය කිරීෙ බැවින්, ොශේ 
අොතයාාං ශආ සිය ෙ ලධටරාන්න් හට සිය 
සශහෝදර ජවතාව ශවනුශවන් උපන්ෙ කැපවීශෙන් 
ුතුරව ශසේවය කරව ශටස උපශදසන ටබා දී ඇත. 
එබැවින් අොතයාාං ය ශවත ඉදින්පත් කළ 
අභියාචවයක් ප්රතික්ශයේප කිරීෙ යව ශචෝදවාව 
ප්රතික්ශයේප කරමි. 

 (iii)   අනුෙතව තිූ  වන්දි ප්රොණයට එකකව වන්දි ටබා 
දීෙත් සෙක වන්දි ප්රදාවය සම්බන්ර  තයනුූලට 
අභියාචවා කාටය හා ඒ සහහා තිූ  අවසනාා අවසන් 
වී ඇත.  

  එශසේ න්වද, අදාළ අයට ශම් සම්බන්රව ලිඛිතව 
කුණු ඉදින්පත් කිරීෙට හැකි අතර, එවැලධ 
ඉල්ලීෙක් සම්බන්රව පවත්වා තත්ත්වය පැහැදිලි 
කර අභියාචවාකුට කුණු දන්වා යැවීෙට 
අොතයාාං ය කටුතුර කරනු ඇත. 

(්   අදාළ වැත. 

 

ගුණ වාසුමශව නානායක්කාර මහසතා 
(மாண்புமிகு வாசுயதவ  ாணாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ගු කාාවායකුරෙලධ, ෙශේ පළහුවව අුරු ප්ර නවය.  

ශම් අභියාචවා ලිපිය භාර ගැ ෙ ප්රතික්ශයේප කළ ලධටරාන්යා 

වම් කර ඔබුරොට ඒ ගැව පැමිණියේල්ටක් ඉදින්පත් කරන්ව ශම් 

327 328 
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ශප්රේෙසින් යව අය ක්රියා කළශහොත්, ඔබුරො ඒ ගැව පරීක්යණයක් 

කරවවාද, සැබැවින්ෙ ශම් ලිපිය ප්රතික්ශයේප කළාද, වැද්ද කියටා 

ශසොයා බටන්ව? 

 

ගුණ කබීර් හසෂිේ මහසතා 
(மாண்புமிகு கபீர் ஹாஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

ගු ෙන්ත්රීුරෙලධ, ඒ ලධටරාන්යා වම් කර ලිඛිතව පැමිණියේල්ටක් 

කරවවා වම්, අලධවාර්යශයන්ෙ ඒ ගැව විධිෙත් පරීක්යණයක් කර, 

ඒ ලධටරාන්යා ශසේවයට බැඳී සිටිව ඒ ුතුරකම් හා වගකීම් ඉටු කර 

වැත්වම්, ඒ සම්බන්රශයන් අව ය  තිෙය පියවර ශහෝ 

විවයානුූලටව කටුතුර කිරීෙට අව ය පියවර ගැ ෙට ො කටුතුර 

කරවවා. 

 

ගුණ වාසුමශව නානායක්කාර මහසතා 
(மாண்புமிகு வாசுயதவ  ாணாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ෙශේ ශදවව අුරු ප්ර නවය ශෙයයි. ගු අොතයුරෙලධ, යම් 

ුනද්ගටයකුශේ ඉඩෙ ොර්ග සාංවර්රවයට ඇුරළත් කර ගත්තාෙ 

ශගවිය ුතුර වන්දි හුදල් පිිතබහව තීන් ද කිරීෙට ෙඩුඩටයක් 

තිශබවවා. අභියාචවා ෙඩුඩටයකුත් තිශබවවා. එුරොට සි ද වූ 

අසාරාරණයක් පිිතබහව පැහැදිලිව ශපන්නුම් කරමින් 

අභියාචවයක් ඉදින්පත් කරන්ශන් වම් ඔබුරො විසින් ලධයෙ කරව 

ටද යම් ලධටරාන්යකු ේ න් එය පරීක්යා කරවා බටවවාද?  

 

ගුණ කබීර් හසෂිේ මහසතා 
(மாண்புமிகு கபீர் ஹாஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

ගු ෙන්ත්රීුරෙලධ, 2014 ශදසැම්බර් ොසශආ 09වව දිව 

ුපියල් 3,991,874ක හුදටක් ශප්රේෙසින් වෙැති ුනද්ගටයාටත්, 

එුරොශේ ම්න්හටත් පළහුවව අදියර යටශත් ශගවා ඇත. 2018 ජූලි 

ොසශආ 0(වව දා ුපියල් 378,000ක් එක වර සහ ුපියල් 

1)2,000ක් ශදවව වර ව ශයන් ශපොලියත් එක්ක ශගවා ඇත. 

ෙහාොර්ග අොතයාාං ය ුරළ, ඉඩම් අත් පත් කර ගැ ෙ සහ 

ප්රතිසනාාවගත කිරීශම් කමිටුව - LARC - සහ ඉඩම් අත් පත් කර 

ගැ ෙ සහ ප්රතිසනාාවගත කිරීශම් විශ ේය කමිටුව - Super LARC - 

වමින් කමිටු ශදකක් තිශබවවා, ශකවකුශේ වන්දිය ප්රොණවත් 

වැතිවම් අභියාචවයක් ඉදින්පත් කරන්ව. ඒකට කාට රාහුවකුත් 

දීටා තිශබවවා. තොට යම්කිසි අසාරාරණයක් ශවටා ඒ කාට 

රාහුව ුරළ පැමිණියේල්ටක් කරන්ව යම් ශහේුරවක් උඩ එුරොට බැන් 

ශවටා තිශබවවා වම්, ො සූදාවම් ඒ ගැව පරීක්යා කරන්ව සහ 

අසාරාරණයක් ශවටා තිශබවවා වම් ඒ ශගවීෙ කරන්ව.  

 

ගුණ වාසුමශව නානායක්කාර මහසතා 
(மாண்புமிகு வாசுயதவ  ாணாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ගු අොතයුරෙලධ, ො කියන්ශන් ශම්කයි. අශවක් අයට ඒ 

තැන්වටෙ තිුණණු ඉඩම් සහහා ශගවූ හුදල්වටට වඩා අක් හුදටක් 

ඔණපට ශගවීෙ පිිතබහව තෙයි-  ගු කාාවායකුරෙලධ, ඇයි ෙට 

ශෙය කියන්ව ඉඩ ශදන්ශන් වැත්ශත්?   

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபா ாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔය පත්ුර ශවන්ශන්, ෙයිශරෝශනෝවශආ ටයිට් එක. ො 

ශවොශවයි එය ලධවා දැහුශ .  

 

ගුණ වාසුමශව නානායක්කාර මහසතා 
(மாண்புமிகு வாசுயதவ  ாணாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

දැන් හන්.  

ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபா ாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

වි දලිය සම්බන්රශයන් ෙට වග කියන්ව අොුයි.  
 

ගුණ වාසුමශව නානායක්කාර මහසතා 
(மாண்புமிகு வாசுயதவ  ாணாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ඒ ුනද්ගටයාශේ ඉඩම්වටට යාබදව තිශබව අශවකුත් 
ඉඩම්වටට ශගවනු ටැූ  වන්දිශආ සාංසන්දවාත්ෙක අගය බැලූ 
විට, බැලූ බැල්ෙට ශපශවව අසාරාරණයක් ඔණපට සි දවී තිශබව 
බව ෙෙ ඔබුරොට දැනුම් ශදවවා. ඒ පිිතබහව ඒ ුනද්ගටයා 
ඔබුරොට ශකලින්ෙ අභියාචවයක් ඉදින්පත් කරවවා ඇති. ගු 
අොතයුරෙලධ, කුණාකර ඔබුරො ඒ ගැව සටකා බටන්ව. 
ශබොශහොෙ සනුරතියි, ගු කාාවායකුරෙලධ.  

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபா ாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශබොශහොෙ සනුරතියි. ප්ර නව අාංක 11 - (48/'19- (1 , ගු 
අශ ෝක ප්රියන්ත ෙහතා - [සභා ගර්භය ුරළ වැත.] 

ප්ර නව අාංක 12-(84/'19- (1 , ගු ්වන්ද අ ත්ගෙශේ 
ෙහතා - [සභා ගර්භය ුරළ වැත.] 

 
ක්රීඩා තරග අතරතුර මකමරන යරයර්  ප්රවර්ධාන වැඩ 

්ටහස්ද : වැ ැක්වීම 
விகளயாட்டுப் யபாட்டிகளின்யபாது பியர் பாவகன 

ஊக்குவிக்கப்படல்:  தடுப்பு  டவடிக்கக  
 PROMOTION OF BEER DURING SPORTS COMPETITIONS: 

PREVENTION 
509/’19 

13.ගුණ ඩී.ටී.ඩේලිේ. විමලවීර ින්ානායක මහසතා 
(மாண்புமிகு டீ.ாீ.டபிள்யு. விமலவீர திசா ாயக்க)  

(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 

අරයාපව අොතයුරොශගන් ඇසූ ප්ර නවය - (1): 

(අ  (i) ශෙරට ප්රරාව ශපශළේ පාසල් අතර වාර්ෂිකව 
පැවැත්ශවව ක්රිකට් හා ශවවත් රීඩා තරගවටදී 
ම්යර් සහ ෙත්වුරර ලධපදවව සොගම් ේ න් ම්යර් 
පාවය ප්රවර්රවය කිරීෙට ක්රියා කරව බව 
පිිතගන්ශන්ද; 

 (ii) එශසේ වම්, පාසල් දුවන්ට එයින් සි ද වව හාලධය 
වැළැක්වීෙ සහහා ශගව ඇති පියවර කවශර්ද; 

 යන්ව එුරො ශෙෙ සභාවට දන්වන්ශන්ද? 

(්  ශවො එශසේ වම්, ඒ ෙන්ද? 
 

கல்வி அகமச்சகரக் யகட்ட வினா: 

(அ) (i) இந் ாட்டில் பிரதான பாடசாகலகளுக்கு 

இகடயய வருடாந்தம்  டாத்தப்படுகின்ற 

கிாிக்கட் மற்றும் யவறு விகளயாட்டுப் 

யபாட்டிகளின் யபாது பியர் மற்றும் மதுபான 

உற்பத்திக் கம்பனிகளினால் பியர் பாவகனகய 

ஊக்குவிக்க  டவடிக்கக 

யமற்தகாள்ளப்படுகின்றது என்பகத அவர் 

ஏற்றுக் தகாள்வாரா என்பகதயும்;  

 (ii) ஆதமனில், பாடசாகல மாணவர்களுக்கு 

இதனால் ஏற்படுகின்ற பாதிப்கபத் 

தடுப்பதற்காக யமற்தகாள்ளப்பட்டுள்ள 

 டவடிக்கககள் யாகவ என்பகதயும்; 

 அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்யறல், ஏன்? 
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(4th Start)  



පාර්ලිශම්න්ුරව 

asked the Minister of Education: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) whether he acknowledges that breweries 
and distilleries companies promote 
consumption of beer at annual inter-school 
big matches and other sports competitions 
between leading schools of the country; and 

 (ii)  if so, the measures taken to control the 
adverse effect of this on school children?  

(b) If not, why? 

  
ගුණ අකිල විරාේ කාරියව්ේ මහසතා (අධායාපන 

අමාතයතුමා) 
(மாண்புமிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம் - கல்வி அகமச்சர்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam - Minister of 
Education) 
ගු කාාවායකුරෙලධ, එෙ ප්ර නවයට පිිතුරර ශෙශසේයි. 

(අ   (i) වැත. කිසිශසේත් ප්රවර්රවය ශවොකරයි. 

 (ii) අදාළ ශවොශ . 

(්  අදාළ ශවොශ . 

 
ගුණ ඩී.ටී.ඩේලිේ. විමලවීර ින්ානායක මහසතා 
(மாண்புமிகு டீ.ாீ.டபிள்யு. விமலவீர திசா ாயக்க)  

(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 

ගු කාාවායකුරෙලධ, ශම් පිිතබහව ොරය වාර්තා ගණවාවක් 

පළශවටා තිශබවවා. එුරො ශම් ගැව දන්වවාද වැද්ද කියව එක 

පිිතබහව ප්ර නවයක් තිශබවවා. 

 
ගුණ අකිල විරාේ කාරියව්ේ මහසතා 
(மாண்புமிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගු කාාවායකුරෙලධ, "ශෙරට ප්රරාව ශපශළේ පාසල් අතර 

වාර්ෂිකව පැවැත්ශවව ක්රිකට් හා ශවවත් රීඩා තරගවටදී ම්යර් 

සහ ෙත්වුරර ලධපදවව සොගම් ේ න් ම්යර් පාවය ප්රවර්රවය 

කිරීෙට ක්රියා කරව බව පිිතගන්ශන්ද" කියටා තෙයි ශෙුරො (අ  

(i) යටශත් අහටා තිශබන්ශන්. "වැත. කිසිශසේත් ප්රවර්රවය 

ශවොකරයි" කියටා ෙෙ උත්තර  දන්වා. ොරයවට පළ ශවවවාය 

කියටා අපිට උත්තර ශදන්ව ුනළුවන්කෙක් වැහැ, ගු 

කාාවායකුරෙලධ. ොරයවට පළ වව ඒවාට උත්තර ශදන්ව 

ගිශයොත් එශහෙ අද දවසෙ අපිට උත්තර ශදන්ව ශවයි.  අරයාපව 

අොතයාාං ය කරව ශද්වල්වටට කිසිශසේත්ෙ ම්යර් ශහෝ ෙත් ද්රවය 

ප්රවර්රවය කරව අයව සම්බන්ර කර ගන්ශන් වැහැ; ඔන්න්ව 

ෙැදිහත් කර ගන්ශන්ත් වැහැ. 

 
ගුණ ඩී.ටී.ඩේලිේ. විමලවීර ින්ානායක මහසතා 
(மாண்புமிகு டீ.ாீ.டபிள்யு. விமலவீர திசா ாயக்க)  

(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 

ගු අරයාපව ඇෙතිුරො අරක්කු විකුණන්ශන්ත් වැති, 

යහපත් ශසේවයක් කරව ශකශවක් බව ෙෙ පිිතගන්වවා. අරයාපව 

අොතයාාං ශයන් ම්යර් ප්රවර්රවය කරන්ශන් වැහැ. හැබැයි, ශම් 

රශට් ම්යර් විකුණව ්යතව ශම්වා ප්රවර්රවය කරවවා. 

උදාහරණයක් විධියට ගත්ශතොත් 201).0).03වැලධ දිව "දිවයිව" 

ුනවත් පත් වාර්තාවක් ො ළක තිශබවවා. ුපියල් ශකෝටි 2ක්  එක 

කාට සීොවක ෙත්පැන් ප්රවර්රවය සහහා වැය කරටා තිශබවවාය 

කියා එහි සහහන් වවවා. ඉතිහාසශආ කවදාවත් අරයාපව 

අොතයාාං ය  එශහෙ ශද්වල් කරටා වැහැ. ඔබුරො එශහෙ 

කරන්ශන්ත් වැහැශන්. ඒ ගැව ප්ර නවයක් වැහැ, ගු ඇෙතිුරො. 

ශම් රශට් ශම්වා ප්රවර්රවය කිරීෙ සහහා ම්යර් විකුණව ්යතව 

ක්රියා කරව ලධසායි ෙෙ ශම් ගැව අහන්ශන්. 
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபா ாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

"ෙතට තිත" වැවත පටන් ගත්තා වම් ශහොහයි. 
 

ගුණ ඩී.ටී.ඩේලිේ. විමලවීර ින්ානායක මහසතා 
(மாண்புமிகு டீ.ாீ.டபிள்யு. விமலவீர திசா ாயக்க)  

(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 

වැහැ. "තිතට ෙත". 

 

ගුණ අකිල විරාේ කාරියව්ේ මහසතා 
(மாண்புமிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගු කාාවායකුරෙලධ, ශෙශහෙයි. ශම්, ම්සනවසනකාරශයෝ ශන්. 

ම්සනවසනකාරශයෝ න්ණාෙ ඕව් එකක් ප්රවර්රවය කරන්ව හුදල් 

ශයොදවවවා. ඒකට අපිට කරන්ව ශදයක් වැහැ. ඒ කටුතත්ත 

වවත්වන්වත් බැහැ. ඒශගොල්ටන් වයාපාරයක් කරන්ශන්. 

අරයාපව අොතයාාං ය ශම් කිසි ශකශවකු ප්රවර්රවය කරන්ව 

සම්බන්ර කර ගන්ශන්ත් වැහැ, එවැලධ කටුතුර කරන්ශන්ත් 

වැහැ. 
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபா ாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහොහයි. ගු ඇෙතිුරො කියව කාරණය අපි පිිතගලධහු ශන්ද? 

ඔබුරො ශදවැලධ අුරු ප්ර නවය අහන්ව. 

 

ගුණ ඩී.ටී.ඩේලිේ. විමලවීර ින්ානායක මහසතා 
(மாண்புமிகு டீ.ாீ.டபிள்யு. விமலவீர திசா ாயக்க)  

(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 

ෙශේ ශදවැලධ අුරු ප්ර නවය ශෙයයි. ෙෙ අහන්ශන්, රශට් 

දුවන් ෙත්පැන්වටට ුනු ද වවවා වම්, ඔන්න් අතර ෙත් වුරර 

ප්රචලිත කරවවා වම්, ඒක වළක්වන්ව ්ඩුක්ව යෙක් කරන්ශන් 

වැහැ කියව එකෙ බරපතළ ප්ර නවයක් ශන්ද කියව එකයි.  

 

ගුණ අකිල විරාේ කාරියව්ේ මහසතා 
(மாண்புமிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගු කාාවායකුරෙලධ, ්ඩුක්ව -අශේ හුදල් ඇෙතිුරො- ඒ 

ලධසා තෙයි ශෙවර අය වැශයන් ඒවාට tax ගහටා, ුනළුවන් තරම් 

ඒවා අනරර්යවත් කරන්ව කටුතුර කර ති ශබන්ශන්. ඒ වාශේෙ 

දිගට හරහට ඒවා අල්ටන්ශන් ඒ ලධසායි. ශවවදා වාශේ ශවොශවයි, 

අද ශතොග පිටින්  කුක් අල්ටවවා;  ති විශරෝධී ෙත් ද්රවය 

අල්ටවවා. ඒක තෙයි ්ඩුක්ව අරශගව තිශබව ක්රියාොර්ගය.  
 

ගුණ ඩී.ටී.ඩේලිේ. විමලවීර ින්ානායක මහසතා 
(மாண்புமிகு டீ.ாீ.டபிள்யு. விமலவீர திசா ாயக்க)  

(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 

දුවන් ඉන්ව තාත්තා ශකශවක් විධියටයි ෙෙ ශම් කාරණය 

අහන්ශන්. ශම් විධියට ෙදයසාර විතරක් ෙර්දවය කරන්ව හදවවා 

වම් ඒකෙ- 
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபா ாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ ගැව බටන්ව කියටා අපි ශදෙ පියන්ටත් කියහු, ගු 

ෙන්ත්රීුරො. ඒක වඩා ශහොහයි. [බාරා කිරීෙක්] 
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2019 ොර්ුර 07 

මිල්මක  ණයතනය ිනයර කිරි ්ඳහසා මගවීේ සිදු 

මනොකිීමම : විධිමත් පියවර 
 மில்யகா  ிறுவனம் பாலுக்கான தகாடுப்பனகவச் 

தசலுத்தாகம:  டவடிக்கக  
NON-PAYMENT BY MILCO COMPANY FOR LIQUID MILK: 

CORRECTIVE MEASURES  
522/’19 

14.ගුණ විදුර වික්රමනායක මහසතා 
(மாண்புமிகு விதுற விக்கிரம ாயக்க) 

(The  Hon. Vidura Wickramanayaka) 

කෘෂිකර්ෙ, ග්රාක්ය ්ර්ිකක කටුතුර, පශු සම්පත් සාංවර්රව, 

වාන්ොර්ග සහ ධීවර හා ජටජ සම්පත් සාංවර්රව අොතයුරොශගන් 

ඇසූ ප්ර නවය- (1   

(අ  (i) ශහොරණ ෙැතිවරණ ශකොට්සාසශආ කින් ශගොවීන් 
විසින් සපයනු ටබව දියර කින් සහහා මිල්ශකෝ 
්යතවය විසින් ස්ෙ ොසයකෙ 01 දිව සිට 14 
දිව දක්වා දිවයන් සහහා ටළක දිව 0) ුරළදීද,  16 
වව දිව සිට අවසාව දිවය දක්වා වූ දිවයන් සහහා 
ටළක ොසශආ හුල් දිව 0) ුරළදීද හුදල් ශගවීෙ සි ද 
කළ බවත්; 

 (ii) වහුත්, පසුගිය ොස කිහිපයක සිට ශගවීම් ප්රොද වූ 
අතර 2018.04.01 සිට 2018.04.14 දිව දක්වා 
කාටයට ෙැයි 31 දක්වාෙ ශගවීම් කර ශවොෙැති 
බවත්;  

 (iii) ශෙෙ තත්ත්වය ශහේුරශවන් කින් ශගොවීන්ට 
ශදනුන්ට අව ය ්හාර සැපමේෙ, ශදනුන් මිටදී 
ගැ ෙට ටබාගත් ණය හුදල්වට වාන්ක ශගවීෙ සහ 
තෙ එදිශවදා වියදම් සි දකිරීෙට හැකියාවක් ටැබී 
ශවොෙැති බවත්; 

 (iv) කින් ලධයනපාදවය අක්වීෙ ශහේුරශවන් රශට් 
ලධයනපාදවයටද බටප්ම් එල්ට වීශෙන් ගැට  
සහගත තත්ත්වයක් ෙුරවී ඇති බවත්;   

 එුරො දන්ශන්ද? 

(්  ශෙෙ තත්ත්වය කින් ශගොවීන්ශේ ජීවිතවටට ශෙන්ෙ, 
ශද්ීයය කින් ලධයනපාදව ක්රියාවලිය අඩපණවීෙට ද ප්රබට 
ශහේුරවක් විය හැකි බැවින්, ශපර පන්දි රොනුූලටව ශගවීම් 
සි ද කිරීෙ සහහා පියවර ගන්ශන් ද යන්ව එුරො ශෙෙ 
සභාවට දන්වන්ශන්ද? 

(ඇ  ශවොඑශසේ වම්, ඒ ෙන්ද? 
 

கமத்ததாைில், கிராமியப் தபாருளாதார அலுவல்கள், 

கால் கட வளங்கள் அபிவிருத்தி,  ீர்ப்பாசனம், கடற்தறாைில் 

மற்றும்  ீரகவள மூலங்கள் அபிவிருத்தி அகமச்சகரக் யகட்ட 

வினா: 

(அ) (i )  தஹாரண யதர்தல் ததாகுதியில் பாற் 

பண்கணயாளர்களினால் வைங்கப்படும் 

பசும்பாலுக்காக மில்யகா  ிறுவனத்தினால் 

ஒவ்தவாரு மாதமும் 01 ஆம் திகதி ததாடக்கம் 15 

ஆம் திகதி வகரயிலான  ாட்களுக்காக 

அடுத்துவரும் 06  ாட்களுக்குள்ளும் 16 ஆம் 

திகதி ததாடக்கம் இறுதித் திகதி வகரயிலான 

 ாட்களுக்கு அடுத்துவரும் மாதத்தின் முதல் 06 

 ாட்களுக்குள்ளும் பணம் 

தசலுத்தப்பட்டகதயும்; 

 (ii )  எனினும், கடந்த சில மாதங்களாகச் 

தசலுத்தல்கள் தாமதமகடந்ததுடன் 2018.05.01 

ததாடக்கம் 2018.05.15 ஆம் திகதிவகரயிலான 

 ாட்களுக்கு யம மாதம் 31 ஆம் திகதி வகர 

தசலுத்தல்கள் தசய்யப்படவில்கல என்பகதயும்; 

 (iii )  இந்த  ிகலகம காரணமாக பாற் 

பண்கணயாளர்களுக்கு கறகவப் பசுக்களுக்கு 

யதகவயான உணவுககள வைங்குதல் கறகவப் 

பசுக்ககள தகாள்வனவு தசய்வதற்காக வாங்கிய 

கடன்களின் தவகணப் பணத்கத தசலுத்தல் 

மற்றும் தமது அன்றாட தசலவுககள 

யமற்தகாள்வதற்கு முடியாதுள்ளது என்பகதயும்; 

 (iv )  பால் உற்பத்தி குகறந்துள்ளதனால்  ாட்டின் 

உற்பத்திகள் மீதும் தாக்கம் ஏற்பட்டதன்மூலம் 

த ருக்கடி  ிகலகம ஏற்பட்டுள்ளது என்பகத 

யும்;  

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) இந்த  ிகலகம பாற்பண்கணயாளர்களின் வாழ்க்கக 

மீதும் அயதயபால் உள் ாட்டு பால் உற்பத்தி 

தசயற்பாடு பலவீனமகடவதற்கும் ஓர் பிரபல 

காரணியாக அகமயக்கூடும் என்பதனால் முன்னகரப் 

யபான்று முகறயாக தசலுத்தல்ககளச் தசய்வதற்கான 

 டவடிக்கக எடுக்கப்படுமா என்பகத அவர் 

இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்யறல் ஏன்? 

 
asked the Minister of Agriculture, Rural Economic 

Affairs, Livestock Development, Irrigation and Fisheries 
and Aquatic Resources Development: 

(a) Is he aware that- 

 (i) the payments for the milk supplied during 
01st to 15th of a month were made during  
the ensuing six days of the particular month 
and the payments for the milk supplied 
from 16th to the end of a particular month 
were made during the first  six days of the 
ensuing month  by the Milco Company 
with pertinence to the milk supplied by the 
dairy farmers of the Horana Electorate; 

 (ii) the payments were delayed  in the recent 
several months and the payments had not 
been made for the period from 2018.05.01 
to 2018.05.15 even by 31st of May; 

 (iii) the dairy farmers are in a desperate plight 
owing to the inability of providing food to 
the cows, paying the installments for the 
loans obtained for purchasing cows and 
attending to their day today expenses, 
resulted by the delay in receiving their 
payments; and 

 (iv) a problematic situation has arisen by the 
negative impact made on the national dairy 
production owing to the decrease in the 
dairy production? 

(b) Will he inform this House whether measures will 
be taken to make the payments in a regular 
manner since it is probable that this situation may 
bring about a negative impact on the lives of the 
dairy farmers  and a drop in the local dairy 
production process as well?  

 (c) If not, why? 
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පාර්ලිශම්න්ුරව 

ගුණ පී. හසැරි්්ද මහසතා (කෘෂිකර්ම, ග්රාමීය ය ණර්කක 

කටුතතු, පශු ්ේපත් ්ංවර්ධාන, වාරිමාර්ග ්හස ධීවර හසා 

ජලජ ්ේපත් ්ංවර්ධාන අමාතයතුමා) 
(மாண்புமிகு பீ. ஹாிசன் - கமத்ததாைில், கிராமியப் 

தபாருளாதார அலுவல்கள், கால் கட வளங்கள் அபிவிருத்தி, 

 ீர்ப்பாசனம், கடற்தறாைில் மற்றும்  ீரகவள மூலங்கள் 

அபிவிருத்தி  அகமச்சர்) 

(The Hon. P. Harrison - Minister of Agriculture, Rural 
Economic Affairs, Livestock Development, Irrigation and 
Fisheries and Aquatic Resources Development)  

ගු කාාවායකුරෙලධ, එෙ ප්ර නවයට පිිතුරර ශෙශසේයි. 

(අ  (i) ඔ . 

 (ii) 2018 වර්යශආ ෙැයි ොසශආ ශගවීම් ප්රොද වී ඇත. 

 (iii) කින් ශගොවීන්ට යම් අපහසුතාවන්ට හුණපණ දීෙට සි ද 
න්වද, ඔන්න්ශේ ගැට  අවෙ කිරීෙ සහහා හැකි ස්ෙ 
පියවරක්ෙ සොගෙ විසින් ශගව ඇත. 

 (iv) ගැට  සහගත තත්ත්වය ශම් වවවිට ෙක හැරී ඇත. 

(්  ශම් වවවිට ශපර පන්දි රොනුූලටව හුදල් ශගවීෙ ්රම්භ 
කර ඇත. 

(ඇ  අදාළ ශවොශ . 

 
ගුණ විදුර වික්රමනායක මහසතා 
(மாண்புமிகு விதுற விக்கிரம ாயக்க) 

(The  Hon. Vidura Wickramanayaka) 

ගු කාාවායකුරෙලධ, ෙශේ පළහුවැලධ අුරු ප්ර නවය ශෙයයි. 

ගු ඇෙතිුරෙලධ, 2019 අන්ුද්ශද් ොස ුරවක්වත් තවෙ ඉක්ෙ 

ගිහින් වැහැ. 2019 ජවවාන් 01 සිට 14 දක්වා ශගවීම් කශළේ, 

ජවවාන් 29වැලධ දා. ඒ කියන්ශන් සති ශදකකට පසුවයි ශගවීම් 

කශළේ. 2019 ජවවාන් 1) සිට 31 දක්වා ශගවීෙ කශළේ, ශපබරවාන් 

1(වැලධ දා. 2019 ශපබරවාන් 01 සිට 14 දක්වා වව ශගවීම් ොර්ුර 

01 වැලධ දා වවවිටත් ටැබී වැහැ. ඔබුරො කියවවා, දැන් ඒවා 

සියල්ටෙ යාා පන්දි ශකශරවවා කියටා.  

ගු කාාවායකුරෙලධ, ඔබුරොශේ අවසරය ඇුරවයි ෙෙ ගු 

ඇෙතිුරොට ශම් ගැව කියන්ශන්. ගු ඇෙතිුරෙලධ, අප ශදශදවා 

ශෙතැවදී වාද කරගන්ව අව ය වැහැ. ශම්ක තෙයි ඇත්ත 

තත්ත්වය. ඒ ලධසා ෙෙ ඔබුරොශගන් ඉල්ලීෙක් කරවවා, 

කුණාකරටා ශම් පිිතබහව විශ ේය විෙර් වයක් කර ශම් කාරණා 

හන්යට සිද්ර ශවවවාද කියටා බටන්ව කියටා. 

 

ගුණ පී. හසැරි්්ද මහසතා  
(மாண்புமிகு பீ. ஹாிசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
ගු කාාවායකුරෙලධ, එුරො ප්ර නවශයන් අසා තිුණශඩු, 2018 

අන්ුද්ද ගැවයි.  

 

ගුණ විදුර වික්රමනායක මහසතා 
(மாண்புமிகு விதுற விக்கிரம ாயக்க) 

(The  Hon. Vidura Wickramanayaka) 

ෙෙ ඔබුරොශගන් - 

 

ගුණ පී. හසැරි්්ද මහසතා  
(மாண்புமிகு பீ. ஹாிசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
ශපො සඩක් ඉන්ව, ෙෙ ඔබුරොට කියන්වම්. 2018 අන්ුද්දට 

අදාළව අසා තිුණණු ප්ර නවයට තෙයි ෙෙ උත්තරය  දන්ශන්. හැබැයි, 

ඔබුරො සහහන් කළ පන්දි ශම් අන්ුද්ශද් ශගවීම් ප්රොද ශවටා 

තිශබවවා වම්, ඒ ගැව සම්පූර්ණ පරීක්යා කරටා ශගවීම් කිරීෙට 

අව ය කටුතුර ෙෙ කරන්වම්. සාොවයශයන් කින්වටට හුදල් 

ශගවන්ශන් දවසන 14කට පසුව; සති ශදකකට පසුව. සති ශදශකන් 

ශදකට තෙයි හුදල් ශගවීෙ කරන්ශන්. ගු වි දර විරෙවායක 

ෙන්ත්රීුරෙලධ, ශකොශහේ හන් තැවක එශසේ ශගවීශම් ප්රොදයක් ශවටා 

තිශබවවා වම්, ඒ සම්බන්රව වහාෙ අව ය පියවර ගැ ෙට 

කටුතුර කරවවා. 

 
ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபா ாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහොහයි. ගු ෙන්ත්රීුරෙලධ, ඔබුරොශේ ශදවැලධ අුරු ප්ර නවය 

අහන්ව. 

 
ගුණ විදුර වික්රමනායක මහසතා 
(மாண்புமிகு விதுற விக்கிரம ாயக்க) 

(The  Hon. Vidura Wickramanayaka) 

ගු කාාවායකුරෙලධ, ගු ඇෙතිුරො සහහන් කළ කාරණය 

සම්බන්රව පිිතුරරක් දීටාෙ, ෙශේ ශදවැලධ අුරු ප්ර නවය 

අහන්වම්. ගු ඇෙතිුරෙලධ, ක්ට කලින් රෙශ දය ශවටා තිුණශඩු 

අදාළ ොසශආ 22වැලධ දාට ශපර එෙ ොසශආ 01 සිට 14 දිව දක්වා 

වව සල්ලි ටික ශගවීෙයි. ඒ කියන්ශන් සතියයි. ටළකට, 15 සිට 

31 දක්වා වව හුදට ටළක ොසශආ 0)වැලධ දා ශවවශකොට 

ශගවවවා. ඒක තෙයි රෙශ දය ශවටා තිුණශඩු. දැන් 

ඔබුරෙන්ටා හදා ශගව තිශබවවා, සති ශදකක් කියටා. ශහොහයි. 

ගු ඇෙතිුරෙලධ, ෙශේ ශදවැලධ අුරු ප්ර නවය අහන්ව කලින් 

ෙෙ ශම් කාරණයත් කියන්වම්.  

ශෙවර අය වැශයන් කින් ශගොවියා ශවනුශවන් සැටකිය ුතුර 

ශකොටසක් ශවන් න්ණාද කියටා ෙෙ දන්ශන් වැහැ. කින් ශගොවියා 

ශවනුශවන් එශසේ ශවන් කිරීෙක් ශවොෙැති බවයි අපට 

ශපශවන්ශන්. ගු කාාවායකුරෙලධ, ෙෙ ඔබුරොට ලියවිල්ටක් 

එවන්වම්. එෙ ලියවිල්ට හැන්සා සගත කරන්ව ෙට අවසර 

ශදන්ව. 

අශේ කින් කර්ොන්තය විවා  කරටා, කින් ශගොවියා අද ඉන්ව 

තත්ත්වයට වඩා ඉතාෙත් පහළ තත්ත්වයට ඇද දාටා, විවිර 

කුෙන්්රණ ේ න් කින් ලධයනපාදවය වැති කරන්ව තෙයි දැන් ශම් 

කටුතුර කරශගව යන්ශන්. ගු කාාවායකුරෙලධ, දැන් කින් 

ලීටරයක් ගන්ශන් ුපියල් 70ට. ශම් වවවිට එක්තරා ශපෞද්ගලික 

සොගෙක් කින් ලීටරයක් ුපියල් 80ට ගන්ව ටැහැසනති ශවවවා. 

හැබැයි, අරශගව ඒ ශගොල්ශටෝ ශවශළහ ශපොළට එවන්ශන් වැහැ. 

ශම්, ඒ ශගොල්ටන්ශේ ලියවිල්ට. ඒ ශගොල්ටන්ශේ පිටි කින් 

 ප්රවර්රවය කිරීෙ සහහා ශතල් වර්ග උපශයෝගී කර ගන්ව බව 

ශෙහි සහහන් වවවා. ශම් එෙ වාර්තාව. ෙෙ එය ්භාගත* 

කරවවා. 

ගු ඇෙතිුරෙලධ, ෙෙ ඔබුරොශගන් ඉල්ටවවා ශම් පිිතබහව 

විශ ේය විෙර් වයක් කරටා ශසොයා බටන්වටය කියටා. 

 
ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபா ாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගු ඇෙතිුරෙලධ, ඒ ගැව අවරාවය ශයොහු කරන්ව. 

 

335 336 

————————— 
*  පු්පතකාලමේ තබා ඇත. 
*  நூல்  ிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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ගුණ පී. හසැරි්්ද මහසතා  
(மாண்புமிகு பீ. ஹாிசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
ගු කාාවායකුරෙලධ, කින් ශගොවියා අනරර්යවත් 

කරන්වවත්, වැති කරන්වවත් කිසිශසේත්ෙ වැඩ පිිතශවළක් 

ක්රියාත්ෙක ශවන්ශන් වැහැ. ගු ෙන්ත්රීුරො කි වා වාශේ, කින් 

ලීටරයක් ුපියල් 70ක් වව සම්ෙත මිටට ගන්වවා වාශේෙ, කින් 

පැකට් - tetra pak - ගහව සෙහර සනාාවවට ුපියල් 80ටත් වඩා 

වැඩි හුදටකට කින් ලීටරය ගන්ව අවසනාා තිශබවවා. 

උදාහරණයක් හැටියට අශේ තිශබව NLDB ශගොවි ශපොළවල්වට 

කින් ලීටරයක් පිටතට විකුණන්ශන් ුපියල් 82ටත් වඩා වැඩි 

හුදටකට. එය සාොවය මිටටත් වඩා වැඩියි.  

ගු කාාවායකුරෙලධ, ඒ වාශේෙ එුරො කි වා, ශෙවර අය 

වැශයන් කින් ශගොවියා ශවනුශවන් සැටකිය ුතුර හුදටක් ශවන් කර 

ශවොෙැති බව. හුදල් ඇෙතිුරොශේ අය වැය කාාශ දී ඒ බව 

ශවොකි වාට අොතයාාං ය සහහා ශවන් කරටා තිශබව හුදල්වලින් 

ශම් සැශර් කින් ශගොවීන්ශේ ලධයනපාදව වැඩි කිරීෙට අව ය 

ප්රතිපාදව අපට ටබා දීටා තිශබවවා. ඒ වාශේෙ කිසිශසේත්ෙ 

ශපෞද්ගලික සොගම්වට ඕව් එපාකම් අනුව ශද්ීයය කින් ශගොවියා 

විවා  කරන්වවත්, ඒ අය අනරර්යවත් කරන්වවත් ශම් රජය 

කටුතුර කරන්ශන් වැහැ කියව එක ෙෙ ඔබුරොට කියන්ව 

කැෙැතියි. 

 
ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபா ாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්ර නව අාංක 14 - 423/'19 - (1), ගු ෙයන්ත දිසාවායක 

ෙන්ත්රීුරො - [සභා ගර්භය ුරළ වැත.] 

ශදවව වටය.  

 
ප්රින්ං්පකරණය කරන ලා  වාරිමාර්ග : මාතර 

ින්පත්රික්කය 
புனரகமக்கப்பட்ட  ீர்ப்பாசனத்  திட்டங்கள்: 

மாத்தகற மாவட்டம் 
RENOVATED IRRIGATION SCHEMES: MATARA DISTRICT  

253/’18 

6. ගුණ මහි්දා  අමරවීර මහසතා (ගුණ ණර්.එේ. පශම 
උා යශ්ා්දත ගුණම ේ්කර මහසතා මවනුවට) 
(மாண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர - மாண்புமிகு  ஆர். எம். பத்ம 

உதயசாந்த குணயசகர அவர்கள் சார்பாக) 

(The Hon.  Mahinda  Amaraweera on behalf of the Hon. 
R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 

කෘෂිකර්ෙ, ග්රාක්ය ්ර්ිකක කටුතුර, පශු සම්පත් සාංවර්රව, 

වාන්ොර්ග සහ ධීවර හා ජටජ සම්පත් සාංවර්රව අොතයුරොශගන් 

ඇසූ ප්ර නවය - (1) : 

(අ  (i) 2015, 2016 සහ 2017 වර්යවටදී ොතර 
දිසන්රික්කශආ ප්රතිසාංසනකරණය කරව ටද සුළු, 
ෙරයෙ හා ෙහා පන්ොණ වාන්ොර්ග කවශර්ද; 

 (ii) එක් එක් ප්රතිසාංසනකරණ කටුතත්ත සහහා 
ඇසනතශම්න්ුරගත හුදට ශවන් ශවන් ව ශයන් 
ශකොපෙණද; 

 (iii) එෙ ප්රතිසාංසනකරණ කටුතුර  සහහා ශටන්ඩර් 
කැහවනු ටැුණශ ද; 

 (iv)  එශසේ වම්, එෙ ශටන්ඩර් ටබාගත් 
ශකොන්්රාත්කුවන්ශේ ශල්ඛවයක් ඉදින්පත් 
කරන්ශන්ද; 

 (v) ඉහත එක් එක් වර්යවටට අදාළ ප්රතිසාංසනකරණ 
කටුතුරවට ශභෞතික හා මූටය ප්රගතිය ශවන් ශවන් 
ව ශයන් කවශර්ද;  

 (vi) එෙ ප්රතිසාංසනකරණ කටුතුරවටට අදාළ  කයතා 
අරයයව, පාන්සන්ක සහ ඉාංජිශන්ු වාර්තා 
ඉදින්පත් කරන්ශන්ද;  

 (vii) එෙ ප්රතිසාංසනකරණ කටුතුරවටදී ඉවත් කරව ටද 
ශරොන්ෙඩ, පසන ශහෝ වැලි සහහා ශටන්ඩර් කැහවනු 
ටැුණශ ද; 

 (viii) එශසේ වම්, එෙ ශටන්ඩර් ටබාගත් 
ශකොන්්රාත්කුවන්ශේ ශල්ඛවයක් ඉදින්පත් 
කරන්ශන්ද;   

 යන්ව එුරො ශෙෙ සභාවට දන්වන්ශන්ද? 

(්  ශවොඑශසේ වම්, ඒ ෙන්ද? 
 

கமத்ததாைில், கிராமியப் தபாருளாதார அலுவல்கள், 

கால் கட வளங்கள் அபிவிருத்தி,  ீர்ப்பாசனம், கடற்தறாைில் 

மற்றும்  ீரகவள மூலங்கள் அபிவிருத்தி அகமச்சகரக் யகட்ட 

வினா: 

(அ) (i )  2015, 2016 மற்றும் 2017 ஆம் ஆண்டுகளில் 

மாத்தகற மாவட்டத்தில் புனரகமக்கப்பட்ட 

சிறிய, மத்திய மற்றும் பாாிய அளவிலான 

 ீர்ப்பாசனத்  திட்டங்கள் யாகவதயன்பகதயும்; 

 (ii) ஒவ்தவாரு புனரகமப்புப் பணிக்காகவும் 

மதிப்பிடப்பட்ட பணத்ததாகக தனித்தனியாக 

எவ்வளதவன்பகதயும்; 

 (iii )  யமற்படி புனரகமப்புப் பணிகளுக்காக யகள்விப் 

பத்திரங்கள் யகாரப்பட்டனவா என்பகதயும்; 

 (iv )  ஆதமனில், அக் யகள்விப் பத்திரங்ககளப் 

தபற்றுக்தகாண்ட ஒப்பந்தகாரர்களின் 

பட்டியதலான்கற சமர்ப்பிப்பாரா என்பகதயும்; 

 (v) யமற்படி ஒவ்தவாரு வருடத்துக்கும் 

ஏற்புகடயதான புனரகமப்புப் பணிகளின் 

தபௌதீக மற்றும்  ிதிசார் முன்யனற்றம் 

தனித்தனியாக யாததன்பகதயும்; 

 (vi) யமற்படி புனரகமப்புப் பணிகளுக்கான 

சாத்தியக்கூறு ஆய்வு, சுற்றாடல் மற்றும் 

தபாறியியல் அறிக்ககககள சமர்ப்பிப்பாரா 

என்பகதயும்; 

 (vii) யமற்படி புனரகமப்புப் பணிகளின் யபாது 

அகற்றப்பட்ட வண்டல் படிவு, மண் அல்லது 

மணலுக்காக யகள்விப் பத்திரங்கள் 

யகாரப்பட்டனவா என்பகதயும்; 

 (viii) ஆதமனில், அக் யகள்விப் பத்திரங்ககள 

தபற்றுக்தகாண்ட ஒப்பந்தகாரர்களின் 

பட்டியதலான்கற சமர்ப்பிப்பாரா என்பகதயும்; 

 அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்யறல், ஏன்? 
 
asked the Minister of Agriculture, Rural Economic 

Affairs, Livestock Development, Irrigation and Fisheries 
and Aquatic Resources Development: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) the minor, medium and major irrigation 
schemes renovated in Matara District in the 
years 2015, 2016 and 2017; 
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පාර්ලිශම්න්ුරව 

 (ii) the estimated amount for each renovation 
work, separately; 

 (iii) whether tenders were called for the said 
renovation work; 

 (iv) if so, whether a list of names of the 
contractors who obtained those tenders will 
be submitted; 

 (v) the physical and financial progress of the 
renovation work of that contract with 
relevance to each of the aforesaid years; 

 (vi) whether the feasibility study, environmental 
and engineering reports relevant to that 
renovation work will be submitted; 

 (vii) whether tenders were called for the silt, soil 
or sand removed in renovation work; and 

 (viii) if so, whether a list of names of the 
contractors who obtained those tenders will 
be submitted? 

(b) If not, why?  
 

ගුණ පී. හසැරි්්ද මහසතා  
(மாண்புமிகு பீ. ஹாிசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
ගු කාාවායකුරෙලධ, එෙ ප්ර නවයට පිිතුරර ො ්භාගත** 

කරවවා. 
 

* *්භාමේ්ය මත තබන ලා  පිළිතුර: 
* *சபாபீடத்தில் கவக்கப்பட்ட விகட : 

* *Answer tabled: 
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 (vii) වැත. 

 (viii) අදාළ ශවොශ . 

(්  අදාළ ශවොශ . 

 
ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபா ாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්ර නව අාංක 8 - 34)/'18 -(1), ගු ඒ.එල්.එම්. වසීර් ෙහතා. 

 

ගුණ අනුර සිඩ්ිය ජයරත්න මහසතා 
(மாண்புமிகு அனுர சிட்னி ஜயரத்ன) 

(The Hon. Anura Sidney Jayarathne) 

ගු කාාවායකුරෙලධ, ගු ඒ.එල්.එම්. වසීර් ෙහතා 

ශවනුශවන් ෙෙ එෙ ප්ර නවය අහවවා. 
 

ගුණ බුශධික පිනරණ මහසතා (කර්මා්දත හසා වාණිජ කටුතතු 

ියමය ජය අමාතයතුමා) 
(மாண்புமிகு புத்திக பதிரண - ககத்ததாைில் மற்றும் வாணிப 

அலுவல்கள் பிரதி அகமச்சர்) 

(The Hon. Buddhika Pathirana -  Deputy Minister of 
Industry and Commerce)   

ගු කාාවායකුරෙලධ, කර්ොන්ත හා වාණියේජ කටුතුර, 

දිගුකාලීවව අවතැන්වූ ුනද්ගටයන් වැවත පදිාංික කිරීෙ සහ 

සමූපකාර සාංවර්රව අොතයුරො ශවනුශවන් ො එෙ ප්ර නවයට 

පිිතුරර දීෙ සහහා සති ශදකක කාටයක් ඉල්ටා සිටිවවා. 
 

ප්රශ්පනය මතු ිනනකී ඉිනරිපත් කිීමමට ියමය ග කරන ලී. 
வினாகவ மற்தறாரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபா ாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ප්ර නව අාංක 11-(48/'19 -(1 , ගු අශ ෝක ප්රියන්ත ෙහතා. 
 

ගුණ මහි්දා  අමරවීර මහසතා 
(மாண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ගු කාාවායකුරෙලධ, ගු අශ ෝක ප්රියන්ත ෙහතා 

ශවනුශවන් ො එෙ ප්ර නවය අහවවා. 
 

ගුණ වජිර අමේවර්ධාන මහසතා (අභය්දතර හසා ප්වමශශ් 

කටුතතු ්හස ප ාත් ්භා හසා ප ාත් පාලන අමාතයතුමා) 
(மாண்புமிகு வஜிர அயபவர்தன - உள்ளக, 

உள் ாட்டலுவல்கள், மாகாண சகபகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி 

அகமச்சர்) 

The Hon. Wajira Abeywardana - (Minister of Internal and 
Home Affairs and Provincial Councils and Local 
Government)  
ගු කාාවායකුරෙලධ, ො එෙ ප්ර නවයට පිිතුරර දීෙ සහහා සති 

ශදකක කාටයක් ඉල්ටා සිටිවවා. 
 

ප්රශ්පනය මතු ිනනකී ඉිනරිපත් කිීමමට ියමය ග කරන ලී. 
வினாகவ மற்தறாரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 

මහසනුවර ින්පත්රික්කමේ ශ්රීලංගම පෝමප : වි්පතර 
கண்டி மாவட்ட இ.யபா.ச. டிப்யபாக்கள்: விபரம்  

SLTB DEPOTS IN KANDY DISTRICT: DETAILS 
   485/’19 

12.  ගුණ මහි්දා  අමරවීර මහසතා (ගුණ ණන්දා  අලුත්ගමමේ 

මහසතා මවනුවට) 
 (மாண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர - மாண்புமிகு ஆனந்த 

அலுத்கமயக சார்பாக ) 

 (The Hon. Mahinda  Amaraweera on behalf of the Hon. 
Ananda Aluthgamage) 

ප්රවාහව හා සිවිල් ගුවන් ශසේවා අොතයුරොශගන් ඇසූ ප්ර නවය

- (1): 
 

(අ  (i) ෙහනුවර දිසන්රික්කශආ ඇති ශ්රී ටාංකා ගෙවාගෙව 
ෙඩුඩට ඩිශපෝ සාංඛයාව ශකොපෙණද; 

 (ii) එෙ ඩිශපෝවට වම් කවශර්ද; 

 (iii) එෙ එක් එක් ඩිශපෝශවන් දැවට රාවවය කරනු 
ටබව බසනරා සාංඛයාව ශකොපෙණද; 

 (iv) ශෙෙ ඩිශපෝ අතන්න් ටාභ හා පාක් ටබව ඩිශපෝ 
ශවන් ශවන් ව ශයන් කවශර්ද; 

 (v) එෙ එක් එක් ඩිශපෝශ  පවතිව ුනරේපාක් කවශර්ද; 

 (vi) යහපාටව රජය බටයට පත්වීශෙන් අවුරුව, ශම් 
දක්වා ඩිශපෝවට ටබා දී ඇති රැකියා සාංඛයාව සහ 
එෙ  රැකියා ටැූ  ුනද්ගටයන්ශේ වම් කවශර්ද; 

 (vii) ෙහනුවර දිසන්රික්කශආ ටාංගෙ ඩිශපෝවට බසන 
ඇණියේය වැඩි දිුතණු කිරීෙට අොතයාාං ය ගනු 
ටබව පියවර කවශර්ද; 

 යන්ව එුරො ශෙෙ සභාවට දන්වන්ශවහිද? 

(්  ශවොඑශසේ වම්, ඒ ෙන්ද? 
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————————— 
* ** පු්පතකාලමේ තබා ඇත. 
*** நூல்  ிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

***  Placed in the Library. 



පාර්ලිශම්න්ුරව 

யபாக்குவரத்து மற்றும் சிவில் விமான யசகவகள் 

அகமச்சகரக் யகட்ட வினா: 

(அ) (i )  கண்டி மாவட்டத்தில் உள்ள இலங்கக யபாக்கு 

வரத்துச் சகப டிப்யபாக்களின் எண்ணிக்கக 

எவ்வளவு என்பகதயும்; 

 ( i i )  யமற்படி டிப்யபாக்களின் தபயர்கள் யாகவ 

என்பகதயும்; 

 ( i ii )  யமற்படி ஒவ்தவாரு டிப்யபா மூலமாகவும் 

இன்றளவில் யபாக்குவரத்தில் ஈடுபடுத்தப் 

படுகின்ற யபருந்துகளின் எண்ணிக்கக 

எவ்வளதவன்பகதயும்; 

 ( i v )  யமற்படி டிப்யபாக்களில் இலாபமீட்டுகின்ற 

மற்றும்  ட்டத்தில் இயங்கும் டிப்யபாக்கள் 

தவவ்யவறாக யாகவ என்பகதயும்; 

 ( v )  யமற்படி ஒவ்தவாரு டிப்யபாவிலும்  ிலவும் 

தவற்றிடங்கள் யாகவ என்பகதயும்; 

 ( v i )   ல்லாட்சி அரசாங்கம் பதவியயற்றதன் பின்னர், 

இற்கறவகர டிப்யபாக்களில் வைங்கப்பட்டுள்ள 

ததாைில்களின் எண்ணிக்ககயும் யமற்படி 

ததாைில்ககள தபற்ற ஆட்களின் தபயர்களும் 

யாகவ என்பகதயும்; 

 ( v ii ) கண்டி மாவட்டத்தில் இ.யபா.ச. டிப்யபாக்களின் 

யபருந்துகளின் எண்ணிக்கககய அதிகாிப் 

பதற்கு அகமச்சு யமற்தகாள்ளும் 

 டவடிக்கககள் யாகவ என்பகதயும்; 

 அவர் இச் சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்யறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Transport and Civil Aviation: 

(a)  Will he inform this House-  

 (i) the number of Sri Lanka Transport Board 
depots in Kandy District; 

 (ii) the names of those depots;  

 (iii) the number of buses currently operated by 
each of the said depots; 

 (iv)  these depots, separately, those making 
profits and those incurring losses; 

 (v) the number of vacancies in each of the said 
depots;  

 (vi) the number of jobs provided in these depots 
and the names of persons who received 
those jobs, after the ‘Good Governance’ 
government came to power; and 

 (vii) the measures to be taken by the Ministry to 
improve the fleet of the SLTB depots in 
Kandy District? 

(b) If not, why?   

 

ගුණ අර්ජුන රණතුංග මහසතා (ප්රවාහසන හසා සිවිල් ගුව්ද 

ම ේ්වා අමාතයතුමා) 
(மாண்புமிகு அர்ஜுன ரணதுங்க - யபாக்குவரத்து மற்றும் 

சிவில் விமானச் யசகவகள் அகமச்சர்) 

(The Hon. Arjuna Ranatunga - Minister of Transport and 
Civil Aviation) 
ගු කාාවායකුරෙලධ, එෙ ප්ර නවයට පිිතුරර ො ්භාගත* 

කරවවා. 
* ්භාමේ්ය මත තබන ලා  පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் கவக்கப்பட்ட விகட : 

* Answer tabled: 

(අ  (i) අටකි. (08  

 (ii) *    ෙහනුවර උුරර 

  *     ෙහනුවර දකුණ 

  *   යටිනුවර 

  *   වත්ශත්ගෙ 

  *   ශතල්ශදණියේය 

  *   උක් දම්බර 

  *  වාවටපිටිය (කුුඳුවත්ත උප ඩිශපෝව සෙක  

  *   ගම්පට 

 (iii) 2019 ශපබරවාන් ෙස රාවවය කළ දිවක සාොවය බසන රා 
ගණව පහත සහහන් පන්දි ශ . 

*  ෙහනුවර උුරර   97 

*  ෙහනුවර දකුණ   82 

*  යටිනුවර    79 

*    වත්ශත්ගෙ   44 

* ශතල්ශදණියේය   43 

* උක් දම්බර    45 

* වාවටපිටිය (කුුඳුවත්ත උප ඩිශපෝව සෙක  69 

*   ගම්පට    55  

මුළු බ්ප රථ ්ංඛයාව                        514 

 (iv) සිය  ඩිශපෝ  දැවට ටාභ ටබයි. 

 (v) ශෙෙ ඩිශපෝවට පවතිව න්ය ද  ු හා ශකොන්ශදොසනතර 
තවුරුවට 2018.12.31 දිවට ුනරේපාක් විසනතර පහත 
සහහන් කර ඇත.    

 

 (vi) 2014.0(.02 දිව සිට ශම් දක්වා ෙහනුවර දිසන්රික්කයට අයත් 
ඩිශපෝවටට ටබා දී ඇති පත්වීම් සාංඛයාව 2))කි. ශම් පිිතබහ 
විසනතර සාරාාං ගතව පහත සහහන් පන්දි වව අතර, එෙ 
රැකියා ටැූ  ුනද්ගටයින් පිිතබහ විසනතර ඇමුුේ** අාංක- 01 
ව ශයන් 2018.0).01 දක්වාද, ඇමුුේ** අාංක - 02 
ව ශයන් 2018.02.14 දක්වාද ඉදින්පත් කර ඇත.   

  සනිකර පත්වීම්                -  126 

   ණපශදක් ශකොන්්රාත් පදවෙ යටශත්    - 1(0 

343 344 

[ගු ෙහින්ද අෙරවීර ෙහතා] 

අනු 

අාංකය 
  ුනරේපාක් ුනරේපාක් 

 ඩිශපෝව න්ය දු ශකොන්ශදොසනතර 

  1 ෙහනුවර උුරර         16              22 

  2 ෙහනුවර දකුණ         07                0 

  3 යටිනුවර         37               27 

  4 වත්ශත්ගෙ        14                7 

  5 ශතල්ශදණියේය          4                11 

  6 උක් දම්බර          0                 3 

  7 වාවටපිටිය 

(කුුඳුවත්ත උප 

ඩිශපෝව සෙක  

         0                  0 

  8 ගම්පට          3                  7 

  එකුරව       81                77 

————————— 
**  පු්පතකාලමේ තබා ඇත. 
**  நூல்  ிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

**  Placed in the Library. 
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 (vii) ෙහනුවර දිසන්රික්කශආ ඩිශපෝවට බසන රා ඇණියේය වර්රවය 
කිරීෙ සහහා ප්රවාහව අොතයාාං ය ේ න් ශගන්වව ටද වව 
එන්ජින් කට්ටල් ටබා දීෙ සි ද කර ඇත. 

   එශසේෙ වව එන්ජින් කට්ටට සවි කිරීශම්දී ගටවා ඉවත් 
කරනු ටබව ඒවා වැවත අ ත්වැඩියා කර සවි කිරීෙටද 
කටුතුර කිරීෙ ුරිතන් බසන රා ඇණියේය තව දරටත්  ක්තිෙත් 
කර ඇති බවද දන්වමි. ඒ සම්බන්ර විසනතර ශවව ශවවෙ 
පහත සහහන් කර ඇත 

   තවද ඉදින්ශආදී ටබා ගැ ෙට ලධයමිත වව බසන රා ටබා 
දීශෙන්ද එෙ දිසන්රික්කශආ බසන රා ඇණියේය තව දරටත් 
 ක්තිෙත් කිරීෙට බ ටාශපොශරොත්ුර ශවමි.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(්  පැව ශවොවඟී. 

 
්මෘශධි  වැඩ පිළිමව  : වි්පතර 
சமுர்த்தி யவகலத்திட்டம்: விபரம்   
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15. ගුණ අනුර සිඩ්ිය ජයරත්න මහසතා (ගුණ මය්දත 

ින්ානායක මහසතා මවනුවට) 
 (மாண்புமிகு அனுர சிட்னி ஜயரத்ன - மாண்புமிகு மயந்த 

திசா ாயக்க சார்பாக ) 

 (The Hon. Anura Sidney Jayarathne on behalf of the Hon. 
Mayantha Dissanayake) 

ප්රාාමික කර්ොන්ත හා සොජ සවිබටගැන්වීම් 

අොතයුරොශගන් ඇසූ ප්ර නවය- (1   

(අ  (i) ශ්රී ටාංකාශ  දිිතඳුකෙ පිටුදැකීශම් අභිටා ශයන් 
පිහිටුවව ටද සෙෘද්ධි සාංවර්රව ශදපාර්තශම්න්ුරව 
ුරිතන් අශේක්ෂිත අරහුණු ශකොශතක්  දරට ඉටුවී 
තිශේද; 

 (ii) සෙෘද්ධි ප්රතිටාභ ශවනුශවන් වාර්ෂිකව වැයවව 
හුදට ශකොපෙණද; 

 (iii) ශම් වවවිට සෙෘද්ධි ප්රතිටාභ ශවොටබව, එශහත් 
එෙ ප්රතිටාභ අශේක්යාශවන් සිටිව පන්ල් සාංඛයාව 
ශකොපෙණද; 

 යන්ව එුරො ශෙෙ සභාවට දන්වන්ශන්ද? 

(්  (i)  පසුගිය කාටශආදී සෙෘද්ධි ප්රතිටාභින් අපක්යපාතීව 
ශතෝරා ගන්වා ටද බවට  ස්හීෙකට පත්වන්ශන්ද; 

 (ii) ශවොඑශසේ වම්, ඒ සහහා අනුගෙවය කරනු ටබව 
වව රෙශ දය කවශර්ද; 

 (iii) සෙෘද්ධි සාංවර්රව ලධටරාන්න් හා ප්රතිටාභින් 
ශද් පාටව අරහුණු සහහා ශයොදාගත් බව 

පිිතගන්ශන්ද; 

 (iv) එශසේ වම්, ඉදින්ශආදී එබඳු ක්රියා වළක්වා ගැ ෙ 
සහහා ගනු ටබව ක්රියාොර්ග කවශර්ද; 

 (v) සෙෘද්ධි අරහුදට ේතකදී සම්ෙත කරව ටද ජාතික 
විගණව පවතට අනුව විගණවයට භාජව 

කරන්ශන්ද; 

 යන්ව එුරො සහහන් කරන්ශන්ද? 

(ඇ    ශවොඑශසේ වම්, ඒ ෙන්ද? 

 
ஆரம்ப ககத்ததாைில்கள் மற்றும் சமூகவலுவூட்டல் 

அகமச்சகரக் யகட்ட வினா: 

(அ) (i) இலங்ககயில் வறுகமகய ஒைிக்கும் 

ய ாக்கத்துடன் தாபிக்கப்பட்ட சமுர்த்தி 

அபிவிருத்தி திகணக்களத்தின் ஊடாக உத்யதச 

ய ாக்கங்கள் எந்தளவுக்கு  ிகறயவற்றப் 

பட்டுள்ளன என்பகதயும்; 

 (ii) சமுர்த்தி பயன்களுக்காக வருடாந்தம் தசலவா 

கின்ற ததாகக யாது என்பகதயும்; 

 (iii )  தற்யபாது சமுர்த்தி பயன்கள் கிகடக்காத 

யபாதும் யமற்படி பயன்ககள எதிர்பார்த்து 

இருக்கின்ற குடும்பங்களின் எண்ணிக்கக யாது 

என்பகதயும்; 

 அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) கடந்த காலத்தில் சமுர்த்தி பயனாளிகள் பக்கச் 

சார்பற்ற விதத்தில் ததாிவு தசய்யப்பட்டதாக 

திருப்தியகடகின்றாரா என்பகதயும்; 

 (ii) இன்யறல், அதற்காகப் பின்பற்றப்படுகின்ற 

புதிய முகறயியல் யாது என்பகதயும்; 

 (iii )  சமுர்த்தி அபிவிருத்தி அலுவலர்கள் மற்றும் 

பயனாளிகள் அரசியல் ய ாக்கங்களுக்காக 

பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளார்கள் என்பகத 

ஏற்றுக்தகாள்கின்றாரா என்பகதயும்; 

 (iv) ஆதமனில், எதிர்காலத்தில் அவ்வாறான 

தசயற்பாடுககளத் தடுப்பதற்காக 

யமற்தகாள்ளப் படுகின்ற  டவடிக்கக யாது 

என்பகதயும்; 

 (v) சமுர்த்தி  ிதியம் அண்கமயில்  ிகறயவற்றிக் 

தகாள்ளப்பட்ட யதசிய கணக்காய்வுச் சட்டத் 

திற்கு அகமய கணக்காய்வுக்கு உட்படுத்தப் 

படுகின்றதா என்பகதயும்; 

 அவர் குறிப்பிடுவாரா? 

(இ) இன்யறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Primary Industries and Social 
Empowerment:  

(a) Will he inform this House-  

 (i) to which extent the expected objectives of 
the Department of  Samurdhi Development 
have been achieved, which was established 
with the intention of alleviating poverty in 
Sri Lanka;  

345 346 

ඩිශපෝ 

වව එන්ජින් කට්ටට 

ටබාදීෙ අනුව 

රාවවයට එක් කරව 

ටද බසන රා සාංඛයාව 

ගටවව ටද එන්ජින් 

කට්ටට අ ත්වැඩියා 

කිරීෙ අනුව රාවවයට 

එක් කරව ටද බසන රා 

සාංඛයාව 

ෙහනුවර උුරර          03      03 

ෙහනුවර දකුණ          04      04 

යටිනුවර          05       05 

වත්ශත්ගෙ           01       - 

ශතල්ශදණියේය        02      02 

උක් දම්බර        02     02 

වාවටපිටිය 

(කුුඳුවත්ත උප 

ඩිශපෝව සෙක  

     02 02 

ගම්පට         03      03 

නුවරඑිතය 

ප්රාශද්ීයය 

කාර්යාටය 

     01 - 

එකුරව            23      21 



පාර්ලිශම්න්ුරව 

 (ii) the amount spent annually for Samurdhi 
assistance; and  

  (iii) the number of families who do not receive 
Samurdhi benefits but expectant of it? 

(b) Will he state-  

 (i) whether it can be contented that the 
Samurdhi beneficiaries were selected in an 
impartial manner in the recent past;  

 (ii) if not, the new method that will be adopted 
for the purpose;  

 (iii) whether it is admitted that Samurdhi 
Development Officers and beneficiaries 
were used for political purposes;  

 (iv) if so, the measures that will be taken to 
prevent such activities in the future; and 

 (v) whether the Samurdhi Fund will be audited 
under the National Audit Act which was 
passed recently? 

(c) If not, why? 

 
ගුණ ා යා ගමමේ මහසතා (ප්රාථමික කර්මා්දත හසා ්මාජ 

්විබලගැ්දවීේ අමාතයතුමා) 
(மாண்புமிகு தயா கமயக - ஆரம்பக் ககத்ததாைில் மற்றும் 

சமூக வலுவூட்டல் அகமச்சர்) 

(The Hon. Daya Gamage - Minister of Primary Industries 
and  Social  Empowerment)  

ගු කාාවායකුරෙලධ, එෙ ප්ර නවයට පිිතුරර ො ්භාගත* 

කරවවා. 
 

* ්භාමේ්ය මත තබන ලා  පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் கவக்கப்பட்ட விகட : 

* Answer tabled: 
 

(අ  (i) ජවාධිපති ශප්රේෙදාස ෙැතිුරොශේ සාංකල්පයක් අනුව 
එක්සත් ජාතික පක්ය රජය යටශත් 1991 ජවසවිය අති 
කරව ටද්ශද් වසර 02ක් ඇුරළත දිිතඳු පන්ල් සවිබට 
ගැන්වීෙටයි. ඉන් පසුව 1994 වර්යශආ එෙ වයාපෘතිය 
සෙෘද්ධි වමින් ක්රියාත්ෙක වූ අතර,   2013 අාංක 1 දරව 
දිවිවැගුෙ පවත ේ න් දිවිවැගුෙ ශදපාර්තශම්න්ුරව බවට 
පත් විය. වැවත එෙ පවත සාංශ ෝරවය කරමින් සෙෘද්ධි 
ශදපාර්තශම්න්ුරව බවට පත්විය. 

  ශප්රේෙදාස ජවාධිපතිුරො බටාශපොශරොත්ුර වූ ්කාරයට 
අශේක්ෂිත අරහුණු සියයට 100ක් ඉටු කර ගැ ෙට 
ශවොහැකි වී ඇත. 

 (ii) 2018 වර්යය සහහා ුපියල් ම්ලියව 39.23ක 
(ු.39,238,794,)(1.00  හුදටක් වැය කර ඇත. 

 (iii) පන්ල් 8(0,27(ක් ශ . (2017 වර්යශආ දීපවයාේතව සි ද කරව 
ටද වව සෙෘද්ධි සහවාරාර ඉල් ම්කුවන් පිිතබහ 
සක්ක්යණශආ දත්තවටට අනුව  

(්  (i) කිසිශසේත්ෙ වැත. 

  පසුගිය රජය ෙැතිවරණ ජයග්රහණය කිරීෙ සහහා ශයොදාගත් 
වයාපෘතියක් බව කවගාටුශවන් න්වද ප්රකා  කරමි.  

 (ii) ශම් වසශර් සෙෘද්ධි ටැම්ය ුතුර ඇත්ත දිිතඳු තැවැත්තන්ට 
සිාංහට දමිළ අ ත් අන්ුද්දට ශපර සෙෘද්ධිය ටබා ශදව 
වැඩසටහව ක්රියාත්ෙක කරනු ටබයි. 

  ශෙෙ දීෙවාව ලධ නිකත කාට පන්ච්ශේදයකට සීො කිරීෙට 
බටාශපොශරොත්ුර වව අතර, වසර 03ක් ඇුරළත ඔන්න්ව 
සවිබට ගැන්වීෙට වයාපෘති 40,000ක් ක්රියාත්ෙක කිරීෙට 
සැටසුම් කර ඇත. 

 (iii) ඔ , එය රටෙ දන්වා කුණකි. 

 (iv) ශද් පාටව බැඳීම්වලින් ශතොරව සෙෘද්ධි ප්රතිටාභීන් ශතෝරා 
ගැ ෙ සහ සවිබටගැන්වීෙ කර ශගව යව ශටසට 
ශදපාර්තශම්න්ුර ලධටරාන්න්ට ො විසින් දැවටෙත් උපශදසන 
ටබා දී ඇත. 

 (v) විගණවයට භාජව  විය ුතුරයි. 

(ඇ  අදාළ ශවොශ . 
 

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபா ாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ක්ළකට, සනාාවර ලධශයෝග 27 (2  යටශත් ප්ර නවය, ගු ෙහින්ද 

රාජපක්ය ෙැතිුරො. 
 

මප ශගලිකව  ා ැනුේ ීමම්ද ඇසූ ප්රශ්පනය 
தனி அறிவித்தல் மூல வினா 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 
ග්රාම  ියලධාාරි්ද මුහුණපාන ගැටලු 

கிராம உத்தியயாகத்தர்கள் எதிர்ய ாக்கும் 

பிரச்சிகனகள் 
 ISSUES ENCOUNTERED BY GRAMA NILADHARIS  

 
ගුණ මහි්දා  රාජපක්ෂ මහසතා (විුණශධා පාර්ශ්පවමේ 

නායකතුමා) 
(மாண்புமிகு மஹிந்த ராஜபக்ஷ - எதிர்க்கட்சி முதல்வர்) 

(The Hon. Mahinda Rajapaksa - Leader of the Opposition)  

 ගු කාාවායකුරෙලධ, ග්රාක්ය සොජ හා ්ර්ිකක කටුතුර 

සාංකීර්ණව පවතිව ශෙොශහොතක ගුණාත්ෙක බවින් ඉහළ වඩාත් 

 ක්තිෙත් ග්රාෙ ලධටරාන් ශසේවාවක් ගෙ ුරළ සනාාපිත කිරීෙ 

්ඩුක්ශ  වගකීෙකි. 

ග්රාක්ය ජවතාවට වඩාත් සක්ප රජශආ ලධටරාන්යා ශටස, ග්රාෙ 

ලධටරාන්වරයා ඉටු කළ ුතුර ශසේවා රැසකි. එශෙන්ෙ දිශවන් දිව 

උග්ර වව අපරාර රැල්ට ෙැඩලීෙටද ග්රාෙ ලධටරාන්වරයාට කළ හැකි 

ශසේවය ඉතා වි ාටය. එදා කසිේුන, ගාංජා වැලධ  ති විශරෝධී ෙත් 

ද්රවය කිහිපයකට පෙණක් සීො වී තිූ  ගෙ ශම් වව විට 

ශහශරොයින්, කුක්, අයිසන ්දී විය ෙත් ද්රවයවලින් ගහවව ඇත. 

ශම්වා ෙැඩලීෙට ග්රාෙ ලධටරාන්වරයාශේ ශසේවය සහ දායකත්වය 

අප වැඩි වැඩිශයන් ටබා ගත ුතුර කාටය එළැඹ ඇත. 

ුනළුල් පරාසයක ග්රාෙ ලධටරාන් ශසේවාව වයාේත කිරීෙ වත්ෙන් 

අව යතාව න්වද, ඒ පිිතබහ විධිෙත් අවරාවයක් ්ඩුක්ව ශයොහු 

කර ඇති බව ශවොශපශන්. ග්රාෙ ලධටරාන්වරයා ඉතිහාසශආ ප්රාෙ 

වතාවට තෙ අයිතීන් දිවා ගැ ෙට ෙහ ෙකට බැස ඇත. 

ගුණාත්ෙක බවින් ඉහළ ශසේවාවක් රටට ටබාදීෙට වම් රාජය 

ශසේවකයා වඩාත් තෘේතිෙත්ව තැබීෙ ්ඩුක්ශ  වගකීෙයි. තෙ 

ශසේවාශ  උන්වතිය සහහා ඔන්න් ඉදින්පත් කර ඇති ඉල්ලීම් 

කිහිපයකි. 

වැටුේ වියෙතා ඉවත් ශකශරව, විධිෙත් ශරේණියේ රෙයක් සහ 

විධිෙත් බහවා ගැ ම් පටිපාටියක් සහිතව ග්රාෙ ලධටරාන් ශසේවා 

වයවසනාාවක් ටබා ගැ ෙ ඉන් ප්රරාව ඉල්ලීෙකි. ජාතික හැඳුනුම් 

පත් සකසන කිරීශම්දී ටබා  දන්, දැවට වතර කර ඇති දීෙවාව යිත 

ටබා ගැ ෙ තවත් ඉල්ලීෙකි. 

ලධට ඇඳුම් දීෙවාව, සන්ලධශ දව දීෙවාව, කාර්යාට දීෙවාව, 

ලිපි ද්රවය දීෙවාව, ගෙන් වියදම් දීෙවාව කාටානුූපපව වැඩි කරවා 

ගැ ෙ සහහාද ඉල්ලීම් කර ඇත. 

347 348 
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තෙ වසෙ ුරළ විවිර ්රාර හුදල් එකුර කිරීෙ සහහා ග්රාෙ 

ලධටරාන්වරයා ශයොදා ශවොගන්වා ශටසත්, ජවතාවට අවාසිදායක 

සොජ ්රක්යණ ශයෝජවා රෙ ප්රවර්රවයට ඔන්න් ශයොදවා 

ශවොගන්වා ශටසත් ඔන්න් ඉල්ටා සිටිති. 

ශද් පාටව පිතගැ ම් හුවාශවන් සි ද කිරීෙට යව අවිධිෙත් 

බහවා ගැ ෙ වතර කිරීෙ, උපන්ෙ වයසන සීොව අන්ු ද )0 ඉක්ෙ 

ගිය අය ශද් පාටව වාසි තකා යම් ශසේවාවක පිහිටුවීෙ, ොු 

ෙඩුඩට ප්රතිපත්තියට පටහැලධ සනාාව ොු අවටාංගු කිරීෙ, 

අධිශසේවක පදවෙ ෙත පන්පාටව ග්රාෙ ලධටරාන්න් පත් කරව 

ශද් පාටව සැටසුම් වතර කිරීෙ,  ග්රාෙ ලධටරාන් ශසේවාශ  අයිතීන් 

කේපා දව වතර කිරීෙ, ලධයමිත කාටයට ඔන්න්ශේ කඩඉම් විභාග 

පවත්වා ශසේවා අයිතීන් සුරක්ෂිත කිරීෙට කටුතුර කරව ශටසත් 

ග්රාෙ ලධටරාන්න් ඉල්ටා සිටිති. 

ග්රාෙ ලධටරාන්වුන්ශේ ඉහත ඉල්ලීම් පිිතබහ ්ඩුක්ශ  

අවරාවය වහා ශයොහු කළ ුතුර යැයි ශම් ගු සභාව ශයෝජවා කර 

සිටිව අතර, ග්රාෙ ලධටධාාන්වුන්ශේ වෘත්තීය සාංගම් කැහවා 

විධිෙත් සාකච්ඡාවක් පවත්වා, ඔන්න්ශේ ඉල්ලීම් සහහා සාරාරණ 

විසඳුම් ටබා ශදව ශටසත්, ශම් පිිතබහව ්ඩුක්ව ගන්වා 

ක්රියාොර්ග ශම් ගු සභාවට පැහැදිලි කරව ශටසත් ඉල්ටා සිටිමි. 

 
ගුණ වජිර අමේවර්ධාන මහසතා (අභය්දතර හසා ප්වමශශ් 

කටුතතු ්හස ප ාත් ්භා හසා ප ාත් පාලන අමාතයතුමා) 
(மாண்புமிகு வஜிர அயபவர்தன - உள்ளக, 

உள் ாட்டலுவல்கள், மாகாண சகபகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி 

அகமச்சர்) 

The Hon. Wajira Abeywardana - (Minister of Internal and 
Home Affairs and Provincial Councils and Local 
Government)  

ගු කාාවායකුරෙලධ,  විපක්යවායකුරො ඉදින්පත් කරුන  

ග්රාෙ ලධටරාන්න්ශේ ප්ර නවය සම්බන්රශයන්  ෙෙ ප්රාෙශයන්  ශකටි 

පැහැදිලි කිරීෙක් ව ශයන් ශෙහි පසුම්ෙ කියන්ව කැෙතියි. 

ඇත්තව ශයන් විපක්ය වායකුරෙලධ ඔබුරොත් දන්වවා ඇති, 

ඔබුරෙන්ටාශේ පාටව සෙශආදී  1(000ක් වූ ග්රාෙ ලධටරාන්න් 

සාංඛයාව 7000 දක්වා අක් කරන්ව ක්රියාොර්ගයක් ගත්ත 

අවසනාාශ  අපි දිවාංගත රත්වසින් විරෙවායක ෙැතිුරොට 

විුද්රව සුප්රිම් උසාවියට ගියා කියටා. ඒ වක්ව කාා කශළේ 

වර්තොව අශේ විශද්  ඇෙතිුරො. අශේ රාජිත ශසේවාරත්ව 

ඇෙතිුරො, දැන් ඔය පැත්ශත් ඉන්ව ටක්යනෙන් යාපා ඇෙතිුරො  -

ඒ සිය  ශදවා- ඒ කාටශආ ශම් පැත්ශත් හිටිශආ.  එදා සුප්රිම් 

උසාවිය තීරණය කළා ඒ රජය ගත්ත තීරණය වැ රදියි කියටා.   එදා 

7000ක පෙණ පින්සක් එකුර ශවටා විපකයවායක රලධල් 

විරෙසිාංහ ෙැතිුරොශේ ප්රරාවත්වශයන් සාංගෙයක් ඇති කරව 

අවසනාාශ දී ොත්, රාජිත ශසේවාරත්ව ෙැතිුරොත් ශයෝජවා කළා, 

"ශම්ක එක්සත් ජාතික පක්යශආ වෘත්තීය සමිතියක් හැටියට 

සම්බන්ර කරහු" කියටා. එතශකොට  විපක්යවායකුරො කි වා, 

"ඒක කරන්ව එපා ශම්ක සනවාධීව ශසේවාවක්. ඒ ලධසා සනවාධීව 

සාංගෙයක් හැටියටෙ තිශබන්ව හන්න්ව" කියටා. දැවට ඒ 

සාංගෙශආ ඉන්වවා 4000කට ්සන්ව පින්සක්. ඒ එකුර ශවච්ච 

සල්ලිත්  අශේ විශද්  ඇෙතිුරො ඒ ශවටාශ   -ග්රාෙ ලධටරාන් 

වක්ව අවසාවශආ- ප්රසිද්ධිශආදීෙ භාර  දන්වා අ ත් සාංගෙය පටන් 

ගන්ව කියටා. ඒ අනුව ඒ සාංගෙය පටන් ගත්තා. රාජිත 

ශසේවාරත්ව ඇෙතිුරො ඒ පසුම්ශම් හිටියා. ෙෙත් හිටියා. 

ටක්යනෙන් යාපා ෙැතිුරොත් හිටියා.  

ඒ කුණු ශකශසේ ශවතත්, පාර්ලිශම්න්ුරව හැටියට බැ වාෙ  

දැන්  ශම් සි දශවච්ච ක්රියාවලිය  ඉතාෙ කවගාටුදායක ක්රියාවලියක් 

බව ො හිතවවා. සාංගම් 9කින් එක සාංගෙයක් පෙණක් ශම් 

විශරෝරතාව  සි ද කළා. අශවක් සාංගම් 8ෙ ලිඛිතව ො ශවත 

ටබාදීටා තිශබවවා, ශම් කරුන ක්රියාදාෙය - ශෙහි ශවවත්  තිෙය  

ප්ර නවයක් තිශබවවා- සම්පූර්ණ වැරදි වැඩක් කියටා. ශම් 

විශරෝරතාවට දිව ුරවකට කලිනුත් ෙෙ සිය  වෘත්තීය සමිති හුණ 

ගැණපණා. ෙශේ ශදොර වෘත්තීය සමිතිවටට විවෘතයි.  199(න් පසනශසේ 

24 අන්ුද්දක්ෙ ශම් වියයය භාරව හිටුන ඇෙතිුරෙන්ටාශගන් 

බණපතරය ඔය පැත්ශත් අය.  ශම් පැත්ශතන් හිටිශආ ශදන්වයි. 

එක්ශකශවක් ඇලික් අ විහාශර් ඇෙතිුරො; දැන් ෙෙ. [බාරා 

කිරීෙක්] ඒ හැර, ුතද්රය ලධසා අශේ ගු කාාවායකුරො ඒ 

අවසනාාශ  ඔබුරෙන්ටා සෙක එකුරශවටා හිටියා.  ුතද ක්රියාවලිය 

ලධසා එුරො ඒ ශවටාශ  ඔබුරෙන්ටාශේ පැත්ශත් හිටියා. ශම් 

වියය භාරව ශජෝන් ශසශවවිරත්ව ඇෙතිුරො, න්ච ස පතිරණ 

ඇෙතිුරො, අෙරසින් ශදොඩාංශගොඩ ඇෙතිුරො, සරත් අහුණුගෙ 

ඇෙතිුරො හිටියා. ඒ  කිසිෙ ඇෙතිවරශයක්  ශම් ශසේවා වයවසනාාව 

-24 අන්ුද්ද ඇුරළතෙ-  ක්රියාත්ෙක කශළේ වැහැ.  

විවිර ්රාර හුදල් එකුර කිරීශම්දී ග්රාෙ ලධටරාන්වරයා ශයොදා 

ශවොගන්වා ශටස සහ ජවතාවට අවාසිදායක සොජ ්රක්යණ 

ශයෝජවා රෙ ප්රවර්රවයට ග්රාෙ ලධටරාන්වරයා ශයොදවා 

ශවොගන්වා ශටස දැන් අශේ විපක්ය වායකුරො  කරව  ඉල්ලීෙ 

ගැව සටකා බැ ශවොත්, ඇත්ත ව ශයන් ඒවා ක්රියාත්ෙක කශළේ 

අපි ශවොශවයි. ඔබුරෙන්ටාශේ රජශයන් තෙයි  එදා  ඒවා 

ක්රියාත්ෙක කශළේ.  ඔබුරෙන්ටා ක්රියාත්ෙක කරුන ශදයක්  දැන් 

ඉවත් කරන්ව කියටා ඔබුරො ශයෝජවා කරවවා වම්,  ෙට 

ුනළුවන් අද ඉහටාෙ circular  එකක් ගහටා ඉවත් කරන්ව.  ශම්ක 

ඔබුරෙන්ටාශේ රජය ්රම්භ කරුන ක්රියාවලියක්. අපි පටන් ගත්ත 

ක්රියාවලියක් ශවොශවයි.  

ගු කාාවායකුරො දන්වවා, ශම් ශවවශකොට අග්රාොතය 

රලධල් විරෙසිාංහ ෙැතිුරො ජාතික ප්රතිපත්ති ක්රියාත්ෙක කිරීශම් 

ඇෙතිවරයා හැටියට දිසන්රික් පන්පාටවය  ක්තිෙත් කරන්ව 

අව ය පියවර අරශගව තිශබවවාය කියව එක. ඒ සහහා  

ඔබුරොශේ ගම්පහ දිසන්රික්කයට  ොංගට සෙරවීර ඇෙතිුරො ෙහා 

භාඩුඩාගාරශයන් හුදල් ශවන් කරටා තිශබවවා. අපි ගම්පහ 

දිසන්රික්කශආ පන්පාටව ්යතව එක තැවකට ශගශවවවා. අපි 

ශම් අන්ුද්ශද් ඒ වැඩ පටන් ගත්තා. අන්ුද්දකින් ඒ වැඩ ඉවර 

කරවවා.  ඒ සහහා ෙහා භාඩුඩාගාරශයන් ම්ලියව (ක හුදටක් 

ශවන් කරටා තිශබවවා. අක්කරයක භූමි ප්රොණයකට ඒ ්යතව 

ශගශවවවා. චන්ද්රිකා කුොරුරාංග ෙැතිලධයත් ගම්පහ දිසන්රික්කශආ. 

එුරමියත් අන්ු ද 12ක් බටශආ හිටියා. වහුත් දිසන්රික් ශල්කම් 

කාර්යාටයක් වැහැ.  දිසන්රික් ශල්කම් කාර්යාට වැති තැන්වට අපි 

ඒ කාර්යාට හදව කටුතුර අවසන් කරවවා.  දැන් රත්වුනරශආ ඒ 

කටුතුර අවසන් කරශගව යවවා; ෙඩකළුනශ  අවසන් කරශගව 

යවවා;  ොතශල් අවසන් කරශගව යවවා; ශපොශළොන්වුශ  

අවසන් කරශගව යවවා. 

ටාංකාශ  දිසන්රික් පන්පාටවය සම්පූර්ණශයන්ෙ  ක්තිෙත් 

කරන්ව ජාතික ප්රතිපත්ති ක්රියාත්ෙක කිරීශම් ඇෙතිවරයා හැටියට 

ගු රලධල් විරෙසිාංහ අගෙැතිුරො පියවර ශගව තිශබවවා.  

ප්රාශද්ීයය පන්පාටවය පැත්ශතන් ගත්ශතොත්, ප්රාශද්ීයය ශල්කම් 

කාර්යාට 332න්, 180ක් අපි දැවට අ තින් හදටා ඉවරයි.  2020 

වවශකොට එෙ 332ක ප්රොණය 3)4ක් දක්වා අ තින් හදටා 

අවසන් කරවවා.  

ටළකට, ග්රාෙ ලධටරාන් ශසේවාව 19)1 පටන් ගත්තාට පසනශසේ,  

ප්රාෙ වරට අපි ලධට ශසවණ කාර්යාට 1(,000ක් හදන්ව දැන් 

කටුතුර කරශගව යවවා.  ඔබුරෙන්ටා අහයි,  "ුනළුවන්ද?" 

කියටා. පසුගිය ශදසැම්බර් 31 වව විට අපි ශපොශළොන්වු 

දිසන්රික්කශආ සම්පූර්ණශයන් හදටා අවසන් කළා. දැන් අපි  

කටුතුර කරන්ශන් ග්රාෙ ලධටරාන් සහ අශවක් ලධටරාන්න් හතර 

ශදවාට computer (ක් දීටා ප්රාශද්ීයය ශල්කම් කාර්යාටයට, 

දිසන්රික් ශල්කම් කාර්යාටයට සම්බන්ර කරටා ෙහජව ශසේවාව 
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පාර්ලිශම්න්ුරව 

ශ ගවත් කරන්වයි. දැන් ගාල්ට දිසන්රික්කශආ කාර්යාට 200ක් 

හදටා ඉවරයි.  ටාංකාශ ෙ ගත්ශතොත් දැවට 3,000කට ්සන්ව 

කාර්යාට ප්රොණයක් අපි හදටා අවසන් කර තිශබවවා. අපි 

බටවවා,- 

 
ගුණ අනුර ින්ානායක මහසතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸா ாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ග්රාෙ ශසේවක- 

 
ගුණ වජිර අමේවර්ධාන මහසතා  
(மாண்புமிகு வஜிர அயபவர்தன) 

The Hon. Wajira Abeywardana) 

 ඒ ගැව පසනශසේ කියන්වම්. ශපො සඩක් ඉන්ව. පසුම්ෙ ගැවයි 

කියන්ශන්. ඒ ලධසා-  [බාරා කිරීෙක්] ශපො සඩක් ඉන්ව, කියන්වම්. 

 
ගුණ ච්දිනම වීරක්මකොපෝ මහසතා  
(மாண்புமிகு சந்திம வீரக்தகாடி) 

(The Hon. Chandima Weerakkody) 

ගු කාාවායකුරෙලධ,- 

 
ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபா ாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගු ඇෙතිුරො කියටා ඉවර න්ණායින් පසනශසේ පැහැදිලි කර 

ගන්ව. ටට පසනශසේ අවසනාාව ශදන්වම්.    

 
ගුණ ා යාසිරි ජයම ේ්කර මහසතා  
(மாண்புமிகு தயாசிறி ஜயயசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගු කාාවායකුරෙලධ, තත්පරයක් ශදන්ව. 

 
ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபா ாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගු ඇෙතිුරො කියටා ඉවර න්ණාට පසනශසේ ෙෙ අවසනාාව 

ශදන්වම්.   

 
ගුණ වජිර අමේවර්ධාන මහසතා  
(மாண்புமிகு வஜிர அயபவர்தன) 

The Hon. Wajira Abeywardana) 

ගු කාාවායකුරෙලධ, ඇත්ත ව ශයන්ෙ 201( වව ශකොට 

ග්රාෙ ලධටරාන් ශසේවාශ  මූලික වැටුප  තිුණශඩු, ුපියල් 13,990යි. 

අපි ුරන්වව ශරේණියේශආ ග්රාෙ ලධටරාන්ශයකුශේ මූලික වැටුප  

ුපියල් 28,000ක් දක්වා වැඩි කරවවා. දැවට මූලික වැටුප 

ුපියල් 22,000ක් ශවවවා.  ටබව අන්ුද්ද වව විට මූලික වැටුප 

ුපියල් 28,9(0 දක්වා වැඩි ශවවවා.  විපක්ය වායකුරො පිිතුරු 

ඉල් ම් කර තිශබව කාරණාවටට අදාළ සිය  කාරණා කියවන්ව 

ගිශයොත් ශ ටාව ගත ශවවවා.  එෙ ලධසා ගු කාාවායකුරොශේ 

අවසරය ඇතිව ශම් පිිතුරර ො  ්භාගත* කරවවා. 

 

ඒ විතරක් ශවොශවයි. ග්රාෙ ලධටරාන්න්ශේ කාර්යාට දීෙවා වැඩි 

කර තිශබවවා. තවත් වැඩි කිරීෙ සහහා ශයෝජවා කර තිශබවවා. 

ඒ එක්කෙ ලිපිද්රවය දීෙවා වැඩි කිරීෙ ගැවත් අපි වෘත්තිය සමිති 

එක්ක සාකච්ඡා කර තිශබවවා.  ඒ, ඒ ශකොට්සාසවට සිටිව 

ජවගහවය අනුව, භූශගෝලීය පිහිටීෙ අනුව අව ය පහසුකම් 

සටසමින් ඉන්වවා.  

ටළකට, 2014න් පසනශසේ අපි ගෙන් වියදම් වැඩි කර තිශබවවා.  

වැවත වැඩි කිරීෙ සහහාත් ශයෝජවා කර තිශබවවා. ටළකට, 

විපක්ය වායකුරො එකක වම් විවිර ්රාර හුදල් එකුර කිරීශම් 

කාරණය වවත්වන්ව අදෙ circular  එකක් ලධකුත් කරන්ව 

ුනළුවන්. 

ඔබුරො එකකත්වය ශදවවා වම්, අපට ඒක කරන්ව ුනළුවන්.  

ටළකට, සොජ ්රක්යණ ශයෝජවා රෙයට හුදල් එකුර කිරීම් 

රෙය ශවවසන කරන්ව කියටා විපක්ය වායකුරො ශයෝජවා 

කරවවා. 

  
ගුණ අනුර ින්ානායක මහසතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸா ாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 
 
නැඟී සිටිමේය. 
எழுந்தார். 

rose. 

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபா ாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගු අනුර දිසාවායක ෙන්ත්රීුරෙ,  අපි ශම්ක අවසන් කරහුද?  

 

ගුණ අනුර ින්ානායක මහසතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸா ாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

සොජ ්රක්යණ රක්යණ රෙයට තෙන්ශේ ශකොට්සාසශයන් 

ොසයකට ශදශදශවකු බහවා ගත  ුතුර බවට අලධවාර්ය කරටා 

තිශබවවා. එෙ  ලධසා ග්රාෙ ලධටරාන් ෙහත්වු තෙන්ශේ 

ශකොට්සාසශයන් ශදශදශවකු බහවාශගව ලධකම් ඉන්වවා. ටළක 

ොසශආ සිට වාන්ක ශගවීෙ දිගටෙ සි දවන්ශවත් වැහැ. සොජ 

්රක්යණ රක්යණ රෙය ශහොහ ප්රතිටාභ සහිත රක්යණ රෙයක් 

ශවොවව ලධසා සාොවය අය බැඳීෙට අකෙැත්ත ප්රකා  කරවවා.  

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபா ாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ගු ඇෙතිුරොශේ පිිතුරර අවසන් කරන්ව.    

 

ගුණ වජිර අමේවර්ධාන මහසතා  
(மாண்புமிகு வஜிர அயபவர்தன) 

The Hon. Wajira Abeywardana) 

ගු කාාවායකුරෙලධ, සොජ ්රක්යණ ශයෝජවා රෙයට 

ජවතාව බහවා ගැ ෙ ග්රාෙ ලධටරාන්වුන්ට පැවරීෙ විපක්ය 

වායකුරොශේ කාටශආ දී සි දවී ඇති බැවින්, දිසන්රික් 

ශල්කම්වුන් දැනුවත් කර වහාෙ ක්රියාත්ෙක වව පන්දි එය අත් 

හිටුවීෙට ක්රියා කිරීෙ පිිතබහව අපට අද දවශසේෙ තීරණය කරන්ව 

ුනළුවන්.  

ටළකට, ශද් පාටව පිතගැ ම් හුවාශවන් සි ද කිරීෙට යව 

අවිධිෙත් බහවා ගැ ම් කියව කාරණය සම්පූර්ණ අසතයයක්. අපි 

ශද් පාටව පිතගැ ම් පිිතබහව ශසොයා බටා තිශබවවා. 

351 352 

[ගු වජිර අශේවර්රව ෙහතා] 

————————— 
*  පු්පතකාලමේ තබා ඇත. 
*  நூல்  ிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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ශද් පාටව පිතගැ ම්  හුවාශවන් කිසි ද  පත්වීෙක්  ටබා දී වැහැ. 

ශද් පාටව පිතගැ ෙක් සි දවී තිුණශණොත් එය ලධවැරදි කිරීෙටත් 

පියවර ගන්වවා.  

ොු ෙඩුඩට ප්රතිපත්තිය අනුව  රාජය ශසේවා ශකොමියන් සභාව  

ක්රියා කරශගව යවවා.  

අධි ශසේවක පදවෙ ෙත පන්පාටව ග්රාෙ ලධටරාන්න් බහවා 

ගැ ෙ රාජය ශසේවා ශකොමියන් සභාව හරහා කරශගව යවවා. 

ලධයමිත කාටයට කඩඉම් විභාග 2014, 201), 2017, 2018 

වර්යවට පවත්වා තිශබවවා.  

ශම් ශකොටස පෙණක් කියවා ෙශේ පිිතුරර අවසන් කරන්වම්, 

ගු කාාවායකුරෙලධ.  2019.03.04වැලධ දිව පැවැති විශරෝරතාව 

සහහා එක් වී ඇත්ශත් වෘත්තීය සමිති වවයක් අතන්න් එක් වෘත්තීය 

සමිතියක් පෙණියේ. අශවක් වෘත්තීය සමිති විශරෝරතාවට එක් 

ශවොවව බව ලිඛිතව දැනුම් දී ඇත. ග්රාෙ ලධටරාන්න් 1(,022ක් 

අතන්න් 2019.03.04 දිව ලධවාක් ටබා ඇති බවට දැවට වාර්තා වී 

ඇති පින්ස  2,)41ක් පෙණියේ.  විශරෝරතාවට සහභාගී ශවොන් වෘත්තීය 

සමිතිවට වම් ශෙශසේයි. සෙසනත ටාංකා ලධදහසන ග්රාෙ ලධටරාන් 

සාංගෙය, සෙසනත ටාංකා අධිශරේණියේ ග්රාෙ ලධටරාන් සාංගෙය, රාජය 

ශසේවා එක්සත් ග්රාෙ ලධටරාන් සාංගෙය, උපාධිරාන් ග්රාෙ ලධටරාන් 

සාංගෙය,       

ශ්රී ටාංකා ග්රාෙ ලධටරාන් සාංගෙය, රජශආ ග්රාෙ ලධටරාන්න්ශේ 

සාංගෙය, උුරු වැශකවහිර පළාත් ග්රාෙ ලධටරාන් සාංගෙය, ශ්රී 

ටාංකා පන්පාටව ග්රාෙ ලධටරාන් සාංගෙය ලිඛිතව දැනුම් දීටා 

තිශබවවා, ශම් කරුන ක්රියාදාෙය වැරැදියි කියටා.  

ගු කාාවායකුරෙලධ, කන්ු  පාටවය කළත් ඉතාෙ 

වැදගත්ෙ කර්තවයයක් පිිතබහව ෙෙ අවසාව ව ශයන්  ෙතක් 

කරන්ව කැෙැතියි. ්යතව සාංග්රහශආ XXXII වැලධ පන්ච්ශේදශආ 

"ශද් පාටව අයිතිවාසිකම් ුකක්ති විඳීෙ" යටශත් ශෙශසේ සහහන්ව 

තිශබවවා.  
 

"1.  ශද් පාටව අයිතිවාසිකම් ුකක්ති විඳීෙට හිමිකම් ශවොෙැති 
ලධටරාන්ශයකුට තහවම් කටුතුර  

 1.1   පහත සහහන් අයට ශද් පාටව අයිතිවාසිකම් 
ුකක්ති විඳීෙට හිමිකෙක් වැත. 

අධිකරණ ලධටරාන්ශයකු 

සන්වද්ර ශසේවා ලධටරාන්ශයකු 

ශපොලිසන හහුදා ලධටරාන්ශයකු සහ අපරාර වක් විධිවිරාව 
සාංග්රහය යටශත් ශපොලිසන කටුතුර ඉටු කරව ශවවත් 
සාෙ ලධටරරශයකු (උදාහරණ  ග්රාෙ ලධටරාන් " 

ගු කාාවායකුරෙලධ, ශම් කියන්ශන් ෙශේ කුණු 

ශවොශවයි, ්යතව සාංග්රහශආ තිශබව කුණුයි. එහි තව දරටත් 

සහහන් ශවවවා,  

     "(138 වැලධ අධිකාන්ය වව  වෘත්තීය සමිති ්ඥාපවශත් 20වැලධ 
වගන්තිශආ විග්රහ කර ඇති පන්දි බන්රවාගාර ලධටරරශයකු  

 රජශආ ශසේවශආ ලධුතක්ත ොඩුඩලික ශහෝ අධිකරණ ලධටරරශයකු 

 ෙැතිවරණ කටුතුර පිිතබහ ශදපාර්තශම්න්ුරශ  (පාර්ලිශම්න්ුර, පළාත් 
පාටව ්දී  ශසේවශආ ලධුතුර ලධටරරශයකු, එහි ශසේවය කරව තාක් 
කල්, 

1.2  ජවාධිපති ශත්රීෙකදී, පාර්ලිශම්න්ුර ෙැතිවරණයකදී, ජවෙත 
විෙසුෙකදී ශහෝ පළාත් පාටව ෙැතිවරණයකදී ඡන්දය දීෙ හැර 
ශවවත් කිසි ද ්කාරයක ශද් පාටව කටුතත්තක ශයදීෙ සහ 
විශ ේයශයන්ෙ පහත සහහන් කවර ක්රියාවක් න්වද කිරීෙ ශද් පාටව 
අයිතිවාසිකම් අහිමි ලධටරරශයකුට තහවම් ශ . ක්ට පටහැලධව ක්රියා 
කිරීෙ ශසේවශයන් පහ කිරීශම් දඬුවෙට භාජවය විය ුතුර වරදකි " 

ගු විපක්ය වායකුරෙලධ, ඔබුරො වසර (0ක, 40ක ඉතාෙ 

පළුනු ද ශද් පාටව අත් දැකීම් තිශබව වායකශයක්. ශම් 

ශසේවාවට සි ද කරුන ශේදවාචකය එක් සාංගෙයක් හැර අශවකුත් 

සිය ෙ වෘත්තීය සමිති බටවත් ශසේ ශහළා දකිවවා. එදා ෙෙ 

ූපපවාහිලධශආ  දටුවා, වාහව කීපයකට පහර ශදන්ව උත්සාහ කළ 

්කාරය. ෙෙ කි වා, එෙ පහර ශදන්ව යව එක්ශකවා තරග 

විභාගයකින් ්ුන ශකශවක්ද, සෙෘද්ධි ලධයාෙකවරශයක් හැටියට 

අන්තර් ග්රහණය ශවච්ච ග්රාෙ ලධටරාන්වරශයක්ද කියව එක ශසොයා 

බටන්ව කියටා.  ශෙොකද, සාෙ ලධටරාන්ශයකු හැටියට වාහවවටට 

පහර ශදවශකොට  -[බාරා කිරීෙක්]- වගා ලධටරාන්න් ඔක්ශකෝෙ 

දැන් pension ගිහිල්ටා. ඒ ශගොල්ටන් 7,000ක් හිටියා. දැන් ඒ 

ශගොල්ටන් විරාෙ ගිහිල්ටා ඉවරයි. ශෙහි අපි ශදපාර් නවය වාද 

කරගන්වවාට වඩා සිතා බැලිය ුතුර ශදයක් තිශබවවා. ඒ පහරදීෙ 

සි ද කරන්ශන් සෙෘද්ධි ලධයාෙකවරශයක් විධියට ඇවිත් තරග 

විභාගයක් වැතිව පසුව අන්තර් ග්රහණය න්ණු ග්රාෙ 

ලධටරාන්වරශයක් වම්, ඒක වැරැදි පූර්වාදර් යක් කියටයි ෙෙ 

හිතන්ශන්.  

ශෙශහෙ න්ශණොත්, අවාගතශආ ශපොලිසන ලධටරාන්න් 

වාහවවටට ගහවි. සාෙ ලධටරාන්න් හැටියට ඔන්න් ්ඩුක්රෙ 

වයවසනාාශ  තිශබව වගන්ති උල්ටාංඝවය කිරීෙ බරපතළ 

ශේදවාචකයක්. ඒ ලධසා, ‘ඒ ගැව ශසොයා බටන්ව, දැවට 

අන්තර්ග්රහණය වී සිටිව සෙෘද්ධි ලධටරාන්න්ශේ සාංඛයාව බටන්ව, 

ඒ අයශගන් ශකොයි ශකොට්සාසයක් ශම් වෘත්තීය සමිතිය 

ලධශයෝජවය කරවවාද කියව එක බටන්ව’ කියා ෙෙ කි වා. ටට 

පසුව, විපක්ය වායකුරොත්, අපත් කාා කර පැහැදිලි තීරණයක් 

රට ශවනුශවන් ගත ුතුරයි. ශම්ක වැරැදි පූර්වාදර් යක්. ශම් අයට 

වෘත්තීය සමිති අයිතිවාසිකම් වැහැ. [බාරා කිරීෙක්] වෘත්තීය සමිති 

කරන්ව ුනළුවන්. සාෙ ලධටරාන්ශයක් හැටියට ඉන්වවා වම්, ඔණපට 

පාරට බැහැටා පිකටින් කරන්ව බැහැ.  

 
ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபா ாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබුරො පිිතුරු දීටා අවසාවද, ගු ඇෙතිුරෙලධ? 

 

ගුණ වජිර අමේවර්ධාන මහසතා  
(மாண்புமிகு வஜிர அயபவர்தன) 

The Hon. Wajira Abeywardana) 

ඒ කාරණය විපක්ය වායකුරොශේ අවරාවයට ශයොහු 

කරවවා. ශම් ගැව අපි ශදපාර් නවයෙ සාකච්ඡා කරටා, 

එකකතාවකට ඇවිත් ක්රියා කළ ුතුරයි කියා ො හිතවවා.   

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபா ாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශබොශහොෙ සනුරතියි, ගු ඇෙතිුරෙලධ.  

අද අය වැය විවාදය තිශබවවා. ප්ර නවය ඇණපශ  ගු විපක්ය 

වායකුරොයි. වහුත් ගු ෙන්ත්රීවු කිහිපශදශවක් කුණු 

පැහැදිලි කිරීම් ඉල්ටා තිශබවවා. ගු ඇෙතිුරෙලධ, ඔබුරොත් 

කැෙැතියි වම්, ගු විපක්ය වායකුරොශේත් එකකත්වය ඇතිව, 

ටික ශවටාවක් කාා කරන්ව ශදන්ව ුනළුවන්. එශහෙ වැත්වම්, 

ශම් සම්බන්රශයන් අපට පසු දිවක සභාව කල් තබව අවසනාාශ  

විවාදයක් ගන්වත් ුනළුවන්. පළහුශවන්ෙ අවසනාාව ටබාගන්ශන් 

කන්ද? 

 

ගුණ ා යාසිරි ජයම ේ්කර මහසතා  
(மாண்புமிகு தயாசிறி ஜயயசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ගු කාාවායකුරෙලධ, - 
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පාර්ලිශම්න්ුරව 

ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபா ாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහොහයි. ගු දයාසින් ජයශසේකර ෙන්ත්රීුරෙලධ, පළහුව ඔබුරො  

කාා කරන්ව. ටළකට, ගු අනුර දිසාවායක ෙන්ත්රීුරො.  

 
ගුණ ා යාසිරි ජයම ේ්කර මහසතා  
(மாண்புமிகு தயாசிறி ஜயயசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගු කාාවායකුරෙලධ, "සාෙ ලධටරාන්යා" කියව එක්ශකවා 

ඇුරළත් ශවන්ශන් ඒ ග්රාෙ ලධටරාන් ශකොට්සාසයටයි; ඒ ග්රාෙ 

ලධටරාන්යා වැඩ කරව ශකොට්සාසශආ සාෙ ලධටරාන්වරයා විධියට 

තෙයි ඔණප වැඩ කරන්ශන්. ඒ ලධසා ඔණපශේ ප්ර නව, ඔණපශේ වෘත්තීය 

අයිතිවාසිකම් පිිතබහව ඒ ග්රාෙ ලධටරාන් ශකොට්සාසශයන් පිටට 

ගිහිල්ටා කාා කිරීශම් කිසි ගැට වක් වැහැ. ශම්ක වරද්දා ශගව, 

ඒක පාවිච්ික කරටා දැන් කටුතුර කරවවා. ඉතිහාසශආ පළහුවැලධ 

වතාවට තෙයි ග්රාෙ ලධටරාන්වු ශම් විධියට පාරට බැසනශසේ. 

සාකච්ඡාවලින්, සම්හුතිවලින් ඒ ශගොල්ටන්ට අව ය කරව වැඩ 

පිිතශවළ සි ද ශවන්ශන් වැති න්ණාෙ තෙයි ඔන්න් පාරට බැහැටා 

ශම් විධියට වැඩ කටුතුර කරන්ශන්, ගු කාාවායකුරෙලධ. ගු 

ඇෙතිුරෙලධ, ඒ ලධසා සෙෘද්ධි ලධයාෙකවුන් ග්රාෙ ලධටරාන්න් 

න්ණාද, වගා ලධටරාන්න් ග්රාෙ ලධටරාන්න් න්ණාද, විභාගය ලියටා 

ග්රාෙ ලධටරාන්න් න්ණාද කියටා සටකන්ශන් වැතිව ක්රියා කරන්වය 

කියා ෙෙ ඔබුරොශගන් ඉල්ටා සිටිවවා. වජිර අශේවර්රව 

ඇෙතිුරෙලධ, ඔබුරො හැෙ ශකශවකුටෙ ශහොිනන් සවන් ශදව 

ශකශවක් ශන්. ඒ වාශේෙ, -  [බාරා කිරීෙක්] 

 
ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபா ாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබුරො ප්ර නවය ඇණපවා ශන්. දැන් ගු ඇෙතිුරොට පිිතුරු 

ශදන්ව අවසනාාව ශදන්ව. 

 
ගුණ ා යාසිරි ජයම ේ්කර මහසතා  
(மாண்புமிகு தயாசிறி ஜயயசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
 ගු ඇෙතිුරෙලධ, ඔබුරො ඉතාෙ සට කපට, ශහොහට සූත්තර 

දන්වා ඇෙති ශකශවක්. ඒ ලධසා කුණාකර ශම් අය සෙක 

සාකච්ඡා කර, ඒ අයශේ ප්ර නව විසහන්ව කියායි ෙෙ ඔබුරොශගන් 

ශගෞරවශයන් ඉල්ටා සිටින්ශන්. 

 
ගුණ වජිර අමේවර්ධාන මහසතා  
(மாண்புமிகு வஜிர அயபவர்தன) 

The Hon. Wajira Abeywardana) 

ගු කාාවායකුරෙලධ, ෙෙ ඒ ගැව දීර්ඝ පිිතුරරක් ශදන්ශන් 

වැහැ. ්යතව සාංග්රහය සහ ්ඩුක්රෙ වයවසනාාශ  සහහන් වව 

කුණු පෙණයි ෙෙ සහහන් කශළේ. ඒ අනුව වම් කිසිශසේත්ෙ ඒ 

අයට ඒ ්කාරයට ක්රියා කරන්ව බැහැ.  
 
ගුණ අනුර ින්ානායක මහසතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸா ாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගු කාාවායකුරෙලධ, ඇෙතිුරො ටිකක් ලධවී සැවසිල්ශල් 

කුණු ඉදින්පත් කළාට, ඒ පිිතුරර ඇුරශළේ  ග්රාෙ ලධටරාන්න්ශේ 

සාංගෙයට සහ ඒ ක්රියා ොර්ගයට එශරහිව යම් තර්ජවාත්ෙක 

සනවභාවයක් තිශබවවා. ඒ ලධසා අොතයවරයාට ො කියන්ශන්, 

ඔන්න් ඔන්න්ශේ ඉල්ලීම් සහහා උද්ශඝෝයණ ක්රියා ොර්ගයක ලධරත 

න්ණා, එතැලධන් එහාට ගිහින් ඔන්න්ට දඬුවම් දීෙට ශහෝ විවය 

ක්රියාොර්වටට යන්ව ශහෝ සූදාවම් වම්, ශවව ප්ර නවයක් 

කැහවන්ව ටැහැසනතියි වම් ඒ වැශ ස ඔබුරො කරන්ව කියායි. 

ගු කාාවායකුරෙලධ, ග්රාෙ ලධටරාන්න් සහහා වූ ශසේවා 

වයවසනාාශ  ප්ර නවයයි ශෙහිදී ප්රරාව ව  ශයන් පැව වැ් ටා 

තිශබන්ශන්. අලධක් ස්ෙ වෘත්තීය සමිතියක්ෙ ශපො ද ප්ර නවවටට 

එකකයි. කාර්යාට දීෙවාවට, ලධට ඇඳුම් දීෙවාවට හා හැඳුනුම් පත් 

සකසන කිරීෙ සහහා අය කරනු ටබව දීෙවාවට සිය  වෘත්තීය 

සමිති අතර එකකතාවක් තිශබවවා. වහුත් ශසේවා වයවසනාාශ  

ප්ර නවයක් පැව වැ් ටා තිශබවවා. එක් වෘත්තීය සමිතියක් 

කියවවා, බහවා ගැ ෙ උපාධිරාන්න්ට සීො කරන්වය කියා. 

අලධක් කඩුඩායම් කියවවා, බහවා ගැ ශම් සු දසුකෙ උසසන ශපළ 

ෙට්ටමින් තියන්ව කියා. ඒක ග්රාෙ ලධටරාන්න්ශේ වෘත්තීය සමිති 

අතරෙ ඇති වී තිශබව ගැට වක් හැටියට තිශබවවා. බහවා 

ගැ  ශම් සු දසුකෙ උපාධිරාන් ෙට්ටශෙන් තියන්ව කියටා එක 

කඩුඩායෙක්  කියවශකොට, බහවා ගැ ශම් සු දසුකෙ හැටියට 

උසසන ශපළ ප්රොණවත්ය කියා තව කඩුඩායෙක් කියවශකොට,  ඒ 

බහවා ගැ ශම් අරයාපව සු දසුකෙ ශෙොකක්ද කියව එක ්ඩුක්ව 

හැටියට; අොතයවරයා හැටියට ඔබුරො ලධර්ණය කරටා, ශසේවා 

වයවසනාාව සම්ෙත කරටා ශදවවා වම් ො හිතව හැටියට ගැට  

ගණවාවකට විසඳුම් ටැශබවවා. ශම් ශසේවා වයවසනාාව ෙත 

පදවම්ව තෙයි ගැට  වි ාට ප්රොණයක් ලධර්ොණය ශවටා 

තිශබන්ශන්. 

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபா ாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 සනාාවර ලධශයෝග 27 (2  යටශත් තවත් Statement එකක් 

තිශබවවා. ඒ ගැව ො වැවතත් ඔබුරෙන්ටාශේ අවරාවය ශයොහු 

කරවවවා. ඒ ලධසා අුරු ප්ර නව ශදශකන් අපි වවත්වහු.  

 

ගුණ වජිර අමේවර්ධාන මහසතා  
(மாண்புமிகு வஜிர அயபவர்தன) 

The Hon. Wajira Abeywardana) 

ගු අනුර දිසාවායක ෙන්ත්රීුරෙලධ, ඔබුරො ඉදින්පත් කළ 

ශයෝජවා සතයයි. ඒ අනුව කැම්වට් ප්රිකාවක් ඉදින්පත් කර 

තිශබවවා. උපාධිරාන්න් කියවවා, උපාධිරාන්න්ශගන් බහවා 

ගන්වය කියා. වහුත් අපට ඒක කරන්ව අොුයි. අවෙ සු දසුකශම් 

ඉන්ව ගෙන් උපන්ෙ සු දසුකම් තිශබව අයට එන්ව බාරාවක් 

වැහැ. දැවට තරග විභාගවලින් ඇුරළත් ශවටා උපාධිරාන්න් 

3,000ක් පෙණ ඉන්වවා. එතශකොට අවාගතශආ ග්රාක්ය 

ජවතාවශේ ප ර නව විසඳීශම් ක්රියාවලිශආදී ගශම් ප්රරාලධයා හැටියට 

ඒක රකින්ශන් ශකොශහොෙද කියව එක ගැව අපි එකකතාවකට 

ඇවිත් තිශබවවා. ගු අනුර දිසාවායක ෙන්ත්රීුරෙලධ, ඔබුරොශේ 

ශයෝජවාව ො පිිතගන්වම්. වෘත්තීය සමිතිවටට තර්ජවයක් කළා 

ශවොශවයි, ්ඩුක්රෙ වයවසනාාව සහ ්යතව සාංග්රහය අනුව වැඩ 

ශවොකශළොත් ඔබුරොටත්  ශහොහ වැහැ, ෙටත් ශහොහ වැහැ. 

 

ගුණ මහි්දා  අමරවීර මහසතා 
(மாண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ගු කාාවායකුරෙලධ, ෙටත් ශපොඩි කාරණයක් කියන්ව 

තිශබවවා.  
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபா ாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අපි ශෙතැලධන් වවත්වහුද, ගු ෙන්ත්රීුරෙලධ? 

 
ගුණ මහි්දා  අමරවීර මහසතා 
(மாண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ටාංකා ඉතිහාසශආ පළහුවව වතාවට තෙයි ග්රාෙ ලධටරාන්න් 

ශම් වාශේ පාරට එන්ශන්. ගු ඇෙතිුරෙලධ, ඔබුරො කලින් 
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සහහන් කළා වාශේ ෙෙත් කියන්ශන්, ශම් ප්ර නවය පිිතබහව  ති 

රීති, චර ශල්ඛ සහ ඔන්න් සාෙ ලධටරාන්න්ද කියව එක පිිතබහව 

ශසොයා බටා ඔන්න්ට දඬුවම් ටබා ශදන්ව සූදාවම් වවවාට වඩා, 

ශම් ප්ර නවය පිිතබහව අවශබෝර කරශගව, ඔන්න්ට තිශබව ප්ර නව 

පිිතබහව විසඳුෙක් ටබා ශදන්ව, ඒ පිිතබහව ඔන්න් එක්ක ුනළුල් 

සාකච්ඡාවක් කරන්වය කියායි. ටාංකා ඉතිහාසශආ පළහුවව 

වතාවට ශෙවැලධ විශරෝරතාවක් පැවැත්වූශ  ඇයි? ො දන්වා 

විධියට ශෙයට ශද් පාටව ව ශයන් ශපටඹවීෙක් තිුණශඩු වැහැ.  

 
ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபா ாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගු ඇෙතිුරෙලධ, එශහෙ වම් ශම් පිිතබහව අශවක් 

ෙන්ත්රීවුන්ටත් පහදා දීටා අපි අද දවශසේ විවාදයට යහු. 

 
ගුණ වජිර අමේවර්ධාන මහසතා  
(மாண்புமிகு வஜிர அயபவர்தன) 

The Hon. Wajira Abeywardana) 

ගු කාාවායකුරෙලධ, ෙෙ කලින් කිූ  ්කාරයට, එෙ 

වෘත්තීය සාංගම් එක්ක පැය ුරව හතරක් සාකච්ඡා කර තිශබවවා. 

එෙ සාකච්ඡා අනුව එකකතාවටටත් පැමිණ තිශබවවා. එෙ වැඩ 

වර්ජවයට ග්රාෙ ලධටරාන්න් සම්බන්ර න්ශඩු වැහැ. ඒක වැරැදි 

අර්ා කාවයක්. එක් වෘත්තීය සාංගෙයක් පෙණක් එශසේ කළා. 

වෘත්තීය සාංගම් 8ක් එක තීන් දවක සිටියදී, එක් වෘත්තීය සාංගෙයක 

පෙණක් ශදදහසනපන්සියහැට ගණවක් ලධවාක් දො තිශබවවා. එෙ 

ශදදහසන ගණවෙ පැමිණියේටා වැහැ. ඒක තෙයි පළහුවැලධ කාරණය.  

ශෙහිදී සෙසනත ග්රාෙ ලධටරාන්න්ට ශචෝදවා කිරීෙ 

සම්පූර්ණශයන්ෙ වැරැදියි. කුෙව රජයක් ්වත් රාජය ප්රතිපත්ති 

ක්රියාවට වාංවව කඩුඩායෙ හැටියට ග්රාෙ ලධටරාන්න්ශගන් 

බණපතරය,  තියට අනුව සහ සාකච්ඡාවට ප්රතිලටත් එක්ක රජය 

සෙක ක්රියා කර තිශබවවා. සුළුතරයක ප්ර නවයක් තිශබවවා. ගු 

ෙහින්ද අෙරවීර ෙන්ත්රීුරො කියවවා වාශේ, අපි සාකච්ඡා කරටා ඒ 

ප්ර නවය පිිතබහවත් එකකතාවකට එහු.  

  
II 

 

 සුනඛ ජලභීිනකා මර්ා න වැඩ්ටහසන නැවත 

ම් ඛය අමාතයාංශ්ය මවත පවරා ගැනීම 
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ගුණ අනුර ින්ානායක මහසතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸா ாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගු කාාවායකුරෙලධ, පාර්ලිශම්න්ුරශ  සනාාවර ලධශයෝග 27

(2  යටශත් ශෙෙ ප්ර නවය ඉදින්පත් කින්ෙට අවසනාාව ටබා දීෙ 

පිිතබහව ඔබුරොට ශබශහවින්ෙ සනුරතිවන්ත ශවවවා. 

සත්ව ලධයනපාදව හා ශසෞඛය ශදපාර්තශම්න්ුරව ේ න් 

පවත්වාශගව යව සුවඛ ජටභීතිකා ෙර්දව වැඩසටහව වැවත 

ශසෞඛය අොතයාාං ය ශවත පවරා ගැ ෙට ය්ෙ ශහේුරශවන් 

ක්ශයේ්රශආ පැවවැඟී ඇති ගැට කාරී තත්ත්වය පිිතබහව ශෙෙ 

සභාශ  අවරාවය ශයොහු කරවනු කැෙැත්ශතමි. 

1959 වර්යශආ සිට ශසෞඛය අොතයාාං ශආ පශු ෙහජව ශසෞඛය 

ඒකකය ේ න් 2018 ශතක්, වසර 49ක කාටයක් ුනරා සුවඛ 

ජටභීතිකා ෙර්දව කටුතුර සි ද කරමින් තිුණණා. එහි 

අසාර්ාකභාවය පිිතබහව 2014-2018 දක්වා වූ වසර ුරවක කාටය 

ුරළ ජාතික පාටව කමිටුව ේ න් පැවැත්වූ සාකච්ඡාවක 

ප්රතිලටයක් ව ශයන් ජටභීතිකා ශරෝගය ටාංකාශවන් ුරරන් 

කිරීශම් වැඩසටහව යටශත් එෙ සුවඛ ජටභීතිකා ෙර්දව කටුතුර 

සත්ව ලධයනපාදව හා ශසෞඛය ශදපාර්තශම්න්ුරව ේ න් සි ද කළ ුතුර 

බවට තීරණය ශකුණා. 2018 ොර්ුර ොසශආ තෙයි ශම් තීරණය 

ක්රියාත්ෙක න්ශඩු. 

ඒ අනුව 2018 ොර්ුර ොසශආ සිට එෙ කටුතත්ත භාරගන්වා 

ටද අතර, ොර්ුර සිට ෙැයි දක්වා ුතශරෝීඩය ජටභීතිකා ෙර්දව 

එන්වත භාවිත ශකොට එෙ කටුතත්ත සි ද කරශගව ගියා. එෙ 

එන්වත් ශතොග අවසන්ව වැවත ්වයවය කිරීශම්දී ශසෞඛය 

අොතයාාං ය ෙැදිහත්ව එය වවත්වා ඉන්දියානු එන්වත් ශගව 

ඒෙට කටුතුර කිරීෙ ලධසා ොස එකහොරක කාටයක් සුවඛ 

එන්වත් කිරීශම් කටුතුර වතර වී තිබීශෙන් අවුරුව එෙ කටුතුර 

2018 ජුලධ ෙැද කාටශආ සිට වැවත ්රම්භ ශකුණා. ඒවා ොර්ුර 

ොසශආ සිට ටබා  දන්වත්, ඔන්න්ට හුළුෙලධන්ෙ ශම් කාර්යයට 

ෙැදිහත් ශවන්ව ටැුණශඩු වැහැ. 

ශම් අනුව සත්ව ලධයනපාදව හා ශසෞඛය ශදපාර්තශම්න්ුරව 

යටතට ශෙෙ සුවඛ ජටභීතිකා ෙර්දව වැඩසටහව පත් වීශෙන් 

අවුරුව ොස අටහොරක කාටය ුරළ එන්වත් 11,90,000ක් විදීම් 

සි ද කර තිුණණා. ශෙය ශපර වර්යයන්හි ශසෞඛය අොතයාාං ශආ පශු 

ෙහජව ශසෞඛය ඒකකය ේ න් වසරකට සි ද කරමින් තිූ  සුවඛ 

එන්වත් ප්රොණය ශෙන් ටක්ය ුරව හතරකට වැඩි අගයක් වාර්තා 

කළා. එශසේෙ ොර්ුර-ශදසැම්බර් කාටය ුරළ සත්ව ලධයනපාදව හා 

ශසෞඛය ශදපාර්තශම්න්ුරව ේ න් සුවඛ වන්රයකරණ )8,000ක් 

සි ද කර තිශබවවා. ජවතාවශගන් 2)8,000කට වැඩි ප්රොණයකට 

ජටභීතිකා ශරෝගය පිිතබහ දැනුවත් කිරීශම් වැඩසටහන් පවත්වා 

තිුණණා. 

ශකශසේ න්වද,  2018 වර්යය ුරළ, ජටභීතිකා ශරෝගශයන් මිලධසන 

ෙරණ සාංඛයාව ඉහළ ය්ෙක් සි ද වී ඇති බව ශසෞඛය අොතයාාං ය 

විසින් ප්රකා  කරමින් වසරක් ගත වීෙටත් ශපර ශෙෙ සුවඛ 

ජටභීතිකා ෙර්දව වැඩසටහව වැවත ශසෞඛය අොතයාාං ය ශවත 

පවරා ගැ ෙට උත්සාහ කරව බවට වාර්තා ශවවවා. පශු 

නවදයවුන් විසින් ශපන්වා ශදන්ශන්, ේතක සි ද වූ ෙරණවටට 

ශහේුරව ොස 8ක කාටයක් සත්ව ලධයනපාදව හා ශසෞඛය 

ශදපාර්තශම්න්ුරව විසින් එන්වත් ටබා දීෙ ශවොවව බවයි. එශසේෙ 

ඔන්න් එෙ වැඩ පිිතශවළ භාරශගව  වසරක් ගත වීෙට ශපර එවැලධ 

ශචෝදවාවක් එල්ට කිරීෙ සාරාරණ ශවොවව බවයි. තවත් 

අන්ුද්දක් ශදකක් බැලීශෙන් තෙයි ඒක සාර්ාකද, වැද්ද කියව 

ෙැ ෙ කළ ුතුර ශවන්ශන්. ොස 8ක කාටයක් ුරළ ඒක 

අසාර්ාකයි කියා විශ චවය කිරීෙ සාරාරණ වැහැ. 

විශ ේයශයන්ෙ සුවඛ ගහවය පාටවය වීෙ සහහා යම් කාටයක් 

ගත වීෙත්, සුවඛ සපා ක්ම් ප්රොණශආ විශ ේය ඉහළ ය්ෙක් වාර්තා 

වී ශවොෙැති බවත් ඔන්න් ප්රකා  කරවවා. එශසේෙ, ශපර වර්යයන්හි 

ජටභීතිකා ෙර්දව වැඩසටහන්වටදී එන්වත්වට උයනණත්වය 

පාටවය ශවොවීෙ වැලධ තාක්යණියේක ශදෝය සහිත තත්ත්වයන් 

තිබී ෙත්, ශවවත් ශරෝගී තත්ත්වයන්ට ටක්ව ඇති සුරන්ට එන්වත් 

ටබා දීෙ ලධසා සහ එෙ සුරන්ශේ ප්රති ක්තිය වර්රවය ශවොවීෙත් 

ලධසා ශසෞඛය  පරීක්යණයකට ටක් ශවොකර එන්වත් ටබාදීෙ ලධසා 

සුවඛයන් වි ාට ප්රොණයක් ශරෝගී වී තිබීෙත් ්දී ශපර 

ගැට කාරී තත්ත්වයන්ට තෙන්ට වගකිව ශවොහැකි බව ඔන්න් 

ශපන්වා ශදවවා. එශසේෙ රාජය ශවොවව සාංවිරාව 21ක් සෙකද 

අත්වැල් බැහ ගලධමින් ජාතයන්තර ප්රමිතියකින් ජටභීතිකා ෙර්දව 

වැඩසටහව  පවත්වාශගව ය්ෙට සත්ව ලධයනපාදව හා ශසෞඛය 

ශදපාර්තශම්න්ුරශ  ලධටරාන්න් සූදාවම් වව අවසනාාශ , එෙ 

වැඩසටහව ශසෞඛය අොතයාාං ය ශවත ්පසු පවරා ගැ ෙ 

පිිතබහව වැවත සිතා බැලිය ුතුරව තිශබවවා.  
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පාර්ලිශම්න්ුරව 

ගු ඇෙතිුරෙලධ, ඔබුරො දන්වවා, ශෙවර අය වැය 

ශල්ඛවශයනුත් ශෙෙ කාර්යය සහහා ුපියල් මිලියව 100ක් ශවන් 

කර තිශබව බව. හැබැයි, ුපියල් මිලියව 100 ශවන් කර 

තිශබන්ශන් හැන්සන් අොතයවරයාශේ අොතයාාං යට. එුරො 

යටශත් තෙයි, සත්ව ලධයනපාදව හා ශසෞඛය ශදපාර්තශම්න්ුරව 

පවතින්ශන්. එෙ ලධසා අය වැය ශල්ඛවශයනුත් ශපන්නුම් 

කරවවා, ශම් කාර්යය සහහා හුදල් ශවන් කරන්ශන් සත්ව 

ලධයනපාදව හා ශසෞඛය ශදපාර්තශම්න්ුරවට බව. ඒ කියන්ශන් 

හැන්සන් අොතයවරයාශේ අොතයාාං යට. 

ගු කාාවායකුරෙලධ, ශම් තත්ත්වය ුරළ පැව ව් ව පහත 

ගැට වටට පිිතුරු අදාළ අොතයවරයා සභාව හහුශ  තබනු 

ඇතැයි අශේක්යා කරවවා. 

01. සුවඛ ජටභීතිකා ෙර්දව වැඩසටහව වැවත ශසෞඛය 
අොතයාාං ය ශවත පවරා ගැ ශම් සූදාවෙක් තිශේද? 

02. සත්ව ලධයනපාදව හා ශසෞඛය ශදපාර්තශම්න්ුරව විසින් ශෙෙ 
කටුතත්ත භාර ශගව වසරක් ගතවීෙට ශපර ්පසු පවරා 
ගැ ෙට තීරණය කශළේ ෙන්ද? 

 ගු ඇෙතිුරෙලධ, ශම් කටුතත්ත ශසෞඛය 

ශදපාර්තශම්න්ුරශවන් කළත්, ඔන්න්ට ඒ සහහා ලධටරාන් 

කඩුඩායෙකුත් වැහැ. විවිර කඩුඩායම් hire කර, ශකොන්්රාත් 

දීටා තෙයි ශම් වැඩය ඔන්න් කරන්ශන්. වහුත්, සත්ව ලධයනපාදව හා 

ශසෞඛය ශදපාර්තශම්න්ුරවට ශම් සහහා අව ය ලධටරාන් 

කඩුඩායෙකුත් සිටිවවා. 

03. 2017 වර්යශආ (21  සහ 2018 වර්යශආ (21  ජටභීතිකාව 
ලධසා සි දවී ඇති මිලධසන ෙරණ සාංඛයාව වැඩිවී ශවොෙැති බව 
පිිතගනු ටබන්ශන්ද? 

04. පශු නවදය කාර්යාට ේ න් නවදය පර්ශආයණ ්යතවය 
ශවත ශයොහු කරව ටද මියගිය සුවඛ හා බළල් හිසන ේ න් 
2017 වර්යශආ ශරෝගී තත්ත්වශආ වූ හිසන (0)ක ප්රොණය 
2018 වර්යශආ 272 දක්වා අක්වී තිශේද? 

05. ශරෝහල් වාර්තාගත සුවඛ සපාක්ම් ප්රොණය ඉහළ යාෙ, 

දැනුවත් කිරීම් ෙත ශරෝහල් ප්රතිකාරවටට ශයොහුවීෙක් විය 
ශවොහැකිද? 

06. ශම් තත්ත්වය ුරළ අක්පාක් ලධවැරදි කරගලධමින් සුවඛ 
ජටභීතිකා ෙර්දව වැඩසටහව වැවතත් සත්ව ලධයනපාදව හා 
ශසෞඛය ශදපාර්තශම්න්ුරව ශවතෙ පැවරීෙට කටුතුර 
ශවොකරන්ශන් ෙන්ද?  

ගු ඇෙතිුරෙලධ, එය වැවත පැවරීෙ තෙයි වඩාත් ශයෝගය 

වන්ශන්. ශෙොකද, ඒක තෙයි වඩාත් කාර්යක්යෙ කියා අපි 

හිතවවා. ඒ ශවනුශවන් ඔබුරො කටුතුර කරවවාද කියා ෙෙ 

දැවගන්ව කැෙතියි.  

 

ගුණ (වවා ය) රාජිත ම ේ්නාරත්න මහසතා (ම් ඛය, 

මප ෂණ හසා මශශීය වවා ය අමාතයතුමා) 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலா ிதி) ராஜித யசனாரத்ன - 

சுகாதாரம், யபாசகண மற்றும் சுயதச மருத்துவ அகமச்சர்) 

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne - Minister of Health, 
Nutrition and  Indigenous Medicine)  

ගු අනුර දිසාවායක ෙන්ත්රීුරො විසින් අසව ටද ප්ර නවවටට 

පිිතුරු ශෙශසේය. 

01. ඔ . දිවයිව ුනරා විහිදී ඇති ශසෞඛය නවදය ලධටරාන් 
කාර්යාට හරහා ජටභීතිකා ෙර්දවය කිරීෙට අව ය යටිතට 
පහසුකම් හා ොවව සම්පත් ශසෞඛය අොතයාාං ය සුරව 
ඇති බැවින් එය වැවත ශසෞඛය අොතයාාං ය ශවත පවරා 
ගැ ෙට කටුතුර සූදාවම් කර ඇත. 

02. ජටභීතිකාව ප්රතිකාර ශවොෙැති සියයට සියයක ොරාන්තික 
ශරෝගයකි. ශෙෙ ශරෝගය ප්රරාව ව ශයන් ශබෝකරනු 
ටබන්ශන් සුවඛ සපාක්ෙ ේ ලධ. ශරෝගය පාටවය සහහා 
වාර්ෂිකව සුවඛයන් එන්වත් කළ ුතුර අතර, සුවඛ ගහව 
පාටවයද සි දවිය ුතුරය. වහුත්, සත්ව ලධයනපාදව හා 
ශසෞඛය ශදපාර්තශම්න්ුරව ේ න් ජටභීතිකා පාටවය 
සහහා ශසෞඛය අොතයාාං ය ක්රියාත්ෙක කළ අයාශල් යව 
සුවඛයන් එන්වත් කිරීෙ හා සැක සහිත සුවඛයන් වාර්තා 
වව සනාාවවට ශරෝග ෙර්දවය සහහා සි ද කළ විශ ේය 
වැඩසටහව ද ලධසි පන්දි සි ද කරනු ශවොටැශේ. සුවඛ 
එන්වත් කිරීෙ පිිතබහ දත්ත එෙ ශදපාර්තශම්න්ුරව ේ න් 
ටබා දීෙට අශපොශහොසත් වී ඇත. එබැවින් ශෙෙ කටුතත්ත 
වැවත පවරා ගැ ෙට කටුතුර කරමින් පවතී. 

03. ශෙෙ දත්ත සාවදය වව අතර, ග  ුසභාව ශවොෙක යැවීෙ 
සහහා ඉදින්පත් කර ඇත. ජටභීතිකා ෙරණවට වැඩිවීෙක් 
සි දවී ඇත. 

 ශ්රී ටාංකාශ  2017 වර්යශආ දී ොවව ෙරණ 23ක් සහ 2018 
වර්යශආ දී ොවව ෙරණ 24ක් වාර්තා වී ඇත. තවද, 
සබරගහුව පළාත ුරළ 2014, 2016, 2017 වර්යවට 
ජටභීතිකා ෙරණ කිසිවක් වාර්තා ශවොවූවත්, 2018 වර්යය 
ුරළ ජටභීතිකා ෙරණ 03ක් වාර්තා විය. තවද, 
හම්බන්ශතොට දිසන්රික්කය ුරළ පසුගිය ොස කිහිපය ුරළ 
ජටභීතිකා ෙරණ 03ක් වාර්තා වී ඇත. 

04.  වැත. ජටභීතිකාව සහහා සි ද කරව සුවඛ හිසන පරීක්යාව 
ේ න් ජටභීතිකාව තහන්  ු කරගත් ප්රොණය 2018 
වර්යශආ වැඩි වී ඇත. 

 ඔන්න් පවසව ්කාරයට නවදය පර්ශආයණ ්යතවයට 
ශරෝග විලධ නචය සහහා ශයොහු කළ සත්ව හිසන ප්රොණශආ 
වැඩිවීෙක් ශවොෙැත. 201) වර්යශආ දී සත්ව හිසන 84(ක් ද, 
2017 වර්යශආ දී සත්ව හිසන 738ක් ද වූ අතර, එය 2018 
වර්යශආ දී  )3( දක්වා අක් වී ඇත. ශම් අුරන්න් ජටභීතිකාව 
වැළඳී ඇති බවට තහන්  ු කර ඇති සුරන්ශේ ප්රති තය 
පහත පන්දි වැඩි වී ඇත. 

 2016 වර්යශආ සියයට 44.27යි. 2017 වර්යශආ සියයට 
44.01යි. 2018 වර්යශආ සියයට 47.2)යි. 

 ග  ුඅනුර දිසාවායක ෙන්ත්රීුරෙලධ, ො ළක සාංඛයා ශල්ඛව 
තිශබන්ශන් 201( වර්යශආ සිටයි. 201) වර්යය වව ශතක් 
දිගටෙ සියයට )0 ගණන් තිුණශඩු. 201( වර්යශආ දී rabies 
සියයට )).42යි තිුණශඩු.  ඒක සියයට )2.()ට අක් ශවටා, 
සියයට 44.27ට අක් ශවටා, සියයට 44.01ට අක් ශවටා 
ශෙන්ව ශම් වාශේ සියයට 11කින් අක් ශ  ශගව ් එක 
තෙයි දැන් වැඩිවන්ශන්. ඒ විතරක් ශවොව අහව හැෙ 
තැවකින්ෙ ශම් තත්ත්වය යටශත් ඇත්තටෙ අද ජටභීතිකා 
ශරෝගය වැඩිශවමින් පවතිව බව වාර්තා වවවා. 

05. වැත. ශරෝහල්  ප්රතිකාර ටබා ගැ ෙ ඉහළ යනුශආ සුවඛ 
සපාක්ම් වැඩි වීෙ සහ  එෙ සපාක්ම් සි ද කළ සුවඛයන් 
එන්වත් ශවොකිරීෙ ශහේුරශවලධ. සුවඛ සපාක්ෙකදී  එෙ 
සුවඛයා ලධසි පන්දි  එන්වත්  කර ඇති  බවට තහන්ු 
වන්ශන් වම්,  සපාක්ෙකින් පසුව  ටබා ශදව එන්වත් 
ටබා ශවොශද්. වහුත් සපාක්ම්වටට ටබා ශදව  එන්වත් 
සාංඛයාව 2017 වස ශර් 2(,200 සිට 2018  වර්යශආදී එය  
26,000 දක්වා වැඩි වී ඇත. 

06. ශටෝක ශසෞඛය සාංවිරාවය ේ න්  2024 වර්යය ුරළදී 
ජටභීතිකාව  ශ්රී ටාංකාශවන්   ුරරන්   කිරීශම් වගකීෙ  
ශසෞඛය අොතයාාං ය  ශවත භාර දී ඇත.  ශසෞඛය 
අොතයාාං ය  ේ න් ජටභීතිකා  ශරෝගය  ෙර්දවය කිරීෙ 
සහහා වසරකට  ුපියල් මිලියව )00ක් - සත්ව ජටභීතිකා 
සහහා ුපියල් මිලියව  240ක් හා ොවව  එන්වත් සහහා 
ුපියල් මිලියව 340 ව ශයන්-  වැය ශ . සත්ව ලධයනපාදව  
හා ශසෞඛය  ශදපාර්තශම්න්ුරව  සත්ව ජටභීතිකා  ෙර්දවය 

359 360 

[ගු අනුර දිසාවායක ෙහතා] 
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සහහා පෙණක්   ුපියල්  මිලියව )40ක ඇසනතශම්න්ුරවක් 
ඉදින්පත් කර ඇත. ශෙයට අෙතරව ශසෞඛය අොතයාාං ය ට  
ොවව  එන්වත්  සහහා  අෙතර ුපියල්  මිලියව (00ක් 
වැය වව බැවින් ජටභීතිකා   ෙර්දවයට  වැය වව හුළු හුදට  
ුපියල්  මිලියව )00 සිට  1040 දක්වා වැඩිශ .  එෙ ලධසා 
ශසසු ශරෝග ෙර්දවය සහහා භාවිත කරව ලධවාරණ  
පද්රතියෙ  භාවිත කර  ජටභීතිකා ශරෝගය 2024දී  
ශෙරටින් ුරරන් කර ගැ ෙ සහහා හැකියාව  ඇති ශසෞඛය 
අොතයාාං යට  ජටභීතිකා  පාටවය පවරා  ගැ ෙ 
අතයව ය ශ . 

ශම් කාරණශආදී ඔබුරොශේ ප්රකා ශආ හුල් ශකොටසට,  ඒ අය 

ටබා දී තිශබව දත්ත ෙෙ  ඉදින්පත්  කරවවා. එයින් එකක් 

ශෙශසේයි. එහි කියවවා, අසාර්ාකභාවය. 2014 සිට 2018 දක්වා 

වර්ය 3ක පැවැති අසාර්ාකභාවය ුරළ ජාතික පාටව කමිටුව ේ න් 

කළ සාකච්ඡාවක ප්රතිලටයක් ව ශයන්  ටබා  දන්වා කියා. වැහැ.   

එශහෙ  එකක් සි දශවටා වැහැ. ෙෙ ඒ පිිතබහව ඇණපවා.  එවැලධ 

කමිටුවක් ඇත්ශත් වැහැ.  ශම් කාරණය කැම්වට් ෙඩුඩටශආ 

තීන් ද කරවශකොට අශේ හිටුන ශසෞඛය ඇෙති -වර්තොව 

ජවාධිපතිුරො-   ප්රකා යක්  කර කියා තිශබවවා, පශු 

නවදයවුන්වත් ශම් campaign  එකට  සම්බන්ර කර ගන්වය 

කියා.  ඒක  විතරයි කියා තිශබන්ශන්. එදා ශම්ක කැම්වට් 

ෙඩුඩටශආ කාා කරවශකොට ජවාධිපතිුරොෙ තෙයි කි ශ  

ශම්ක වහාෙ ශසෞඛය අොතයාාං ය ට  පවරා ගන්වය, ශම්ශක් 

වි ාට පැතිරීෙක් දැන්  යවවාය කියා.  

ශදවැලධ කාරණය හැටියට කියා තිශබවවා, එෙ එන්වත් ශතොග 

අවසන් බව. වැවත ්වයවය කිරීශම්දී ශසෞඛය අොතයාාං ය  

ෙැදිහත්ව ඉන්දියානු  එන්වත් ශගව ඒෙ.  

ශෙෙ එන්වත් World Animal Protection  කියව එශකන් 

තෙයි තාවකාලිකව දීටා  තිශබන්ශන්. ශම් අය දන්ශන් වැහැ,  ක්ට 

ඉසනශසල්ටා පශු නවදය  එකට  සි ද න්ශඩු කුෙක්ද කියා. ඒ 

ශගොල්ශටෝ එශහ සම්ශම්ටවයට ගිය ශවටාශ     grant   එකක්  

විධියට ුතශරෝීඩය එන්වත් stock  එකක් දීටා තිශබවවා. එශසේ 

වැතිව  ුතශරෝපශයන් එන්වත් ශගවැල්ටා වැහැ.  ඒ 

ශගොල්ටන්ශේ stock  එක විතරයි  ුතශරෝීඩය එන්වත් තිශබන්ශන්.  

ට ට පසනශසේ දිගටෙ ඉන්දියානු  එන්වත් තෙයි ශගවැවිත්  

තිශබන්ශන්.  

තවත් කාරණයක් ශෙහි සහහන් වී ති ශබවවා. " ොස 

අටහොරක කාටය ුරළ එන්වත් මිලියව 1.19ක් විදීම් සි ද කර 

තිුණණා. ශෙය ශපර වර්යයන්හි ශසෞඛය අොතයාාං ශආ ෙහජව පශු 

ශසෞඛය ඒකකය ේ න් වසරකට සි ද කරමින් තිූ  සුවඛ එන්වත් 

ප්රොණය ශෙන් ටක්ය ුරව හතරකට වැඩි අගයක් වාර්තා කළා." 

කියා. එයත්  වැරදියි.  ක්ට ඉසනශසල්ටා වර්යශආ   මිලියව 

එකහොරක්  විදීම් කර තිශබවවා.  ටට ඉසනශසල්ටා අන්ුද්ශද් 

මිලියව1 .39යි. ටට ඉසනශසල්ටා අන්ුද්ශද් මිලියව 1.2යි. විදීම් 

ප්රොණය  වැඩි කරටාත්  ති ශබවවා. ශම්වා තෙයි දීටා තිශබව 

සාංඛයා ශල්ඛව වන්ශන්.  

ගු අනුර දිසාවායක ෙැතිුරෙලධ, ශෙයට ප්රරාව ශහේුරව 

ශම්කයි.  ශම් අයට ශම් පිිතබහව සාකච්ඡා කිරීෙට  දිගින් දිගටෙ 

අශේ අොතයාාං ය වැඩ පිිතශවළ හදා තිශබවවා. ශම්ක  එක 

ප්ර නවයක් ශන්. අපි  දන්ශන් ශබොශහොෙ සද්භාවශයන්. ෙෙත් 

කි වා," ඕක ශදන්ව. කෙක් වැහැ. ශෙොකද අපිට තිශබව 

වැඩකටුතුර අනුව ඒක ඒ ශගොල්ශටෝ කරවවා වම් කෙක් වැහැ."  

කියා. 201)දී ෙෙයි කි ශ , "ශම්ක  ඒ ශගොල්ටන්ට ශදන්ව." 

කියා. වහුත් ඒ ශගොල්ශටෝ ඒකට එශහෙ සම්බන්ර ශවටා වැහැ. 

ො ළක ලිපි තිශබවවා. සැේතැම්බර් ොසශආ ශම් තත්ත්වය 

පිිතබදව අශේ අරයක්ය ජවරාල්වරයා, ශේරාශදණියේශආ අරයක්ය 

ජවරාල්ට - Director General of Department of Animal 

Production and Health -  ලියා තිශබවවා,"Urgent decision to 

put back on track rabies control programme".  කියා. කිසිෙ 

උත්තරයක් වැහැ. ටට පසනශසේ  ඇත්තටෙ ශදසැම්බර් ොසශආදී 

 අශේ ශල්කම්ුරමිය ඒ ශල්කම්ුරොට ලියා  යවා 

තිශබවවා,"Prevention of Human Rabies in Sri Lanka" කියා. 

ඒකටත් උත්තර වැහැ. ටට පසුව 7වව දා ඔන්න්ශේ අයට දන්වා 

ශම් සම්බන්රශයන් "Working Committee on Rabies Control 

Information Sharing Platform"  කියව කමිටුව පත් කළා. 

ශෙොකද, ඒ අය කිසිෙ දත්ත සාංඛයා ශල්ඛවයක් අපට එවන්ශන් 

වැහැ. අපත් සෙක බැඳී තිශබන්ශන් බල්ටන්ශේ ප්ර නවය ශවොව 

මිලධසුන්ශේ ප්ර නවයයි. එෙ ලධසා ඒ සම්බන්රශයන් කමිටුවක් පත් 

කළා. ඒ කමිටුව පත් කිරීශම්දී ඒ අයශගන් වම් ුරවක් එවන්ව 

කි වා. ඒ අය ඒ වම් එ ශ ත් වැහැ. ටට පසුව 2019 ජවවාන් 

1)වව දා ්පසු ශල්කම්ුරොට එුරොශේ ුවන්චන්ද්ර කියව 

වමින්ෙ ලිුතෙක් යැ වා, අශේ Dr. H.S.R. Perera, DDG ( Public 

Health Services-I) ශවෝවා ෙහත්මිය ලිුතෙක් යැ වා, "Situation 

of Rabies Control Activities" යටශත් ශෙහි තිශබව 

තීරණාත්ෙක ෙහා ප්ර නවය පිිතබහව සහහන් කරමින්. ඒකටවත් 

උත්තර වැහැ. ශම් පිිතබහව ඔන්න් තලධවෙ ක්රියා කරවවා. වහුත් 

ඇත්තටෙ ශම් අොතයාාං  ශදක එකට එක්කාසු ශවටා සුවඛ 

ජටභීතිකා තත්ත්වය ෙර්දවය කිරීෙ ශන් කරන්ව ඕව්. ශෙොකද, 

අප target කරටා තිශබන්ශන් 2024 වර්යය ුරළදී ටාංකාශවන් 

ජටභීතිකාව අවසන් කරන්වයි. අපි දැන් වව විට ශරෝග 

ගණවාවක් අක් කර තිශබවවා. ශම් අන්ුද්ශද් තවත් ශරෝග 

ගණවාවක් අක් කිරීෙ සම්බන්රශයන් ශටෝක ශසෞඛය 

සාංවිරාවශයන් අපට සහතිකය ටැශබවවා. අපට දී තිශබව එක 

වගකීෙක් තෙයි 2024 දී rabies ුරරන් කිරීෙ. ඉතින් ශෙන්ව ශම් 

ප්ර නවය ලධසා තෙයි එෙ වැඩසටහව ්පසු ගන්ව කියා ඉල්ලීෙක් 

කරන්ශන්. ො ශවොශවයි, අශේ ලධටරාන්න් සියල්ටන්ෙ කි වා, "ඒ 

පවරා ගැ ෙ කරන්ව, එශහෙ කශළේ වැත්වම් ශබොශහෝ වරක 

තත්ත්වයක් රශට් ඇති වවවා" කියා. 

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபா ாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශබොශහොෙ සනුරතියි.  
 

ගුණ අනුර ින්ානායක මහසතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸா ாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගු කාාවායකුරෙලධ,- 

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபா ாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අපි ශම් කාරණය ඉක්ෙවට අවසන් කරහු ශන්ද? අපි දැන් වව 

විටත් පැය භාගයක් ප්රොදයි. ගු අනුර දිසාවායක ෙන්ත්රීුරො, 

ඉක්ෙලධන් ප්ර නවය අහන්ව.  

 

ගුණ අනුර ින්ානායක මහසතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸா ாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගු ඇෙතිුරෙලධ, සුවඛයන්ශේ කාර්ය භාරය පශු සම්පත් 

සාංවර්රව අොතයාාං යට අයිති එකක්. එය ඔන්න්ට අයිතිය 

කියන්ශන්, ඔන්න් අරයාපවය ටබා තිශබව පැත්ත එය වව ලධසා, 

ඒ සම්බන්රශයන් ඔන්න් වඩාත් වැඩිශයන් කාර්යක්යෙ වව 

ලධසායි. ොවවයාශේ කාර්ය භාරය ශසෞඛය අොතයාාං යට අයිතියි. 

සුවඛයා සපා ක්ෙ ලධසා තෙයි මිලධසාට ශම් ශරෝගය 

වැළ ශහන්ශන්. ඒ ලධසා ශම් අොතයාාං  ශදක අතර යම් කාර්ය 
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පාර්ලිශම්න්ුරව 

භාරයන් ශබදී තිශබවවා. ගු අොතයුරෙලධ, ඔබුරොට බැන්ද, පශු 

සම්පත් සාංවර්රව අොතයාාං යත්, ශසෞඛය අොතයාාං යත් අතර 

ඒකාබද්ර කමිටුවක් පත් කරටා සුවඛයන් එන්වත් කිරීශම් කාර්ය 

භාරය පශු සම්පත් සාංවර්රව අොතයාාං යටත්, ොවවයන් පිිතබහ 

කාර්ය භාරය ශසෞඛය අොතයාාං යටත් වවශසේ කටුතුර කරන්ව 

හැකි ඒකාබද්ර ශෙශහුතෙක් ශන්ද, ශෙයට වඩාත් ශයෝගය?  

 

ගුණ (වවා ය) රාජිත ම ේ්නාරත්න මහසතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலா ிதி) ராஜித யசனாரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

ගු ෙන්ත්රීුරෙලධ, කාරණය ශම්කයි. අප ළක ඉන්වවා, 
vaccination කාර්යයටෙ බහවා ගත් අය. ඒ අය තෙයි PHIටා 
යටශත් vaccination කරන්ශන්. වහුත් එතැව එවැලධ කාර්ය 
ෙඩුඩටයක් වැහැ. කාර්ය ෙඩුඩටය ශවොෙැති වීෙ එක් ප්ර නවයක්. 
ඒ කාර්යය සහහා ඒ අය පාවිච්ික කරන්ශන්ත්, RDHS Officesවටට 
අනුුතක්ත කර තිශබව ශම් කාර්ය ෙඩුඩටශආ අයෙයි. ශම් 
වැඩසටහව සද්භාවශයන් ඒ ්යතවයට  දන්වාට එහි වි ාට 
අකර්ෙණයතාවක් ඇති වී තිශබවවා. ශෙොකද, ඒ කටුතුර කරන්ව 
ඒ අයට ඒ field එශක් කන්ුවත් වැහැ. එක්ශකෝ ඒ අය අ තින් 
recruit කරන්ව ඕව්. ගු ෙන්ත්රීුරෙලධ, ඔබුරො දන්වවා ශන් 
රාජය පන්පාටව අොතයාාං ය ේ න්  recruit  කරවවා කියන්ශන් 
ශටශහසි වැඩක් ශවොශවයි කියා. අන්ුද්දක් විතර යවවා ඒ 
වැශ සට. SOR හදටා, අ තින්ෙ cadre හදටා එය කරන්ව ඕව්. ඒ 
ප්ර නවයත් තිශබවවා. අශේ  කාර්ය ෙඩුඩටශආ අය ශවවත් 
අොතයාාං යකට අනුුතක්ත කිරීශම් රෙයකුත් වැහැ. එයට ඒ 
ශසේවකයන් සියල්ශටෝෙ එකක ශවන්වත් එපායැ. අශේ කාර්ය 
ෙඩුඩටය අරශගව තෙයි එය කරන්ව ඕව්. එශසේ කිරීෙකුත් 
වැහැ. ශෙහි තිශබව ප්ර නවය තෙයි ජටභීතිකා ශරෝගය පැතිරී ය්ෙ. 
අන්ව ඒ ලධසා තෙයි ක්යණියේකව ශම් තීන් දව ගත්ශත්; එශහෙ 
වැතිව ශවවත් කිසිෙ ක්රියා ොර්ගයක් ලධසා ශවොශවයි.  

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபா ாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශබොශහොෙ සනුරතියි. ක්ළකට, වරප්රසාද ප්ර නවය, ගු ඩී.වී. 

චාවක ෙන්ත්රීුරො.  

 

වරප්ර්ාා : ජීවිතයට හසා මශශ්පාලන 
පැවැත්මට තර්ජන එල්ල කිීමම  

 சிறப்புாிகம: உயிர் மற்றும் அரசியல் 

வாழ்வுக்கான அச்சுறுத்தல் 
PRIVILEGE: THREAT TO LIFE AND POLITICAL 

CAREER 
ගුණ ඩී.වී. චානක මහසතා 
(மாண்புமிகு டி.வீ. சானக) 

(The Hon. D. V. Chanaka) 

ගු කාාවායකුරෙලධ, ෙශේ ෙන්ත්රී වරප්රසාද කඩවීෙක් 

පිිතබහව ඔබුරො දැනුවත් කිරීෙට ෙෙ බටාශපොශරොත්ුර ශවවවා.  

හම්බන්ශතොට දිසන්රික්කශයන් 40,000කට අධික ඡන්ද 

සාංඛයාවක් ටබාශගව ළාබාටෙ ෙන්ත්රීවරයා ශටස 

පාර්ලිශම්න්ුරවට ශත්රී පත් වී පැමිණියේ ො පසුගිය වසර හතරක 

කාටය ුරළ සභා ගර්භය ුරළදී ශෙන්ෙ ඉන් බැහැරදී ද ජවතා 

ලධශයෝජිතයාශේ වගකීෙ උපන්ෙශයන් සහ ොශේ හෘදය සාක්ෂියට 

එකකව සි ද ශකොට ඇත. එශෙන්ෙ, ො සිය  ්කාරශආ දූයණ, 

වාංචා, අසාරාරණකම් ශෙන්ෙ නවතික ශවොවව ශද් පාටව 

පන්සරයක ක්රියාත්ෙක සිය  කුණුවටට එශරහිව උපන්ෙ  ක්ති 

ප්රොණශයන් සටන් ශකොට ඇත.  

ශෙවන් පසු ම්ෙක 2019 ශපබරවාන් 24වව දිව ක්ගහුශ  පදිාංික 

අජිත් ටක්ොල් යව අය විසින් ශපොලිසන ශකොමිසෙට පැමිණියේල්ටක් 

ඉදින්පත් කරමින් කියා සිටිශආ තාංගල්ට ශකොට්සාසය භාර ශපොලිසන 

අධිකාන් ටක්සින් ගීතාල් ෙහතාශේ ශෙශහයවීෙ අනුව කිසියම් 

අ තික ශෙශහුතෙකට ො පටටවා ොශේ ජීවිතය ද, පැවැත්ෙ ද, 

ශද් පාටව පාන්ශුද්රත්වය ද විවා  කිරීෙට සැටසුම් කරනු ටැූ  

්කාරයයි.  

ගු කාාවායකුරෙලධ, ශම් අවාවරණශයන් ෙවාව පැහැදිලි 

වනුශආ පාර්ලිශම්න්ුර ෙන්ත්රීවරයකු වූ ොශේ ජීවිතශආ 

අවාරක්ෂිතභාවයයි. හම්බන්ශතොට දිසන්රික්කය ලධශයෝජවය කරනු 

ටබව එක්තරා ශද් පාටවඥයකු විසින් කරනු ටබව ප්රකා  

හරහා ශම් තත්ත්වය වඩාත් තීව්ර වී ඇත. ශම් අනුව  ො  

ඔබුරොශගන් ශගෞරව යව ඉල්ටා සිටිනුශආ පාර්ලිශම්න්ුර 

ෙන්ත්රීවරශයකු ශටස ොශේ සොජ ශෙශහවර අඛඩුඩව කරශගව 

යාෙ සහහා වූ ොශේ ෙන්ත්රී වරප්රසාද රැක ශදව ශටසයි. එශෙන්ෙ 

ශම් කුෙන්්රණය විසින් ො සහ අප පන්ශල් ජීවිත විවා  කිරීෙ 

සහහා සැටසුම් කරනු  ටබව  දයනට කුෙන්්රණය පරාජය කිරීෙ 

සහහාත්, ො හට සාරාරණය ඉයනට කිරීෙ සහහාත් ඔබුරොශේ 

අවරාවය ශයොහු කරව ශටසත්, ශම් සහහා ඉක්ෙන් 

ක්රියාොර්ගයක් ගන්වා ශටසත් ශගෞරවශයන් ඉල්ටවවා.  

ගු කාාවායකුරෙලධ, ො පාර්ලිශම්න්ුරශ  ළාබාටෙ  ති 

සම්පාදකයා; ඒ වාශේෙ ඉදිකිරීම් කළෙවාකරණය පිිතබහ 

උපාධිරාන්ශයක්;  මූටය ්ර්ිකක විදයාව පිිතබහ ප නචාත් උපාධිය 

හදාරමින් සිටිව අශයක්. ශෙවන්  අවසනාාවක් ුරළ ටාබාටෙ  ති 

සම්පාදකයාටත් ශෙවැලධ කුෙන්්රණ සි ද වවවා වම් අද රශට් 

මිලියව හතරක් වූ තුණ ඡන්දදායකයා ශම් ශදස  ශකශසේ බටා 

සිටී  ිවිද?  ඒ ලධසා ඔබුරොශේ අවරාවය ශම් කාරණය ශකශරහි 

ශයොහු කරව ශටස ඉල්ටවවා.    

ඒ වාශේෙ  ෙටත්, ෙශේ පන්ටටත් එශරහිව කුෙන්්රණ 

රාශියක් කරශගව යවවා. ශම් සියල්ට පිිතබහව පරීක්යණ කරව 

ශෙන් ෙෙ ඔබුරොශගන් ඉල්ටා සිටිවවා. 

 
ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபா ாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශබොශහොෙ සනුරතියි, ගු ෙන්ත්රීුරො. ඒ කාරණය ගැව 

අවරාවය ශයොහු කරන්වම්. 

වයාය ප්රශආ වියයය අාංක 01, විසර්ජව පවත් ශකටුම්පත, 

2019 ශදවැලධ වර කියවීශම් විවාදය අද දිව ්රම්භ කිරීෙ, ගු 

ෙහින්ද අෙරවීර ෙහතා.  

ටට ප්රාෙශයන් ගු ලධශයෝජය කාරක සභාපතිුරො 

මූටාසවයට පැමිශණවවා ඇති. 
 
අනතුුණව ගුණ කථානායකතුමා මූලා්නමය්ද ඉවත් වූමය්ද,  

ියමය ජය කාරක ්භාපිනතුමා [ගුණ ම්ල්වේ අවඩක්කලනාා ්ද 

මහසතා] මූලා්නාරූඪ විය.    

அதன்பிறகு, மாண்புமிகு சபா ாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத் 

தினின்று அகலயவ, குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் 

[மாண்புமிகு தசல்வம் அகடக்கல ாதன்] தகலகம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and DEPUTY 
CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. SELAVM 
ADAIKKALANATHAN] took the Chair. 
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වි්ර්ජන පනත් මකටුේපත  2019 
ஒதுக்கீட்டுச் சட்டமூலம், 2019 

APPROPRIATION BILL, 2019 

 
කල් තබන ලා  විවාා ය තවදුරටත් පවත්වනු පිණි් ියමය ගය 

කියවන ලී   
ඊට අා ා  ප්රශ්පනය [මාර්තු 0]] 
'පනත් මකටුේපත ා ැ්ද මා  වන වර කියවිය ුතතු ය'' [ගුණ  මංගල 

්මරවීර මහසතා]  
ප්රශ්පනය යළිත් ්භාභිමුඛ කරන ලී.  
 
ஒத்திகவக்கப்பட்ட விவாதம் மீளத் ததாடங்குதற்கான கட்டகள 

வாசிக்கப்பட்டது.  

  சம்பந்தப்பட்ட வினா - [ மார்ச் 05] 

"சட்டமூலம் இப்தபாழுது இரண்டாம்முகற மதிப்பிடப் 

படுமாக"  [மாண்புமிகு மங்கள சமரவீர] 

வினா மீண்டும் எடுத்தியம்பப்பட்டது. 
 

Order read for resuming Adjourned Debate on Question - [05th 
March] 

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

Question again proposed. 

 
ගුණ ියමය ජය කාරක ්භාපිනතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

Hon.  Mahinda Amaraweera. 
 

[පූ.භා. 11.03] 
 

ගුණ මහි්දා  අමරවීර මහසතා 
(மாண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ගු ලධශයෝජය කාරක සභාපතිුරෙලධ, හුදල් අොතයුරො විසින් 

ඉදින්පත් කරව ටද අය වැය ශල්ඛවය පිිතබහව අද ප්රාෙශයන්ෙ 

කුණු ඉදින්පත් කරන්ව ටැබීෙ පිිතබහව ෙෙ සුරටු වවවා. අය 

වැය ශල්ඛව ගණවාවක් ශම් රශට් ඉදින්පත්ශවටා තිශබවවා. ෙෙ 

199( ඉහටාෙ ශම් අය වැය ශල්ඛව පිිතබහව අහශගව ඉහටා 

තිශබවවා; ඒ පිිතබහව කාා කරටාත් තිශබවවා. සාොවය 

සම්ප්රදාය වම්, අය වැය ශල්ඛවයක් හුදල් අොතයවරයා විසින් 

ඉදින්පත් කළාෙ ්ඩුක් පක්යශආ අය ඒ අය වැය ශල්ඛවශආ ශහොහ 

ශද්වල් කාා කරවවා; අය වැය  ශල්ඛවය වර්ණවා කරවවා. 

විුද්ර පක්යය අය වැය ශල්ඛවය විශ චවය කරවවා; විුද්ර 

පක්යය ශහොහ ශද්වල් කියන්ශන් වැහැ; වරක ශද්වල් කියවවා. 

ඒක තෙයි සාොවය සම්ප්රදායශවටා තිශබන්ශන්. වහුත්  ශම් අය 

වැය ශල්ඛවය පිිතබහව කාා කරවශකොට, ශම් අය වැය 

ශල්ඛවශආ තිශබව ශහොහ ටක්යණත්, ශම්ශක් තිශබව අක්පාක් 

පිිතබහවත් ශපන්වා දීෙ අශේ ුතුරකෙක් කියටා ෙෙ හිුරවා. විුද්ර 

පක්යශආ ඉන්ව අශේ පළහුවැලධ ුතුරකෙ තෙයි, ඒශක් අක්පාක්, 

වැරැදිච්ච තැන් ශපන්වා දීෙ. ෙෙ හුලින්ෙ ඒ පිිතබහව යෙක් 

කියන්ව කැෙැතියි. ටට පසුව ෙෙ ශම් අය වැය ශල්ඛවශආ තිශබව 

ශහොහ ශද්වල් ටිකකුත් කියන්ව කැෙැතියි.  

පළහුවැලධ කාරණය ශෙයයි. ශෙවර  අය වැය ශල්ඛවය 

පිිතබහව රශට් ජවතාවට, ශගොවි ජවතාවට, ධීවර ජවතාවට වි ාට 

බටාශපොශරොත්ුරවක් තිුණණා, ඒ අයට සහව ටැශේවි කියටා. 

ඉතිහාසශආ පළහුවැලධ වතාවට වැඩිෙ වී අසනවැන්ව ශම් කන්වය 

ුරළ ටැශබවවා. ඒකට බටපාව ශහේුර ගණවාවක් තිශබවවා. එක් 

ශහේුරවක් තෙයි, ශහොහ ශද් ගුණ තත්ත්වයක් තිබීෙ. ඒ වාශේෙ 

ෙෙ විශ ේයශයන්ෙ ශම් කාරණයත් කියන්ව කැෙැතියි. ෙෙ 

කෘෂිකර්ෙ අොතයවරයා විධියට කටුතුර කරව අවසනාාශ  

කෘෂිකර්ෙ ක්ශයේ්රයට අදාළ සිය  ශදවා පළාත් සභාවත් සෙක 

බද්රශවටා, වැඩ පිිතශවළක් සකසන කළා, "අපි වවටායි - අපි 

කන්ශන්" කියටා. එශටස වැඩ පිිතශවළක් සකසන කරමින් අපි 

ජවතාව දින් ගැන්න්වා. අපි ශවටාවට අව ය ශපොශහොර ටික ශගොවි 

ජවතාවට ටබා  දන්වා.  

අන්ු ද ගණවාවක් ුනරන් කුඹුුශවටා තිුණණු, අන්ු ද 

ගණවාවක් වගා ශවොකරුන භූමි ප්රොණයන් වගා කිරීෙ සහහා අපි 

අව ය උදන් උපකාර කරටා, ෙක ශපන්වටා, ඒ අය දින්ගැන්වූවා. ඒ 

අනුව අක්කර 28,000කට වැඩිය අ තින් වගා කරන්ව ශගොවීන් 

ශපළඹුණා. ශම් සියල්ශල් ප්රතිලටයක් විධියට ටාංකා ඉතිහාසශආ 

වැඩිෙ වී අසනවැන්ව ශම් කන්වය ුරළ ටැශබවවා. ඒ අනුව ශෙවර 

අය වැය ශල්ඛව ශයන් වී මිශල් වැඩිවීෙක් ශගොවි ජවතාව 

බටාශපොශරොත්ුර න්ණා. ෙෙ කෘෂිකර්ෙ අොතයවරයා විධියට ඉන්ව 

අවධිශආ වී මිට වැඩි කිරීශම් ශයෝජවාවත්, ශගොවි ජවතාවශගන්  වී 

අශටවි ෙඩුඩටය මිටදී ගන්වා වී ප්රොණය  වැඩි කිරීෙ 

සම්බන්රවත් අව ය කැම්වට් ප්රිකාවක් ඉදින්පත් කරටා තිුණණා.  

අද ශගොවි ජවතාව ඉතාෙ අසරණ තත්ත්වයට පත් ශවටා 

තිශබවවා. ඒ අයට අසනවැන්වක් ටැුණණු ශ ටාශ වත්, ඒවා 

විකුණා ගන්ව බැන් තත්ත්වයක් තිශබවවා. අද තිශබව මිටටවත් 

ඒ අයශේ වී මිටදී ගන්ව වැඩ පිිතශවළක් තිශබව බව අපට 

ශපශවන්වට වැහැ. එශහෙ න්ශණොත් ෙෙ හිතව විධියට ශගොවි 

ජවතාව වැවත අනරර්යයට පත් ශවවවා.  

ගු ලධශයෝජය කාරක සභාපතිුරෙලධ, අපි රටක් විධියට ශගොඩ 

එන්ව වම්, වැඟී සිටින්ව වම්, ප්රරාව ව ශයන් අපි අශේ 

ශගොවියා, අශේ ධීවරයා  ක්තිෙත් කරන්ව ඕව්. අපි ඒ අයට උර 

ශදන්ව ඕව්. සිය  ශද් රටින් ශගවැල්ටා කව ්ර්ිකකයක් අපට 

සකසන කරගත්ශතොත්, අශේ රට දිුතණු කරගන්ව ුනළුවන් ශවයි 

කියටා ෙෙ හිතන්ශන් වැහැ.  

2017 අන්ුද්ශද් ශම් රටට ්හාර ද්රවය ශගන්වීෙ සහහා අපි 

මිලියව ශදටක්ය පහශළොසනදහසකට වඩා වැඩි හුදටක් වියදම් 

කරටා තිශබවවා. ම්ලියව 214කට වඩා වැඩි හුදටක් වියදම් කර 

අපි ශම් රටට ්හාර ශගවැල්ටා තිශබවවා, පන්ශභෝජවය 

කරන්ව. අපි ශම් ශබොශහොෙයක් ශගශවන්ශන්, අපිට සකසන 

කරගන්ව ුනළුවන් ්හාර වර්ගයි. කින් පිටි හැුණාෙ තිශබව 

ප්රොණය තෙයි ෙෙ ශම් සහහන් කශළේ. අශේ ශගොවියා, අශේ 

ධීවරයා සූදාවමින් ඉන්වවා, ශම්වා ලධයනපාදවය කරන්ව.  

අද ධීවර ක්ශයේ්රශආ ජවතාව ුරළත් ශම් අය වැය ශල්ඛවය 

පිිතබහව සුරටක් වැති බව ෙෙ පැහැදිලිව සහහන් කරන්ව ඕව්. 

ධීවර ජවතාව අශේ රටට වි ාට කාර්ය භාරයක් සි ද කරවවා. අශේ 

රට වශට් තිශබන්ශන් හුණපද. ඒ අය බටාශපොශරොත්ුරශවන් ඉන්වවා, 

හුණප  ද සම්පත් වැඩිුනර ශගශවන්ව වවීව තාක්යණය ශයොදා ගන්ව. 

ඒ වාශේෙ ඒවාට අව ය පහසුකම් ටබා ගන්වත් ධීවර ජවතාව 

බටාශපොශරොත්ුරශවන් ඉන්වවා. වහුත් ඒකට ප්රොණවත් 

්කාරයක සහශයෝගයක් ටැුණණා කියටා ෙෙ වි නවාස කරන්ශන් 

වැහැ. ඒ ලධසා ෙෙ වැවතත් ශයෝජවා කරවවා, ධීවරයාශේ ප්ර නව 

පිිතබහවත්, ශගොවියාශේ ප්ර නව පිිතබහවත් ශසොයා බටා ඒ අය දින් 

ගන්වව වැඩ පිිතශවළක් සකසන කශළොත් අපට අව ය ්හාර ටික 

අශේ රශට් ලධයනපාදවය කරගන්වත්, අපවයවය සහහා ්හාර 

ලධයනපාදවය කරගන්වත් අපට ුනළුවන්කෙ ටැශබවවා කියටා.  

කෘෂිකර්ෙ ක්ශයේ්රයට සහ ධීවර ක්ශයේ්රයට අදාළව ශම් අය 

වැය ශල්ඛවශආ ශහොහ ටක්යණයකුත් තිශබවවා. ෙෙ ඒ ගැවත් 

සහහන් කරන්ව කැෙැතියි, ශම් එක්කෙ. ඒ තෙයි පසුඅසනවනු 

හාලධය අවෙ කිරීෙ සහහා ීයතාගාර සැකසීෙට හුදල් ප්රතිපාදවයක් 

365 366 



පාර්ලිශම්න්ුරව 

ශවන් කරටා තිබීෙ. ෙෙ ඒ පිිතබහව රජයට, හුදල් අොතයවරයාට 

සනුරතිවන්ත ශවවවා. ගු ලධශයෝජය කාරක සභාපතිුරෙලධ, අපිට 

අව ය ්හාර ටික ශගශවන්ව ශකොච්චර හුදටක් වියදම් කරවවාද 

කියටා ෙෙ හුලින් කි වා. ශම් ශබොශහොෙයක් ශද්වල් අශේ රශට් 

හදාගන්ව ුනළුවන්. අපි 2017 අන්ුද්ශද් ශෙට්රික් ශටොන් 

)0,000කට වඩා පටුරු ශම් රටට ශගවැල්ටා තිශබවවා. ශම් 

රශට් ඕව්ෙ තැවක පටුරු වවන්ව ුනළුවන්කෙක් තිශබවවා. 

වහුත් ශෙට්රික් ශටොන් )0,000කට වඩා පටුරු අපි ශම් රටට 

ශගවැල්ටා තිශබවවා. ශම්වා වවව වැඩ පිිතශවළ අපි ්රම්භ 

කළා. ෙෙ ඒකයි කි ශ , "අපි වවටයි - අපි කන්ශන්" කියව 

වැඩසටහව යටශත් අපි කටාප ෙට්ටමින් ශම් වැඩ පිිතශවළ 

්රම්භ කරටා තිශබව බව. ඒක තවත් ශ ගවත් කරන්ව අව ය 

පියවර රජය ගන්ව ඕව්.  

උුරශර් මිදි තිුණණා. ඒ මිදි වගාව සම්පූර්ණශයන් විවා  ශවටා 

තිුණණා. අපි වැවත මිදි කටාපය ්රම්භ කළා. ඒක රට ුනරා 

ශගවයන්ව ුනළුවන්. අපි 2017 අන්ුද්ශද් මිලියව 2,7))ක මිදි 

ශගවැල්ටා තිශබවවා. ඒ වාශේෙ ම්ම්ශල් ශදොඩම් තිුණණා. ඒකත් 

සම්පූර්ණශයන් වැති ශවටා තිුණණා. අපි 2017 අන්ුද්ශද් මිලියව 

948ක ශදොඩම් ශගවැල්ටා තිශබවවා. ෙෙ හිතව විධියට ශම් 

අන්ුද්ශද් ශම් ප්රොණ ක්ට වඩා වැඩි ශවවවා. අපි වැවත ම්ම්ශල් 

ශදොඩම් කටාපය ්රම්භ කළා. එෙ වැඩ පිිතශවළ ුනළුල් කිරීශම් 

අව යතාව තිශබවවා. ඒ වාශේෙ කහ සහ ඉුරු ශම් රශට් ඕව්ෙ 

ප්රශද් යක වගා කරන්ව ුනළුවන්. ශපොල් ඉඩම්වටත් වගා කරන්ව 

ුනළුවන්. අව ය වන්ශන් ඒ අය දින්ගන්වන්ව වැඩ පිිතශවළක් 

සකසන කිරීෙයි. අපි 2017 අන්ුද්ශද් කහ සහ ඉුරු ශගශවන්ව 

මිලියව 1,314ක් වියදම් කරටා තිශබවවා. ඒ වාශේෙ අපි රටකජු 

ශගශවන්ව මිලියව 703ක්, ගසනකජු ශගශවන්ව මිලියව 740ක්, 

වියිත මින්සන ශගශවන්ව මිලියව 11,000ක් වියදම් කරටා 

තිශබවවා. එය, අතිවි ාට හුදටක්. ඒ වාශේෙ අපි බඩඉන්ුර 

ශගශවන්ව මිලියව 7),000ක් වියදම් කරටා තිශබවවා. අපි ශම් 

වාශේෙ ශටොකු ලූනු  ශගශවන්ව, අර්තාපල් ශගශවන්ව වි ාට 

හුදටක් වියදම් කරටා තිශබවවා. ෙෙ සහහන් කළ  ශම් සිය  

ශද්වල් ශම් රට ුරළ වගා කරගන්ව අපට ුනළුවන්කෙ තිශබවවා. 

අපි ඒ සහහා වැඩ පිිතශවළක් සකසන කරන්ව ඕව්. අපි ඒ වැඩ 

පිිතශවළ ්රම්භ කරටා තිශබවවා. හැන්සන් ඇෙතිුරො ඒක 

ක්රියාත්ෙක කරන්ව සූදාවමින් ඉන්වවා. අපි විුද්ර පක්යශආ 

සිටියාට, අපට තවුරු වැති න්ණාට කිසිෙ ප්ර නවයක් වැහැ; ඒ 

කරව ශහොහ වැඩ සියල්ටටෙ සහශයෝගය ටබා ශදන්ව අපි 

සූදාවමින් ඉන්වවා.  

ටළක වතාශ  ඡන්දය දිවන්ශන් ශකොශහොෙද, ටළක වතාශ  

බටය ගන්ශන් ශකොශහොෙද කියව එක පිිතබහව කල්පවා 

කරවවාට වඩා, අපි රටක් පිිතබහව කාා කරන්ව ඕව්; කල්පවා 

කරන්ව ඕව්. අද සිද්ර ශවන්ශන්, බටශආ ඉන්ව කට්ටිය බටය 

රැක ගන්වත්, බටය වැති කට්ටිය බටය ටබා ගන්වත් සටන් කිරීෙ 

පෙණයි. රට ගැව හිතටා, කල්පවා කරටා, කටුතුර කරව 

කඩුඩායෙක් අද ම්හි ශවන්ව ඕව් කියව ෙතශආ තෙයි ෙෙ 

ඉන්ශන්. අපි සිය  තීන් ද ගන්ව ඕව් රට ශවනුශවන්. එශහෙ 

න්ශණොත් තෙයි අශේ රට දිුතණු කරන්ව ුනළුවන් වන්ශන්. ටළක 

ඡන්දය දිවන්ශන් ශකොශහොෙද, ඒ ශවනුශවන් අය වැය ශල්ඛවය 

හදන්ශන් ශකොශහොෙද සහ අපි ඒක විශ චවය කරන්ශන් 

ශකොශහොෙද කියටා කාා කරවවාට වැඩිය, යෙක් කළ ුතුරයි 

කියටායි ෙෙ වි නවාස කරන්ශන් ගු ලධශයෝජය කාරක 

සභාපතිුරෙලධ.  

අශේ රට අද ඇති ශවන්ව ණය ශවටා තිශබවවා. පසුගිය 

කාටය ුනරාෙ ක්රියාත්ෙක කරුන වැඩ පිිතශවළවල් දිහා බැ වාෙ, 

අශේ රට ණය ශගොන්වක හිර ශවටා තිශබවවා. ශම් වවශකොට 

ඒක ුනද්ගට ණය ප්රොණය (17,000කට වැඩි ශවටා තිශබවවා. 

අශේ අද ඉපශදව කුඩා දුශවකුත් ශම් ණය බශර් හිමිකාරශයක් 

බවට පත් වවවා. ඒ තත්ත්වයට පත් කශළේ, ඒ ්ඩුක්වද, ශම් 

්ඩුක්වද කියවවා ශවොශවයි. අපි අතයව ය ශවොවව සහ 

අවව ය ශද්වල්වටට වි ාට ව ශයන් ණය අරශගව තිශබවවා. 

ඒ වාශේෙ අපි ශම් රශට් ලධයනපාදවය කර ගන්ව ුනළුවන් භාඩුඩ 

වි ාට ප්රොණයක් පිට රටවලින් ශගවැල්ටා තිශබවවා. ඒ සහහා 

වි ාට හුදටක් වියදම් කරවවා. ධීවර ක්ශයේ්රශයන් අපට වි ාට 

ව ශයන් ඉදින්යට යන්ව ුනළුවන්කෙ තිශබවවා. ජටජීවි වගා 

කර්ොන්තය අශේ රශට් දිුතණු කරන්ව ුනළුවන්. එදා අපි සැටසුම් 

කළා, ජටජීවි කටාප ුරවක් සකසන කරන්ව. ඒවා ක්රියාත්ෙක 

කිරීශම් ෙන්දගාක් බවක් තිශබවවා. ශම් කාරණාවටදී 

පන්සරශ දීන් පවා ඉදින්පත් වව බව ෙෙ දන්වවා. වහුත්, ඒ 

කන්ුවත් අශේ ධීවරයාශේ බඩ ුනරවන්ව කටුතුර කරන්ශන් 

වැහැ. පන්සරය විවා  කරන්ව අපට අව ය වැහැ. හැබැයි, 

අවව ය විධියට බටප්ම් කරටා එෙ වැඩ පිිතශවළවල් 

කඩාකේපල් කිරීශෙන් ශම් රට ඉසනසරහට ශගව ය්ශම් හැකියාව 

වැති වවවාය කියව එක ෙෙ පැහැදිලිව කියන්ව ඕවැ. 2004දී 

අශේ ඒක ුනද්ගට ණය ප්රොණය 108,908යි; 201(දී 323,000යි; 

දැන් ඒක (17,000 දක්වා වැඩි ශවටා තිශබවවා. එය එච්චර ශහොහ 

තත්ත්වයක් ශවොශවයි. ණය ගැ ම් පාටවය කර ගන්වත්,  රශට් 

ලධයනපාදවය වැඩි කර ගන්වත් අපි අලධවාර්යශයන්ෙ කටුතුර කළ 

ුතුරයි කියව ෙතශආ තෙයි ෙෙ ඉන්ශන්.  

ගු ලධශයෝජය කාරක සභාපතිුරෙලධ, දැන් ශම් අය වැය 

ශල්ඛවශආ සහහන් වවවා, සෙෘද්ධිටාභීන් ටක්ය 1(ක් ඉන්වවා; 

තව ටක්ය )ක් එකුර කරවවාය කියටා. 199(දී තෙයි සෙෘද්ධි 

වයාපාරය ඇති කශළේ. සෙෘද්ධි වයාපාරය ඇති කශළේ, ශම් රශට් 

 දේපත්කෙ වැති කිරීෙ සහහායි. එශහෙ වම් අපි ්පසනසට හැන්ටා 

බටන්ව ඕව්, දැන්  දේපත්කෙ අක් ශවටාද කියටා. වැහැ. 

 දේපත්කශම් එන්ව, එන්වෙ වැඩි වීෙක් තිශබන්ශන්. ටක්ය 

1(කින් පටන් ගත්ත වැඩසටහවට තව ටක්ය )ක් එකුර කරන්ව 

යවවා කියන්ශන්, 199( ඉහටා බැ වාෙ  දේපත්කෙ එන්ව 

එන්වෙ වැඩි ශවටා. එශහෙ වම්, ශෙතැව ශෙොකක් ශහෝ වරදක් 

තිශබවවා. ශෙෙ වැඩ පිිතශවළ වවත්වන්ව ඕව්ය කියටා, ෙෙ 

කියන්ශන් වැහැ. සෙෘද්ධි සහවාරාරය ටැම්ය ුතුර පින්සන ඉන්වවා. 

ඒ අයට ශම් ටැශබව ්රාරයත් ප්රොණවත් වැහැ කියටාත් අපි 

පිිතගන්වවා. එෙ ්රාර හුදට තවත් වැඩි කළ ුතුරයි කියටාත් අපි 

පිිතගන්වවා. හැබැයි, අවව ය විධියට ශම්කට තව ශගොඩක් එකුර 

කරටා බටාශපොශරොත්ුර වන්ශන් ශෙොකක්ද? ඒක ශද් පාටව 

වාසියකට ශවන්ව ුනළුවන්. එශහෙ වැත්වම් ශවවත් ශහේුරවක් 

ශවන්ව ුනළුවන්. හැබැයි, සෙෘද්ධිටාභීන් තවත් වැඩි කරවවා 

කියන්ශන්, ඒක රශට් දිුතණුවට ශහේුරවක් ශවන්ශවත් වැහැ; 

ඔන්න්ශේ  දේපත්කෙ වැති ශවන්ශවත් වැහැ.  

සහවාරාර දීටා මිලධසුන් ශගොඩ ගත්ත කිසිෙ රටක් ශටෝකශආ  

වැහැ. ඒ අයට ශවවත් ්කාරශයන් උදන් කරන්ව ඕව්. 

ඔබුරෙන්ටා ්රම්භ කළ “Enterprise Sri Lanka” වැඩසටහව 

වරකයි කියටා ෙෙ කියන්ශන් වැහැ. ෙෙ කි වා ශන්, ශම් අය 

වැශආ ශහොහයි වරකයි ශදකෙ කියවවා කියටා. ඒ වැඩසටහශවන් 

යම් ප්රගතියක් අත්කර ගන්ව ුනළුවන්. හැබැයි, ඒකට අවව ය 

විධිශආ ශද් පාටව ෙැදිහත් වීෙක් කරන්ශන් වැුරව, රශට් 

්ර්ිකකයට යෙක් කරන්ව ුනළුවන් ශහොහ ලධයනපාදකශයෝ ඇුරළු 

ශහොහ කඩුඩායම් ශතෝරාශගව ශෙෙ වැඩසටහව ක්රියාත්ෙක 

කශළොත් අපට ශම් රට දිුතණු කර ගන්ව ඒක ශහේුරවක් වවවා. 

ඔබුරෙන්ටා මූලික ස පාරක්යක පහසුකම් වැති -වැසිකිිත 

වැති- අයට එෙ පහසුකම් සුනරා දීෙ සහහා හුදල් ශවන් කර 

තිශබවවා.  ඒක ශද් පාටව ව ශයන් ශවන්ව ුනළුවන්; ඒත් ඒක 

367 368 

[ගු ෙහින්ද අෙරවීර ෙහතා] 
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ශහොහයි. ෙෙ ඒක වරකයි කියන්ශන් වැහැ. මූලික ස පාරක්යක 

පහසුකම් ටබා දීෙ කළ ුතුර අතයව ය ශදයක්. ෙෙ කියන්ශන්, 

 දේපත්ෙ සහ යෙක් කර ගන්ව බැන් කඩුඩායෙක් ඉන්වවා; ඒ 

අයට ්රාරයක් ටබාදීෙ වරදක් වැහැ. ඒක ශහොහ කටුතත්තක්. 

හැබැයි, ශම් සහහා සල්ලිත් ශහොයා ගන්ව ඕව්. දැන් අය වැය 

ශල්ඛවශආ ගණන් හිටන් ඉදින්පත් කරවවා. හැෙ දාෙ ගණන් හිටන් 

ඉදින්පත් කළාට, වියදම් කරන්ව සල්ලි ටැශබන්ශන් වැහැ. 

අොතයාාං වට හැෙ දාෙ තිශබව ප්ර නවය තෙයි, ශවන් කරව හුදල් 

හන්යාකාරව ශවොටැබීෙ. ඒකට ප්රරාවෙ ශහේුරව තෙයි, ්දායම් 

උපදවව ්යතව හුදල් ටබා ගන්ව වැඩ පිිතශවළක් සහහා 

ෙැදිහත් ශවොවීෙ. අශේ රට ශගොඩ ගන්ව වම් ්යතව කීපයක් 

ශකශරහි අවරාවය ශයොහු කරන්ව ඕව්. පළහුවැලධ ්යතවය 

තෙයි, ශර්ගුව. ශර්ගුව හන්යට කළෙවාකරණය කරටා, ශර්ගුශවන් 

ටැම්ය ුතුර ්දායෙ හන්යට ටබා ගන්ව ුනළුවන්කෙ තිුණශණොත්, 

අපට වි ාට ්දායෙක් ටබා ගන්ව ුනළුවන්. 

ශර්ගුව, ශද්ීයය ්දායම් ශදපාර්තශම්න්ුරව, සුරාබ ද 

ශදපාර්තශම්න්ුරව කියව ්යතවවලින් ටැශබන්ව තිශබව 

්දායම් ටික හන්යට එකුර කර ගන්ව වැඩ පිිතශවළක් තිශබවවා 

වම්, ශම් රට ඒ ුරිතන්ෙ ශගොඩ ගන්වට ුනළුවන් කියටා ෙෙ 

හිතවවා. එතශකොට අපට විශද්  ණය පිිතබහව බටන්ව අව ය 

වැහැ, ඒ සල්ලි සාංවර්රවයට ශයොදවා ගන්ව  ුනළුවන්. ඒක ශල්සි 

පහසු කාර්යයක් ශවොවව බව අපි දන්වවා. ශම් ගැව දැන් තීන් ද 

ගන්වත් බැහැ. ශෙොකද, ්ඩුක්වක අග කාටයක ශම් පිිතබහව 

තීන් ද ගත්තාෙ වැඩ වර්ජවවටට තෙයි හුණපණ ශදන්ව සිද්ර 

ශවන්ශන්. හැබැයි, ඒ අයත් තරහා කර ගන්ශන්  වැතිව දැන්ෙ 

ඉහන් ුනළුවන් ්කාරශයන් සැටසුම් හැදිය ුතුර ශවවවා.  

දැන් බටන්ව, ශර්ගුව හරහා ශකොතරම් බ ද වාංචාවක් සිද්ර  

ශවවවාද කියටා. ෙෙ එක උදාහරණයක් කියන්වම්. ශම් වාශේ 

උදාහරණ ගණවාවක් කියන්වට ුනළුවන්. දැන් උඳු ශගන්වව විට 

කිශටෝ එකක් සහහා ුපියල් 140ක බද්දක් තිශබවවා. හැබැයි, උඳු 

වි ාට ප්රොණයක් ශේවවා පන්ේුනවටට ශගවව බද්දට. එතශකොට 

උඳු ශගන්වව  බද්ද ුපියල් 8යි. ශම්ක ජාවාරෙක් විධියට සිද්ර 

ශවවවා. පසුගිය දවසනවට ගම්මින්සන ජාවාරෙක් සිද්රශවටා තිශබව 

බව අපි දැක්කා. ඒ ලධසා ගම්මින්සන ශගොවියා අන්ත අසරණ 

තත්ත්වයට පත් න්ණා. වියට්වාෙශආ ගම්මින්සන ටාංකාශ  වමින් 

ඉන්දියාවට යවවවා. ශම් ජාවාරෙ සෙහර ශවටාවට හුණපද 

ෙැද්ශද්දීෙ සිද්ර ශවවවා. සෙහර ඒවා ටාංකාවට ශගවැල්ටා 

ප්රතිඅපවයවය යටශත් සිද්ර කරවවා. ඒ වාශේෙ, අපි පසුගිය 

දවසනවට දැක්කා බීඩි ශකොළ ශගවැල්ටා තිශබව බව.  

ශම් අය වැශආ ශහොහ පැත්තකුත් කියන්වට ඕව්. ශෙවර අය 

වැශයන් බීඩි ශකොළ බද්ද වැඩි කළා. ඒකට කෙක් වැහැ, ඒක 

ශහොහයි. සිගරට් බ ද වැඩි කළා, අරක්කු බ ද වැඩි කළා. ඒවා 

ප්ර නවයක් වැහැ. ඒ වාශේ ශද්වල් කළාට කෙක් වැහැ. වහුත්, අපි 

ශම් බ ද වාංචා ගැව අවරාවය ශයොහු කරන්වට ඕව්.  

ඒ වාශේෙ රාජය ්යතව  තිශබවවා, වි ාට ව ශයන් හුදල් 

වාසනතිශවව. ඒ වාශේ ්යතව කිහිපයක් තිශබවවා. ඒවාට විශ ේය 

අවරාවයක් ශයොහු කරන්වට ඕව්. හන්යාකාරව වි දලිබට 

ෙඩුඩටශආ කටුතුර ටික සිද්ර කර ගත්ශතොත්, -ගල් අුරු 

බටාගාර ශවන්ව ුනළුවන්- රටට වි ාට යහපතක් කර ගන්වට 

ුනළුවන්. අපට තවෙ බැන්ශවටා තිශබවවා ශජවශර්ටර්වලින් වි දලිය 

ලධයනපාදවය කරව එක වතර කර ගන්වට. අපට වි ාට සූර්ය 

ර නමියක් ටැශබවවා. අපට ඒ බටය ශයොදාශගව වි දලිය 

ලධයනපාදවය කරන්වට ුනළුවන්කෙක් තිශබවවා. වහුත් තවෙ 

ඒකට අවසනාාව ටැම්ටා වැහැ. ඒ ලධසා ශෙතැව ජාවාරෙක් 

තිශබවවා. වි දලිබට ෙඩුඩටශආ කටුතුර, ඛලධජ ශතල්  තිගත 

සාංසනාාශ  කටුතුර හන්යට පාටවය කර ගත්තා වම් වි ාට හුදටක් 

ඉතින් කර ගන්වට ුනළුවන්.  

ගු ලධශයෝජය කාරක සභාපතිුරෙලධ, ඒ වාශේෙ අපට වැදගත් 

වව   දම්න්ය ශදපාර්තශම්න්ුරව, තැපැල් ශදපාර්තශම්න්ුරව වාශේ 

්යතව කීපයක් තිශබවවා. ශම්වාශආත් ප්ර නව ගණවාවක් 

තිශබවවා. ශම් ්යතව පාක් ශවොවව ෙට්ටෙට ශේන්වට ඒ 

ශසේවකයන් සෙක සාකච්ඡා කරටා වැඩ පිිතශවළක් සකසන 

කශළොත්, ඒ ුරිතන් රටට ෙහා යහපතක් ශවවවාය කියව එක ො 

සහහන් කරන්වට කැෙැතියි.  

ගු ලධශයෝජය කාරක සභාපතිුරෙලධ, රැකියා ටබාදීෙ 

සම්බන්රවත් දැන් ශටොකු උවන් දවක් තිශබව බව ෙෙ දන්වවා. 

ඔබුරෙන්ටාටත් ඒ ගැව ප්ර නවයක් තිශබවවා. ඒක හන්. හැබැයි, 

එහිදීත් රට ගැව හිතටා කටුතුර කරන්වට ඕව්. ුනරේපාක් පිරවීෙ 

පිිතබහව කිසි ද ගැට වක් වැහැ. වහුත් අද අපට ශපශවවවා රාජය 

්යතවවටට ශසේවකයන් පත් කිරීශම්දී හිුරෙතයට පත් කරව බව. 

සෙහර වසම්වට ඉන්ව ක්ශයේ්ර ලධටරාන්න් ප්රොණයට  

කාර්යාටශආ වාඩිශවන්ව ුනටු වැති තරෙටෙ පත් ශවටා 

තිශබවවා. එශහෙ පත් කරන්වට එපා. ඔබුරෙන්ටාත් රක්යා 

ශදන්ව ඕව්. ඒ ගැව ප්ර නවයක් වැහැ. රජශආ ්යතවවට 

ුනරේපාක් ුනරවන්වට ඕව්. හැබැයි, රටට බරක් ශවොශවව විධියට  

තෙයි ඒ කටුතත්ත කරන්වට ශවන්ශන්. එශහෙ වැතිව දහසන 

ගණවක් ශගවැල්ටා දාටා, ුනරේපාක් වැති තැන්වටට  පින්සන දාටා 

රාජය ්යතව ටික විවා  ශවන්වට කටුතුර කරන්ව එපා.  

දැන් SLTB එක ටාභ ටබව ෙට්ටෙට ඇවිල්ටා තිශබවවා. 

්ශයත් අවව ය විධියට උසසනවීම් ටබාදීටා, Grades ුරවක්, 

හතරක්, පහක් එහාට ශගලධහිල්ටා ඒ ්යතවය විවා  කරන්වට 

කටුතුර කරන්වට එපා. ශම් රාජය ්යතව ශගොඩ වකන්වට 

අව ය පියවර ගන්ව. එහිදී අපි විුද්ර පක්යශආ හිටියාය කියව 

එක ප්ර නවයක් ශවන්ශන් වැහැ. අලධවාර්යශයන්ෙ ඒවාට උදන් 

කරන්වට අපි සූදාවමින් ඉන්ශන්.  

ගු ලධශයෝජය කාරක සභාපතිුරෙලධ, ඒ වාශේෙ දකුශඩු 

ජවතාවශේ වි ාට බටාශපොශරොත්ුරවක් තිුණණා ගිාං - ලධල්වටා 

ශයෝජවා රෙය ක්රියාත්ෙක කරාවි කියටා. ශම් අය වැය 

ශල්ඛවශයන් හුදල් ටබා දීටා ඒ ප්ර නවය විසහයි කියටා ශටොකු 

බටාශපොශරොත්ුරවක් තිුණණා. වහුත්, ෙෙ කවගාටුශවන් සහහන් 

කරන්වට කැෙැතියි, -හුදල් අොතයුරොත් ොතර දිසන්රික්කශආ- ගිාං 

- ලධල්වටා ශයෝජවා රෙය ශවනුශවන් ශෙවර අය වැශයන් හුදල් 

ශවන් කිරීෙක් සි දශවටා වැති බව. එුරොශේ අය වැය කාාශ දී ඒ 

ගැව ප්රකා  ශකුශඩු වැහැ, ඉදින්ශආදී ශහෝ ඒ කටුතුර 

ශකශරවවා වම් ශහොහයි; ඒක   අව යයි. හම්බන්ශතොට ඇතිශවව 

සාංවර්රවයට, හම්බන්ශතොට කරන්වට යව සාංවර්රවයට ඒක 

අව ය ශවවවා. දැන් හම්බන්ශතොට කර්ොන්ත ඇතිශවන්ව  

යවවා. ගු ලධශයෝජය කාරක සභාපතිුරෙලධ, හම්බන්ශතොට 

කර්ොන්ත ඇති කරන්ව වම්, ඒවා දිුතණු කරන්ව වම් 

අලධවාර්යශයන්ෙ ගිාං - ලධල්වටා ශයෝජවා රෙය ක්රියාත්ෙක කළ 

ුතුර ශවවවා. ඒක ක්රියාත්ෙක ශවොවීෙ ඒ ප්රශද් ශආ ජවතාවට  

වි ාට අකටුතත්තක්  වාශේෙ සාංවර්රවයට බාරාවක්.  

ගු ලධශයෝජය කාරක සභාපතිුරෙලධ,  අප ශගශවව ශම් 

අදහසන ගැව  ්ඩුක්ව වැරදි විධියට හිතන්ශන් වැතිව, ශම්වා 

විුද්ර පක්යශයන් ශගවා අදහසන ලධසා පැත්තකට දෙන්ශන් 

වැතිව සටකා බටන්ව. අපි වැවතත් කියන්ශන් රජය ශගව යව 

ශහොහ  වැඩ පිිතශවළට අපි  බාරා කරන්ශන් වැහැ කියව එක.  

රශට් ජවතාව ශවනුශවන් ශගවයව ශහොහ වැඩ කටුතුරවටට අපි  

බාරා කරන්ශන් වැහැ. අපි ඒවාශආ තිශබව අක්පාක් ශපන්වා 

ශදවවා. ඒවා ලධවැරදි  කරශගව  රට ඉසනසරහට ශගව යව වැඩ 

පිිතශවළක් සකසන කරන්ව. ඒ කාර්යශආදී  අශේ සහශයෝගය ටබා 

ශදව බව සිහිපත් කරමින්  ෙශේ කාාව අවසන් කරවවා. 

ශබොශහොෙ සනුරතියි. 
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පාර්ලිශම්න්ුරව 

[පූ.භා. 11.22] 
  
ගුණ ලක්ෂපම්ද කිරිඇල්ල මහසතා (රාජය වයව්ාය  ක්දා  

උඩරට උුණමය ්හස මහසනුවර ්ංවර්ධාන අමාතයතුමා ්හස 

පාර්ලිමේ්දතුමේ ්භානායකතුමා) 
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல - அரச ததாைில்முயற்சிகள், 

மகல ாட்டு மரபுாிகமகள் மற்றும் கண்டி  அபிவிருத்தி 

அகமச்சரும் பாராளுமன்றச் சகப முதல்வரும்) 

(The Hon. Lakshman Kiriella - Minister of Public 
Enterprise, Kandyan Heritage and Kandy Development and 
Leader of the House) 

ගු ලධශයෝජය කාරක සභාපතිුරෙලධ,  අශේ හිතවත් ගු  

ෙහින්ද අෙරවීර ෙන්ත්රීුරො  ඉතා වැදගත් කාාවක් කළා. ශහොහ 

ශද්වටට ශහොහ කියවවා, වරක ශද්වල් විශ චවය කරවවා කියටා 

එුරො  කි වා.   

ශකශසේ ශවතත්, විශ ේයශයන් වී මිට දී ගැ ෙ  සම්බන්රශයන් 

ෙෙ පළහුශවන් කියන්ව කැෙැතියි.   ගු ීඩ. හැන්සන් අොතයුරො 

ශපොශළොන්වුශ    සහ අනුරාරුනරශආ වී ගබඩා විවෘත  කරශගව  

යව බව ඔබුරො දන්වවා. කටක් වී අශටවි ෙඩුඩටය වහටා  

තිුණණා. දැන් වී අශටවි ෙඩුඩටය  විවෘත කර  ගබඩා පසුකම් ඇති 

කර තිශබවවා. දැන්  අසනවැන්ව කපන්ව කලින් වී අශටවි 

ෙඩුඩටශආ ගබඩා විවෘත කර තිශබවවා.  කලින් අවසනාාවට වී  

ගබඩා විවෘත කශළේ අසනවැන්ව ්වාට පසනශසේ. වහුත් ශම් 

අවසනාාශ   අසනවැන්ව කපන්ව කලින් වී ගබඩා  විවෘත කර  ඒ  

කටුතුර කරශගව යවවා. වි ශගොවීන්  එක්ක සාකච්ඡා කරටා  

අව ය  මිටට වී මිටදී  ගන්වවා.  

ඒ වාශේෙ, ධීවර  කටුතුර සම්බන්රශයන් ො ෙතක් කරන්වට 

කැෙැතියි.  වි ශ ේයශයන් GSP  සහවය ටැුණණු ලධසා  ුතශරෝපා 

සාංගෙයට කරව ධීවර අපවයවය සියයට 1(කින් වැඩි ශවටා 

තිශබවවා. ඔබුරෙන්ටාත් ්ඩුක්ශ  ඉන්ව කාටශආ - [බාරා 

කිරීෙක්] සියයට 1(කින් - 

 

ගුණ මහි්දා  අමරවීර මහසතා 
(மாண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ඒක, ඒ ශවටාශ  අශේ  හුළු රජයෙ  ටබාගත් ජයග්රහණයක්.  

ඒ ශවටාශ  සිය  ශදවාශේෙ ෙැදිහත් වීෙ ටට තිුණණා.   ෙටත්  

ඒකට දායක වන්වට ුනළුවන් න්ණා.  දැන් අඛඩුඩව ඒ වර්රවය  

සිද්ර ශවවවා. ඒකට ධීවර ජවතාව දින් ගන්වන්ව  ඕව්.  

 

ගුණ ලක්ෂපම්ද කිරිඇල්ල මහසතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

GSP  සහවය  තියාශගව, ුතශරෝපා හන්ටත්  එක්ක අවව ය 

ප්ර නව  ඇති කර ගන්ශන් වැතිව අපි ඉදින්යට ගිශයොත්, ො හිතව 

හැටියට  ශෙය ්රක්යා කර ගන්ව  ුනළුවන්.  

අද විපක්යය ්ඩුක් බටය ඉල්ටවවා.  අපි  ශම් අවසනාාශ  

කල්පවා කරන්ව ඕව්, 2014 වර්යශආ තහුන්වාන්ශසේටා ්ඩුක්ව 

දාටා ගිශආ ඇයි කියටා.  ්ඩුක්ව කරන්ව   තව අන්ු ද ශදකක් 

තිශබද්දී  එදා ෙැතිවරණයකට ගියා.  They had two more years. 

ඇයි ෙැතිවරණයකට ගිශආ?  දැන්  සුරාංගවා කාා කියවවා, අපි 

්ර්ිකකය ශෙශහයවූවා, අරක කළා,  ශම්ක කළා කියටා. වහුත් 

ඇයි අන්ු ද ශදකක් තිශයද්දී ්ඩුක්ව දාටා ගිශආ? ්ඩුක්ව දාටා 

ගිශආ ්ර්ිකකය ශෙශහයවන්ව  බැන් ලධසා. 2014 වර්යශආ සිට 

ඉදින්යට  යන්ව බැන්න්ණු ලධසා තෙයි  ෙැතිවරණයක් කැහවටා, ඒ  

ෙැතිවරණ ප්රතිලට අනුව අයින් න්ශඩු. වැත්වම්  තව අන්ු ද 

ශදකක් සහහා බටය තිුණණා. ඇයි අන්ු ද ශදකක් තිශයද්දී 

ෙැතිවරණයක් කැ  ශහ ශ ? එශහෙ කශළේ ්ඩුක්ව කරශගව 

යන්ව  බැන් ලධසා. ඒක අපි ශත්ුම් ගන්ව  ඕව්. දැන් ශෙතැවට 

ඇවිත් ශෙොවවා කි වත්  ඒක තෙයි ඇත්ත.     

ෙෙ ටශආත් කි වා,  උග්ර විධියට ොවව හිමිකම් උල්ටාංඝවය 

කරවවාය කියටා අශේ රටට විුද්රව 2011, 2012, 2013 

වර්යවට එක්සත් ජාතීන්ශේ සාංවිරාවශආදී ශචෝදවා ුරවක් 

සම්ෙත න්ණා. අන්ු ද ුරවට එවැලධ ශයෝජවා ුරවක් සම්ෙත න්ණා. 

ගු ලධශයෝජය කාරක සභාපතිුරෙලධ, 2014 වර්යශආ ගු ෙහින්ද 

රාජපක්ය ෙැතිුරො බටශආ සිටියා වම් එන්ශන් ්ර්ිකක 

සම්බාරක -economic sanctions. You know that.  Sir, 2015 

was a year for sanctions because in 2011, 2012 and 2013, 

the UN Human Rights Commission passed three Resolutions 

against Sri Lanka.  ශ්රී ටාංකා ්ඩුක්ව  ඒ ශයෝජවා ක්රියාත්ෙක 

කශළේ වැහැ.  එෙ ලධසා 2014 වර්යය අලධවාර්යශයන්ෙ  ්ර්ිකක 

සම්බාරක  එන්ව තිුණණු අන්ුද්දක්.  ඒකට භය ශවටා තෙයි  

ෙැතිවරණයකට ගිශආ.  ඒක තෙයි ඇත්ත. එදා ්ර්ිකක සම්බාරක 

්වා වම්  අශේ රට වි ාට වයසවයක. එදා අපිත් එක්ක හුළු 

ශටෝකයෙ තරහ ශවටා, වැදගත් රටවල් තරහ ශවටා හිටිශආ.  

2014 වර්යශආ  සිට අපි අොුශවන් ශහෝ අශේ ්ර්ිකකය 

කළෙවාකරණය කර ශගව තිශබවවා. අශේ විශද්  ප්රතිපත්තියත්   

කළෙවාකරණය කර ශගව තිශබවවා.  

අොුකම් තිශබවවා. අපි වැහැ කියන්ශන් වැහැ. වහුත්, අපි 

ණය ශගවා ශගව, විශද්  ප්රතිපත්තිය කළෙවාකරණය කරශගව, 

්ර්ිකකය කළෙවාකරණය කරශගව යවවා. ගු ලධශයෝජය 

කාරක සභාපතිුරෙලධ,  දැන් අපට ශගවන්ව තිශබව ණය පිිතබහව 

බටන්ව.   This year, we have to pay US Dollars 5.9 billion. 

ඒශකන් අපි ම්ලියව ශදකක් දැවට ශගවටා තිශබවවා. ඉතින් ටික 

අපි ශම් අන්ුද්ශද් ශගවවවා. ්ර්ිකකය ශගලධයන්ව අොුයි 

තෙයි. ශෙොකද පසුගිය රජය Port City එක හදන්ව ණය ගත්තා. 

හම්බන්ශතොට වරාය හදන්ව ණය ගත්තා. ගුවන් ශතොටුශපොළ 

හදන්ව ණය ගත්තා. ඒවාශආ සත පහකවත් ්දායෙක් වැහැ. 

There is no income. ්දායෙ වැති න්ණාෙ රටකට වි ාට 

ප්ර නවයක්. අපි දන්වවා ඕව්ෙ ශකශවක් තට්ටු ුරව හතරක 

ශගොඩවැගිල්ටක් හැ දවත් ්දායෙක් ගන්ව ඕව් ලධසා යට තට්ටුව 

කුලියට ශදවවා.  වහුත් Port City  එක ට ණය ගත්තා; 

හම්බන්ශතොට වරායට ණය ගත්තා;  ගුවන් ශතොටුශපොළට ණය 

ගත්තා, සත පහක ්දායෙක් වැහැ. ශම් ණය ශගවන්ව 

තිශබවවා.  

අය වැය ගැව කාා කරවශකොට  කියන්ව ඕව්, ස්ෙ ජව 

ශකොට්සාසයක් පිිතබහව සටකා බටා  තිශබව බව. විශ ේයශයන්ෙ 

අරයාපවය. ගු හුදල් ඇෙතිුරො උසසන ශපළ සෙත් අයට 

ඔක්සනනර් ස වි නවවිදයාටයට,  ශක්ම්රිේ වි නවවිදයාටයට, MIT 

යන්ව ොර්ගය සකසන කරටා තිශබවවා. ක්ට කලින් කිසිෙ 

ශකශවක් ශම් උසසනශපළ සෙත් වූ අය ගැව බැ ශ  වැහැ, ගු 

ලධශයෝජය කාරක සභාපතිුරෙලධ. ප්රාෙ වතාවට උසසනශපළ 

විභාගය සෙත්වී ශහොහෙ ප්රතිලට තිශබව අයට ඔක්සනනර් ස, 

ශක්ම්රිේ, හාවර් ස වැලධ වි නවවිදයාටවටට යන්ව ශියයත්ව රෙයක් 

්රම්භ කරටා තිශබවවා.  

 

ගුණ කංචන විමේම ේ්කර මහසතා 
(மாண்புமிகு கஞ்சன வியஜயசகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

ගු ඇෙතිුරෙලධ,-  

 
ගුණ ලක්ෂපම්ද කිරිඇල්ල මහසතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Yes, you can ask. 
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ගුණ කංචන විමේම ේ්කර මහසතා 
(மாண்புமிகு கஞ்சன வியஜயசகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

ගු ඇෙතිුරෙලධ, ඉතාෙත්ෙ ශහොහ ශයෝජවාවක් ඒක. ඒක 
ගැව අශේ විශරෝරතාවක් වැහැ. ජාතයන්තර වි නවවිදයාටවටට,  
MIT එකට ශවන්ව ුනළුවන්; හාවර් ස එකට ශවන්ව ුනළුවන්. ඔන්න් 
බහවා ගන්වා රෙශ දයක් තිශබවවා. ටාංකාශ  පළහුශවලධයා, 
ශදවැලධයා, ුරන්වැලධයා න්ණා කියටා එෙ වි නවවිදයාටයට එශහෙ 
බහවා ගන්ව ුනළුවන් රෙයක් වැහැ. ඔන්න්ශේ විභාග තිශබවවා. 
එෙ ලධසා ශම් ශයෝජවාවලිශයන් ඔබුරෙන්ටා කරන්ව හදන්ශන්, 
ටාංකාශ   ඉහළ ටකුණු ගන්වා ශරේණියේවට ළෙයි එෙ 
වි නවවිදයාටයට යවන්ව කියටා ශවවත් ළෙයි එෙ වි නවවිදයාට 
ුරළට ශගව යන්ව වම්,  ඒ රෙශ දශආ වැරැද්දක් තිශබවවා ගු 
ඇෙතිුරො.  ටාංකාශ  පළහුවැලධයා, ශදවැලධයා, ුරන්වැලධයා න්ණා 
කියටා අපට ඕව් විධියට MIT එකට, හාවර් ස එකට ළෙයි 
යවන්ව බැහැ.  එෙ ලධසා ඔබුරො ඒක ලධවැරදි කරන්ව.  

 

ගුණ ලක්ෂපම්ද කිරිඇල්ල මහසතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ෙෙ ඔබුරොට ශහොහ උදාහරණයක් ශදන්වම්.  අශේ ටාංකා 

පාර්ලිශම්න්ුර ඉතිහාසශආ ටලිත් ඇුරටත්හුදලි ෙැතිුරො 

ඔක්සනනර් ස වි නවවිදයාටශආ ශදවැලධ අන්ුද්ශද් ඉශගව 

ගන්වශකොට එුරොශේ  පියා වැති න්ණා. එුරොට ඔක්සනනර් ස 

වි නවවිදයාටශආ ඉශගව ගන්ව බැන් තත්ත්වයක් උදා න්ණා.   ශම් 

පාර්ලිශම්න්ුරශ  ශයෝජවාවක් සම්ෙත කරටා ඇුරටත්හුදලි 

ෙැතිුරොට ශියයයකු හැටියට හුදල්  ටබා  දන් බව ඔබුරො 

දන්වවාද?  
 

ගුණ කංචන විමේම ේ්කර මහසතා 
(மாண்புமிகு கஞ்சன வியஜயசகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

ගු ඇෙතිුරො, - 

 
ගුණ ලක්ෂපම්ද කිරිඇල්ල මහසතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ෙෙ ශම් ඔබුරොශේ දැව ගැ ෙටයි කියන්ශන්. 
 

ගුණ කංචන විමේම ේ්කර මහසතා 
(மாண்புமிகு கஞ்சன வியஜயசகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

ෙෙ දන්වවා, ටලිත් ඇුරටත්හුදලි ෙැතිුරො ඉශගව ගත් පාසට 

ගැව. එෙ පාසට අතරත්,  අශේ සාොවය ළෙයි ඉශගව ගන්වා 

පාසල් අතරත් ශවවසක් තිශබවවා ශන්ද, ගු ඇෙතිුරො? 
 

ගුණ ලක්ෂපම්ද කිරිඇල්ල මහසතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අපි පාසට ගැව කාා කශළේ වැහැ. අපි කියන්ශන් ශම් අදහස 

ඉතාෙ වැදගත් කියටායි. ෙෙ කියන්ශන් වැහැ අපි ශම්ක සම්ෙත 
කළා කියටා ශම් ළෙයි ඔක්සනනර් ස වි නවවිදයාටයට ගන්වවා 
කියටා. වහුත්, යන්ව ුනළුවන් ළෙශයක් ඉන්වවා වම්, -  

 

ගුණ කංචන විමේම ේ්කර මහසතා 
(மாண்புமிகு கஞ்சன வியஜயசகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

ගු ඇෙතිුරො, - 
 

ගුණ ලක්ෂපම්ද කිරිඇල්ල මහසතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Please do not disturb me. I am running out of my time. 

ගුණ කංචන විමේම ේ්කර මහසතා 
(மாண்புமிகு கஞ்சன வியஜயசகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

අපි කියන්ශන් ශම්කයි. ටාංකාශ  බණපතරයක් උසසනශපළ 

කරන්ශන් සිාංහට භායාශවන්. උසසනශපළ ඉාංග්රීසි භායාශවන් 

කරන්ව අපට රෙශ දයක් වැහැ.  එශහෙ වම්  London O/L, 

London A/L කරටා යන්ව ඕව්. ඔබුරෙන්ටා ශයෝජවා 

කරන්ශන් ඉහළ සාොර්ායන් ටබා ගන්වා පින්සට එෙ වි නවවිදයාට 

ටබා ශදවවා කියටායි. එශහෙ ටබා ශදවවා වම් ඒ රෙශ දයට 

ඇුරළත් ශවව තවත් විභාග ගණවාවක් ලියන්ව තිශබවවා.  

 

ගුණ ලක්ෂපම්ද කිරිඇල්ල මහසතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගු ලධශයෝජය කාරක සභාපතිුරෙලධ, ෙෙ ශෙුරොට කියන්ව 

කැෙැතියි අශේ local A/L සිාංහශටන් කළත් රිතාවය 

වි නවවිදයාටයට භාර ගන්වා බව. ශජෝන් ශසශවවිරත්ව 

ෙැතිුරොත්, අපි කන්ුත් දන්වවා, එදා ටලිත් ඇුරටත්හුදලි 

ඇෙතිුරොශේ ඔක්සනනර් ස වි නවවිදයාටශආ අරයාපවය 

කඩාකේපල් ශවවශකොට  ශ්රී ටාංකා ලධදහසන පක්යයත්, ෙහජව 

එක්සත් ශපරහුණු ්ඩුක්වත් තෙයි ඒ ශියයත්වය ටබා  දන්ශන් 

කියටා. එවකට බඩුඩාරවායක ෙැතිුරො තෙයි අගෙැති න්ශඩු.  

විජයාවන්ද දහවායක ෙැතිුරො අරයාපව ඇෙති ව ශයන් 

කටුතුර කළා. බඩුඩාරවායක අගෙැතිුරො තෙයි  

පාර්ලිශම්න්ුරශ  ශයෝජවාවක් ශගවැල්ටා ඇුරටත්හුදලි 

ෙැතිුරොට අව ය හුදල් ශදන්ව කියටා ශයෝජවා කශළේ.  ඒ වාශේ 

ශද් පාටවයක් තෙයි ඒ කාටශආ තිුණශඩු. අද අවාසවාවට වාශේ 

එවැලධ ශද් පාටවයක් වැහැ.  

ෙෙ ශම් කියන්ශන් මින් ඉදින්යට ශහොහ ටකුණු තිශබව 

ළෙශයක් ඔක්සනනර් ස වි නවවිදයාටයට, ශක්ම්රිේ වි නවවිදයාටයට 

ශත්ුශණොත් ්ඩුක්ශවන් එයාට උද  කරවවා කියව එකයි.  

ඒකයි ශම් ශයෝජවාශ  හරය. ඒ වාශේෙ ශම් අරයාපවය 

සම්බන්රශයන්  ඒක ශහොහ පියවරක්. ඒ වාශේෙ වි නවවිදයාටවටට 

ඇුරළත් ශවන්ව ළෙයි ටක්ය ුරවක් විභාගය සහහා ඉහගන්වවා.  

30,000කට පෙණයි වි නවවිදයාටවටට යන්ව ුනළුවන් වන්ශන්. 

රජශආ වි නවි නවවිදයාටවටට යන්ව බැන් ළෙයින්ට ුපියල් 

මිලියවයක් ශදවවා, ශපෞද්ගලික වි නවවිදයාටයකට ගිහිල්ටා  

උපාධිය ටබා ගන්ව.  

ටළකට, ගම් ශපරිතය වැඩසටහව සහහා හුදල් ශවන් කර 

තිශබවවා. ඒ වාශේෙ health, education, welfare සහහාත් ශෙවර 

අය වැශයන් හුදල් ශවන් කර තිශබවවා. තවත් ටක්ය )ක පින්සකට 

සෙෘද්ධි සහවාරාර ශදන්ව කටුතුර කරවවා. ෙශේ ෙහනුවර 

ශසාංකඩගට ්සවශආ සෙෘද්ධි ලධටරාන්යාට ෙෙ කාා ශකුවාෙ 

එුරො ෙට කි වා, සෙෘද්ධි ටැයිසනුරශ   සියයට (0ක් ඉන්ශන් 

නුසු දසු අය කියටා. සෙෘද්ධි සහවාරාර ටැබීෙට සු දසු අය 

ශවොශවයි, ටැයිසනුරශ  ඉන්ශන් කියටා එුරො ෙට ශකිතන්ෙ 

කි වා. ඉතින් ශම්ක ශුද්ර කිරීෙක් ඕව්. ශුද්ර කරටා අ ත් 

පින්සක් ශම්කට සම්බන්ර කර ගත්ශතොත් ශහොහයි කියා ො වි නවාස 

කරවවා. ඒ වාශේෙ "ගම්ශපරිතය" වැඩ සටහව සහ "එන්ටර්ප්රයිසන 

ශ්රී ටාංකා" ගැව අද පාර්ලිශම්න්ුරව ුරළ ස්ශහව කාා ශකුවා. 

ගම්ශපරිතය වැඩසටහව ුරිතන් එක ෙැතිවරණ ශකොට්සාසයකට 

මිලියව 300ක් හම්බ ශවවවා. ඒ වාශේෙ "එන්ටර්ප්රයිසන ශ්රී ටාංකා" 

හරහා අද බැාංකු රෙය ගෙට ගිහිල්ටා තිශබවවා. [බාරා කිරීෙක්]

Yes, Rs. 300 million. 
 

ගුණ එ ප්. සී.  මුතුකුමාරණ මහසතා 
(மாண்புமிகு எஸ்.சீ. முத்துகுமாரண)   

(The Hon. S.C. Mutukumarana) 

Sir, I rise to a point of Order. 
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පාර්ලිශම්න්ුරව 

ගුණ ියමය ජය කාරක ්භාපිනතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, what is your point of Order? 

 

ගුණ ලක්ෂපම්ද කිරිඇල්ල මහසතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Please do not take my time, anyway. 

 

ගුණ එ ප්. සී.  මුතුකුමාරණ මහසතා 
(மாண்புமிகு எஸ்.சீ. முத்துகுமாரண)   

(The Hon. S.C. Mutukumarana) 

ඔබුරො කියව  "එන්ටර්ප්රයිසන ශ්රී ටාංකා" ගැව  ෙට පැහැදිලි 
කිරීෙක් අව යයි. "එන්ටර්ප්රයිසන ශ්රී ටාංකා, යටශත් ණය ශදවශකොට 
අදාළ බැාංකු කළෙවාකුශේ අභිෙතය ශන් තිශබන්ශන්? 

 

ගුණ ලක්ෂපම්ද කිරිඇල්ල මහසතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඔ . අභිෙතය තිශබවවා. 
 

ගුණ එ ප්. සී.  මුතුකුමාරණ මහසතා 
(மாண்புமிகு எஸ்.சீ. முத்துகுமாரண)   

(The Hon. S.C. Mutukumarana) 

්ඩුක්වක් ව ශයන් කරන්ශන් ශපොලී ප්රොණය අක් කිරීෙ. 
එතශකොට ප්රාශයෝගික ප්ර නව එවවා. උදාහරණයක් ගත්ශතොත්, ෙට 
ෙශේ අම්ොශගන් ඉඩම් ශකොටසක් හම්බ ශවවවා. ඒක ෙශේ 
දුවාට ශදවවා. දුවා වයාපාරයක් කරවවා. හැබැයි, ශම්ශක් 
ඔේුනව හදන්ව කාටයක් යවවා. හැබැයි, ශෙොණප කර්ොන්ත ාටාව 
කරශගව යවවා. ශම්කට ණය ගන්ව ගියාෙ බැාංකුශ  ෙැශන්ජර් 
කියවවා, පිිතගන්ව බැහැ කියටා. එතශකොට ඒ සහහා  
ඔබුරෙන්ටාශේ ෙැදිහත්වීෙ ශෙොකක්ද? 

 

ගුණ ලක්ෂපම්ද කිරිඇල්ල මහසතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඇත්ත ව ශයන්ෙ එවැලධ ප්ර නව තිශබවවා. ශෙොකද, සෙහර 
බැාංකු ෙැශන්ජර්ටා ප්රචාරයක් යවටා තිශබවවා, ශම්වා 
ශකුශවොත් බැාංකු බාංශකොශළොත් ශවයි කියටා. එශහෙ කාරණාත් 
තිශබවවා. ශම්කට බැාංකු ඇුරශළන්ෙ ශපොඩි විශරෝරයක් ෙුර 
ශවටා තිශබවවා. ෙෙ වැහැ කියන්ශන් වැහැ. එශහෙ ප්ර නව 
තිශබවවා. වහුත් අපි උත්සාහ කරවවා, ඒ විශරෝරතා ෙැඩශගව 
ඉසනසරහට යන්ව. ඇපකර ප්ර නව ගැව අපටත් ඇවිල්ටා පැමිණියේලි 
කරවවා. වහුත් ෙෙ කලින් කි වා වාශේ බැාංකු ඇුරශළේ යම් යම් 
ප්ර නව තිශබවවා. වහුත් ශම් වැඩ පිිතශවළ ශහොහයි. එච්චරයි ෙෙ 
කියන්ශන්. 

 

ගුණ ඩී. වී. චානක මහසතා 
(மாண்புமிகு டி.வீ. சானக) 

(The Hon. D. V. Chanaka) 

ගු ඇෙතිුරෙලධ,  ඔබුරොශේ අොතයාාං ය යටශත්ද - [බාරා 

කිරීෙක්] 

 

ගුණ ලක්ෂපම්ද කිරිඇල්ල මහසතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

No, now they do not come under me.  ඒවා ශදෝටවය 
ශවව අොතයාාං .  

 

ගුණ ඩී. වී. චානක මහසතා 
(மாண்புமிகு டி.வீ. சானக) 

(The Hon. D. V. Chanaka) 

ඔබුරොට අසාරාරණයක් ශවටා තිශබන්ශන්. 

ගුණ ලක්ෂපම්ද කිරිඇල්ල මහසතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

 කෙක් වැහැ. තව ොස 4යි ශන්. ෙැතිවරණය එවවා ශන්. අපි 

ඒවාට ට්සනති ශවහු. දැන් ඡන්ද කරන්ව. 

 
ගුණ ඩී. වී. චානක මහසතා 
(மாண்புமிகு டி.வீ. சானக) 

(The Hon. D. V. Chanaka) 

්සවයකට ුපියල් මිලියව 300ක්ද ශදන්ශන්? 

 
ගුණ ලක්ෂපම්ද කිරිඇල්ල මහසතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Yes, Rs. 300 million. 

 
ගුණ ඩී. වී. චානක මහසතා 
(மாண்புமிகு டி.வீ. சானக) 

(The Hon. D. V. Chanaka) 

ඔබුරොශේ අොතයාාං යටෙ තිශබන්ශන් ුපියල් මිලියව 

()0යි ශන්. 

 
ගුණ ලක්ෂපම්ද කිරිඇල්ල මහසතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඒක වැඩි කරටා තිශබවවා. 

 
ගුණ ඩී. වී. චානක මහසතා 
(மாண்புமிகு டி.வீ. சானக) 

(The Hon. D. V. Chanaka) 

ඔබුරොට අසාරාරණයක් සි දශවටා තිශබවවා. ්සවයකට 

ුපියල් මිලියව 300ක් ශදවවා. වහුත් ඔබුරොශේ අොතයාාං යට 

තිශබන්ශන්,  ුපියල් මිලියව ()0යි. 

 
ගුණ ලක්ෂපම්ද කිරිඇල්ල මහසතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඒක ගැව බය ශවන්ව ඕව් වැහැ. ශෙොකද, ොංගට සෙරවීර 

ඇෙතිුරො ෙහනුවර අධිශ ගී ොර්ගය හදන්ව ශකෝටි ප්රශකෝටි 

ගණන් හුදල් දීටා තිශබවවා. ඒ ලධසා ෙශේ අොතයාාං ය ගැව 

එච්චර හිතන්ව එපා. ෙහනුවර අධිශ ගී ොර්ගය හදන්ව හුදල් 

දීටා තිශබවවා. උදාහරණයක් ව ශයන්,-  

      
ගුණ විජිත මේුණමගොඩ මහසතා 
(மாண்புமிகு விஜித யபருதகாட) 

(The Hon. Vijitha Berugoda) 

ගු ඇෙතිුරො,- 

 
ගුණ ලක්ෂපම්ද කිරිඇල්ල මහසතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Please do not disturb me. 

 
ගුණ විජිත මේුණමගොඩ මහසතා 
(மாண்புமிகு விஜித யபருதகாட) 

(The Hon. Vijitha Berugoda) 

ෙහනුවර අධිශ ගී ොර්ගය කවදා ශවවශකොට හදටා  අවසන් 

ශවයිද? 
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ගුණ ලක්ෂපම්ද කිරිඇල්ල මහසතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

එහි ශකොටසන ුරවක් තිශබවවා. කඩවත - ක්න්ගෙ ශකොටස 

තිශබවවා. ඒක චීව සොගෙකට දීටා හදාශගව යවවා. ශපොුරහැර 

ඉහටා ගටශගදර දක්වා දැන් කටුතුර ්රම්භ කරටා තිශබවවා. 

ෙෙ කියන්ශන් ෙැද ශකොටස ගැව. ක්න්ගෙ සිට කුුණ්ගට දක්වා 

ශකොටස ශම් අන්ුද්ශද් ඔක්ශතෝබර් ොසය ශවවශකොට අවසන් 

ශවවවා. එතශකොට නුවර යන්ව අ ත් ොර්ගයක් එවවා, 

පසනයාටට ගිහිල්ටා ක්න්ගෙ සිට කුුණ්ගට හරහා නුවරට. එච්චරයි 

ෙෙ කියන්ශන්. දකුණු අධිශ ගී ොර්ගය හදන්ව අන්ු ද දහයක් 

ගියා. ෙෙ 2000 වසශර් වැවිලි කර්ොන්ත ඇෙතිවරයා හැටියට 

කටුතුර කරද්දී  දකුණු අධිශ ගී ොර්ගය සහහා ඉඩම් හුදා හැන්යා.  

උදාහරණයක් හැටියටයි ෙෙ කියන්ශන්. වහුත් නුවර අධිශ ගී 

ොර්ගශආ ශම් ෙැද ශකොටස හැ දවාෙ කුුණ්ගටට යන්ව ුනළුවන්; 

ෙහනුවරට යන්ව ුනළුවන්. ඒ සහහා ගත වව  ශ ටාව පැය 

ශදකකින් විතර අක්කර ගන්ව ුනළුවන්.  

   
ගුණ විජිත මේුණමගොඩ මහසතා 
(மாண்புமிகு விஜித யபருதகாட) 

(The Hon. Vijitha Berugoda) 

ශම්ක හදන්ව අන්ු ද වවයක් විතර යයිද? 

 
ගුණ ලක්ෂපම්ද කිරිඇල්ල මහසතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

වැහැ. වැහැ. ෙැද ශකොටස කිශටෝක්ටර (4යි. ක්න්ගෙ, 

ශපොුරහැර, කුුණ්ගට ශකොටස ශම් අන්ුද්ශද් අශගෝසනුර ොසය 

ශවවශකොට අවසන් ශවවවා. 
      
ගුණ විජිත මේුණමගොඩ මහසතා 
(மாண்புமிகு விஜித யபருதகாட) 

(The Hon. Vijitha Berugoda) 

සාොවයශයන් කාර්ය බණපට ශ ටාවක ශකොළඹ ඉහටා නුවරට 

යන්ව පැය 4ක්, )ක් ගත ශවවවා. 

 

ගුණ ලක්ෂපම්ද කිරිඇල්ල මහසතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ශම් පාර හැ දවාට පසනශසේ පසනයාටට ගිහිල්ටා යන්ව ුනළුවන්. 

පසනයාටට යවුරු අපි four-lane road එකක් කරවවා. අපි 

ලධට්ටඹුව - පසනයාට දක්වා  four-lane road එකක් කරවවා. දැන් 

ලධට්ටඹුව වවුරු four-lane road එක හදටායි තිශබන්ශන්. 

පසනයාශටන් කුුණ්ගටට ගිහිල්ටා, කුුණ්ගලින් නුවරට යන්ව 

ුනළුවන්. පැය 2ක් ඉතින් ශවවවා. ශම්ක පළහුවැලධ පියවරයි. ටබව 

අන්ුද්ද අවසාව වව විට කඩවත සිට ක්න්ගෙ දක්වා ශකොටස 

හදටා අවසන් ශවවවා. අපි ඒ ොර්ගය ඉක්ෙවට හදවවා. ශම් 

කටුතුරවටදී ශද් පාටව ශේදයක් වැහැ. පක්ය ශේදශයන් ශතොරව 

කන්ුත් ශම්ක අශේක්යා කරවවා. [බාරා කිරීෙක්] අපි උවන් ද 

ශවවවා. විශ ේයශයන්ෙ ගු අගෙැතිුරොත්, ගු ොංගට සෙරවීර 

ඇෙතිුරොත් ශම් ෙරයෙ අධිශ ගී ොර්ගය හැදීශම් වයාපෘතිය 

පිිතබහව උවන් දශවන් ඉන්වවා. ශෙොකද, ශම් ුරිතන් උඩ රට 

ප්රශද් වට වි ාට දිුතණුවක් ඇති ශවවවා. පල්ශටකැශල් ලධදහසන 

ශවළහ කටාපශආ ඉන්ව ශකවකු ෙට කි වා, එතැව කර්ොන්ත 

්රම්භ කළාට කක්ගන්වාශ  වාංගුව ගන්වශකොට වාහවවට 

ශගශවව භාඩුඩවලින් සියයට 30ක්, (0ක් විවා  ශවවවාය කියා. 

ඒ ශගශවව ශපට්ටි එශහට ශෙශහට ශවටා ඒ භාඩුඩ විවා  

ශවවවා  . ඉතින් ඇත්තටෙ එවැලධ තත්ත්වයක් ුරළ කර්ොන්ත 

පටන් ගන්ව අොුයි. ්ශයෝජකයන්ටත් යන්ව, එන්ව පැය 4ක් 

විතර ගත වවවා. දැන් දිගව golf course එකට යන්ව පැය 4ක් 

යවවා; five hours on the road.   

ගුණ විජිත මේුණමගොඩ මහසතා 
(மாண்புமிகு விஜித யபருதகாட) 

(The Hon. Vijitha Berugoda) 

ගු ඇෙතිුරෙලධ, උඩරටට විතරක් ශවොශවයි, ඒ ොර්ගය 

ඉක්ෙලධන් හදා ගත්ශතොත් වැශකවහිර ඇුරළු හැෙ පැත්තකටෙ 

ප්රශයෝජවවත් ශවවවා.  
 

ගුණ ලක්ෂපම්ද කිරිඇල්ල මහසතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඒ පැතිවටටත් හදවවා. ෙහින්ද රාජපක්ය ෙහත්ෙයා අධිශ ගී 

ොර්ගය හදා ගත්ශත් එුරොශේ ශගදර පිිතකන්වට ශන්. ෙහින්ද 

රාජපක්ය ෙහත්ෙයා ොතරට සහ ගාල්ටටත් අධිශ ගී ොර්ගය  

හැ දවා. ඒක ප්ර නවයක් වැහැ. වහුත්, ශබලිඅත්තට highway එක 

හැ දශ  එුරොශේ ශගදර පිිතකන්වට ශන්. ශබලිඅත්තට highway 

ඉල් ශ  කන්ද? ්ශයෝජකශයෝ ඉන්වවාද? සාංචාරකශයෝ 

ඉන්වවාද? එුරො ෙහනුවර ගැව හිුරශ  වැහැ. ටාංකාශ  ශදවැලධ 

අගනුවර වව, දළදා වහන්ශසේ වැඩ සිටිව අගනුවර වව ෙහනුවර 

ගැව හිතන්ශන් වැතිව එුරො ශගයි පිිතකන්වට අධිශ ගී ොර්ගය 

හදා ගත්තා. ඒවා ශහොහයි ද?  
      
ගුණ විජිත මේුණමගොඩ මහසතා 
(மாண்புமிகு விஜித யபருதகாட) 

(The Hon. Vijitha Berugoda) 

ශකොශහන් ශහෝ පටන් ගන්ව ඕව් ලධසා, එුරො ඒ කටුතත්ත  
කළා.  
 

ගුණ ලක්ෂපම්ද කිරිඇල්ල මහසතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ශබලිඅත්තට කන්ුවත් highway එකක් ඉල් ශ  වැහැ ශන්. 

කිශටෝක්ටර් (4ක් ශබලිඅත්තට හැ දවා, ෙහනුවරට හදන්ශන් 

වැතිව.  

ගු ලධශයෝජය කාරක සභාපතිුරෙලධ, ටළකට අපි විරාමිකයන් 

ගැව බටහු. විරාෙ වැටුේ වියෙතා ඉවත් කරන්ව - to correct the 

pension anomalies - ශෙවර අය වැශයන් අපි ුපියල් මිලියව 

12,000ක් ශවන් කර තිශබවවා. 

 ටළකට, ෙහනුවර ශබෝගම්බර සිර ශගදර  භූමිය සාංවර්රවය 

කරන්ව ුපියල් මිලියව 740ක් ශවන් කර තිශබවවා. එතැව 

අක්කර 10ක ඉඩෙක් තිශබවවා. ෙහනුවර ජවතාවශේ 

ප්රශයෝජවය සහහා අපි ඒක සාංවර්රවය කරටා විශ ේයශයන්ෙ 

තුණ පරම්පරාවට ගැවශසන්ව ුනළුවන් තැවක් විධියට, දවසක් 

ශදකක් ගත කරන්ව ුනළුවන් තැවක් විධියට, සාංචාරකයන්ටත් 

ගැවශසන්ව ුනළුවන් තැවක් විධියට සකසන කරවවා.  රැකියා 

4,000ක්, ),000ක්  ඒ ුරළ තිශබවවා. ශම් අන්ුද්ශද් අපට ඒක 

්රම්භ කරන්ව ුනළුවන් ශවයි කියා අපි වි නවාස කරවවා.  

ටළකට, ස පාරක්යක පහසුකම් ටබාදීෙ යටශත්, පන්ල් ටක්ය 

10කට වැසිකිිත පහසුකම් ටබා ශදන්ව අශේ ගු හුදල් ඇෙතිුරො 

හුදල් ශවන් කර තිශබවවා.  
 

ගුණ ියමය ජය කාරක ්භාපිනතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගු ඇෙතිුරෙලධ, ඔබුරොට තව විවාඩි ශදකක කාටයක් 

තිශබවවා. 
 

ගුණ ලක්ෂපම්ද කිරිඇල්ල මහසතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
I will finish, Sir.  
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පාර්ලිශම්න්ුරව 

ටළකට, ශසෞඛය අාං ය ගත්ශතොත්, අද ශබශහත්වට මිට ඉතාෙ 

අක්යි. ශසෞඛය අොතයාාං ශයන් ශකශරන්වා වූ ඒ  වැඩ පිිතශවළ 

ලධසා අද ශබශහත්වට මිට  වි ාට ව ශයන් අක් ශවටා තිශබවවා.  

ඒ ශවනුශවන් අපි ගු ශසෞඛය ඇෙතිුරොට අශේ සනුරතිය ුනද 

කරවවා.  

අවසාව ව ශයන්, ෙෙ කම්කුවන්ශේ වැටුේ ගැවත් කියන්ව 

ඕව්. අශේ ගු ශජෝන් ශසශවවිරත්ව ෙැතිුරොත් ශම් ශවටාශ  

ශම් ගු සභාශ  ඉන්වවා. එුරො වුර ්ශ්රිතව ඉන්ව හිටුන 

ඇෙතිවරශයක්. ගු අගෙැතිුරොත් ශම් ශවටාශ  සභාශ  

ඉන්වවා. ෙශේ ශපෞද්ගලික ෙතය වම් ුපියල් 1,000ක දීෙවාව 

ඒ අයට ශදන්ව ඕව්ය කියව එකයි. ප්ර නව තිශබව බව ඇත්තයි. 

ෙෙ හැෙ දාෙ වුර සාංගම්වටට කියන්ශන්, "ඔය ශගොල්ටන්ට ශම් 

දීෙවාව ශගවන්ව බැන් වම් වුර ටික ්පසු ශදන්ව" කියායි. 

වහුත්, ශදන්ශන් වැහැ. ඒවා තියාශගව "බැහැ" කියවවා. ඒ අයට 

ණපකක් ටාභ තිශබවවා. අලධක් එක, ශෙය ෙැතිවරණ අන්ුද්දක්. 

ගු ොංගට සෙරවීර ඇෙතිුරො ශම් සහහා ෙැදිහත් ශවටා 

තිශබවවා. ශම්ක ඇත්තටෙ ්ඩුක්ශ  ශදයක් ශවොශවයි. ශම්ක 

ශපෞද්ගලික සොගම් සහ වෘත්තීය සමිති අතර තිශබව ප්ර නවයක්. 

්ඩුක්වට ඒකට සෘජුව ෙැදිහත් ශවන්ව බැහැ. හැබැයි, ගු 

ොංගට සෙරවීර ඇෙතිුරො ශපොශරොන් ද ශවටා තිශබවවා, ශම්කට 

ෙැදිහත් ශවටා ශම් ප්ර නවය විසහන්ව කටුතුර කරන්ව. ශෙොකද, 

වුරවට golden share එක තිශබන්ශන් ්ඩුක්වටයි. ඒ ලධසා 

එුරොට අයිතියක් තිශබවවා, ශම් සහහා ෙැදිහත් ශවන්ව. අපි ශම් 

හුදට ටබා ශදන්ව ඕව්ය කියව පණියේන්ඩය සභාව ඉදින්ශආ 

තබමින්, ෙශේ වචව සනවල්පය අවසන් කරවවා. ශබොශහොෙ 

සනුරතියි. 

 
[11.42a.m.] 

 

ගුණ එේ.ඒ. සුම්දිනර්ද මහසතා 
(மாண்புமிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

Thank you, Mr. Deputy Chairman of Committees, for 
the opportunity to say a few words at the Debate on the 
Second Reading of the Appropriation Bill for 2019.  

Before I address some issues concerning the Budget 
Proposals, may I take this opportunity to address another 
matter, now that the Hon. Prime Minister is also in the 
House. Reference has been made by the previous speaker 
to the process in the UN Human Rights Council, whose 
sessions are now happening in Geneva. There was some 
reference made to this yesterday also in the House. It is 
important to place on record the history of these events.  

After the end of the war in May, 2009, it was in 2012 
that the UN Human Rights Council, for the first time, 
passed a declaratory Resolution primarily calling on Sri 
Lanka to implement Sri Lanka’s own Lessons Learnt and 
Reconciliation Commission’s Recommendations. By 
then, the LLRC Report had been published in December, 
2011 and the Council only asked Sri Lanka to implement 
its own Commission’s Recommendations. The following 
year, in 2013, again another Resolution was passed, again 
asking Sri Lanka to implement the LLRC 
Recommendations. It was a Resolution to promote 
reconciliation and accountability in Sri Lanka. After two 
long years, when there was no movement at all with 

regard to Sri Lanka’s own domestic process - that was the 
LLRC - it was only then in 2014, a different kind of 
Resolution was mooted and that was to mandate the High 
Commissioner for Human Rights to conduct an 
investigation into several allegations that had been made 
by then, particularly with regard to what happened at the 
last stages of the war and an inquiry was conducted. That 
was called the OISL - the Office of the High 
Commissioner for Human Rights Investigation on Sri 
Lanka. That was the OISL and the Report of OISL was 
due in March, 2015.  

However, in January, 2015, there was a change of 
Government and using that, the new Government 
appealed to the Human Rights Council to delay the 
publication of the OISL Report. It was in February, 2015 
those negotiations happened and the Council agreed to 
delay the publication of that international investigation 
report - OISL Report - until September, 2015. In 
September, 2015, on the 16th of September, 2015, the 
OISL Report was published. Two days prior to that, the 
then Foreign Minister - the present Finance Minister - the 
Hon. Mangala Samaraweera, made a speech at the high-
level segment giving various assurances of the new 
Government to this multilateral body of the UN. Based 
upon the Foreign Minister’s assurances given on the 14th 
and the international investigation report that was 
published on the 16th of September, 2015, a Resolution 
was adopted on the 01st of October, 2015. That was the 
UNHRC Resolution 30/1. Sri Lanka rightly co-sponsored 
that Resolution. I say “rightly” because that Resolution 
was negotiated with the main sponsors of the Resolution, 
which is called the "core-group". The USA, the UK, 
Macedonia and Montenegro were the core-group 
countries. Sri Lanka negotiated with them and agreed on 
the text. We also welcomed Sri Lanka agreeing to attend 
to those matters that were listed in the Resolution 30/1. 
The High Commissioner was to present an oral report in 
nine months and a full written report in 18 months.  

When that full written report became due in March, 
2017, Sri Lanka again asked for further time to 
implement several of the recommendations because only 
a few had just been addressed or started and that was 
done. Resolution 34/1 was passed in March, 2017, again 
co-sponsored by Sri Lanka. We welcomed that as well 
although there was a misinformation campaign carried on 
in the Tamil areas saying that the TNA was giving the 
Government further time.  

'கால அவகாசம்' என்கின்ற ஒரு தவறான தசாற்தறாடகர 

உபயயாகித்துத் தமிழ்த் யதசியக் கூட்டகமப்பிற்கு எதிரான 

ஒரு பிரச்சாரம் தசய்யப்பட்டிருந்தயபாதிலும், அது கால 

அவகாசமல்ல, அது சர்வயதச யமற்பார்கவகய  ீடிக்கின்ற 

ஒரு தீர்மானதமன்று  ாங்கள் அதகன வரயவற்றிருந்யதாம்.  

It was to extend a monitoring and supervision by the 
human rights body. Now, according to 34/1, a written 
report is due and I believe that will be presented to the 
Council tomorrow. The Government of Sri Lanka has 
already received a copy of that report.  

Yesterday, there was disturbing news from His 
Excellency the President at a meeting with newspaper 
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editors stating that he will be sending three of his own 
representatives to Geneva and that he will be seeking the 
UN body to let Sri Lanka handle its own affairs. Now I 
must say something very clearly here. Sri Lanka has been 
allowed to handle its own affairs. That is why in 2012 and 
2013, this body only urged Sri Lanka to implement its 
own LLRC recommendations. When that was not done an 
international investigation was mandated. Subsequently, it 
was with Sri Lanka’s consent to promote accountability 
and reconciliation that Resolution 30/1 and subsequently 
Resolution 34/1 were passed. It is Sri Lanka’s assurance 
of cooperation with this multilateral body, with the world 
body and with the international community at large, that 
these issues are to be addressed.  

I must also record the fact that we are very 
disappointed with the pace of these reforms and various 
actions that Sri Lanka has agreed to take. Even to 
establish an Office on Missing Persons, it took so long. 
But even after the law was passed in this House, it took 
another full year before that law was even gazetted.  No 
explanation was given as to why that delay occurred. 
Now the OMP is functioning. They are just starting to 
establish branch offices. One was established in Matara 
the other day. I do not know why in Matara, but the next 
one is supposed to be in Mannar.  They are only 
beginning these work. We need the technological support 
and various other assistances that the international 
community can give us to continue with this difficult task. 
Sri Lanka must agree to a further Resolution of which the 
core-group has already given notice. That is an obligation 
on the part of Sri Lanka. That is an undertaking that Sri 
Lanka gave in September, 2015 that all of these things 
will be done. It is in a spirit of cooperation that the world 
community is working with Sri Lanka and despite the 
disappointment due to long delays, we have also agreed 
that there must be this supervision, there must be this 
monitoring without which this will  not move forward. 
So, as much as we are disappointed with the pace of 
progress, our position has been that a new Resolution 
must be adopted at the UN Human Rights Council and Sri 
Lanka must, as a necessity, agree with that and co-
sponsor that  Resolution yet again. There is again a 
misinformation campaign carried out primarily in the 
Tamil media and by Tamil politicians to say that we are 
sailing along with the Government of Sri Lanka to keep 
granting extensions of time. That is an absolutely false 
propaganda.   

கால அவகாசம் தகாடுப்பததன்று தசால்வது முற்றிலும் 

தபாய்யான ஒரு பரப்புகரயாகும். இதியல கால அவகாசம் 

என்று எதுவுயம கிகடயாது. புதியததாரு தீர்மானம் 

 ிகறயவற்றப்படாவிட்டால், அதற்குப் பிறகு சர்வயதச சமூகம் 

இந்த விடயங்ககளக் ககயாள முடியாது. சர்வயதச 

சமூகத்தினுகடய ககயிலிருந்து இது விலகிவிடும். 

அகதத்தான் ஜனாதிபதி இப்தபாழுது யகட்கின்றார். 

அப்படியாகத் தீவிரவாதச் சக்திகயளாடு யசாோ்ந்து ஜனாதிபதி 

யகட்பகதயய சில தமிழ்த் தரப்புக்களும் யகட்கின்றன.  

அதாவது, கால அவகாசம் தகாடுக்க யவண்டாம் என்று 

தசால்கின்றார்கள். கால அவகாசம் தகாடுக்க யவண்டாம் 

என்று தசால்வதன் உட்தபாருள் இந்தப் புதிய தீர்மானத்திற்கு 

அனுகூலமாகச் தசயற்பட யவண்டாம் என்று தசால்வதுதான். 

ஆகயவ, கால அவகாசம் என்பது தவறான ஒரு 

தசாற்பிரயயாகமாகும். எனயவ, சர்வயதச யமற்பார்கவ 

 ீடிக்கப்பட யவண்டும்.  உலகத்திற்கு இலங்கக தகாடுத்த 

வாக்குறுதி  ிகறயவற்றப்பட யவண்டும்.   

I would be grateful if the Hon. Prime Minister can 
respond to this because we have had the assurance, not 
just us but you have given the world the assurance that 
you will cooperate and therefore it is necessary that the 
country co-sponsors a new Resolution and not just co-
sponsor Resolution after Resolution - this will be the third 
time - but, actually implement it on the ground. Our 
people are desperate and are thoroughly disappointed at 
the pace with which these things have moved.  

Having said that, let me quickly move to certain 
aspects of the Budget.  

How much time do I have, Hon. Deputy Chairman of 
Committees? 

 

ගුණ ියමය ජය කාරක ්භාපිනතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
உங்களுக்கு 25 minutes ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது. 
 

ගුණ එේ.ඒ. සුම්දිනර්ද මහසතා 
(மாண்புமிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
இன்னும் எவ்வளவு ய ரம் இருக்கிறது? 
 

ගුණ ියමය ජය කාරක ්භාපිනතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
இன்னும் Seven minutes இருக்கிறது. 

 

ගුණ එේ.ඒ. සුම්දිනර්ද මහසතා 
(மாண்புமிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

Okay, thank you.  

With regard to the Budget, our general reaction to the 
Budget is positive. In that, we think this is a  responsible 
Budget, given the economic constraints that the 
Government and the country is facing at present. 
Particularly, we are thankful that a special fund called the 
“Palmyrah Fund” has been established. This is something 
that we have been asking for a long time that the war-
affected areas in the North and the East must be 
developed at a rapid pace and we hope that this Fund will 
be utilized to the maximum and under the Prime 
Minister’s Ministry, with the new arrangement that we 
have come to, that we would be able to implement 
projects that will result primarily in livelihood projects 
being organized and jobs created for our young people. 
But, there is another matter that I want to raise.  

On the 22nd of February, as the Chair of the 
Committee on Public Finance, I presented a Report in this 
House.  This is a Report that the Committee is supposed 
to present within two weeks of the Budget Speech. We 
are supposed to present another Report within four days 
of the Budget Speech - a deadline which we can never 
meet. Nevertheless, we are trying to  present it by next 

381 382 



පාර්ලිශම්න්ුරව 

week for this Budget. But this Report is with regard to the 
Budget that was presented in November 2017 for the year 
2018.  It has startling revelations and I have spoken about 
this in public as well. The reason we have brought that 
out in public is that for three years we have tried to work 
with the officials of the Ministry of Finance. 
Unfortunately we have not had much cooperation.  
Yesterday we had a meeting and I must say that the 
attitude has changed. After we went public, the attitude 
has changed and now they seem to be cooperating a little. 
But there are very serious issues in the format in which 
these things happen.   

The Budget Estimates - those big red books that are all 
over the table - have figures which have no relevance to 
the figures that the Minister of Finance gives when he 
makes the Budget Speech. A very few people know this. 
It is in two different formats. The Hon. Minister gives it 
in an economic format, whilst the Budget Estimates are in 
an accounting format and you cannot compare the two 
easily. Eventually what is adopted is something totally 
different and what is implemented invariably has nothing 
to do with either the Budget Estimates or what the 
Ministry of Finance presents as Budget Proposals or the 
finalized figures - but it is something totally different. 
Now, this has to change and we have been urging that this 
must change.  For a more responsible budgetary process, 
one particular format must be followed.  We have given 
the officials a format to give us information on and by last 
afternoon, we got some of that information. Hopefully, 
we will be able to present a Report very soon.  

But, as I said, there are startling revelations.  One is,  
there is an underestimation of interest payments.  We do 
not know how this happens. An examination of last five 
years has shown us that underestimation is by 52.8 per 
cent of foreign interest payments. That just cannot be. The 
Ministry must have a schedule of payment that are due. 
They must know how much is due. So one cannot 
understand how they cannot get this right. The answer 
they gave us is that there is currency fluctuation because 
these loans are due in dollars and these figures are in 
rupees, granted, there may be some variation but that is 
also envisaged; that is also known that there will be 
currency fluctuation. It just cannot be over 50 per cent 
variants in underestimating interest payments.  

There are lots of issues.  I do not have time to deal 
with that, I am talking about interest payments, because 
that is a bulk of our expenditure. If that is off by more 
than 50 per cent, then the entire Budget figures are false, 
because you underestimate the expenditure and heavily 
overestimate revenue. We have given several examples 
where revenue collection is heavily overestimated. So you 
put the two together, actual money that is available for all 
of those fine proposals that you present is minimal. You 
do not even have half that money to actually implement. 
So this has been, I think, the most crucial issue.  When I 
started speaking on this issue, I welcomed the Budget 
approach, the responsible approach and so on and that the 
very important areas that the Hon. Minister has set out 
will be developed, will be addressed and all of that. But 

our fear is that when we look back at how these things 
have worked in the last several years- I am not saying just 
last five years, this is a pattern that has gone on for 
several decades - our fear is that in implementation, we 
will not  even reach 20 per cent, because when we 
examined for several years in the last three years, 
reaching 20 per cent of implementation is considered a 
success.That is a success. There are certain areas in 
which even 5 per cent has not been reached. So, it is not 
good to lay out grandiose plans and announce various 
reliefs and so on. But in actual fact, everyone knows only 
a very little of that will ever be realized. So this can 
change only if the officials - I am glad that the officials 
are now moving in that direction - co-operate with us.  

There is another matter. The Department of National 
Budget has a huge amount allocated. That is called the 
"Discretionary Budgeting". Officials tell us, “We need 
that money to keep in handy when the Cabinet or the 
Ministers says that they want money for something and 
whenever we are confronted with having to spend on 
unallocated budgetary issues, we just take it out of that”. 
That is a very bad practice. We have discouraged them 
and they have given us an assurance that this year they 
will keep that to 2 per cent of the total Budget. That itself 
is quite high. So, we have several measures that the 
Minister announced for which there is no provision in the 
Appropriation Bill or even in the Budget Estimates. 
Where is the money going to come from for those 
expenditures? It is going to come out of this 
Discretionary Budgetary Provision that you are putting 
in. So, that has to change. The budgetary process has to 
be transparent. We cannot go on like this and achieve the 
kind of development indices that we are aiming at. So the 
whole process has to change and I urge the Minister. The 
Minister did another thing the other day. He has 
announced various measures without even mentioning the 
cost involved in those proposals.  

 
ගුණ ියමය ජය කාරක ්භාපිනතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

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

 
ගුණ එේ.ඒ. සුම්දිනර්ද මහසතා 
(மாண்புமிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

Yes, I am winding up.  

So, we have invited the Minister to the Committee 
tomorrow, to come and tell us what the implication of 
that proposal is. There is no rupees and cents given to 
several of the proposals that were made in the Budget 
Speech. Those things must change. The whole approach 
to the Budget must change.  

Thank you very much.  

 

ගුණ ියමය ජය කාරක ්භාපිනතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Thank you. The next speaker is the Hon. Wajira 

Abeywardana.  
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ගුණ වජිර අමේවර්ධාන මහසතා (අභය්දතර හසා ප්වමශශ් 

කටුතතු ්හස ප ාත් ්භා හසා ප ාත් පාලන අමාතයතුමා) 
(மாண்புமிகு வஜிர அயபவர்தன - உள்ளக, 

உள் ாட்டலுவல்கள், மாகாண சகபகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி 

அகமச்சர்) 

The Hon. Wajira Abeywardana - (Minister of Internal and 
Home Affairs and Provincial Councils and Local 
Government)  

ගු ලධශයෝජය කාරක සභාපතිුරෙලධ, 2015න් පසනශසේ එක්සත් 

ජාතික පක්යශආ අය වැයක් හැටියට -එක්සත් ජාතික ශපරහුශඩු 

අය වැයක් හැටියට- ඉතාෙ සාර්ාක අය වැයක් ඉදින්පත් කර 

තිශබව අවසනාාශ  තෙයි අපි ශම් අදහසන ප්රකා  කරන්ශන්. රටක් 

හැටියට හිතටා, හුළු ෙහත් රශට් සාංවර්රවය කියව ඉටක්කය 

ඔසනශසේ තෙයි අශේ රජය අය වැය ඉදින්පත් කරටා තිශබන්ශන්. 

පළාතක්, ප්රශද් යක්, දිසන්රික්කයක් අනුව ඉදින්පත් කරුන අය 

වැයක් හැටියට ශවොශවයි අපි ශම් අය වැය ඉදින්පත් කරටා 

තිශබන්ශන්. පසු ගිය අන්ු ද 24ක, 30ක කාට සීොව ුරළ සෙහර 

දිසන්රික්කවටට සි ද ශවටා තිශබව බරපතළ අසාරාරණකම් ලධවැරැදි 

කරන්ව ුනළුවන් අය වැයක් හැටියට තෙයි අපට ශම් අය වැය 

හඳුන්වටා ශදන්ව ුනළුවන් වන්ශන්. හුළු ෙහත් රටෙ සටකව 

ගෙන් යාපවයත්, ෙහනුවරත්, ගාල්ටත් ශක්න්ද්රසනාාව හැටියට 

හිතටා, සිය  අාං  ලධශයෝජවය ශවව විධියට ශම් අය වැය ඉදින්පත් 

කරටා තිශබවවා. 

උදාහරණයක් හැටියට ගත්ශතොත් ්ර්ිකකය සවිබට ගැන්වීෙ 

කරව  ක්තිෙත් අය වැයක් හැටියට,  ඒ එක්කෙ කටාව, 

සාංසනකෘතිය, අශවක් අාං  සියල්ටක්ෙ ්වරණය ශවව විධියට ඒ 

වාශේෙ අරයාපවය, ශසෞඛය, කර්ොන්ත, අශවක් රැකියා 

ලධයනපාදවය ශවව ්කාරයට දීර්ඝ කාටයකට පසනශසේ එක්සත් 

ජාතික ශපරහුශඩු -එක්සත් ජාතික පක්යශආ- අය වැයක් ඉදින්පත් 

ශවවවා. 

විශ ේයශයන් රාජය අාං ය, ශපෞද්ගලික අාං ය, අශවකුත් සිය  

අාං   ක්තිෙත් කරමින් තෙයි ශම් අය වැය ඉදින්පත් කරටා 

තිශබන්ශන්. ශම් අය වැය ඉදින්පත් කරව ශකොටත්, 2015 ජවවාන් 

08වැලධ දා ඉහටා අපට හුණපණ ශදන්ව තිුණණු ප්රරාව ප්ර නව 

ගණවාවක් තිුණණා. ඒ ප්රරාව ප්ර නව ගණවාශවන් එක් ප්රරාව 

ප්ර නවයක් තෙයි, 2015 ජවවාන් 08වැලධ දාට පසනශසේ තිුණණු සෙසනත 

ණය ප්රොණය හා ඒවා ශගවීශම් ප්රොණය සහ ්ශයෝජවය කරුන 

හුදල්වලින් වැවත ප්රතිටාභ කුෙව ්කාරයට ටැශබවවාද කියව 

අභිශයෝගය. ඒ අභිශයෝගය රජයක් හැටියට අපට තිුණණා.  

උදාහරණයක් හැටියට දකුණු පළාශත් දිුතණුව ගැව බටහු. 

දකුණු පළාශත් අශවක් දිසන්රික්ක ෙෙ විශ චවය කරවවා 

ශවොශවයි. වහුත් දකුණු පළාශත් අක්ෙ ජවගහවය ඉන්ව 

ප්රශද් යක් වව හම්බන්ශතොට තිශබව ීය්ර සාංවර්රවයත්, වැඩිෙ 

ජවගහවයක් ඉන්ව ගාල්ට දිසන්රික්කශආ සාංවර්රවයත් සසහටා 

බැ ශවොත් ්ර්ිකකශආ ශවොගැළීඩෙක් තිශබව සාංවර්රවයක් 

තෙයි 199(න් පසනශසේ ඒ අන්ු ද 20ක, 25ක ඉතිහාසය ුරළ සිද්ර 

කරටා තිුණශඩු. එහි ප්රතිලටයක් හැටියට අශේ රජයට ෙහා බරක් 

අදින්ව තිශබවවා. උදාහරණයක් හැටියට ගලධහු, හම්බන්ශතොට 

තිශබව ගුවන් ශතොටුශපොළ. කටුවායක ගුවන් ශතොටුශපොශළේ 

ෙගීන්ට ශකොපෙණ අපහසුතා තිුණණත්,  වි ාට ප්ර නව ගණවාවක් 

කටුවායක ඇති ශවටා තිුණණත් කිසිෙ ගුවන් යාවයක් 

හම්බන්ශතොටට යන්ව කැෙැති වැහැ. ඒවා බශටන් යවන්ව බැහැ.  

අපි එාංගටන්තයට යවවා වම් අපි බහින්ශන් ශකොශහේද කියටා 

තීරණය කරන්ශන් ෙගියා. අපි ටන්ඩන් බහිවවාද, අපි ගැට්වික් 

බහිවවාද කියටා තීරණය කරන්ශන් ෙගියා. හම්බන්ශතොට 

බහින්ව ෙගීන් කැෙැති වැත්වම්, එශහෙ වම් ෙහා 

රවසනකන්රයක් වැරැදි ්කාරයට හසුුවටා සොජශආ වි ාට 

ප්ර නවයක් තිශබවවා. ඒ වාශේෙ තෙයි හම්බන්ශතොට ලධර්ොණය 

කරුන වරාය.  වහුත් වරායක් සහහා හම්බන්ශතොටට වඩා සු දසු 

සනාාව දකුණු ප ළාශත් තිුණණා. වහුත් අද ශකොළඹ වරාශආ 

ශකොපෙණ තදබදයක් තිුණණත්, ශර්ගුශ  ශකොපෙණ තදබදයක් 

තිුණණත් හම්බන්ශතොටට බශටන් වැ  ශගව යන්ව බැහැ. ඒ 

අභිශයෝගය ලධසා තෙයි ්ශයෝජවය කර තිශබව ශම් ෙහා 

රවසනකන්රය රටට ප්රශයෝජවයක් ගත හැකි ඉටක්කයකට ශගව 

යන්ශන් ශකොශහොෙද කියා වර්තොව අග්රාොතය රලධල් විරෙසිාංහ 

ෙැතිුරො ශසොයා බටන්ශන්. ඒ අනුව තෙයි අපි විශද්  

්ශයෝජකයන්, චීව ්ශයෝජකයන් ශගවැත් ශම් ෙහා 

රවසනකන්රශයන් ප්රශයෝජවයක් ටබා ගන්ව බටන්ශන්.   

එවැලධ වැරදි ්ර්ිකකයක් තිුණණු සොජයක අපට තිුණණු 

අභිශයෝග වි ාට ප්රොණයක් ජය ගත් අය වැයක් හැටියට තෙයි 

රජය ශම් අය වැය ඉදින්පත් කර තිශබන්ශන්. අන්ු ද ගණවාවක්, 

පසුගිය අන්ු ද 24ක් පෙණ කාටයක් ුනරා මූටය විවයක් - 

financial discipline එකක් - ශවොතිුණණු රටක මූටය විවයක් ඇති 

කර, ෙහජවතාවට ුකක්ති විිනය හැකි අය වැයක් අපි දැන් ඉදින්පත් 

කර තිශබවවා. ශෙහිදී අපි ස්ෙ අාං යක්ෙ ්වරණය වව පන්දි 

කටුතුර සාංවිරාවය කර තිශබවවා. උදාහරණයක් හැටියට 

ගත්ශතොත්, ටාංකා ඉතිහාසශආ සෙසනත රාජය  ශසේවශආ කිසිෙ 

දවසක ශෙවන් පඩි වැඩි කිරීෙක් කරුන රජයක් වැහැ. එශහෙ කරුන 

අවසනාාවක් තිශබවවා වම්,  "වැහැ. වැහැ. අහවල් ුතගශආ රාජය 

යන්්රණය රජශආ ශසේවකයන්ශේ වැටුේ ශම් ්කාරයට වැඩි 

කරටා තිශබවවා." කියටා ඉදින්පත් කරන්ව ුනළුවන්.  

2014 අක්ෙ වැටුප ටැූ  ුනද්ගටයාශේ මූලික වැටුප ුපියල් 

11,730 ෙට්ටශම් තිුණශඩු. අද -2019 අන්ුද්ශද්- ඔණපශේ මූලික 

වැටුප තිශබන්ශන් ුපියල් 2),675 ෙට්ටශම්යි. ඒක 2020 අවසන් 

ශවන්ශන් ුපියල් 29,750කින්. එතශකොට ශම් ්ඩුක්ව ඔණපශේ 

මූලික වැටුප ශදගුණයකට වඩා වැඩි කර තිශබවවා. ෙෙ ශම් 

කි ශ  රාජය ශසේවශආ අවෙ වැටුප ටබව ුනද්ගටයා ගැවයි. රාජය  

ශසේවශආ වැඩිෙ වැටුප ටබන්ශන්  තිපතිුරොයි. 2014 අපි රජය 

භාර ගන්වශකොට එුරොශේ මූලික වැටුප තිුණශඩු ුපියල් )7,000 

ෙට්ටශම්යි. 2020 අවසන් ශවද්දී එුරොශේ වැටුප ුපියල් 

1,39,000 දක්වා  ගෙන් කරවවා. අශවක් අාං වටත් එශහෙයි. 

උදාහරණයක් විධියට විශ ේයඥ නවදයවු ගත්ශතොත්, 2014 

වර්යශආ ඒ අයශේ මූලික වැටුප ුපියල් (2,000යි. 2020 

ශවවශකොට විශ ේයඥ නවදයවරශයකුශේ මූලික වැටුප ුපියල් 

88,000 දක්වා වැඩි ශවවවා. දීෙවාත් එකුර න්ණාෙ ටක්ය ුරවකට 

වැඩි ශවන්ව විශ ේයඥ නවදයවරශයකුශේ වැටුප ගෙන් කරවවා. 

අපි රජයක් හැටියට රාජය යන්්රණය ඉතාෙ  ක්තිෙත් තැවකට, 

ශසේවකයින්ට වැඩ කළ හැකි පන්සරයක් තිශබව තැවකට ශගව 

ශගොසන තිශබව බව ෙෙ ශම් ශ ටාශ  විශ ේයශයන් ෙතක් කරන්ව 

කැෙැතියි. දැවට වැටුේ ශකොමියන් සභාව සම්පූර්ණ කමිටුවක් 

ේ න් විවිර ක්ශයේ්රවට තිශබව වැටුේ වියෙතා ඉවත් කිරීෙ පිිතබහ 

ලධරීක්යණය කරමින් සිටිවවා. එහි වාර්තාව එවුරු 2019 

වර්යශආ ජූලි පළහුවැලධ දිවට වැවත රජශආ ශසේවකයන්ශේ වැටුප 

වැඩි කිරීෙට පියවර අරශගව තිශබවවා.  ටබව ජූලි පළහුවැලධ දිව 

සිට ුපියල් 2,500ක් ටබා දීෙ සහහා අව ය පියවර ශගව 

තිශබවවා.  

ගු ලධශයෝජය කාරක සභාපතිුරෙලධ, ඒ එක්කෙ විරාෙ වැටුප 

ගැව බටහු. 2001 වර්යශආ අපි හදිසිශආ තාවකාලික රජයක් භාර 

ගත්තා. අපි රජය භාර ගන්වශකොට 199( සිට පැවත ් 

විරාමිකයන්ශේ විරාෙ වැටුේ වියෙතාවක් තිුණණා. 2003 වර්යශආ 

ශදසැම්බර් ොසශආදී අග්රාොතය රලධල් විරෙසිාංහ ෙැතිුරො  

්ර්ිකක කටුතුර වියය භාර ඇෙතිවරයා හැටියට, සැටසුම් 

385 386 



පාර්ලිශම්න්ුරව 

ක්රියාත්ෙක කිරීශම් ඇෙතිවරයා හැටියට ඒ ගැව වැවත අරයයවය 

කර -ඒ අවසනාාශ  ෙෙ රාජය පන්පාටව ඇෙති පදවිය දැූප ලධසා 

ෙට ශම් ගැව ෙතකශආ තිශබවවා- සෙසනත විරාමිකයන්ශේ වැටුප 

සම්පූර්ණශයන්ෙ සාංශ ෝරවය කළා. උදාහරණයක් හැටියට 

ගුුවරශයකුශේ විරාෙ වැටුප ුපියල් 12,000 තිුණණා වම්, 

සෙහර අයට ුපියල් 10,000ක් වැඩි න්ණා. සෙහර අයට ුපියල් 

15,000ක් වැඩි න්ණා. ඒ වියෙතාව ඉවත් කිරීෙට අපට ඒ ශ ටාශ  

තව ුපියල් ම්ලියව ුරවක පෙණ අතිශර්ක වැය බරක් දැරීෙට සි ද 

න්ණා. අපි 2003දී ඒ වැශ ස කළාට පසනශසේ අද ශවවුරු 

විරාමිකයන්ශේ වැටුප සාංශ ෝරවය කිරීෙ සිද්ර ශවටා වැහැ. දැන් 

ශම් අය වැය ෙගින් අවෙ එක්ශකවාශේ විරාෙ වැටුප ුපියල් 

1,600කින් වැඩි වව අතර, පළහුවැලධ පන්තිශආ ගුුවරශයක් වම්, 

අවෙ ව ශයන් ඔණපශේ වැටුප ුපියල් (,600කින් වැඩි ශවව 

ඉටක්කයක් සම්පූර්ණ කරන්වයි කටුතුර කර තිශබන්ශන්. දීර්ඝ 

කාටයක් තිසනශසේ අශේ රශට් විරාමිකයන් 4)0,000ක් පෙණ 

සිටිවවා. ශම් අය වැය ෙගින් ඉතාෙ  ක්තිෙත් පදවෙක් ශයොදටා, 

රාජය යාන්්රණයත්, විරාමිකයන් 4)0,000ත්  ක්තිෙත් කිරීෙ 

සහහා අව ය ඉතාෙ කාශටෝිකත පියවර ගණවාවක් අරශගව 

තිශබවවා. ඒ එක්කෙ විශ ේයශයන්ෙ අන්ු ද 20කට වැඩි 

කාටයකට පසනශසේ ගුවන් හහුදාව, ුතද හහුදාව, වාවික හහුදාව සහ 

ඒ හා සොව ලධට  දරව -ශ්රී ටාංකා වාවික හහුදාවට සහ ගුවන් 

හහුදාවට සොව තවුරු දරව, ශකොොන්ශඩෝ තවුරරට සොව 

තවුරු දරව- සිය  ශදවාශේෙ දීෙවා වැඩි කිරීෙටත් ශම් අය 

වැය හරහා පියවර අරශගව තිශබවවා. අපි රජයක් හැටියට හුළු 

ෙහත් රශට් ස්ෙ අාං යක් ශවනුශවන්ෙ ඉතාෙ  ක්තිෙත් පියවර 

ගණවාවක් ශම් අය වැය ෙගින් ශගව තිශබවවා. අරයාපව අාං ය 

ගත්තත්, අරයාපව අාං ය දිුතණු කිරීෙ සහහා අව ය වි ාට පියවර 

ගණවාවක් ශම් අය වැය හරහා අරශගව තිශබවවා. උදාහරණයක් 

හැටියට අභන්තර හා සනවශද්  කටුතුර අොතයාාං ය දිහා බැ වත් 

ඒ හරහා ගශම් ජවතාවට බටපාව ප්ර නව ශබොශහොෙයකටෙ ශම් අය 

වැය හරහා විසඳුම් ටබාදී තිශබවවා. ග්රාක්ය පාටම් ශවන්ව 

ුනළුවන්, ග්රාක්ය පාරවල් ශවන්ව ුනළුවන්, ගශම් තිශබව පළාත් 

පාටව ්යතවවට ප්ර නව ශවන්ව ුනළුවන් ඒවාට විසඳුම් ඉදින්පත් 

කර තිශබවවා. අද පළාත් පාටව ්යතව 3(1ක වි ාට ප්ර නව 

ගණවාවක් ශගොඩ ගැහිටා තිශබවවා. අපි ළකදී එයින් ්යතව 

91ක්  ක්තිෙත් කරන්ව අව ය පහසුකම් ටබා  දන්වා. තව 

ොසයකදී  අපි පළාත් පාටව ්යතව 3(1ෙ  ක්තිෙත් කරන්ව 

අව ය පහසුකම් ටබා ශදන්ව ශම් අය වැය ෙගින් මූලික පියවර 

ගණවාවක් අරශගව තිශබවවා.  

ගු ලධශයෝජය කාරක සභාපතිුරෙලධ, රාජය යාන්්රණශයන් 

සෙසනත ජවතාවට වඩාත් වැඩි ශසේවයක් කරන්ව අපි කටුතුර 

කරවවා. උදාහරණයක් හැටියට ෙශේ අොතයාාං ශආ ඉන්ව ග්රාෙ 

ලධටරාන්න් 1(,000ටෙ අපි ශකොම්පිුතටර් 1(,000ක් ශදන්ව ක්රියා 

කරශගව යවවා. ශකොම්පිුතටරයක්  දන්වාට වැඩක් වැහැ, ඒ 

ලධටරාන්න්ට ඉන්ව තැවක් වැත්වම්. එෙ ලධසා අපි 2020 

ශවවශකොට ශම් ලධටරාන්න් 1(,000ටෙ  ඉන්ව තැනුත් හදන්ව 

ඉටක්ක කරශගව තිශබවවා. ශම් ලධටරාන්න් 1(,000ටෙ "ලධට 

ශසවව" කාර්යාට ඉදි කරන්ව අපි කටුතුර කරශගව යවවා.  

ඒ එක්කෙ පසුගිය අන්ු ද ශදකහොරක, ුරවක, හතරක 

කාටය ුරළ අපට ුනළුවන් න්ණා, අශේ රශට් ්ර්ිකකශආ ගැටුම් 

වි ාට ප්රොණයක් තිශබව තැන්වට ගැට  යහපත් ්කාරයට 

විසහටා,  ක්තිෙත් ්ර්ිකකයක් කරා ශගවයන්ව ුනළුවන් ඉටක්ක 

සහහා අව ය කටුතුර සාංවිරාවය කරගන්ව.  උදාහරණයක් 

හැටියට ගත්ශතොත් "ගම්ශපරිතය" වැඩසටහව ගු 

අග්රාොතයුරොශේ අොතයාාං ය යටශත් ක්රියාත්ෙක ශවවවා. ඒ 

කටුතුර ශෙශහයවීෙ අශේ අොතයාාං ය යටශත් සිද්ර ශවවවා. 

"ගම්ශපරිතය" වැඩසටහව ශදස බැ වාෙ, ෙැතිවරණ 

ශකොට්සාසයකට ුපියල් ටක්ය 2,000ක් ටබා දීුන  කාටයක් ශම් 

පාර්ලිශම්න්ුර ඉතිහාසශආ කිසිෙ දවසක තිම්ටා වැහැ. ක්ට කලින් 

ෙැතිවරණ ශකොට්සාසයකට විෙරයගත හුදල් ටක්ය 40ක්  දන්වා;  

ටක්ය 100ක්  දන්වා. විෙරයගත හුදල් ශම් ්කාරශයන් පසුගිය 

අන්ු ද 30ක ඉතිහාසය ුනරා ශම් රශට් ක්රියාත්ෙක න්ණා. 

"ගම්ශපරිතය" වැඩසටහව හරහා ොස (ක්, 5ක් ඇුරළත, ගශම් 

තිශබව ොංොවත්,  ්ගමික සනාාව ඇුරළු ගශම් ප්රහුඛත්වය දිය 

ුතුර සනාාව  ක්තිෙත් කිරීෙ සහහා ඉතිහාසශආ පළහුවැලධ වතාවට 

ෙැතිවරණ ශකොට්සාසයකට ටක්ය 2,000ක හුදටක් ටබා දීටා 

තිශබවවා. ඒ අතශර් ගශම් ජීවත් ශවව සිය  ුනරවැසියන්ට 

සනව ක්තිශයන් වැ් ටීෙ සහහා “Enterprise Sri Lanka” 

වැඩසටහව ඉදින්පත් කරටා තිශබවවා. ඒ හරහා අපි "රන් 

අසනවැන්ව" ණය ශයෝජවා රෙය, "ශගොවි වශවෝදා" ණය 

ශයෝජවා රෙය, "න්ය  ක්ති" ණය ශයෝජවා රෙය, "City Ride" 

ණය ශයෝජවා රෙය, "Mini Taxi - Electric Three Wheeler " 

ණය ශයෝජවා රෙය, "න්වි බට සවි" ණය ශයෝජවා රෙය, "දින් 

සවිය" ණය ශයෝජවා රෙය, "ජය ඉසුර" ණය ශයෝජවා රෙය, 

"ශසොඳුු පියස" ණය ශයෝජවා රෙය හඳුන්වා දීටා තිශබවවා.   

ඒ වාශේෙ "ොරය අුණ" ණය ශයෝජවා රෙය, "ශියය" ණය 

ශයෝජවා රෙය, "ඇරඹුෙ" ණය ශයෝජවා රෙය, "හන්ත" ණය 

ශයෝජවා රෙය, "විකසිත" ණය ශයෝජවා රෙය, "රැකවරණ" 

ණය ශයෝජවා රෙය, "රණවිු උපහාර" ණය ශයෝජවා රෙය, 

"වහටය ෙත සවි කරව ටද සූර්ය බට ක්ති උත්පාදව 

වැඩසටහව" පිිතබහ ණය ශයෝජවා රෙය, "සුළු හා ෙරය පන්ොණ 

වයවසාය" ණය ශයෝජවා රෙය, "පවි්ර ගාංගා" ණය ශයෝජවා 

රෙය, "ජාතික ණය සුරැකුම් ්යතවය" වැලධ ණය ශයෝජවා රෙ 

ඇති කරමින් ශම් රශට් සුළු හා ෙරය පන්ොණශආ සිය  

වයාපාන්කයන් වැ් ටවන්ව අව ය ඉටක්ක ශම් අය වැය ුරළ 

ඉදින්පත් කර තිශබවවා. ශම් සහහන් කළ ස්ෙ ණය ශයෝජවා 

රෙයකෙ ශපොලිය සෙහර අවසනාාවට සියයට 40ක් රජය දරවවා, 

සෙහර අවසනාාවට සියයට 100ක් ලධදහසන කරටා තිශබවවා, 

සෙහර අවසනාාවට අන්ු ද ශදකක, අන්ු ද ුරවක grace period 

එකක් ටබාදීටා තිශබවවා. අය වැය ඉතිහාසශආ කිසිෙ අය 

වැයකින් කිසිෙ රජයකින් ශෙවැලධ  ණය ශයෝජවා රෙ  ක්තිෙත් 

කරන්ව කටුතුර කර තිුණණාය කියටා ො හිතන්ශන් වැහැ. ශම් 

සිය  ණය ශයෝජවා රෙ  ක්තිෙත් කිරීෙ ගශම් ජවතාවට 

ටැශබව වි ාට  ක්තියක් හැටියටයි අපි දකින්ශන්.  

ඒ විතරක් ශවොශවයි. සොජශආ සි ද වී තිශබව තවත් බරපතළ 

අසාරාරණකම් ලධවැරැදි කිරීෙ සහහා වව ශයෝජවා ශම් අය වැය 

ුරිතන් ඉදින්පත් කර තිශබවවා. උදාහරණයක් හැටියට, ටාංකාශ  

දැවට සෙෘද්ධි සහවාරාරය ටබව පන්ල් ටක්ය 1(ක් ඉන්වවා. 

අශේ ෙහින්ද අෙරවීර ෙන්ත්රීුරොත් ඒ ගැව සහහන් කරවවා ො 

අහශගව සිටියා. එුරො කි වා, තව ටක්ය )කට සෙෘද්ධි 

සහවාරාරය ශදන්ව යවවාය කියටා. ඇත්ත ව ශයන් සෙෘද්ධිය 

ටැම්ය ුතුර, වහුත් ශවොටැශබව පන්ල් තව ටක්ය )කට වැඩි 

න්ශණොත් මිසක් අක් ශවන්ශන් වැහැ. සෙෘද්ධි සහවාරාරය 

ශවොටැබී අසාරාරණකම් සි ද න්ණු එෙ පන්ල් ටක්ය )ෙ එකුර 

කරගන්ව ශම් අය වැශයන් තීරණය කරටා තිශබවවා. එය ඇත්ත 

ව ශයන් අශේ සොජශආ විය ුතුර කාරණයක්. 199(න් පසනශසේ 

දීර්ඝ කාටයක් ගම්වට වි ාට පි න්සකට ශද් පාටව ශහේුර ෙත ශම් 

අයිතිවාසිකම් අහිමිශවටා තිශබවවා. ක්ශයේ්ර ලධටරාන්න් -ග්රාෙ 

ලධටරාන්න්, ්ර්ිකක සාංවර්රව ලධටරාන්න්- භාරව ඉන්ව වියය භාර 

ඇෙතිවරයා හැටියට ො දන්වවා, ගම්වටට ගිහින් පරීක්යා කරටා 

බැ ශවොත්, හැෙ ගෙකෙ සෙෘද්ධි සහවාරාරය ටැම්ය ුතුර වහුත් 

ශවොටැශබව පන්ල් 30ක්, පන්ල් (0ක්, පන්ල් 40ක් පෙණ 

ඉන්වවාය කියටා. ඒ අතශර් සෙෘද්ධි සහවාරාරය ශවොටැම්ය ුතුර 
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පන්ල් සාංඛයාවකුත් ශම් ප්රොණයට ඇුරළත් ශවවවා. අවාගතශආ 

සෙෘද්ධි සහවාරාරය ටැම්ය ුතුර පන්ල්වටට සාරාරණව සහ ුතක්ති 

සහගතව එය ටබා ශදන්ශන් ශකශසේද කියටාත්, ඒ වාශේෙ සෙෘද්ධි 

සහවාරාරය ශවොටැම්ය ුතුර පන්ල් ඉවත් කරන්ශන් ශකශසේද 

කියටාත් රජයක් හැටියට අපි කල්පවා කරන්ව ඕව්. 

 

ගුණ ියමය ජය කාරක ්භාපිනතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගු ඇෙතිුරෙලධ, ඔබුරොට තව විවාඩි ශදකක කාටයක් 

තිශබවවා. 

 

ගුණ වජිර අමේවර්ධාන මහසතා  
(மாண்புமிகு வஜிர அயபவர்தன) 

The Hon. Wajira Abeywardana) 

ගු ලධශයෝජය කාරක සභාපතිුරෙලධ, ො වරක් ගෙකට ගියාෙ 

ගශම් සිටි ජවතාවට කි වා, සෙෘද්ධි සහවාරාරය ටබව 

පන්ල්වටට අත උසනසන්ව කියටා. එතශකොට එතැව හිටුන පින්සක් 

අත ඉසනසුවා. ටට පසනශසේ ො කි වා, සෙෘද්ධි සහවාරාරය ටබා 

ගන්ව බටාශපො ශරොත්ුරශවන් සිටිව අයට අත උසනසන්වය කියටා. 

එතශකොටත් පින්සක් අත ඉසනසුවා. එතැව හිටුන එක් 

ශකශවකුශගන් ො ඇසුවා, "ඔබ සෙෘද්ධි සහවාරාරය අන්ු ද 

කීයක් ටබා ගන්වවාද?" කියටා. ඔණපට ශත්ශරව භායාශවන් ඔණප 

කි වා, අන්ු ද 30ක් සෙෘද්ධි සහවාරාරය ටබා ගන්වවාය කියටා. 

ඒ ඔණපට ශත්ශරව විධිය. එත ශකොට ො ඇණපවා, ඒ කියන්ශන් හාල් 

ශපොතද කියටා. ඔණප  "ඔ " කි වා. ටට පසනශසේ ො ඇණපවා, ්හාර 

හුද්දරයද කියටා. ඔණප  "ඔ " කි වා.  ටට පසනශසේ ො ඇණපවා, 

ජවසවියද කියටා. ඔණප  "ඔ " කි වා . ටට පසනශසේ ො ඇණපවා, දැන් 

ගන්ශන් අසවල් එකද කියටා. ඔණප   "ඔ " කි වා. ඒ අනුව සෙෘද්ධි 

වයාපාරශආ වි ාට ප්ර නවයක් හුළුෙහත් රශට්ෙ තිශබවවා.  

්බාධිත ශවොවව ගශම් යම් ුනරවැසියකු ශවොකඩවා අන්ු ද 30ක් 

දිගටෙ පින් පඩියක් වැලධ ශදයක් ටබාශගව යැශපවවා වම් 

්ර්ිකකශආ ප්ර නවයක් තිශබවවා. ඒ ලධසා අපි රජයක් හැටියට, 

විශ ේයශයන් අග්රාොතයුරො ඒ සහහා අව ය සුවිශ ේය  පවත් 

ගණවාවක් අවාගත ශආදී ඉදින්පත් කරන්ව අව ය කටුතුර 

කරශගව යවවා. අවාගතශආදී ඒ ප්ර නවය අවසන් කරව ුරු, 

අසාරාරණයට ටක් න්ණු පන්ල් ටක්ය ගණවට සාරාරණයක්  

කරන්ව අපට තිශබවවා. රජය හැටියට අපි ශම් අය වැය ුරිතන් ඒ 

අසාරාරණයත් ලධවැරැදි කරවවා.  

ඒ විතරක් ශවොශවයි. අශේ පාර්ලිශම්න්ුර ඉතිහාසශආ ඉදින්පත් 

න්ණු ඉතාෙ  ක්තිෙත් අය වැයක් හැටියටයි එක්සත් ජාතික 

පක්යය, එක්සත් ජාතික ශපරහුණ ශම් අය වැය ඉදින්පත් කර 

තිශබන්ශන්. හුළුෙහත් රට ගැව හිතටා යි ශම් සෙසනත අය වැය 

ඉදින්පත් කර තිශබන්ශන්. උුරශර් ප රශද් වටත් වි ාට ව ශයන් 

ප්ර නව තිශබවවා. 

ගු ලධශයෝජය කාරක සභාපතිුරෙලධ, එෙ ප්රශද්  ගැව 

ඔබුරොත් ෙෙත් ශදශදවාෙ දන්වවා. අගෙැතිුරොත්, ෙෙත්, අපි 

සිය ෙ ශදවා ඒ ප්රශද් වට සාංචාරය කළා. එෙ ප්රශද් වට තිශබව 

ප්ර නව ටික අවසන් කරන්ව ශම් අය වැය හරහා පියවර ගන්වවාය 

කියා ප්රකා  කරමින්, පාර්ලිශම්න්ුරශ  සෙසනත ලධශයෝජිතයන් ශම් 

අය වැය ගැව වැවත සිතා බටා ක්රියා කළ ුතුරයි කියව කාරණයත් 

ෙතක් කරමින් ෙශේ අදහසන ප්රකා  කිරීෙ අවසන් කරවවා. 

 

ගුණ ියමය ජය කාරක ්භාපිනතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is the Hon. (Dr.)  Nalinda Jayathissa. 

Hon. Member, ඔබුරොට දැන් five minutes කාා කරන්ව 
ුනළුවන් and you can continue after lunch. 

[අ.භා.12.24] 

 
ගුණ (වවා ය) නලි්දා  ජයින්ප් මහසතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலா ிதி)  ளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 

Okay. Thank you. ගු ලධශයෝජය කාරක සභාපතිුරෙලධ, 

ොංගට සෙරවීර ඇෙතිුරො ඉදින්පත් කරව ටද fantasy අය වැය 

පිිතබහව අදහසන දැක්වීෙක් කරන්ව ෙෙ බටාශපොශරොත්ුර ශවවවා. 

පසුගිය දවසනවට ජවප්රිය න්ණු ගීතයක් තිුණණා, "හීව තිශයවවා 

ශකෝටියක්, අශත් ව් එක පිච්ිකයක්" කියටා. ශම් අය වැශයනුත් 

ොංගට ඇෙතිුරොශේ සිහිව සාේුනව විවෘත කරටා තිශබවවා; 

සොජශආ ජීවත් වව විවිර ශකොටසනවටට හීව හදටා තිශබවවා. 

තුණයන්ට එක හීවයක්, වව ලධර්ොණකුවන්ට එක හීවයක්, 

උසසන අරයාපවය ටබා ගන්ව බටාශපොශරොත්ුර වව තුණ 

ශියයයන්ට හීවයක්, කාන්තාවන්ට හීවයක්, වයවසායිකාවන්ට 

හීවයක්, ශගයක් හදාගන්ව බැන්ව රට ගිහින් සිටිව රමිකයන්ට 

සිහිවයක් ්දී ව ශයන් සොජශආ එක එක ශකොටසනවටට හීව 

එිතදක්වටා තිශබවවා. හැබැයි, හීව ශකෝටියක් තිුණණත්, අශත් 

පිච්ිකයක් වැති ගාණට තෙයි ශම් අය වැය ශල්ඛවය පත්ශවටා 

තිශබන්ශන්.  

සාොවයශයන් ශම් සොජශආ දැන්වීම්කරණය -ශවශළහ 

ප්රචාරණය- දිුතණු ශවටා තිශබව ලධසා ණය ශදව සොගම්, ලීසිාං 

සොගම් ඉතාෙ ටසනසව වචවවලින් විවිර ණය රෙ හඳුන්වා 

ශදවවා. ්ඩුක්වත් එතැවට ගිහිල්ටා එක එක වම් ශයදාශගව 

ණය රෙ හඳුන්වා දී තිශබවවා. "Home Sweet Home" කියටා 

අ තින් කසාද බිනව අය ශවනුශවන් ණය ශයෝජවා රෙයක්, 

"සිහිව ොලිගා" කියටා රට සිටිව අය ශවනුශවන් ණය ශයෝජවා 

රෙයක්, ඒ වාශේෙ "My Future" කියටා උපාධිය ගන්ව සිටිව 

තුණ තුණියේයන් ශවනුශවන් ණය ශයෝජවා රෙයක් හඳුන්වා දී 

තිශබවවා. ශබොශහොෙ ටසනසවයි. Advertising Company 

එකකටවත් කරගන්ව බැන් න්ණු වැඩක් ොංගට සෙරවීර ඇෙතිුරො 

කරටා තිශබවවා. "City Ride" කියටා ණය ශයෝජවා රෙයක්, 

"Mini Taxi" කියටා ණය ශයෝජවා රෙයක් ්දී ව ශයන් ණය 

ශයෝජවා රෙ වි ාට ප්රොණයක් ශම් අය වැය ශල්ඛවය ඇුරශළේ 

තිශබවවා. ලීසිාං ශකොම්පැලධ වශේ, ණය ශදව සොගම් වශේ හන් 

ටසනසව වචව ශපළකින් ුතත් විවිරාකාරශආ ණය ශයෝජවා රෙ 

තෙයි අය වැය ශල්ඛවය කියටා ොංගටශේ නැන්ටසිය විධියට අපට 

ඉදින්පත් කර තිශබන්ශන්. ඒ වාශේෙ, රටක් හැටියට අපි හුණපණ 

ශදව බරපතළ ්ර්ිකක ප්ර නවය ශවොකියා ඉන්වට එුරො පන්සනසම් 

ශවටා තිශබවවා.  

රලධල් විරෙසිාංහ ෙැතිුරොටත්, ොංගට සෙරවීර ෙැතිුරොටත්, 

එක්සත් ජාතික පක්යයටත් ෙහින්ද රාජපක්ය ෙහත්ෙයා කවදත් 

ශවොපින්ශහළා උද  කළා. ශම් අය වැය ශල්ඛවය ඉදින්පත් 

කරවශකොටත් ෙහින්ද රාජපක්ය ෙහත්ෙයා විසින් එුරෙන්ටාට 

එල්ශටන්ව පි දු ගහක් සපයටා තිශබවවා. ඒ තෙයි ශම් සේබ 

සකටෙවාවටෙ ශහේුරව න්ණු ඔක්ශතෝබර් 2)වැලධදා සි ද න්ණු දිව 

42 කුෙන්්රණය. ඒ කුෙන්්රණය ශවොන්ණා වම්, ශම් රටට 

ුන දොකාර ්ර්ිකක වර්රවයක් අත් පත් කර ශදන්ව ුනළුවන් කියව 

හැඟීෙ තෙයි එුරො ඇති කරන්ව හදන්ශන්. අපි දන්වවා, දිව 42 

ලධසා ශම් රශට් ප්රජාතන්්රවාදයට ඇතින්ණු බරපතළ හාලධය; ෙු 

පහර. ඒක ශරේයනසාධිකරණයත් ශබොශහොෙ පැහැදිලිව කි වා. 

එුරෙන්ටා කියව විධියට ශම් රශට් සාංචාරක වයාපාරය කඩාශගව 

වැටුශඩු, ශම් රශට් ශඩොටර් ම්ලියව ගණවක් එිතයට ඇ ද ශඩු, ශම් 

රටට විශද්  ්ශයෝජව ශගශවන්ව බැන් න්ශඩු, ඒ සියල්ට සිද්ර 

න්ශඩු දිව 42 ලධසයි. හන්යට රලධල් විරෙසිාංහ ෙැතිුරො විපක්ය 

වායකවරයා හැටියට හිටුන කාටශආ පක්යශආ අභයන්තර අර්ුණදය 

විසහන්ව ෙහින්ද රාජපක්ය ෙහත්ෙයා සින්ශකොත ඉසනසරහ පාරට 

තාර දාටා  දන්වා වශේ, ශම් ශවටාශ  දිව 42 ප්ර නවයක් ඇති 

389 390 



පාර්ලිශම්න්ුරව 

කරටා එුරෙන්ටාට එල්ශටන්වට chance එකක් දීටා තිශබවවා. 

ෙශේ අම්ශෙෝ! ඒ දිව 42ත් එක්සත් ජාතික ශපරහුණ ප්රහුඛ 

්ඩුක්වෙ තිුණණා වම්, අද ශම් රශට් කිසිෙ ්ර්ිකක ප්ර නවයක් ඇති 

ශවොශවන්ව ඉඩ කඩ තිුණණා. 

එුරෙන්ටා කවදත් එල්ශටව අශවක් වැට තෙයි "සනවභාවික 

්පදා". වියිත කටාපශආ ලධයකයක් ්වාය, ශතත් කටාපශආ 

දිසන්රික්කවටට ගාංවුරර ්වාය, ක්ගල්ශල් වාය යැෙක් සිද්ර 

න්ණාය, එෙ ලධසා ශම් ්ර්ිකකය හදන්ව බැන් න්ණාය කියවවා. 

ප්ර නවය තිශබන්ශන්, INFORM Global Risk Index එශක් කියටා 

තිශබවවා, ටාංකාව සනවභාවික ්පදාවටට ලධරාවරණය න්ණු, 

අවදාවෙක් සහිත රටක් කියටා. එෙ ලධසා එුරෙන්ටාට තව අය 

වැයක් ඉදින්පත් කරන්ව අවසනාාවක් ටැුණශණොත්, එෙ අය වැය 

ශල්ඛවවටදීත් සනවභාවික ්පදාවට එල්ශටන්වට එුරෙන්ටාට 

ුනළුවන් ශවයි. 

ශම් සුළු සුළු කාරණා ෙත රශට් තිශබව සැබ් ්ර්ිකක ප්ර නවය 

යට කරන්ව එුරො කටුතුර කරටා තිශබවවා. එක පැත්තකින් 

තෙන්ශේ හීවය ඉදින්පත් කරව අතශර්, අශවක් පැත්ශතන් ශම් 

තිශබව සැබ් මූටය වසන් කරටා අර දිව 42 ඇුරශළේ 

එල්ශටන්වත්, සනවාභාවික ්පදා ඇුරශළේ එල්ශටන්වත් එුරො 

කටුතුර කරටා තිශබවවා.  

ටළකට ෙට එව ප්ර නවය ශම්කයි. ්ඩුක්ව හැටියට දැන් ශම් 

අය වැය ශල්ඛවශආ  එුරෙන්ටා කියවවා, "දවසන 42හි සි ද වූ 

කුෙන්්රණශආ පළහුවව ශගො දර බවට පත් වූශආ ගම්ශපරිතය 

වැඩසටහවයි.  තිෙය ශවොවව අොතය ෙඩුඩටය විසින් 

ඔන්න්ශේ පළහුවව රැසනවීශම් දී ශෙෙ වැඩසටහව වතර කර දෙව 

ටදී" කියටා.  ශම්ක ඇත්ත. හැබැයි, ප්ර නවය තිශබන්ශන් ශම්කයි. 

එදා ශම් ගම්ශපරිතය වැඩසටහව වතර කරන්ව ඒ  තයනුූලට 

ශවොවව ්ඩුක්ව තීන් දවක් ගන්ව ශකොට පැවැති ඒ කැම්වට් 

ෙඩුඩටශආ ප්රරාලධයාෙ තෙයි, ශම් අය වැය ශල්ඛවය අනුෙත 

කරව ශකොට පැවැති කැම්වට් ෙඩුඩටශආත් ප්රරාලධයා න්ශඩු. 

එශහෙ ශන්ද, තටතා අුරශකෝරට ඇෙතිුරමියලධ? 

 

ගුණ ියමය ජය කාරක ්භාපිනතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! The Sitting is suspended till 1.30 p.m. 

 
රැ ප්විම ඊට අනුකූලව තාවකාලිකව අත් හිටුවන ලින්ද  අ.භා. 

1.30ට නැවත පවත්වන ලී. 
அதன்படி அமர்வு இகட ிறுத்தப்பட்டு, பி.ப.1.30 மணிக்கு மீண்டும் 

ஆரம்பமாயிற்று.     

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

 
ගුණ ියමය ජය කාරක ්භාපිනතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගු වලින්ද ජයතිසනස ෙන්ත්රීුරො, කාා කරන්ව.  

 
ගුණ (වවා ය) නලි්දා  ජයින්ප් මහසතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலா ிதி)  ளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 

ගු ලධශයෝජය කාරක සභාපතිුරෙලධ, දිවා ්හාර විශ කය 

සහහා සභාශ  වැඩ කටුතුර වවත්වන්ව ශපර, ෙෙ ෙශේ කාාව 

අවසන් කශළේ ශම් අය වැය ශල්ඛවශආෙ 17වව කාරණය  හැටියට 

සහහන් කර තිශබව ගම්ශපරිතය වැඩසටහව පිිතබහව සහහන් 

කරමිනුයි.  "දවසන 42හි සි ද වූ කුෙන්්රණශආ පළහුවව ශගො දර බවට 

පත් වූශආ ගම්ශපරිතය වැඩසටහවයි.  තිෙය ශවොවව අොතය 

ෙඩුඩටය විසින් ඔන්න්ශේ පළහුවව රැසනවීශම් දී ශෙෙ වැඩසටහව 

වතර කර දෙව ටදී" කියා ශම් අය වැය ශල්ඛවශආ ශබොශහොෙ 

පැහැදිලිව කියා තිශබවවා. ඒ කාරණය ලියා තිශබව ශම් අය වැය 

ශල්ඛවය කැම්වට් ෙඩුඩටය විසින් අනුෙත කළා. ඒ කැම්වට් 

ෙඩුඩටශආත් මූටාසවශආ හිටිශආ -කැම්වට් ෙඩුඩටශආ 

ප්රරාලධයා බවට පත්වී සිටිශආ- ශම් ජවාධිපතිවරයාෙ තෙයි. 

එතශකොට ගම්ශපරිතය වැඩසටහව වවත්වන්ව තීන් දව ගත් 

කැම්වට් ෙඩුඩටශආ ප්රරාලධයාත්, ඒ ශද් විශ චවය කරමින් 

ඉදින්පත් කළ අය වැය ලියවිල්ට අනුෙත කළ කැම්වට් 

ෙඩුඩටශආ ප්රරාලධයාත් එකෙ ුනද්ගටයකු  -ශම් ජවාධිපතිවරයා- 

වීෙ යම්කිසි ්කාරයකින් සරදෙක් ශවටා තිශබවවා. ශකොශහොෙ 

න්ණත්, අපි දැවගන්ව කැෙැතියි, පසුගිය ඔක්ශතෝබර් 2)වව දා 

ෙහා කුෙන්්රණයක් ේ න් ්ඩුක්වක් ශපරළන්ව තරම් ශහේුර වූ 

කාරණා අතර, ජවාධිපතිවරයා එක ශවටාවක කිූ , එසන.බී. 

දිසාවායක ෙන්ත්රීුරොත් සෙහර ොරය සාකච්ඡාවටදී කිූ  ඒ 

තිුණණු ජාතික ්ඩුක්ව ශේන්ව හැදූ, රට විකුණව ඉතා භයාවක 

ලියවිල්ට ශෙොකක්ද කියව එක. එය ශෙොකක්ද කියටා ශම් අය 

වැය ශල්ඛවයත් එක්ක සාංසන්දවය කරටා කි වා වම් ශහොහයි 

කියා අපි හිතවවා. එශහෙ වැති න්ශණොත් ඒවා ලධකම් වචවවටට 

පෙණක් සීො ශවයි.  

ශම් අය වැය ශල්ඛවශආ සහහන් කුණුවලින් ශම් දවසන කීපය 

ඇුරළතදීත්, ොංගට සෙරවීර ඇෙතිුරො අය වැය ශල්ඛවය 

ඉදින්පත් කරව ශෙොශහොශත්දීත් ප්රරාව ව ශයන් අය වැශයහි 

හරයට වඩා එක ප්ර නවයක් ෙුර ශවටා තිුණණා. ඒ තෙයි, ශම් රශට් 

ජවතාවශේ ප්රරාව ශසෞඛය සුබසාරක ප්ර නවයක් වව වැසිකිිත 

ප්ර නවය. ගු ලධශයෝජය කාරක සභාපතිුරෙලධ, ඒ සාංඛයා ශල්ඛව 

අපි පිිතගන්වවා වම්, ඒක ඉතා බරපතළ තත්ත්වයක්. ඒ කියව 

හැටියට රශට්ෙ පන්ල්වලින් සියයට 4කට වැසිකිිත වැහැ. 

හම්බන්ශතොට දිසන්රික්කශආ ශවශසව පන්ල්වලින් පෙණක් සියයට 

10කට පෙණ වැසිකිිත වැහැ. ෙහින්ද රාජපක්ය ෙහත්ෙයාත් 

එක්ක ඇති වූ සාංවාදශආදී හුදල් ඇෙතිවරයා ඒක කි වා. "අධිශ ගී 

ොර්ග හදා තිශබවවා, ෙහා සම්ෙන්්රණ ාටා හදා තිශබවවා, 

හැබැයි හම්බන්ශතොට දිසන්රික්කශආ සියයට 10කට වැසිකිිත 

වැහැ" කියා එහිදී එුරො කි වා. වහුත්, ෙෙ කියන්ව හදන්ශන් 

ශම්කයි. ඒ සාංඛයාව ශකශසේ ශවතත්, අශේ රශට් ජවතාවට 

න්වෙවා කරව අවෙ මූලික පහසුකෙක් වව වැසිකිිත ශකොපෙණ 

ප්රොණයක් ඕව්ද, වැද්ද කියව එක ගැවවත් ශම් ්ඩුක්වට 

සාංඛයා ශල්ඛවයක් වැහැ.  

2017 සැේතැම්බර් 8වව දා, එවකට වගර සැටසුම් හා 

ජටසම්පාදව අොතයවරයා ශටස කටුතුර කළ රන්නන හකීම් 

ඇෙතිුරො කළ ප්රකා යක් ො ළක තිශබවවා. එුරො ශෙශසේ කියා 

තිශබවවා  

“Some 98.5 per cent of Sri Lankans have access to proper toilets 
while open defecation has dropped to about 1 per cent compared 
with 14 per cent a few years ago.” 

ඒ කියන්ශන්, 2017 වර්යශආදී එවකට වගර සැටසුම් හා 

ජටසම්පාදව අොතයවරයා හැටියට රන්නන හකීම් ෙහතා ඉදින්පත් 

කළ සාංඛයා ශල්ඛව අනුව, අශේ රශට් වැසිකිිත වැති ප්රොණය 

ජවගහවශයන් සියයට 1කට සීො ශවටා තිශබවවා.   

2012 වර්යශආ කරව ටද ජව හා ලධවාස සාංගණවය අනුව 

කියවවා, වැසිකිිත පහසුකම් ශවොෙැති ලධවාස සාංඛයාව 87,2(8යි 

කියා. 201) වර්යශආ කරව ටද ලධවාස හා ඉදිකිරීම් අොතයාාං ශආ 

සක්ක්යණය අනුව කියවවා, එෙ සාංඛයාව 19(,308යි කියා. 

වර්තොවශආ ොංගට සෙරවීර අොතයුරො කියවවා, අද වැසිකිිත 

ශවොෙැති පන්ල් 2)(,000ක් පෙණ සිටිවවාය කියා. ශෙයින් 

391 392 

[ගු (නවදය  වලින්ද ජයතිසනස ෙහතා] 
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ශපන්නුම් කරන්ශන් ශවව ශදයක් ශවොශවයි. ්ඩුක් ගණවාවක් 

තිම්ටත් ශම් රශට් ජවතාවශේ මූලික ප්ර නවය වූ වැසිකිිත ප්ර නවය 

විසහන්ව තවෙත් බැන් වී තිශබවවා විතරක් ශවොව, වැසිකිිත 

ශකොපෙණ ප්රොණයක් ඕව්ද කියව එකවත් ්ඩුක්ව දන්ශන් 

වැහැ කියව එකයි එයින් ශපන්වන්ශන්. ෙහින්ද රාජපක්ය 

ෙහත්ෙයාශේ ්ඩුක්වට ඇ් ල්ට දිගු කරව අතශර්ෙ, එයින් පැව 

ව් ව අශවක් ප්ර නවය ශම්කයි. ඒ ්ඩුක්ව ඒවා ශවොකළ ලධසා 

ශන්, 2014 දී එුරො පැර දශඩු. එදා ෙහා සාංවර්රවයක් කළාය 

කි වා. හැබැයි, ඒ සාංවර්රවශආ ප්රතිටාභ ජවතාවට අත් පත් ශවොවූ 

ලධසා තෙයි ශම් රශට් ජවතාව ඒ ඡන්දශආදී එුරො පරාජයට පත් 

කශළේ. හම්බන්ශතොට දිසන්රික්කශආ පන්ල් 14,000කට වැසිකිිත 

වැහැය කියටා කියව එශක් අදහස ශෙොකක්ද? පසුගිය අන්ු ද 

හතර තිසනශසේත් ලධවාස ඇෙතිවරයා න්ශඩු සජිත් ශප්රේෙදාස 

ෙහත්ෙයායි. එුරො හම්බන්ශතොට දිසන්රික්කශආ එක්සත් ජාතික 

පක්යශආ වායකයායි. ඒ වාශේෙ, එුරො එක්සත් ජාතික පක්යශආ 

ලධශයෝජය වායකයායි. අපි ූපපවාහි  ප්රවෘත්තියක් බැ ශවොත්, 

එුරො ශකොශහේ ශහෝ උදා ගම්ොවයක් විවෘත කරව ්කාරය 

ශපශවවවා. වහුත්, එුරොශේ දිසන්රික්කය ුරළ සිටිව එුරොශේ 

ජවතාවශේ එෙ ප්ර නවය විසහන්ව එුරො සෙත් ශවටා වැහැ. 

කලින් ්ඩුක්ව කළ අය විතරක් ශවොශවයි, අන්ු ද (ක් තිසනශසේ 

තෙනුත් එය ශවොකළාය කියව එක, - 

 

ගුණ තලතා අතුමක රල මහසත්මිය  
(மாண்புமிகு (திருமதி) தலதா அத்துயகாரல) 

(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
ගු ෙන්ත්රීුරෙලධ, එුරො වැසිකිිත හදන්ශන් වැහැ. ලධවාස 

විතරයි හදන්ශන්. 

 

ගුණ (වවා ය) නලි්දා  ජයින්ප් මහසතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலா ிதி)  ளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 

්, ලධවාස විතරද හදන්ශන්? ටක්ය හතරක ණයක් ශදවශකොට 

ඒ හුදලින් වැසිකිිත හදාගන්ව බැහැ තෙයි. ඒක ඇත්ත. ණය ශන්, 

ශදන්ශන්. ඒක හන්.  

 

ගුණ තලතා අතුමක රල මහසත්මිය  
(மாண்புமிகு (திருமதி) தலதா அத்துயகாரல) 

(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
ඉසනසර ශවටා ලධවාස හදා ශදවවා. 

 

ගුණ (වවා ය) නලි්දා  ජයින්ප් මහසතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலா ிதி)  ளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 

'ලධවාසයක්' කියා කි වාෙ, අප හිුරශ  අක් ගණශන් 

වැසිකිිතයක් සහිතව කාෙර ශදකක් හදවවා කියායි. වහුත් එශහෙ 

ශවොශවයි ශවටා තිශබන්ශන්. ශබොශහොෙ සනුරතියි, ගු 

ඇෙතිුරමියලධ ඒ කාරණය පිිතගැ ෙ ගැව. ඕක තෙයි තිශබව 

ප්ර නවය. ොංගට සෙරවීර ඇෙතිුරො ෙහින්ද රාජපක්ය ෙහත්ෙයාට 

ඇ් ල්ට දිගු කළාට ශටොක්ක ඇන්ශන් සජිත් ශප්රේෙදාස ෙහත්ෙයාට 

කියායි ෙට වම් හිශතන්ශන්. ඒක තෙයි, එුරො ඇවුන ශටොක්ක.  

ගු ලධශයෝජය කාරක සභාපතිුරෙලධ, දැන් රශට් 

්න්ශදෝටවයට ුරක් දී තිශබව වුර කම්කු ජවතාවශේ වැටුේ 

ප්ර නවය පිිතබහව ්ඩුක්ව කවර අවරාවයක්ද ශයොහු කර 

තිශබන්ශන්? ශම් අය වැය ශල්ඛවශආ ඒ සම්බන්රශයන් එකෙ 

එක වාකයයක් ලියා තිශබවවා. එයත් ශකශසේද සහහන් කර 

තිශබන්ශන්? "වුර කම්කු ජවතාවශේ වැටුේ ගැට ව ලධරන්ල් 

කිරීෙ සහහා ශත් ෙඩුඩටය සෙක සාකච්ඡා කර කඩිවම් විසඳුෙක් 

ටබා ශදවවා" කියා තෙයි එහි සහහන් කර තිශබන්ශන්. වුර 

කම්කුවා දිවකට ුපියල් 1,000ක වැටුපක් ඉල්ටා විවිර 

උද්ශඝෝයණ වයාපාර ්රම්භ කර තිශබවවා. ඒ අය විටින් විට 

උද්ශඝෝයණය කරවවා. ශම් පාර්ලිශම්න්ුරශ ත් වාර ගණවාවකදී 

ඒ පිිතබහව සාකච්ඡා කළා. හැබැයි අක් ගණශන් ශම් අය වැය 

ශල්ඛවශයන්වත් ඒ සාරාරණ ප්ර නවයට උත්තරයක් ටැශේවි කියා 

ඒ වුර කම්කු ජවතාව බටාශගව සිටියා. ඒ ශවනුවට, ඒ ප්ර නවය 

ලධරන්ල් කරන්ව ශත් ෙඩුඩටයත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්ව 

බටාශපොශරොත්ුර ශවවවාය කියව වාකයය පෙණක් අය වැය 

ශල්ඛවශආ සහහන් කර තිශබවවා. ො කියන්ශන්, තෙන්ට 

ප්ර නවය විසහන්ව බැන් වම් අක්ෙ තරමින් ඒ වුර කම්කු 

ජවතාවට ශෙවැලධ ්කාරයට ලධග්රහ කරන්ශන් වැතිව ඉන්ව 

ඕව්ය කියායි. අශේ රටට ්දායම් උත්පාදවය කරව, ඉතාෙ 

 දයනකර ජීවිතයක් ගත කරමින් ශම් රටට වත්කෙක් උපයා ශදව ඒ 

වුර කම්කු ජවතාවශේ ඡන්ද අරශගව ් අය ශම් ්ඩුක්ව 

ලධශයෝජවය කරව අවසනාාවකදීවත් වුර කම්කු ජවතාවශේ 

ප්ර නවය ගැව සාරාරණව ශසොයා බටා වැහැ.  

ගු ලධශයෝජය කාරක සභාපතිුරෙලධ, දැන් ්ඩුක්වට 

විකුණන්ව තිශබව ශටොකුෙ කර්ොන්තය තෙයි, ශහොරණ 

වගවත්ත ්ශයෝජව කටාපශආ ්රම්භ කළ ටයර් නැක්ටන්ය. 

ශවොක්සනවැගන් කර්ොන්ත ාටාවක් ගැව කි වාට, ශවවත් ශද්වල් 

කි වාට, ඒ ටයර් කර්ොන්ත ාටාව තෙයි යන්තම් හුල් ගටක් ශහෝ 

තියා ඉදිකරන්ව පටන් ශගව තිශබන්ශන්. ශම් කටුතත්ත 

කරශගව යවශකොට තිශබව මූලික ප්ර නවය ශෙොකක්ද? අක් 

තරමින් එෙ කර්ොන්ත ාටාශ  ලධයනපාදවයට ප්රොණවත් වව 

තරෙටවත් දැන් අශේ රශට් රබර් කින් ලධයනපාදවය වන්ශන් වැහැ. 

ඒකට ශහේුරව ශවටා තිශබන්ශන් ශෙොකක්ද? පසුගිය කාටශආ රබර් 

කර්ොන්තය කඩාශගව වැටුණා. ශටෝක ශවළහ ශපොශළේ මිට 

බැසීෙත් ඒකට බටපා තිශබවවා. ඒ වාශේෙ, අශේ රබර් වගා 

කරටා කිසි ශත්ුෙක් වැහැ කියව තැවට ශගොවියා ඇද වට්ටටා 

රබර් කර්ොන්තශයන් ශගොවියා ඈත් කළා. එශසේ වී තිම්යදීත්, රබර් 
වගා කරටා රබර් කින් කපාශගව ජීවත් වව ජවතාවට ශම් අය 

වැශයන් සහවයක් ශයෝජවා කර වැහැ. ඒ ශවනුවට ශෙහි 

ඇත්තටෙ තිශබන්ශන් රබර් අ තින් වගා කරව සහ වැවත වගා 

කරව අයට දින් දීෙවාවක් හැටියට ුපියල් මිලියව 800ක් ශවන් 

කරවවා කියායි. හැබැයි ප්ර නවය ශවටා තිශබන්ශන් ශෙොකක්ද? 

මිට වැටී තිශබව ශම් ශවටාශ , අක්ෙ තරමින් රබර් කිශටෝවකට 

ුපියල් )00ක, 700ක ශහෝ මිට සහවාරාරයක් ්ඩුක්ශවන් දීටා 

එෙ කර්ොන්තය පවත්වාශගව ගිශආ වැත්වම් රබර් වගාවත් අත් 

හන්වවා. අ තින් වගාවක් කරන්ව කන්ුවත් ශපළශඹන්ශවත් 

වැහැ.  

ගු ලධශයෝජය කාරක සභාපතිුරෙලධ, අර හීව ඔක්ශකෝෙ 

තිශබව අතශර්, අවරාවය ශයොහු කළ ුතුර ප්ර නව ගණවාවක් දැන් 

අෙතක කර තිශබවවා. ශම් ්ඩුක්වට ුතුරකෙක් තිුණණා, අශේ 

රශට් පහ වසර ශියයත්ව විභාගයට ඉදින්පත් වව දුවන්ශේ 

ප්ර නවය පිිතබහව සැටකිලිෙත් ශවන්ව. ො ඒ සම්බන්රශයන් 

ශයෝජවාවක් කරන්ව කැෙැතියි.     

ශම් ප්ර නවය පිිතබහව විටින් විට අපි පාර්ලි ශම්න්ුරශ  සාකච්ඡා 

කර තිශබවවා. ශෙවර කඩඉම් ටකුණ 1)8යි. ටකුණු 1)8ක් කියා  

කියන්ශන්, එක් ප්ර නව ප්රයකට ටකුණු 8(ක් ගන්ව ඕව් කියව 

එකයි. ශපොඩි දුශවකු ශියයත්වය සෙත්, අසෙත් කියව 

ලධර්ණායකය බවට ටකුණු 1)8 පත් කර තිශබවවා. "දුවාට 

ශෙොළය වැහැ. ඒ ලධසා තෙයි ශියයත්වය පාසන ශවන්ව බැන් න්ශඩු. 

අන්ු ද ුරවක් තිසනශසේ ශකොච්චර ෙහන්සිශවටා වැඩ කර විභාගයට 

ලි වත් වාසවාව වැහැ." කියා අශේ ශදෙ පියන් හිතාශගව 

සිටිවවා. ශම් ්දී ශද්වල් පිිතබහව ශදෙ පියන් හිතවවා. හැබැයි, 

ඇත්ත කාරණය ඒක ශවොශවයි. ඇත්ත කාරණය තෙයි, ෙහා 

භාඩුඩාගාරශයන් ශියයාරාර ප්රොණවත් සාංඛයාවක් දීෙ සහහා 

හුදල් ශවන් කර ශවොෙැති වීෙ. දැන් ශදන්ශන් ශියයාරාර 

14,000යි. ශම් රශට් ජවතාව ුපියල් ම්ලියව 2,000ක්  බ ද 
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පාර්ලිශම්න්ුරව 

ශගවද්දි, ඒ ශදෙ පියන්ශේ දුවන්ට ශියයාරාර ටබා ශදන්ව අක් 

තරමින් ුපියල් මිලියව 100ක් ශවන් කරන්ව ුනළුවන් වම් තවත් 

සිසුන් 20,000කට ශියයාරාර ශදන්ව ුනළුවන් වවවා. ඒ කියන්ශන්, 

සිසුන් 34,000කට ශියයාරාර ටබා ශදන්ව ුනළුවන් වම්, ශියයත්ව 

කඩඉම් ටකුණ කියව එක 120ට, 124ට ශල්සිශයන් අක් කරන්ව 

ුනළුවන්. එතශකොට ශම් තරගය අක් කරන්ව ුනළුවන්. ශියයත්වය 

තහවම් කරවවාද වැද්ද, ශියයත්ව විභාගය පවත්වවවාද වැද්ද 

කියව සාකච්ඡාව පැත්තක තිම්යදී, අක් තරමින් අන්ු ද 10, 11 

කුඩා දුවන් ශදශක් පන්තිශආ ඉහටා ටිුතයන් පන්ති යවටා, ඒ 

දුවන්ශේ ළො කාටය අහිමි කරව ශම් අතිෙහත් තරගයට යම් 

ප්රොණයකට ශහෝ ෙැදිහත්ශවටා, එය වළක්වා ගැ ෙ සහහා 

ශෙවර අය වැශයන් යම් ප්රශ  යක් ගත හැකිව තිුණණා. ුපියල් 

මිලියව 100ක්!  පාර්ලිශම්න්ුරශ  lifts 10ට ශවන් කරව ුපියල් 

මිලියව 100  දුවන්ට ශියයාරාර ශදව  ප්රොණය වැඩි කිරීෙ සහහා 

ශවන් කළා වම් ඇත්තටෙ ශම් ටකුණ පහළට ගන්ව තිුණණා. 

වහුත් එවැලධ අති ය සාංශ දී කාරණා පිිතබහව ශෙවර අය වැශයන් 

අවරාව ය  ශයොහු කර වැහැ. හර්ය ද සිල්වා අොතයුරො ටශආ 

කියවවා ෙෙ අහශගව හිටියා, "ශම්ක තෙයි එක්සත් ජාතික 

ශපරහුණ හැටියට ඉදින්පත් කරුන පළහුවැලධ අය වැය." කියා. 

ශෙොකද, කලින් ජාතික ්ඩුක්ශවන් තෙයි අය වැය ඉදින්පත් කශළේ 

කියා කි වා. ශහොහයි, එක්සත් ජාතික ශපරහුණ ශුද්ර වූ ව ශයන් 

හදුන අය වැය කියා අපි පිිතගත්තාට හුදල් ඇෙතිවරයාෙ කියවවා, 

ඔන්න්ශේ ්ර්ිකක ප්රතිපත්තිය තෙයි තව දරටත් ්ර්ිකක 

ලිහිල්කරණය සහ අව ය තැන්හි පෙණක් සොජ ්රක්යණය 

කියා. ශම්ක අහුුර ශදයක් ශවොශවයි. ්ර්ිකක ලි  ිහිල්කරණය 

කියන්ශන්, 1978 ශේ.්ර්.  ජයවර්රව ෙහත්තයාශේ ්ඩුක්ශ , 

ශම් හුදල් ඇෙතිවරයාශේ ුනශරෝගාක් හුදල් ඇෙතිවරයා වූ ශරො  ද 

ෙැල් ෙැතිුරො විසින් ්රම්භ කරුන ඒ ්ර්ිකක ප්රතිපත්ති යෙ තෙයි 

ඉසනසරහට අරශගව යමින් තිශබන්ශන්. ඒ කාටය, ශල්සි පහසු 

කාටයක් ශවොශවයි, ගු ලධශයෝජය කාරක සභාපතිුරෙලධ. ද ක 

(ක් -අන්ු ද (0ක්- තිසනශසේ ශම් අය ොුශවන්  ොුවට ්ඩුක් 

ොු න්ණාට ්ර්ිකකය ලිහිල්කරණය කරවවා. ොංගට සෙරවීර 

ඇෙතිුරො ඉන්ශන්ෙ ්ර්ිකක ලිහිල්කරණය කරන්වයි. එශටස 

ලිහිල්කරණය කරව අතශර් වචව හැටියට කියවවා, "අව ය 

තැන්වටදී සොජ ්රක්යණයට ෙැදිහත් වවවා." කියා.  

ශෙවර අය වැය ශල්ඛවය ුරිතන් ්ඩුක්ව බටාශපොශරොත්ුර 
වවවා, රාජය ්දායෙ හැටියට ුපියල් ම්ලියව 2,(00ක 
්දායෙක්. හැබැයි, වියදෙ දළ ව ශයන් ුපියල් ම්ලියව (,)00යි.  
ුපියල් ම්ලියව 2,200ක හිකයක් ඇතිව තෙයි ශම් අන්ුද්ද පටන් 
ගන්ශන්. සාොවයශයන් ුපියල් ම්ලියව 2,(00ක ්දායෙක් 
ඇසනතශම්න්ුර කළාට එතරම් ්දායෙක් ටැබන්ශන් වැති බව 
ඔබුරො දන්වවා. හැබැයි, ුපියල් මිලියව (,)00ට වඩා වියදෙ 
වැඩිශවවවා. ඒ ලධසා ශම්ක පියවා ගන්ව ශවන්ශන් ණය 
අරශගවයි. ශම් අන්ුද්ශද් පෙණක් ුපියල් ම්ලියව 913ක 
ශපොලියක් ශගවන්ව සි ද වවවා. ටබව වසර වවශකොට අපි 
ුපියල් ම්ලියව 1,000ක -ුපියල් ට්රිලියවයක-  ශපොලියක් ශගවව 
රටක් බවට පත් වවවා. එශහෙයි ශම්ක ඇවිල්ටා තිශබන්ශන්. දැන් 
ශම් ුපියල් ම්ලියව 2,(00 ශහොයා ගන්ව යන්ශන් ශකොශහොෙද? 
ඒශකන් ම්ලියව 2,077ක් -සියයට 84කට වඩා වැඩිශයන්- 
තිශබන්ශන් ජවතාව ෙත ගහව බ දයි. [බාරා කිරීෙක්]  ඒ බ ද 
අතශර් ්ඩුක්ව ශවොකියා ගහව බ ද තිශබවවා. ්ඩුක්ව කියා 
ගහව සෙහර බ ද තිශබවවා. හැබැයි, ශෙවර අය වැශආ එක් 
තැවක සහහන් ශවටා තිශබවවා, රජය 201) ඉහටා වැඩි 
ශවොකරුන ගාසනුර සියයට 14කින් වැඩි කරවවා කියා. ඒ 
කියන්ශන්, උේපැන්ව සහතිකයට, ෙරණ සහතිකයට, විවාහ 
සහතිකයට, ශරජිසනට්රාර් ජවරාල් ශදපාර්තශම්න්ුරශවන් ගහව 
ශගෞරව සහතිකයකට, රජශආ ශදපාර්තශම්න්ුරශවන් ගන්ව 
ලියවිල්ටකට, ශල්ඛවයකට, සහතිකයකට, සියයට 14ක ගාසනුර 
වැඩිවීෙක් ශෙවර අය වැශයන් පසනශසේ සි ද වවවා. ඒ ගාසනුර 

වැඩිවීෙයි, අධිශ ගී ොර්ගශආ වැඩි කරුන ුපියල් 100යි, අාංක 
තහක්වලින් වැඩි කරව ගණවයි, ශම් ඔක්ශකොෙ එකුර කළාට 
පසනශසේ  ු පියල් මිලියව 18,000ක ්දායෙක් ්ඩුක්ව 
බටාශපොශරොත්ුර වවවා. දැන් ෙහා පම්ශපෝන් ගහශගව, 
අන්තර්කාලීව දීෙවාවක් හැටියට රජශආ ශසේවකයන්ට ුපියල් 
2,400ක්  වැඩි කරන්වට ුපියල් මිලියව 20,000යි -ුපියල් 
ම්ලියව 20යි- යන්ශන්. 

ඒ ම්ලියව 20 එහා පැත්ශතන් වැඩි කරවශකොට, ශම් අතින් 
ශෙොකද කරන්ශන්? හාංගටා ගහටා තිශබවවා,  සිය ෙ රජශආ 
ශදපාර්තශම්න්ුරවලින්, ්යතවවලින් ගන්ව ගාසනුර සියයට 
14කින් වැඩි කරවවා කියා. ශෙශහෙ තෙයි කටුතුර කරශගව 
යන්ව හදන්ශන්. ඒ ලධසා ශම්ක අහුුර අය වැයක් ශවොශවයි. සොජ 
්රක්යණය කි වාට, ශෙොකක්ද ශෙුරො කියන්ශන්? ශපො ද 
වැසිකිිත වඩත්ුරශ  ඉහටා උසසන අරයාපව ්යතවවලින් උපාධි 
ටබා දීෙ සි දකිරීෙ දක්වාෙ ශපෞද්ගලික අාං යට ්රාරවා 
කරවවා. ළො සුරැකුම් ෙරයසනාාවශආ ඉහටා වැඩිහිටිශයෝ 
රැකබටා ගැ ෙ සි දකිරීෙ දක්වා ශපෞද්ගලික අාං යට ්රාරවා 
කරවවා. වී ගබඩා ඉදිකිරීශම් ඉහටා සිරකුවන් ුනවුත්ාාපවය 
කිරීෙ දක්වා ශපෞද්ගලික අාං යට ්රාරවා කරවවා.  දම්න්ය ෙැදින් 
ටික ශපෞද්ගලික අාං යට ශදන්ව ්රාරවා කරවවා. සියල්ට 
සහහා බ ද ගහටා, බ ද ගහටා ජවතාවශේ ශබොටුව මින්කන්වත්, 
ශෙොකක් ශහෝ රාජය ්දායෙක් හැටියට ජවතාව බ ද ශග වාට 
පසුව බටාශපොශරොත්ුර ශවවවා, අක් ගණශන් සිරකුශවෝ ටික 
බටා ගන්ව එක, ඒ කියන්ශන් ුනවුත්ාාපවය; ළො සුරැකුම් 
ෙරයසනාාවවට ළෙයි ටික බටා ගන්ව එක; අපිට ශසේවයක් කරුන 
වැඩිහිටිශයෝ බටා ගන්ව එක. වහුත් ඒකත් ශපෞද්ගලික අාං යට 
වම් ශදන්ව යන්ශන්, අපි ොසයකට වැඩි කාටයක් තිසනශසේ 
ජවතාවශේ බ ද හුදල් වියදම් කරශගව පාර්ලිශම්න්ුරශ  ශෙශහෙ 
කාා කරව එශක් ශත්ුෙ ශෙොකක්ද කියා අපි අහවවා.  

ගු ලධශයෝජය කාරක සභාපතිුරෙලධ, අවසාවශආ ෙට 
කියන්ව තිශබන්ශන් ශෙයයි. ශම් විධියට ලිහිල්කරණය කරශගව 
ගිහිල්ටා ශෙොව ්ටවට්ටම් දැම්ෙත්, ශෙතැව ශත්ුම් ගත ුතුරව 
තිශබන්ශන් ශෙශහෙ ක්රියාත්ෙක කරන්ව ්ර්ිකක ප්රතිපත්තිය 
අසෙත් කියව එකයි. ඒ අසෙත්කෙ තෙයි ශපන්නුම් කරන්ශන්. 
එුරෙන්ටා කාටයක් ඒක ුතද්රශයන් වසාශගව සිටියා. දැන් 
ුතද්රය වැහැ. ුතද්රය අවසන් ශවටා අන්ු ද 10ක් ගත ශවටාත් 
්ර්ිකකය හදන්ව බැන් ශවටා තිශබවවා. ඒකට ශකොශහන් ශහෝ 
ශහේුරවක් අල්ටාශගව ශවව ශවව ශහේුර ඉදින්පත් කරවවා. ඒ 
ලධසා ්ර්ිකක ප්රතිපත්තිශආ වරදෙ තෙයි ශම් විවිර සාංඛයා  
ශල්ඛවවලින් ශපන්නුම් කරන්ශන් කියමින් ෙෙ වතර ශවවවා. 
ශබොශහොෙ සනුරතියි. 

 

ගුණ ියමය ජය කාරක ්භාපිනතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

ශබොශහොෙ සනුරතියි. The next speaker is the Hon. (Mrs.) 

Thalatha Atukorale. You have 20 minutes. Order, please! 
Before she starts, will an Hon. Member propose the Hon. 
Anura Sidney Jayarathne to the Chair? 

 

ගුණ තලතා අතුමක රල මහසත්මිය (අධිකරණ හසා 

බ්දධානාගාර ප්රින්ං ප්කරණ අමාතයතුමිය) 
(மாண்புமிகு (திருமதி) தலதா அத்துயகாரல -  ீதி மற்றும் 

சிகறச்சாகலகள் மறுசீரகமப்பு அகமச்சர்) 

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale - Minister of Justice 
and Prison Reforms) 

Sir, I propose that the Hon. Anura Sidney Jayarathne 
do now take the Chair. 

 

ප්රශ්පනය විම්න ලින්ද  ්භා ්ේමත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

395 396 

[ගු (නවදය  වලින්ද ජයතිසනස ෙහතා] 
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අනතුුණව ගුණ ියමය ජය කාරක ්භාපිනතුමා මූලා්නමය්ද 
ඉවත් වූමය්ද  ගුණ අනුර සිඩ්ිය ජයරත්න මහසතා මූලා්නාරූඪ විය. 

 

 அதன்பிறகு, குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்று அகலயவ, மாண்புமிகு அனுர சிட்னி ஜயரத்ன 

அவர்கள் தகலகம வகித்தார்கள். 
 

Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES 
left the Chair, and THE  HON. ANURA SIDNEY JAYARATHNE took 
the Chair. 

 
[අ.භා. 1.()] 
 

ගුණ තලතා අතුමක රල මහසත්මිය (අධිකරණ හසා 

බ්දධානාගාර ප්රින්ං ප්කරණ අමාතයතුමිය) 
(மாண்புமிகு (திருமதி) தலதா அத்துயகாரல -  ீதி மற்றும் 

சிகறச்சாகலகள் மறுசீரகமப்பு அகமச்சர்) 

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale - Minister of Justice 
and Prison Reforms) 

මූටාසවාූපඪ ගු ෙන්ත්රීුරෙලධ, ගු හුදල් ඇෙතිුරොශේ 

ශදවැලධ අය වැය හැටියට සහ එක්සත් ජාතික ශපරහුශඩු අය 

වැයක් හැටියට ශම් රශට් සිය ෙ පාර් නව ශවනුශවන් යෙක් ටබා 

ශදන්වට ශයෝජවා ගණවාවක් ඇුරළත් කර හුදල් ඇෙතිුරො 

ශෙවර අය වැය ඉදින්පත් කිරීෙ ගැව අප සන්ශතෝය ශවවවා. 

විශ ේයශයන්ෙ ගු ොංගට සෙරවීර ඇෙතිුරො ලධහතො ව 

ශපොශළොශ  පය ගසා ජීවත් ශවව ඇෙතිවරශයක් හැටියට ශෙවර 

අය වැය ශයෝජවා සකසන කිරීශම්දී සිය ෙ පාර් නව එකුර 

කරගත්තා. ඒ අනුව විශ ේයශයන්ෙ අශේ අොතයාාං වටට පවා 

අතයව යෙ ශවව ශද්වල් සම්බන්රව සහ කඩිවමින්  විය ුතුර යැයි 

බටාශපොශරොත්ුර ශවව කුණු ගැව තෙයි එුරො ලධරන්තරශයන් 

අපත් සෙක සාකච්ඡා කශළේ. ඒ හැෙ ශ ටාවකෙ ශගොවියාශේ, 

කම්කුවාශේ ඉහටා ඉතාෙ දිුතණු වයවසායකයා දක්වා ශවොශයක් 

්කාරශආ සහව ඇති කරන්වටත්, රශට් ්දායම් වියෙතාව වැති 

කරන්වටත් එුරො වි ාට ෙහන්සියක් අරශගව කටුතුර කර 

තිශබවවා කියව එකත් ශම් අවසනාාශ  අපි එුරො සම්බන්රව 

කෘතශ දී පූර්වකව  ෙතක් කරන්වට කැෙැතියි.  

එදා එුරො අය වැය කාාව කරන්ව පටන් ගන්වශකොටෙ, ගම් 

ශපරිතය වැඩසටහව ගැව ෙතක් කළා. ගම්  ශපරිතය වැඩසටහව 

සම්බන්රශයන් කාා කරවශකොට, අපි සන්ශතෝය ශවවවා. 

විශ ේයශයන්ෙ අප ලධශයෝජවය කරව  දයනකර ප්රශද් වටට අධිශ ගී 

ොර්ග එශහෙ වැත්වම් අපිට දරන්වට බැන් ශවොශයක් විධිශආ 

ශටොකු ශද්වල් සම්බන්රශයන් ශවොව අහිාංසක මිලධසුන්ට ශටඩක්, 

 දකක් න්ණාෙ ශසොයා බටන්වට, අතයව ය කුණක් සම්බන්රව 

ශසොයා බටන්වට, ඒ වාශේෙ පාසල් යව දුවන් සම්බන්රව 

ශසොයා බැලීෙට යවාදී ශම් හැෙ එකක් ගැවෙ ශසොයා බටා අව ය 

කටුතුර කිරීෙ සහහා එුරො රජශආ ෙැදිහත්වීශෙන් සිය ෙ 

ෙන්ත්රීවුන්ට ෙැතිවරණ ශකොට්සාස ෙට්ටමින්  හුදල් ටබා ශදන්ව 

කටුතුර කළා. පසු ගිය අන්ුද්ශද් අපි ඒ සහහා ුපියල් මිලියව 

200ක් වාශේ හුදටක් බටාශපොශරොත්ුර න්ණත්, ුපියල් මිලියව 

100ක් වාශේ තෙයි පළහුවැලධ අදි යශර්දී ටබා  දන්ශන්. වහුත් 

ඔක්ශතෝබර් 2) වැලධ දා ඇති න්ණු කුෙන්්රණකාරී තත්ත්වයත් 

සෙක එෙ වැඩ කටුතුර පවා සෙහර ශ ටාවට භාශගට වැවුරණා. 

වහුත්, එුරො ශම් වර්යශආ "ගම්ශපරිතය" වැඩසටහවට ශවන් 

කරව ප්රතිපාදව ප්රොණය ුපියල් මිලියව 200 සිට 300 දක්වා 

වැඩි කරන්ව කටුතුර කර, ශයෝජවා කර තිශබවවා.  

මූටාසවාූපඪ ගු ෙන්ත්රීුරෙලධ, “Enterprise Sri Lanka” 

වැඩසටහව "ණය ෙර උගුටක්" හැටියට ශවොශයකුත් ශදවා අර්ා 

කාවය කරන්ව ුනළුවන්. වහුත්, ශෙෙ වැඩසටහශන් තිශබව 

වැදගත්කෙ ශෙොකක්ද  කියව එක ගැව කාා කරවවා අක්යි. ශෙෙ 

වැඩසටහව යටශත් ටබා ශදව ඇතැම් ණය, ශපොලී රහිත ණය 

හැටියට තෙයි ටබා ශදන්ව කටුතුර කර තිශබන්ශන්. ඒ ගැව 

විශ ේයශයන් සන්ශතෝය ශවන්ව ඕව්. ශෙෙ වැඩසටහව 

ක්රියාත්ෙක න්ශඩු පසුගිය අන්ුද්ශද් ෙැද භාගශආ විතර ඉහටායි. 

හැබැයි, සෙහර රජශආ බැාංකු ශෙෙ වැඩසටහව ක්රියාත්ෙක කරද්දී 

ඇතැම් ලධටරාන්න්ශේ අත්තශවෝෙතික ක්රියා පිිතශවළ ලධසා ශෙහි 

වාසිය ශබොශහෝ විට ගම්වට ජීවත් වව අයට ටබා ගන්ව බැන් 

න්ණා. ුනාංික ෙනුසනසශයක් වම්, ුනාංික වයාපාන්කශයක් වම්, ශගොඩ 

වැශගන්ව හදව වයාපාන්කශයක් වම් ඒ කටුතත්ත කර ගන්ව 

බැන් න්ණා. ශෙොකද, රජශආ බැාංකුවට ඇතැම් ලධටරාන්න් 

අත්තශවෝෙතික කටුතුර ලධසා. ශපෞද්ගලික බැාංකු වම් 

න්වෙවාශවන්ෙ තෙන් ශවතට ජවතාව එකුර කර ගන්ව බටව 

බව ෙෙ විශ ේයශයන් ෙතක් කරන්ව ඕව්. හැබැයි, රජශආ 

බැාංකුවට සෙහර ශවටාවට තිශබව වැඩ පිිතශවළ, සෙහර 

ලධටරාන්න්ශේ වැඩ පිිතශවළ ලධසා එහි ප්රතිටාභය ටබා ගන්වට 

ඇතැහුන්ට බැන් න්ණා. ඒක බැාංකුශ  වරදක් ශවොශවයි. ඒ ලධසාෙ 

එුරො ශම් අය වැය ශයෝජවා එක්කෙ 1924 කියටා පැමිණියේලි 

කරන්වට විශ ේෂිත  දරකාව අාංකයක් ටබා දීටා තිශබවවා. ඒකත් 

ඉතාෙ වැදගත් ශදයක් හැටියට ෙතක් කරන්වට ඕව්. 

“Enterprise Sri Lanka” ණය වැඩසටහව යටශත් ුපියල් 

ටක්ය 4, ටක්ය 10 සිට මිලියව 74, මිලියව 100 සහ 240 දක්වා 

දක්වා වි ාට ණය හුදල් ප්රොණයක් ඉතාෙ අක් ශපොලී අගයක් ෙත 

ටබා ශදන්වට අව ය කටුතුර සම්පාදවය කරටා තිශබවවා. ශම් 

"ණය" කියටා කි වාට, ඇත්තටෙ ශපොලී රහිත ණයත් තිශබවවා. 

දැන් සෙහර වාණියේජ බැාංකුවලින් ණය ගන්වශකොට ශපොලිය 

සාොවයශයන් සියයට 1(යි ශහෝ 14යි. වහුත්, විශ ේයශයන්ෙ 

ශපරපාසල්වටට ටක්ය 20 ඉහටා ණය ටබා ශදන්ව කටුතුර 

කරවශකොට ඒ සහහා අය කරව ශපොලිශයන් භාගයක් -සියයට 

40ක්- රජය දරවශකොට ඉුරු සියයට ).93 තෙයි ප්රතිටාභියාට 

දරන්ව සිද්ර ශවන්ශන්. ඒ වාශේෙ විශද්  ශසේවා ලධුතක්ති 

කාර්යාාං ශආ ලියා පදිාංික වූ විශද් ගත රමිකයන් ශවනුශවන් 

"සිහිව ොිතගා" ණය ශයෝජවා රෙයක් හඳුන්වා දී තිශබවවා. 

අශේ ෙන්ත්රීුරශෙක්  කි වා, සිහිව ොිතගා ගැව. සිහිව ොිතගා 

ගැව කාා කරවශකොට අපි කියන්වෙ ඕව් ශදයක් තෙයි, අශේ 

ශබොශහෝ කාන්තාවන් පිට රට යන්ශන් තෙන්ට කියටා ශගයක් 

හදා ගන්ව. හැබැයි, ශෙෙ ණය ටබා දීශම්දී විශද්  ශසේවා ලධුතක්ති 

කාර්යාාං ශආ ලියා පදිාංිකය අලධවාර්ය කර තිශබවවා. ඒශකන් 

එුරො කුණු ශදකක් බටාශපොශරොත්ුර ශවටා තිශබවවා. එකක්, 

විශද්  රැකියාගතවන්වන්ශේ සුරක්ෂිතභාවය ශවනුශවන් හා 

විශද් ගතවූවන්ශගන් ශම් රටට ටැශබව හුදල්වටට යම්කිසි 

අගයක්, වැදගත්කෙක් ටබා ශදන්ව. ඒ අයටත් මිලියව 10 දක්වා 

ණය හුදටක් ටබා ගන්ව ුනළුවන්; ශපොලී අනුපාතය සියයට 3.()යි. 

ඒ ශපොලිශයන් සියයට 74ක් දරන්ශන් රජශයන්.  “Enterprise Sri 

Lanka” වැඩසටහව සෙහර අය හිතට එකකව පිිතගන්ව කැෙැති 

වැති න්ණාට, 'ණය ශගොඩක්' හැටියට එය ශපන්නුවාට 

විශ ේයශයන්ෙ වැඩිහිටි ලධවාස හදව අයට, ඒ සහහා හුදල් 

්ශයෝජවය කරව අයට අව ය ණය හුදල් ටබා දීටා 

දින්ගැන්වීෙක් කරන්ව රජය බටාශපොශරොත්ුර වවවා. යෙක් කෙක් 

තිශබව, ශගවටා වැඩිහිටි ලධවාසවට ඉන්ව ුනළුවන් අය ශම් රශට් 

ඉන්වවා. හැබැයි, ඒ ශගොල්ටන්ට අව ය පහසුකම් අශේ රශට් 

තවෙ වැහැ.     

ඒ වාශේෙ, අද රැකියාවටට පිටත්ශවව ශදෙ පියන්ට පාසට 

ඇන්ටා එව දුවන් ශහෝ අන්ු ද පහට අක් කුඩා දුවන් තියටා 

යන්ව තැවක් වැති අවසනාා ඕව් තරම් තිශබවවා. කාන්තා හා 

ළො කටුතුර අොතයාාං ශආ අධීක්යණය යටශත් එවැලධ දුවන් 

රහවා තබන්වට අව ය සනාාව පවත්වාශගව යන්වට 

ුනළුවන්කෙක් ඇති කරටා තිශබවවා. ඒ සහහා අව ය ණය හුදල් 

“Enterprise Sri Lanka” වැඩ සටහව ුරිතන් ටබා ශදවවා. 

“Enterprise Sri Lanka” වැඩ සටහව හරහා හැෙ පැත්තක් ගැවෙ 
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පාර්ලිශම්න්ුරව 

බටටා තිශබවවා. පාසල් ළහුන් ප්රවාහවය කරව ව්න් රා මිටදී 

ගන්වා අයට, ෙඟී ප්රවාහවය සහහා බසන ගන්වා අයට, ලධවාස හදව 

අයට, තෙන්ශේ වයාපාර වැඩි දිුතණු කර ගන්වා අයට ශම් හරහා 

ණය හුදල් ටබා ශදවවා. ශෙහි තිශබව අගය කළ ුතුර ශද් තෙයි 

දරා ගන්වට බැන් ශපොලියකින් ශතොරව, එවම් ශපොලිශයන් යම්කිසි 

ශකොටසක් රජශයන් දරව ගෙන්, සියයට 3.93 එශහෙ වැත්වම් 

සියයට ).93 වාශේ අක්  ශපොලියකට ශම් හුදල් දීෙ. ඉතාෙ සාර්ාක 

විධියට, වැවත  ශපොලිය අය කර ගන්වට ුනළුවන් විධියට තෙයි ශම් 

ණය හුදල් ටබා ශදන්ශන්.  ඒ වාශේෙ ශම් යටශත් ණය වර්ග 

කිහිපයක්ෙ තිශබවවා, සම්පූර්ණශයන්ෙ ශපොලිශයන් ශතොරව ටබා 

ශදව. ශම් ණය හුදල් අන්ු ද 10කින්, අන්ු ද 12කින් ්පසු 

ශගවන්වට ුනළුවන්.  

ඉතාෙ ශපොඩි ණය ටබා ශදව විට ඒවාට බැාංකුවට ඇප 

තියන්වට අව ය ශවන්ශන් වැහැ. තෙන් ගන්වා ණය හුදශල් 

ප්රොණය අනුව තෙයි ඒවා තීරණය ශවන්ශන්. හුදල් ඇෙතිුරො 

පසුගිය අන්ුද්ශද් ක්රියාත්ෙක කළ "ගම්ශපරිතය" සහ 

"එන්ටර්ප්රයිසන ශ්රී ටාංකා" කියව වැඩසටහන් ශදකෙ ශවොවවත්වා 

ඉදින්යට ශගව යව විට, -සෙහර අය ශම්වා වවත්වන්වට, අර 

කි වා වාශේ පළහුශවලධ කැම්වට්  රැසනවීශම්දීෙ කාා කළාට,- එහි 

ප්රතිටාභය එක  ශකොටසකට ශවොශවයි, වයාපාන්කයාශේ, 

ශගොවියාශේ ඉහටා හැෙ ශකවාටෙ, හුළු රටටෙ ටබා ගන්වට 

ුනළුවන්කෙක් තිශබවවා. 

මූටාසවාූපඪ ගු ෙන්ත්රීුරෙලධ, ඒ වාශේෙ තෙයි කුුඳු 

අපවයවය සම්බන්රශයන් දින් ගන්වන්වට ඒ  ුනණපණු ්යතව 

ඇති කරන්වට අව යයි. ශෙොකද, කුුඳු වගා කරන්වට ඉතාෙ 

ශහොහ පන්සරයක් අපට තිශබවවා. ඒ සහහා ුනු ද න්ණු පින්සක් 

දකුණු පළාශත් ජීවත් ශවවවා. හැබැයි, අපට තවෙ අපවයව 

ශවශළහ ශපොළ ටබා ගන්වට බැන්ශවටා තිශබවවා. 

ටාාංකිකශයකුශගන් න්ණත් කුුඳු ශේන්ශන් ශකොශහන්ද කියටා 

අණපශවොත් කියන්ශන් අේලධදිග ්සියාශ  ශවවත් රටවට වම්. 

ශම්කට බටපාව කාරණා තිශබවවා. එෙ ලධසා කුුඳු වැ වත් එහි 

ප්රතිලටයක් ටැශබන්ශන් වැහැ. හන් ුනණපණුවක් ඇතිව අපවයවය 

කළ හැකි තරෙටෙ උසසන ෙට්ටමින් ඒ කටුතත්ත ශකශරන්වට 

ඕව්. හුදල් අොතයුරො ශෙවර අය වැශයන් ඒ සහහා 

දින්ගැන්වීෙක් ටබාදීටා තිශබවවා.  

මූටාසවාූපඪ ගු ෙන්ත්රීුරෙලධ, ඒ වාශේෙ “Enterprise Sri 

Lanka” වැඩ සටහව හරහා ධීවර ක්ශයේ්රය සහහා වව 

තාක්යණයත් සෙක තිශබව බණපදිව යා්රා මිටදී ගන්වට අව ය 

පහසුකම් ටබාදීටා තිශබවවා. වැසිකිිත වැති ලධවාස ඕව් තරම් 

තිශබව බව අපි දන්වවා. හුදල් ඇෙතිුරො අය වැය ඉදින්පත් කළ 

දිවශආත් කි ශ  අපට හිතා ගන්ව බැන්, දරා ගන්ව බැන් වයාපෘති 

ශම් රශට් සිද්ර න්ණත් තවෙත් ඉතාෙත් පසුගාක් තත්ත්වශයන් ඒ 

පහසුකම් තිශබව බවයි.  

වැසිකිිතශආ අව යතාව ගැව කාා කරව විට, ස පාරක්යාව 

ගැව කාා කරව විට ශසෞඛය සම්පන්ව  ශරෝගී ජවතාවක් 

ම්හිවීෙ සහහා අලධවාර්යශයන්ෙ පවි්ර වැසිකිිත අතයව ය ශවවවා. 

ෙෙ හිතන්ශන් වැහැ, ක්ට ඉසනශසල්ටා කිසිෙ හුදල් ඇෙතිවරශයක් 

අක්ෙ තරමින් ඒ ගැව කල්පවා කළා කියටාවත්. ශම් 

සම්බන්රශයන් ශවොශයකුත් විශ චව කරව අයට, ඒ ගැව 

හ්ල් වට කාා කරව අයට, ඒ ගැව පහත් විධියට බටව අයට ෙෙ 

ශබොශහොෙ කාුණියේකව කියවවා, ඒක තෙයි අශේ ගම්වට 

තත්ත්වය කියටා. අශේ දිසන්රික්කශආ ශම් දිවවට ක්රියාත්ෙක වව 

ශටෝක බැාංකු ජට වයාපෘතියක් තිශබවවා. ඒශක් එක අදියරක් 

තෙයි වැසිකිිත වැති අයට වැසිකිිත ටබාදීෙ සහහා හුදල් ශවන් 

කිරීෙ. ශම්වාට හිවා ශවන්වට ශහොහ වැහැ. රටක්, ජාතියක් 

හැටියට අපට අධිශ ගී ොර්ග තිශබවවා, අපි අන්ු ද බර ගණවක 

ඉතිහාසයකට උුෙකම් කියවවා, අපි සිාංහට ජාතිය ගැව කාා 

කරවවා. එශහෙවම් ඇයි අපට ශෙශහෙ ශවටා තිශබන්ශන් කියව 

එක ගැව අපි ශපො සඩක් කල්පවා කරන්වට ඕව්. රශට් ජීවත්වව 

සෙසනත ජවතාව උුරශර්ද, දකුශඩුද කියා වැහැ, ඒ හැෙ 

ශකශවකුටෙ ටැම්ය ුතුර පහසුකම් හා ඒ අවසනාාවන් ටබා දීෙට 

අද හුදල් අොතයුරො ඒ වගකීෙ භාර අරශගව කටුතුර  කිරීෙ 

ගැව අපි සන්ශතෝය ශවවවා.  

 රත්වුනර දිසන්රික්කය සම්බන්රශයන් කාටයක් තිසනශසේ අපි 

කාා කළ කාරණා කිහිපයක් ශම් අය වැශයන් ඉටු ශවටා තිබීෙ 

ගැව විශ ේයශයන්ෙ ෙෙ සන්ශතෝය ශවවවා. අශේ දිසන්රික්කය 

ලධශයෝජවය කරව ශජෝන් ශසශවවිරත්ව හිටුන ඇෙතිුරො ශම් 

අවසනාාශ  ශම් ගු සභාශ  ඉන්වවා. එුරො දන්වවා, ෙැණියේක් 

කර්ොන්තය  හා ශත් කර්ොන්තය අශේ දිසන්රික්කයට ඉතා වැදගත් 

වව බව. ෙැණියේක් කර්ොන්තය සම්බන්රශයන් සහව ටබා ශදව 

තරෙට ෙැණියේක් අපවයවය වැඩි ශවවවා. ේත කාලීව වව 

ප්රවණතාවය තෙයි ශවොකැපූ, ඔප ශවොදැමූ ගල් ශගවැල්ටා ශම් 

රශට් තිශබව ඉතාෙ ශහොහ තාක්යණශයන් ඒවා value add  කර, 

්පසු පිටරට යවව එක. වි ාට ්දායෙක් ටබව කර්ොන්තයක්  

බවට අද එය පත්ශවටා තිශබවවා. අශේ දිසන්රික්කශආ ශබොශහෝ 

වයාපාන්කයින් අද ඒ තත්ත්වය ඇති කර ශගව තිශබවවා. හුදල් 

ඇෙතිුරො ශෙවර අය වැශයන් ෙැණියේක් කැීඩෙ සහ ඔප දැක්ෙ 

සහහා  ්වයවය කරව යන්ශ්රෝපකරණ ෙත පවවා ඇති වරාය 

හා ගුවන්   ශතොටුශපොළ බ ද, ශර්ගු බ ද ශෙන්ෙ ්වයලධක ශවොකැපූ  

ෙැණියේක් ගල් ෙත පවවා ඇති වරාය හා ගුවන් ශතොටුශපොළ බ ද 

සියයට 7.4 සිට සියයට 2.4 දක්වා අක් කරන්ව ශයෝජවා කර 

තිශබවවා. එෙ දිසන්රික්කය ලධශයෝජව ය කරව ශකශවක් හැටියට 

ඒ සම්බන්රශයන් එුරොට ෙෙ සනුරතිවන්ත ශවවවා.  

මූටාසවාූපඪ ගු ෙන්ත්රීුරෙලධ, අපිත් ජීවත් ශවන්ශන් ශත් 

කර්ොන්තශයන්. ඇත්තටෙ අශේ රශට් ශත් කර්ොන්තයට හිමි වී 

තිුණණු තත්ත්වය පසු ගිය කාටශආ  සිට ටිකක් අක් ශවමින් ්වා. 

ශටෝකයත් එක්ක අපිට ශටොකු තරගයක් ශදන්ව සිද්ර ශවටා 

තිුණණා. තවෙත් එය තිශබවවා. ශත් කර්ොන්තය සහහා දින් 

ගැන්වීම් කිරීෙ ශත් කර්ොන්තශආ ශයදී  සිටිව අයට ඉතාෙත් 

 වැදගත් ශවවවා. ඒ අයට ුනළුවන් උපන්ෙ සහව විශ ේයශයන්ෙ 

අපවයව  ක්ශයේ්රයට අදාළ වව සහව ටබා ශදන්වට එුරො ක්රියා 

කර තිශබවවා.  ඒ කියන්ශන්,  කලින් ශත් කර්ොන්තය වාශේ 

ශද්වටට ්ර්ිකක ශසේවා ගාසනුරවක් අය කළා.  ඒ ගාසනුරව සියයට 

0.4  සිට සියයට 0.24 දක්වා  අක් කර තිශබවවා.  ශත් 

කර්ොන්ත ාටාවටට වාශේෙ විශ ේයශයන් කුඩා ශත් වුර 

හිමියන්ටත් එයින් වි ාට සහවයක් සැටශසවවා.  

මූටාසවාූපඪ ගු ෙන්ත්රීුරෙලධ, ඒ වාශේෙ අශේ දිසන්රික්කයට 

ශටොකු සහවයක් ශවවවා, ුවන්ුනර අධිශ ගී ොර්ගය. අධිශ ගී 

ොර්ග දකුණට හැ දණා; දැන් උුරරට හැශදවවා; ෙරයෙට 

හැශදවවා. රත්වුනර දිසන්රික්කය දකුණු පළාතටෙ සම්බන්ර ශවව  

දිසන්රික්කයක් ලධසා ුවන්ුනර අධිශ ගී ොර්ගය ඉදි කිරීෙට අව ය  

මූලික කටුතුර සහ ඒ සදහා අව ය ්රම්භයක් ටබා ශදන්ව 

එුරො කටුතුර කිරීෙ ගැව ෙෙ දිසන්රික්කය ශවනුශවනුත් එුරොට 

සනුරතිවන්ත ශවවවා. දක්ෂිණ අධිශ ගී ොර්ගයට සම්බන්ර කර 

තෙයි ශම් ුවන්ුනර අධිශ ගී ොර්ගය ශගොඩ වකන්වට යන්ශන්.  

ෙට අදාළ, ෙෙ කටුතුර කරව අධිකරණ හා බන්රවාගාර 

අොතයාාං ය ගැව දීර්ඝ සාකච්ඡාවක් පසුගිය කාටශආ තිුණණා. 

පසු ගිය අන්ුද්ශද් ෙැද භාගශආ විතර තෙයි ජවාධිපතිුරො ඒ 

ගැව කාා කරන්වට පටන් ගත්ශත්. ෙත්ද්රවය ලධසා සිරගත ශවව 

අය, සිර දඬුවම් විිනව අය, ෙත් ද්රවයවටට ඇේබැහි ශවච්ච අය  

399 400 

[ගු තටතා අුරශකෝරට ෙහත්මිය] 
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සම්බන්රශයන් කිසිෙ වැඩ පිිතශවළක් ගැව ශම් තාක් කාටයක් 

කිසිෙ ශකශවක් කල්පවා කර තිුණශඩු වැහැ. ඕව්ෙ ශකශවක් 

දන්වවා, සෙහර ුනද්ගටයන් ෙත් ද්රවය සම්බන්රශයන් ශපොඩි 

කාටයකට බන්රවාගාර ගත ශවටා ඉහටා ්පසු ටික කාටයක් 

ශගදර ගිහින් ඉහටා ්ශයත් ඒ වැඩයටෙ බන්රවාගාර ගත ශවව 

බව. ශම් අය ශෙයින් හුදවා ගන්ශන් ශකොශහොෙද කියා අපි 

බටන්වට ඕව්. එුරො එදා ප්රකා  කළා වාශේ ෙත්ද්රවය පාවිච්ික 

කිරීෙ ශහේුරශවන් බන්රවාගාර ගත ශවව අය, ඉතාෙ ශපොඩි 

ප්රොණයක් ශහෝ ළක තබා ශගව සිටියාය කියා ශහෝ  සිර ගත ශවව 

ශකශවක් ්පසු  එන්ශන් ෙහා ශවවසන ුනද්ගටශයක්  හැ ටියට. 

ශෙොකද, ශම් ුනද්ගටයින් රහවා සිටින්ව ට ශවවෙ තැවක් 

ශකොශහේවත් තිුණශඩු වැහැ.  

 
ගුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගු ඇෙතිුරමියට තවත් විවාඩි ශදකක කාටයක් පෙණයි 

තිශබන්ශන්.  

 
ගුණ තලතා අතුමක රල මහසත්මිය  
(மாண்புமிகு (திருமதி) தலதா அத்துயகாரல) 

(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
ශහොහයි. මූටාසවාූපඪ ගු ෙන්ත්රීුරෙලධ.    

බරපතළ ගණශආ වැරදි කරුන අය යව තැන්වටටෙ තෙයි ඒ 

හැෙ ශකවාටෙ යන්ව ශවන්ශන්. ඒ ලධසා තෙයි එුරො අපි 

එක්කත් සාකච්ඡා කරටා ෙත්ද්රවයවටට ඇේබැහි න්ණු අය 

ුනවුත්ාාපවය කරන්ව අශේුනසනස සහ වීරවිට ප්රශද් වට සනාාව 

ශදකක් ශතෝරා ශගව තිශබන්ශන්. ශෙොවෙ ශහේුරවකටවත් ඒවා 

ශපෞද්ගලික අාං යට භාර ශදන්ශන් වැහැ. ඒක වැරදි 

අවශබෝරයක්. ශපෞද්ගලික අාං යට ඕව් තරම් ුනළුවන් අපට උද  

කරන්ව. දැනුත් අපට එක එක අවසනාාවටදී එක එක සාංවිරාව 

ඇවිල්ටා උද  කරවවා. ඒ උද  ඒ සනාාවවටදිත් ටබා ශගව ඒ 

අයශේත් උද  ඇතිව වැඩ කටුතුර කරන්ව අපට ුනළුවන්. ඒ 

වාශේෙ කාන්තා රැහවියන් වි ාට ප්රොණයක් සිරගත ශවටා 

ඉන්වවා. ඒ ශගොල්ටන්ට ශදොම්ශේ සනාාවයක් ටබා ශදන්වත් 

එුරො කටුතුර කළා. ෙට දීර්ඝ ව ශයන් කාා කරන්ව ශබොශහෝ 

ශද්වල් තිුණණත් ඒ හැෙ කුණක්ෙ කියන්ව ෙට කාටය වැහැ.  

විශ ේයශයන්ෙ සෙෘද්ධි සහවාරාරය ටක්ය හයකට ටබා දීෙට 

කටුතුර කිරීෙ ගැව එුරොට ෙෙ සනුරතිවන්ත වවවා. ශෙොකද, 

1994 වසශර් සෙෘද්ධි වයාපාරය පටන් ගත් දවශසේ ඉහටා අද 

වවුරු සෙෘද්ධි සහවාරාරය ටබව අයත් ඉන්වවා. හැබැයි, 

කිසිෙ සවිබට ගැන්වීෙක් සිද්ර ශකශරන්ශන් වැහැ. එදා රණසිාංහ 

ශප්රේෙදාස ෙැතිුරො "ජවසවිය" වයාපෘතිය කශළේ ටට වඩා ශවවසන 

්කාරයකිනුයි. අද වව විට සෙෘද්ධි වයාපාරයට අන්ු ද 24ක් 

ගතශවටා තිශබවවා. අද ශම්ක ශද් පාටව වයාපාරයක් බවට පත් 

ශවටා පක්යය  බටටා තෙයි සෙෘද්ධි සහවාරාරය ටබා ශදන්ශන්. 

සෙෘද්ධි ලධටරාන්න් හැටියට සම්පූර්ණශයන්ෙ ශද් පාටව වැඩ 

පිිතශවළක ලධරත ශවවශකොට ශෙොවෙ ශහේුරවකටවත් සෙෘද්ධි 

සහවාරාරය ශවොටැුණණු, කිසිෙ ්දායෙක් වැති ශබොශහොෙ 

අස රණ න්ණු පන්ල් ගණවාවක් අශේ රශට් ජීවත් ශවවවා. අපි 

කියන්ශන් ශම් සෙෘද්ධි සහවාරාරය එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකයන්  

බටා ශදන්ව ශවොශවයි. ශෙය පක්ය ශේදයකින් ශතොරව වැති බැන් 

අහිාංසක ෙනුයයශයකුට ටබා ශදව දීෙවාවක් හැටියට ටැම්ය ුතුර 

ශදයක්. ශම්ක ශද් පාටවය ශෙොවෙ ශහේුරවකටවත් සම්බන්ර කර 

ගන්ශන් වැතිව කළ ුතුර ශදයක්.  දේපත් අහිාංසක මිලධසුන්ට ටබා 

ශදව ශෙෙ දීෙවාව තවත් ටක්ය හයකට ටබා ශදන්ව එුරො 

තීරණය කිරීෙ ගැවත් අපි එුරොට සනුරතිවන්ත වවවා. එපෙණක් 

ශවොශවයි,  අරයාපවයට, ශසෞඛයයට, රජශආ ශසේවකයන්ශේ පඩි 

වැඩිවීම් වැලධ ශවොශයකුත් ශද්වල්වටට වි ාට හුදටක් ශෙවර අය 

වැශයන් ශවන් කර තිශබවවා. විශ ේයශයන්ෙ අශේ අ ත් ගිටන් 

රා ශසේවය ශවනුශවන් අ ශතන් මූලික වැවුරම් සනාාව 

 ශගොඩවකන්වත් ශයෝජවා කරටා තිශබවවා.  රණවිුවන් 

ඉසනසරහට දා ශගව ශල්බල් ගහ ගන්වා අය කවදාවත් 

රණවිුශවෝ ගැව හිතුන වැති පැත්තක් අශේ හුදල් ඇෙතිුරො 

හිතටා තිශබවවා. විරාමිකයන් සම්බන්රශයනුත් එුරො හිතටා 

තිශබවවා. ඒ සිය  ශද් ශවනුශවන්ෙ එුරොට සනුරතිවන්ත ශවමින් 

ො ලධහඬ වවවා. ශබොශහොෙ සනුරතියි.  

 
ගුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

සනුරතියි ගු ඇෙතිුරමියලධ. ක්ළකට,  ඩේලි .ඩී.ශේ. 

ශසශවවිරත්ව ෙැතිුරොට විවාඩි 1(ක කාටයක් තිශබවවා.  

 
[අ.භා. 2.0)] 
 
ගුණ ඩේලිේ.ඩී.මේ. ම්මනවිරත්න මහසතා 
(மாண்புமிகு  டபிள்யு.டி.யஜ. தசதனவிரத்ன) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

මූටාසවාූපඪ ගු ෙන්ත්රීුරෙලධ, ෙෙ ඇත්ශතන්ෙ සන්ශතෝය 

ශවවවා ෙෙ ලධශයෝජවය කරව රත්වුනර දිසන්රික්කයෙ 

ලධශයෝජවය කරව ගු තටතා අුරශකෝරට ඇෙතිුරමියශේ 

කාාශවන් පසුව වචව කිහිපයක් කාා කරන්ව ටැබීෙ ගැව. 

එුරමිය කියුන ඒ දිසන්රික්කය ුරළ සහ ඒ වාශේෙ අද සොජය ුරළ 

පවතිව යම් යම් ්ර්ිකක ප්ර නව සම්බන්රව ගත ුතුර පියවර ගැව 

ගු හුදල් ඇෙතිුරො ප්රකා  කළ සෙහර කාරණා ගැව ෙෙත් 

එකක වවවා. ෙෙ විශ ේයශයන් ෙතක් කරන්වට ඕව්, ශෙවර අය 

වැය වාර්තාව ඉදින්පත් කරවශකොට රශට් ජවතාවට ශටොකු 

බටාශපොශරොත්ුර සහගත තත්ත්වයක් ඇති ශවටා තිුණණු බව. අශේ 

සෙහර ඇෙතිවු ප්රකා  කළා ශම් අය වැය ශම් රශට් ජවතාවට 

 ේත කාටශආදී ටබා ශවො දන්ව සහව රාශියක් ටබා ශදවවා 

කියටා. 

ජීවත්වීශම්දී අද හුණපණ දී තිශබව  දයනකරතා වැති කරටා,  

ජවතාවශේ ජීවව වියදෙ අක් කරටා,   රැකියා සුටබ වව, 

ජවතාවශේ ජීවව තත්ත්වය ලිහිල් කරව ශයෝජවා රාශියක් 

තිශබවවාය කියටා  තිුණණා. ටක්යනෙන් කින්ඇල්ට ඇෙතිුරො දිව 

කිහිපයක්ෙ ුනවත් පත්වටට ප්රකා  කරටා තිුණණා, ශම් අය වැය 

ශවවසන අය වැයක් කියටා. ඉතින්  ජවතාව බටාශපොශරොත්ුර 

න්ණා, ශම් අය වැශයන් බටාශපොශරොත්ුර ශවන්ශන් ටළක 

ෙැතිවරණයට ය්ෙ කියටා. ෙැතිවරණයට ය්ශම් මූලික අරහුණ 

ඇතිව ශහෝ තහුන්ට ප්රශයෝජවවත් ශයෝජවා අය වැශයන් එවවා 

වම් ජවතාව ඒවාට කැෙැතියි. වහුත්  හුදල් ඇෙතිුරො අය වැය 

ඉදින්පත් කළාට පසනශසේ අද අපට ශප  ගිහින් තිශබවවා, 

ජවතාවශේ ඒ සිය  බටාශපොශරොත්ුර සුන් ශවටා තිශබවවාය 

කියව කාරණය. ජවතාව බටාශපොශරොත්ුර ශවච්ච ඒ සහව,  

බටාශපොශරොත්ුර ශවච්ච මිට අක් වීම්, බ ද අක් වීම් අද  සිද්ර ශවටා 

වැහැ. ඒ ශවනුවට ශම් අය වැශයන් පසනශසේ තව බ ද ගණවාවක් 

පැවශරව තත්ත්වයක් තිශබවවා. රජශආ කාර්යාටයකට ගිහිල්ටා 

සාොවය ජව ජීවිතයට අව ය කරව  ලධට ප්රිකාවක් වැත්වම් 

යම්කිසි ශල්ඛවයක්, ලිපියක් ටබා ගත්තත් බ ද ශගවව 

තත්ත්වයකට අද පත් ශවවවා. එවැලධ තත්ත්වයක් තිශබවවා. 

උේපැන්ව සහතිකයක් ගන්ව ගියාෙ, ඒ වාශේෙ,  ලධට ව ශයන් 

ලධකුත් කරව ශවවයම් ්කාරශආ ලිපි ශල්ඛව ගන්ව ගියාෙ අද 

සියයට 14ක බද්දක් ශගවන්ව සිද්ර ශවටා තිශබවවා. ශම් විධියට 

හැෙ අාං යකින්ෙ බ දවලින් මින්කී සිටිව ජවතාවට තව තවත් බ ද 

ශගවන්ව සිද්ර න්ණාෙ ජවතාව එය ප්රතික්ශයේප කරවවාට කිසිෙ 

සැකයක් වැහැ.  ො මි්ර ොංගට සෙරවීර හුදල් ඇෙතිුරො ශම් අය 
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පාර්ලිශම්න්ුරව 

වැය ශකොච්චර මිහින් වදන්වලින් ප්රකා  කළත්, ඇත්ත ව ශයන්ෙ 

ශෙහි ඉතාෙ  රස අාං   තිශබවවා. ෙෙ එයින් එකක් ශදකක් 

ප්රකා  කරන්ව කැෙැතියි. විශ ේයශයන්ෙ ජවතාව 

බටාශපොශරොත්ුර න්ණා,  තහුන්ට දරන්ව බැන් ්කාරයට බ ද ගහටා 

ීඩඩවයට පත් කරව තත්ත්වය වැති ශවයි කියටා. වහුත් ඒ 

කිසිවක් සිද්ර න්ශඩු වැහැ. ඒ විතරක් ශවොශවයි, දැවට ප්රකා  

කරටා තිශබ  බ ද ලධසා ජවතාවට ඉදින්ශආදී ජීවත් ශවන්ව තව 

තවත් අපහසු වව බව පෙණක් අපට කියන්වට ුනළුවන්.   බණපතර 

බටයක් ශවොෙැතිකෙ ලධසා ශම් ්ඩුක්ව අද ශද් පාටව 

අසනාාවරභාවයටත්, ඒ වාශේෙ, විශද්ීයය ්ශයෝජව ශවොෙැතිකෙ 

ලධසා ඇතිශවටා තිශයව ්ර්ිකක අර්ුණදයන්ටත් තාවකාලික 

පැටැසනතර කිහිපයක් දෙන්ව තෙයි ශම් අය වැශයන් ශයෝජවා 

කරටා තිශබන්ශන්. එශහෙ වැුරව සනිකරසාර ්ර්ිකක 

සාංවර්රවයක් ඇති කරව වැඩ පිිතශවළක් ශම් ුරළ ඇත්ශත් වැහැ.  

ඒ වාශේෙ, ශම් රශට් කෘෂිකර්ොන්තය පසුගිය කාටය ුරළ 

ීය්රශයන් පන්හාණියේය කරා ගෙන් කළා.  පසුගිය වර්යශආ අපි ටබුන 

අපවයව ්දායමින් වැඩි ශකොටසක්  ටැුණශ  කාර්මික අාං ශයන්.  

කාර්මික අාං ශයන් ්දායෙ ටබවශකොට කෘෂිකර්ොන්තශආ 

පන්හාලධයක් ඇතිශවටා අපි ටබව ්දායෙ අක්වීෙ ලධසා අද  වැවත 

්ර්ිකක අර්ුණදයකට  හුණපණ ශදවවා. පසුගිය සි  වසර ුරළ ශම් 

්ඩුක්ව සැටසුම් විරහිත වැරදි ්ර්ිකක රෙයක් අනුගෙවය කිරීෙ 

ලධසා රට වි ාට ්ර්ිකක අර්ුණදයකට ටක්ව තිශබවවා.  201( 

වර්යශආ සියයට 7ක ්ර්ිකක වර්රවයක් ඇතිව, ්සියාශ  ශදවැලධ 

සනාාවයට ශ ගවත්ෙ ්ර්ිකක වර්රවයක් සලධටුහන් කළ ශ්රී 

ටාංකාවට අද අත්ව ඇති ඉරණෙ ඉතාෙ ශ ෝච යයි.  සියයට 7ක 

්ර්ිකක වර්රවයක් 201(දී තිුණණා.  සියයට 7ක ්ර්ිකක 

වර්රවයක් තිුණණු ශ්රී ටාංකාශ  අද තිශබව ්ර්ිකක වර්රවය 

ඉතාෙ ශ ෝච යයි. අපි දන්වවා, පසුගිය වසශර් අශේ  ්ර්ිකක 

වර්රව ශ ගය සියයට 3.3ක් බව. ඒ තරෙට ේත කාටශආ ඉතාෙ 

පහළෙ ෙට්ටශම් ්ර්ිකක වර්රවය ශ ගයකට අපි වැටුණා.  2018 

වර්යශආ අශේ ්ර්ිකක වර්රව ශ ගය සියයට 3.3යි.  ුතදෙය 

වාතාවරණයක් තිශබව ්සියාතික රටක් වව ඇනනගලධසනාාවය 

විතරයි අපට වඩා පසු පසින් ඉන්ශන්. අපි දන්වවා, 

ඇනනගලධසනාාවය දැන් අන්ු ද 14ක 20ක පෙණ කාටයක් ුරළ 

ුතද්රවටට ෙැදිශවටා රශට් ්ර්ිකක සාංවර්රවය ක්රියාත්ෙක 

කරන්ව බැන් තත්ත්වයට පත් ශවච්ච රටක් බව. එතශකොට ඒ 

ඇනනගලධසනාාවය පෙණයි අපට වඩා පහිතන් සිටින්ශන්. අලධත් 

සිය  රටවල් අපට වඩා ඉදින්ශයනුයි ඉන්ශන්. ශන්පාටශආ ්ර්ිකක 

වර්රව ශ ගය සියයට 7.9යි;  බාංේටාශද් ශආ සියයට 7.( යි; 

භූතාවශආ  සියයට 7.( යි. 

ශම් ඔක්ශකෝෙ ්සියානු රටවල්. ඉන්දියාශ  සියයට ).7යි, 

පාකිසනතාවශආ සියයට 4.(යි, ොටදිවයිශන් සියයට (.8යි. ශම් 

සිය  රටවල් අපට වඩා ඉදින්යට ඇවිල්ටා තිශබවවා.  

එශහෙ වම්, 2014 වර්යශආ ශදවරක් සැටසුම් සහගතව සිද්ර 

කරව ටද බැඳුම්කර සු ද කරපටි ශකොල්ටය ්ර්ිකක වර්රවය 

ශෙතරම් පහළට ශගවැවිත් තිශබවවාය කියව කාරණය 

පැහැදිලිව කියන්ව ුනළුවන්.  ශම් තරෙට අශේ ්ර්ිකකය පින්ණපශඩු 

ෙහ බැාංකු  ශකොල්ටය ලධසාය කියව එක පැහැදිලියි. ඒ  ශකොල්ටය 

එශහෙ වැත්වම් ෙහ බැාංකු ශසොරකෙ සිද්ර ශවන්ව කලින් තිසන 

අන්ු ද බැඳුම්කරවට ශපොලී අනුපාතය තිුණශඩු, සියයට 10ට අක් 

ගණවටයි. වහුත්, 2014 ශපබරවාන් ොසශආ බැඳුම්කර ශකොල්ටය 

සි ද න්ණාට පසනශසේ  සියයට 12.4ක පෙණ ඉහළ අගයක 

ශපොලියකට බැඳුම්කර ලධකුත් කිරීෙ සිද්ර න්ණා. ඒ ලධසා රශට් 

සෙසනත ශපොලී අනුපාතය සියයට 3කින් පෙණ ඉහළ ගියා. ඒ ුරිතන් 

රට වි ාට ්ර්ිකක අර්ුණදයකට හුණපණ ප්වා. ුපියල් ට්රිලියව 

ුරවහොරකට වඩා තිශබව ශද්ීයය රාජය ණය සියල්ටටෙ ශම් 

ඉහළ ශපොලී අනුපාතය බටපාව බව කියන්වට ඕව්.   

මූටාසවාූපඪ ගු ෙන්ත්රීුරෙලධ, අද ටළකට තිශබව ප්ර නවය 

තෙයි අශේ රටට විශද්  ්ශයෝජකයන් එන්ශන් වැතිකෙ. විශද්  

්ශයෝජකයන් ඇවිල්ටා අශේ රශට් විශද්  හුදල් ්ශයෝජවය 

කිරීෙ අද ශකශරන්ශන් වැහැ. ඒ කටුතුර පසුගිය අන්ු ද ුරව, 

හතර ුරළ වි ාට ව ශයන් පහළට ගිහිල්ටා තිශබවවා. ශකොටසන 

ශව ශළහ ශපොශළේ හා මූටය ශවශළහ  ශපොශළේ ඔන්න්ශේ ්ශයෝජව 

ඉවත් කර ගන්ව විශද්ශිකයන් කටුතුර කළා. ශකොටසන ශවශළහ 

ශපොශළේ හා අශවකුත් මූටය ශවශළහ ශපොළවල්වට විශද්ශිකයන් 

්ශයෝජවය කර තිුණණා. ඒ සිය  හුදල් ඔන්න් ්පසු ශගව ය්ශම් 

වැඩ පිිතශවළක් ්රම්භ කළා.  ශම් ලධසායි ශඩොටරශආ මිට  වැඩි 

ශවන්ව පටන් ගත්ශත්.  2017 වර්යශආ ුපියල් 131ට තිුණණු 

ශඩොටරය 2018 වර්යශආ අවසාව භාගය වව විට ුපියල් 180 

ඉක්ෙවා ශගොසන තිශබවවා.  2018 වර්යශආ හුල් ොස අට ුරළ 2017 

වර්යශආ හුල් ොස අටට සාශේක්යව, අශේ අපවයව ්දායෙ 

සියයට 4.8කින් වර්රවය වී තිශබවවා. ඒක සැටකිය ුතුර 

වැඩිවීෙක්. ඒ ගැව අපි සන්ශතෝය වවවා.  වහුත්, ඒ වැඩි න්ශඩු 

ෙෙ කලින් කි වා වාශේ අශේ කාර්මික අාං ශආ වර්රවයක් ෙතයි. 

වහුත්, අශේ කෘෂිකර්ොන්තශආ කිසිෙ වර්රවයක් අපි දකින්ශන් 

වැහැ. කෘෂිකර්ොන්ත අාං ශයන් අපි ටබව ්දායෙ එන්ව 

එන්වෙ පහළ වැටීෙක් අපි දකිවවා.  

විශ ේයශයන්ෙ ේත කාටශආ යම් යම් කෘෂි අපවයව 

ද්රවයවටට වැ දණු ෙු පහර ගැවත් ො ෙතක් කරන්ව ඕව්. එය 

ශටොකු ්න්ශදෝටවයට ටක් න්ණා.  විශ ේයශයන් ගම්මින්සන, පැ් න්, 

ුණටත් වැලධ ශද්ීයය ද්රවයවටට ශම් ප්ර නවය බටප්වා. අශේ ගම්වට 

ශගොවීන් වි ාට ව ශයන් ගම්මින්සන වවවවා. ො ලධශයෝජවය 

කරව රත්වුනර දිසන්රික්කය ග්රාක්ය දිසන්රික්කයක්. ඒ වාශේෙ 

ක්ගල්ට දිසන්රික්කශආ, ශෙොවරාගට දිසන්රික්කශආ, ොතර 

දිසන්රික්කශආ, ගාල්ට දිසන්රික්කශආ සහ ෙහනුවර, ොතශල් වැලධ 

දිසන්රික්කවටත් යහමින් ගම්මින්සන වවවවා. විශ ේයශයන් කුඩා 

ශත්වුර හිමියන් තහුන්ශේ ශත් වුරවට ගම්මින්සන වගාව ශදවැලධ 

වගාවක් ව ශයන් කරශගව යවවා. ඒශකන් ඒ අය ස්ශහව 

්දායෙක් ටැුණවා. අහිාංසක,  දේපත් මිලධසනසු අක්කර භාගයක්, 

අක්කරයක් තියාශගව, එහි ශදවැලධ වගාවක් ව ශයන් ගම්මින්සන 

වවටා ගන්ව හුදලින් ශගවල් ශදොරවල් හදා ගත්තා, ඒවා 

අ ත්වැඩියා කර ගත්තා. ඒ විතරක් ශවොශවයි. ්රි ශරෝද රායක් 

ගන්ව,  කුඩා ශෙෝටර් රායක් ගන්ව ඒ අයට ුනළුවන්කෙ ටැුණණා. 

ඉතින් ශහොහ ජීවිතයක් ශගව ය්ෙ සහහා ඒක ඉවහල් න්ණා. ඒ 

වාශේෙ කුුණ්ගට දිසන්රික්කශආ ුණටත් වවව ශගොවීන්ට එක 

ුණටත් ශකොළයක් ුපියල් 3.00 ගාශන් විකුන්ව ුනළුවන්කෙ 

ටැුණණා,  ඒ ුණටත් පාකිසනතාවයට අපවයවය කරව ලධසා. 

ටළකට,  දකුණු පළාශත් වාශේෙ ෙශේ දිසන්රික්කශආ ශකොශටොන්ව 

ශකෝරශළේ ප්රශද් ශආ, ඇඹිලිපිටිය ප්රශද් ශආ පැ් න් වගා  කරටා ඒ 

පැ් න්  අපවයව ද්රවයයක් ව ශයන්  පිට රටවටට යැ වා. වහුත්, 

අද ඒවා ඔක්ශකෝෙ වතර ශවටා. අද ඒවාශආ මිට බැහැටා. 

ුපියල් 8,000ට තිුණණු පැ් න් ශතල් කිශටෝ එකක් අද ුපියල් 

2,400ට පෙණ බැහැටා.  

ඒ වාශේෙ ගම්මින්සන ගැව ශවොශයක්  කතන්දර තිුණණා. එදා 

ෙෙත් කැම්වට් ෙඩුඩටශආ සිටියා. කැම්වට් ෙඩුඩටශආ දී අපි 

ශම් ගැව සාකච්ඡා කළා. එත ශකොට වියය භාර ඇෙතිුරො කි ශ  

ශෙොකක්ද? "ෙෙ ශම් ගැව ශෙොකුත් දන්ශන් වැහැ. ෙෙ ශම් ගැව 

පරීක්යා කළා. වහුත්  ශම් ගම්මින්සන ශකො ශහන් එවවාද, ටාංකාව 

හරහා ශකොශහොෙ ඉන්දියාවට යවවවාද කියටා ශසොයා ගන්ව 

CID එකටත් බැන් ශවටා තිශබවවා" කියව එක තෙයි එුරො එදා 

අපට කි ශ .  

403 404 

[ගු ඩේලි .ඩී.ශේ. ශසශවවිරත්ව ෙහතා] 
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ගුණ මලික් ්මරවික්රම මහසතා   
(மாண்புமிகு மலிக் சமரவிக்ரம) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 
 

නැඟී සිටිමේය. 
எழுந்தார். 

rose. 

 
ගුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගු ෙලික් සෙරවිරෙ ඇෙතිුරො.  

 
ගුණ මලික් ්මරවික්රම මහසතා   
(மாண்புமிகு மலிக் சமரவிக்ரம) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

මූටාසවාූපඪ ගු ෙන්ත්රීුරෙලධ, අපි දැන් ගම්මින්සන ්වයවය 

සම්පූර්ණශයන්ෙ වතර කරටා තිශබවවා.  

 
ගුණ ඩේලිේ.ඩී.මේ. ම්මනවිරත්න මහසතා 
(மாண்புமிகு  டபிள்யு.டி.யஜ. தசதனவிரத்ன) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
ඒක ශබොශහොෙ ශහොහයි. ඒ තීන් දව ක්රියාත්ෙක ශවවවා වම්, 

අපි ශබොශහොෙ සන්ශතෝය ශවවවා. ශෙච්චර කල් ශම්ක පො කශළේ 

ඇයි කියව එකයි ප්ර නවය. ශෙොකද ශම් අර්ුණදය ඇති ශවටා දැන් 

අන්ු ද ශදකහොරක් විතර ශවවවා. ශම් අන්ු ද ශදකහොරක 

කාටය ුරළ ගම්මින්සන වවව ශගොවියා ඒ වගාව අත්හන්ව තත්ත්වයට 

පත් න්ණා. ුපියල් 1,(00ට පෙණ තිුණණු ගම්මින්සන කිශටෝ එකක් 

ුපියල් 400ක්, )00ක් දක්වා අක් න්ණා. එතශකොට ශබොශහෝ 

ශගොවීන් ශම් වගාව අත්හැන්යා. ගම්මින්සන වියට්වාෙශයන් ටාංකාවට 

ශගවැවිත්, ටාංකාශ  සිට වැවත ප්රතිඅපවයවය කිරීෙ ලධසා තෙයි 

ශම් ප්ර නවය ඇති ශවටා තිශබන්ශන්. ඒ ලධසා ටාංකාවට ගම්මින්සන 

ශගව ඒෙ වවත්වටා,  ටාංකාශ  ගම්මින්සන පිටරට යැවීෙට කටුතුර 

කරන්වය කියව ඉල්ලීෙ ෙෙ කරවවා. ඒ තීන් දව ක්රියාත්ෙක 

කරවවා වම් ශබොශහොෙ ශහොහයි. ශෙොකද, ක්ට කලිනුන් ශම් 

කාරණය ගැව සාකච්ඡා කළා. ඔබුරොත් සිටි ශවටාවක ශම් ගැව 

සාකච්ඡා න්ණා.  වහුත් ඒක ශකුශඩු වැහැ. ඒකයි ෙෙ 

කියන්ශන්.  

 

ගුණ මලික් ්මරවික්රම මහසතා   
(மாண்புமிகு மலிக் சமரவிக்ரம) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

ශම් ශදපාර්තශම්න්ුරව අශේ අොතයාාං යට ටැුණශඩු පසුගිය 

ශදසැම්බර් ොසශආ අන්තිෙට වාශේ. ්ඩුක් ශපරිතශයන් පසනශසේ. 

එතශකොට තෙයි අපි  ගම්මින්සන ්වයවය වැවැත්ුරශ .  

 

ගුණ ඩේලිේ.ඩී.මේ. ම්මනවිරත්න මහසතා 
(மாண்புமிகு  டபிள்யு.டி.யஜ. தசதனவிரத்ன) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

ශම් රශට් සිය ශදවාට කුඩා වහවයකින් යන්ව ඉඩකඩ 

සටසවවා කියටා ශම් ්ඩුක්ව පසුගිය දවසනවට කි වා.  කුඩා 

ශෙෝටර් රාවට කාටුන් ඇහටා ශපන්වටා තෙයි එදා ඡන්දය 

ගත්ශත්. හැෙ ශකශවකුටෙ කුඩා ශෙෝටර් රායක් ශහෝ අයිති 

කරශගව පහසුශවන් ගෙන් ම්ෙන් යන්ව ඉඩකඩ සටසවවා  

කියටා තෙයි එදා කි ශ .  වහුත් අද ශෙොකද ශවටා තිශබන්ශන්?  

එක වරක් ශම් කුඩා ශෙෝටර් රාවට මිට අක් කළා. ඉන්පසුව 

ුරන්වතාවක් ශම් ශෙෝටර් රාවට මිට වැඩි කර තිශබවවා. 

ශෙවරත් cc 800ට අක් ශෙෝටර් රාවට මිට වැඩි කරටා තිශබවවා. 

හැෙ ශෙෝටර් රායකෙ වාශේ මිට වැඩි කරටා තිශබවවා. ඒ ලධසා 

ජවතාවශේ සිහිවය එතැව ශබොහ ශවටා තිශබවවා. ජවතාව ුරළ 

සිහිව ඇති කරටා, බටාශපොශරොත්ුර ඇති කරටා අන්තිෙට ඒවා 

ශබොහ වව විධියට කටුතුර කරටා තිශබවවා. ශම් අය වැය දිහා 

බැ වාෙ, ශම්ක සිහිව අය වැයක්.  ශවොශයක් ්කාරශයන් සිහිව 

වයාපෘති ක්රියාත්ෙක කරන්ව අද ශයෝජවා කරටා තිශබවවා.  

අ ත විවාහ න්ණු අයට ලධවසක් ඉදි කර ගැ ෙ සහහා අන්ු ද 
24කදී ශගවා අවසන් කරන්වට ුනළුවන් වව විධියට  ශටොකු ණය 
හුදටක් ටබා දීෙට ශෙවර අය වැශයන් ශයෝජවා කර තිශබවවා. 
ශම්වා ක්රියාත්ෙක ශවවවා වම් ශබොශහොෙ ශහොහයි. ප්රාශයෝගිකව 
ශකොපෙණ  දරට ශම්වා කරන්ව ුනළුවන් ශවයිද කියටා අපට 
හිතාගන්ව බැහැ.  ඒ වාශේෙ තවත් අයට  ශම් සිහිව ලධවාස ටබා 
දීෙට ශයෝජවා කර තිශබවවා. පිටරට රැකියා සහහා යව 
කාන්තාවන් ශබො ශහෝ ශදශවක් තෙන්ට ලධවසක් ටබා ගැ ශම් 
සිහිවය සැබ් කර ගන්වයි පිටරට යන්ශන්. ඒ අයටත්  ලධවසක් 
ඉදිකර ගැ ෙට සියයට හශආ ශපොලියට ණය ටබා දීෙට ශයෝජවා 
කර තිශබවවා. ශම්වා ක්රියාත්ෙක ශවවවා වම් ශහොහයි. අපි ඒකට 
විුද්ර වැහැ.  වහුත් ශම් ශයෝජවා ක්රියාත්ෙක කිරීශම් හැකියාව 
ගැව අපට සැකයක් තිශබවවා. ශෙොකද, ක්ට ශපරත් ශෙවැලධ 
ශයෝජවා ශගවැවිත් ඒවා ක්රියාත්ෙක න්ශඩු වැති බව අපි දන්වවා.  
රැකියා දසටක්යයක් ඇති කරවවා කි වා.  

 

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගු ෙන්ත්රීුරෙලධ, ඔබුරොට ලධයමිත කාටය අවසන්. 
 

ගුණ ඩේලිේ.ඩී.මේ. ම්මනවිරත්න මහසතා 
(மாண்புமிகு  டபிள்யு.டி.யஜ. தசதனவிரத்ன) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
ෙෙ විවාඩියකින්  අවසන් කරන්වම්,  මූටාසවාූපඪ ගු 

ෙන්ත්රීුරෙලධ. 
 

ගුණ ඩේලිේ.ඩී.මේ. ම්මනවිරත්න මහසතා 
(மாண்புமிகு  டபிள்யு.டி.யஜ. தசதனவிரத்ன) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

රැකියා දසටක්යයක් ඇති කිරීෙත් සිහිවයක් පෙණයි.  ඒ 

වාශේෙ ශම් රශට් සිය  ශදවාට, සිය  තැන්වටට ශවොමිටශආ 

wifi ශදවවා කි වා. ඒකත් සිහිවයක් පෙණයි. ඒකත් ක්රියාත්ෙක 

කශළේ වැහැ. ශම් අය වැශයන් ඉදින්පත් කර තිශබව ශයෝජවා  ඒ 

වාශේ ශබොහ ශවයි කියා ෙෙ හිතන්ශන් වැහැ. ඒ ලධසා ෙෙ ශම් 

අවසනාාශ  දී හුදල් ඇෙතිුරොට සුබ පතවවා. ෙෙ විශ ේයශයන් 

යෙක් කියන්වට ඕව්. හුදල් ඇෙතිුරො බටාශපොශරොත්ුර න්ණු 

්කාරයට, ශම් රශට් ජවතාව බටාශපොශරොත්ුර න්ණු ්කාරයට 

ශම් අය වැශයන් ශසේවයක් සි ද ශවටා වැහැ කියව එක  ප්රකා  

කරමින් ෙශේ වචව සනවල්පය අවසන් කරවවා.  
 

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ක්ළකට, ගු ෙලික් සෙරවිරෙ ඇෙතිුරො. ඔබුරොට විවාඩි 

20ක කාටයක් තිශබවවා.  

   
[2.23p.m.] 
 

ගුණ මලික් ්මරවික්රම මහසතා (්ංවර්ධාන උපාය මාර්ග ්හස 

ජාතය්දතර මවම ඳ අමාතයතුමා) 
(மாண்புமிகு மலிக் சமரவிக்ரம - அபிவிருத்தி உபாயமுகறகள் 

மற்றும் சர்வயதச வர்த்தக அகமச்சர்)  

(The Hon. Malik Samarawickrama - Minister of 
Development Strategies, International Trade) 

Mr. Presiding Member, the 2019 National Budget has 
outlined a progressive agenda for action to place the 
economy on a stronger growth path, with a twin focus on 
growing enterprises and nurturing the poor. 
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The Budget has also ensured that the macroeconomy 
is placed on a solid footing as well, despite the 
challenging circumstances that were brought about as a 
result of the constitutional crisis late last year. For a third 
consecutive year we forecast achieving a primary surplus 
on the budget, which should serve as a strong indication 
to all sovereign bond investors and rating agencies that 
we remain committed to the ongoing fiscal consolidation 
efforts and effective debt management. The prudent 
macroeconomic management outlined in the 2019 Budget 
will prove to be a cornerstone in foreign investors' 
confidence in the economy and ensure that the necessary 
macro indicators remain stable to provide a conducive 
environment for the enterprise sector to thrive.  

I wish to particularly make mention of some important 
proposals in this year's Budget that relate to my Ministry's 
agenda of trade, investment, competitiveness and 
economic transformation. 

The 2019 Budget has continued the support to 
programmes initiated in the 2018 Budget - this includes 
the Export Market Access Scheme and the National 
Export Strategy. The Export Market Access Scheme has 
an allocation of Rs.400 million in the Appropriation Bill. 
This programme will support companies seeking to 
establish an export presence, expand exports and break 
into new markets. The National Export Strategy -NES- 
has an allocation of Rs.250 million as per the Budget 
Proposal. These resources will support sectors including 
electronics, spices and concentrates, boat building, ICT, 
wellness tourism, processed foods and logistics and help 
to diversify our export basket. I also welcome the support 
to the improvement of the National Quality Infrastructure, 
provided through the budget allocation for the NES. This 
will help to improve the quality of our products. 

The Budget also supports the seafood exports sector 
through investments in high-end fishing vessels that are 
compliant with EU requirements to access GSP Plus. This 
includes vessels with chilling facilities, safety and 
monitoring features and the Government will bear 50 per 
cent of the cost of these investments. This comes at a 
welcome juncture, when our exports to Europe and other 
destinations are on the rise, and there is a continuing need 
to upgrade. 

The solid tyre sector has become a major export for 
Sri Lanka and I welcome the proposal where the 
Government will facilitate the private sector to invest in 
testing and prototyping facilities for product innovation to 
enable the industry to remain at the helm of global 
markets. Support is also being given to improve latex 
production by doubling incentives for rubber planting.  

Sri Lanka is also the world's major producer of Ceylon 
Cinnamon, and the Budget will support the ongoing 
initiative to secure Geographic Indicator for this product, 
which will add to its export competitiveness. 

We welcome the proposal to expand the "IT Initiative" 
- which we began under the 2018 Budget - to train 1,000 

non-technical graduates through internship programmes 
where the Government will bear 50 per cent of the salary. 
Moreover, the Budget has made an important step in 
changing the incentives for IT firms - the hitherto 
applicable minimum employment requirement of 50 
employees to benefit from the 35 per cent additional 
deduction for the IT sector has been removed. This is a 
very welcome move. 

The Government remains committed to the strategy of 
building a network of trade agreements to link into 
regional value chains and expand our presence in the 
growing markets of East and South East Asia. After 
reviewing the Singapore FTA, the Government will build 
on progress made in negotiations with India, China, 
Thailand and Bangladesh. We are very conscious that 
signing the FTAs alone would not be enough to ensure 
that our enterprises succeed in the large markets of India 
and China. Which is why our proposal to support the 
"Break into India Strategy" and "China Market Entry 
Strategy" is so important, and I welcome the Budget 
Proposals to support these programmes.  Firms 
establishing in these and other key markets will be 
supported by proposed trading houses for priority sectors 
which will help Sri Lankan firms secure distribution 
networks, buyer linkages and other requisite support in 
market penetration.  

The Government intends to continue its effort of 
removing remaining para-tariffs, to reduce the anti-export 
bias, the anti-trade orientation and improve overall 
competitiveness of the tradable sector. Yet, we are 
conscious of the need to help enterprises and workers 
adjust to the new market conditions brought on by para-
tariff removal and trade liberalization. Which is why we 
are introducing the trade adjustment programme this year. 
I welcome the Budget 2019 allocation of Rs. 250 million 
in 2019 to commence implementation of the Trade 
Adjustment Programme, including setting up of the Trade 
and Productivity Commission.  

The Economic Service Charge of 0.5 per cent has 
been reduced to 0.25 per cent for export companies 
including IT and tourism. This will support cash flows of 
those companies.  

I welcome the proposal to continue with reforming the 
Customs Ordinance, to make it more contemporary and 
more facilitative of international trade, anchored to the 
objectives of enhancing transparency, improving risk 
management and strengthening the appeals processes. 
Meanwhile, the proposed launching of an "Authorized 
Economic Operator Programme" in 2019 will greatly 
improve risk management of high-risk cargo while 
making it easier for compliant traders. The 
implementation of the National Single Window will be 
kicked off this year having already completed the blue 
print for it in 2018. I welcome the allocation of Rs. 30 
million for this purpose.  

 
ගුණ එ ප්. සී.  මුතුකුමාරණ මහසතා 
(மாண்புமிகு எஸ்.சீ. முத்துகுமாரண)   

(The Hon. S.C. Mutukumarana) 

Sir, I rise to a point of Order. 
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ගුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබුරොශේ point of Order එක ශෙොකක්ද? 

 
ගුණ එ ප්. සී.  මුතුකුමාරණ මහසතා 
(மாண்புமிகு எஸ்.சீ. முத்துகுமாரண)   

(The Hon. S.C. Mutukumarana) 

ගු ඇෙතිුරෙලධ, ශවොදන්වා ලධසා දැව ගැ ෙටයි, ෙෙ ශම් 

කාරණය අහන්ශන්. බ ද සහව ශදවවාය කියා ඔබුරෙන්ටා 

කියවවා. ්ඩුක්ශ  ප්රතිපත්තියයි, බැාංකුශ  ප්රතිපත්තියයි එකක් 

ශවන්ව ඕව් ශන්. බැාංකුශවන් ණයක් ගන්වශකොට බ ද නයිල් 

එකක් ඉදින්පත් කරන්වය කියටා කියා තිශබවවා. ඒ වයාපාරය 

කඩා වැටුණත් ටට පසනශසේ ඒ බ ද නයිල් එක අනුව ඒ තැවැත්තා බ ද 

ශගවන්ව ඕව්. තෙන්ශේ ශහෝටල් විකුණටා බ ද ශගවව සෙහර 

වයාපාන්කශයෝ අශේ ප්රශද් වට ඉන්වවා. ඒ ගැව ශෙොකක්ද 

කියන්ශන්?  

 
ගුණ මලික් ්මරවික්රම මහසතා   
(மாண்புமிகு மலிக் சமரவிக்ரம) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

බ ද නයිල් එකක් තිුණණු පිතයට බ ද ශගවන්ව ඕව් වැහැ.  

 
ගුණ එ ප්. සී.  මුතුකුමාරණ මහසතා 
(மாண்புமிகு எஸ்.சீ. முத்துகுமாரண)   

(The Hon. S.C. Mutukumarana) 

ෙෙ ණයක් ගන්ව ගිශයොත්, ෙශේ ්දායෙ බැාංකුවට 

ශපන්වන්ව ශවවවා ශන්. එතශකොට ලධකම්ෙ බ ද නයිල් එකක් 

හැශදවවා. ඒ බ ද නයිල් එක අනුව ඉදින්ශආදී ්දායම් 

ශදපාර්තශම්න්ුරව බ ද අය කරවවා.  

 
ගුණ මලික් ්මරවික්රම මහසතා   
(மாண்புமிகு மலிக் சமரவிக்ரம) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

බ ද නයිල් එක අනුව ශවොශවයි, ්දායෙ අනුවයි බ ද අය 

කරන්ශන්. 

 

ගුණ එ ප්. සී.  මුතුකුමාරණ මහසතා 
(மாண்புமிகு எஸ்.சீ. முத்துகுமாரண)   

(The Hon. S.C. Mutukumarana) 

ෙෙ ්දායම් ඉදින්පත් කරවවා ශන්.  

 

ගුණ මලික් ්මරවික්රමමහසතා   
(மாண்புமிகு மலிக் சமரவிக்ரம) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

ඒ අනුව තෙයි බ ද අය කරන්ශන්.  

 
ගුණ එ ප්. සී.  මුතුකුමාරණ මහසතා 
(மாண்புமிகு எஸ்.சீ. முத்துகுமாரண)   

(The Hon. S.C. Mutukumarana) 

ඒක කල් ඇතිව ඉදින්පත් කරන්ව ශවටා තිශබවවා.  

 
ගුණ මලික් ්මරවික්රම මහසතා   
(மாண்புமிகு மலிக் சமரவிக்ரம) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

්දායෙ ඉදින්පත් කළාෙ ඒ අනුව තෙයි බ ද අය කරන්ශන්. 

 
ගුණ එ ප්. සී.  මුතුකුමාරණ මහසතා 
(மாண்புமிகு எஸ்.சீ. முத்துகுமாரண)   

(The Hon. S.C. Mutukumarana) 

වයාපාරය අතරෙකදී කඩා වැටුශණොත් ශෙොකද ශවන්ශන්? 

ගුණ මලික් ්මරවික්රම මහසතා   
(மாண்புமிகு மலிக் சமரவிக்ரம) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

වයාපාරය කඩා වැටුශණොත් ඒක ශවවෙ ප්ර නවයක්. ්දායෙ 

එවවා වම් ඒ අනුව බ ද අය කරවවා. 

 
ගුණ එ ප්. සී. මුතුකුමාරණ මහසතා 
(மாண்புமிகு எஸ்.சீ. முத்துகுமாரண)   

(The Hon. S.C. Mutukumarana) 

එශහෙ ශවොශවයි, තහුන්වාන්ශසේටා, -  [බාරා කිරීෙක්] 

 
ගුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගු ෙන්ත්රීුරෙලධ, ඇෙතිුරොට කාාව කරශගව යන්ව ඉඩ 

ශදන්ව. 

 
ගුණ මලික් ්මරවික්රම මහසතා   
(மாண்புமிகு மலிக் சமரவிக்ரம) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

Sir, with regard to the strengthening the investment 
climate for FDI, I welcome the 2019 Budget’s proposed 
package for high value investments. This entails 
removing of upfront investment costs like NBT, PAL and 
so on  for investments over US Dollars 50 million, and 
additional capital allowances ranging from 100 per cent 
to 150 per cent. For investments over US Dollars 1 
billion, additional benefits are being proposed, including 
exemptions from dividend tax and PAYE are also 
proposed. I appeal to the Hon. Minister to raise the 
capital allowance to 250 per cent for investments over US 
Dollars 250 million, particularly in the manufacturing 
sector since we now need to attract big-ticket investors. 
These will now go through the process of amendments to 
IR Act. To further attract FDIs, new industrial zones are 
being developed. Last week, we opened an industrial 
zone in Bingiriya and we will have new zones in 
Milleniya and Wagawatta. 

To enhance competitiveness and focus on innovation, 
I welcome the proposal to allocate funds for the 
"Enterprise Innovation Programme", anchored to the 
Innovation and Entrepreneurship Strategy 2018-2022 that 
was approved by the Cabinet recently. This will support 
the development of new innovative projects and 
technology by Sri Lankan firms. The Programme will 
provide matching grants for proof of concept, 
prototyping, R&D and technology adoption. The EIP was 
developed in close collaboration and consultation with 
the private sector and technical input from the World 
Bank, and is set to be the most unique and impactful 
scheme of support for enterprise innovation that Sri 
Lanka has seen. It is most important to invest in research 
and innovation for sustainable development. Research 
and innovation should be  high  on our agenda to take our 
country to the next level: a middle income country.  

I also welcome the continuation of the "Enterprise Sri 
Lanka" Programme that is providing a major boost to 
enterprise and innovation in Sri Lanka. The proposed 
guarantee fund for SMEs will support the implementation 
of innovative business ideas whose owners lack the 
relevant capital or collateral, and help banks move 
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towards risk and cash flow-based lending. I welcome the 
new initiative to connect "Enterprise Sri Lanka" loan 
recipients with institutions such as ITI, ICTA, EDB and 
the universities to ensure that we build an effective 
ecosystem for startups and small businesses. It is also 
noteworthy that the Budget 2019 has proposed that 
Government procurement will be made more startup and 
SME friendly. The proposal to ensure that at least 10 per 
cent of the value of government procurement earmarked 
for Sri Lankan startups and SMEs is also most welcome.  

Hon. Presiding Member, these are some of the many 
elements contained in the 2019 Budget that provide a 
fillip to our country's enterpreneurs who have been 
yearning for new and innovative programmes of support. 
This Budget strengthens the Vision 2025 ambition of 
making Sri Lanka a high-growth economy that is driven 
by private enterprise and also ensures inclusiveness.  

So, I congratulate the Hon.  Minister of Finance and 
his team on this progressive forward-looking Budget 
where every sector has been looked after. For the poor - 
there will be another 600,000 Samurdhi recepients. The 
armed forces, public officers, pensioners, the youth, 
women and the true entrepreneurs are all looked after. 

Finally, I look forward to working very closely with 
the Hon. Minister of Finance  and the other Ministries in 
implementation of these Budget Proposals. 

Thank you. 

 

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 ක්ළකට, ගු උදය ප්රභාත් ගම්ෙන්පිට ෙැතිුරො. ඔබුරොට 

විවාඩි 11ක කාටයක් තිශබවවා. 
 

[අ.භා. 2.38] 
 

ගුණ උා ය ප්රභාත් ගේම්දපිල මහසතා 
(மாண்புமிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

මූටාසවාූපඪ ගු ෙන්ත්රීුරෙලධ, "ණය බරයි, ණය බරයි" 
කියටා වසර හතරක් ුනරාවට අඬා වැටුණු වර්තොව ්ඩුක්ව, ණය 
බර අහස උසට ඉහළ වාංවව අය වැයක් ශෙදා ඉදින්පත් කර 
තිශබවවා. ඇත්ත ව ශයන්ෙ ශම් ්ඩුක්ව ඉදින්පත් කර තිශබව 
අය වැය ශල්ඛවශආ ුරන්වව ඇහුණුශෙන් ණය ටබා ගැ ශම් 
අව යතාව දක්වටා තිශබවවා. ඇත්ත කාාව, ්ඩුක්ශ  ණය 
ගැ ශම් අව යතාව ක්ට වඩා වැඩියි කියව එකයි. ්ඩුක්ව අය 
වැය පරතරය අක්ශවන් ශපන්වන්ව, ණය ගැ ෙ අක්ශවන් 
ශපන්වන්ව කෘ්රිෙ ශටස ්ඩුක්ශ  ්දායෙ ඉහළ වාංවා 
තිශබවවා. මූටාසවාූපඪ ගු ෙන්ත්රීුරෙලධ, අය වැය කාාශ  
හතරවැලධ ඇහුණුශම් ශපන්වවවා, 2017 වසශර් ්ඩුක්ශ  
්දායෙ ුපියල් ම්ලියව 1,932යි කියා. 2018 වසශර් එය ුපියල් 
ම්ලියව 2,025 දක්වා, සියයට 4කින් පෙණයි වැඩි ශවටා 
තිශබන්ශන්. හැබැයි, 2018දී ටැුණණු ඒ ්දායෙ සියයට 22කින් 
වැඩි ශවටා ශම් අන්ුද්ශද් ුපියල් ම්ලියව 2,464ක් දක්වා වැඩි 
ශවවවාය කියා ුනශරෝකාවය කර තිශබවවා. 2018දී වර්රවය 
න්ශඩු සියයට 4කින් වම්, ටටත් වඩා  දයනකර වසරක් ශටස ගු 
හුදල් ඇෙතිුරොෙ වම් කළ ශම් වසශර් ්දායෙ සියයට 22කින් 
වැඩි වන්ශන් ශකශසේද? 

මූටාසවාූපඪ ගු ෙන්ත්රීුරෙලධ, ශම් කාාව පවත්වන්ව එන්ව 

කලින් ෙෙත්, ලධශරෝයන් ශපශර්රා රාජය ඇෙතිුරොත් ශර්ගු 

ශදපාර්තශම්න්ුරශ  ලධටරාන්න් සෙක රජශආ ගිණුම් පිිතබහ කාරක 

සභාශ  සාකච්ඡාවක හිටියා. ඒ අයශගන් අපි ඇණපවා, "2018 

වසශර් ්දායෙ වැඩි වීෙක් ශපන්නුම් ශවොකරන්ශන් ඇයි?" කියා. 

ඒ අය අපට කි වා, "අපට වැඩිශයන් ්දායෙ එවවා, වාහවවලින්, 

වාහව ෙත වැඩිශයන් බ ද අය කරව ලධසා අපට 2018 වසශර් 

බටාශපොශරොත්ුර වව ්කාරශආ ්දායම් වර්රවයක් සි ද න්ශඩු 

වැහැ" කියා. ශෙවර අය වැශයන් වාහව ෙත තවත් බ ද පිට බ ද 

පැශට වා. වාහව ්වයවය තවත් අනරර්යවත් කළා. එශහෙ 

වම්, ්ඩුක්ශ  ්දායෙ සියයට 22කින් වැඩි ශවවවාය කියා 

තීරණය කශළේ ශකොශහොෙද? ඇත්ත කතන්දරය ශම්කයි.  "ශම් 

කශළේ ශබොුවක්, ඇත්ත ්දායෙ දැම්ශෙොත් අය වැය පරතරය 

වැඩි ශවවවා, ඒ වාශේෙ ණය ශගවීශම් අව යතාව වැඩිශයන් 

ශපන්වන්ව සි ද ශවවවා." කියා  ්ඩුක්ව දන් වවා. ඒ ලධසා ඇත්ත 

ඉටක්කෙ වහටා ශබොු ඉටක්කෙක් දැම්ො.  

ෙශේ අදහශසේ හැටියට 2018දී ම්ලියව 2,025ක් ශවච්ච එක,  

වැඩිෙ න්ශණොත් 2019 වසශර්දී ුපියල් ම්ලියව 2,100ක් ශ වි. 

එශහෙ වම්, ණය ගැ ම් තවත් ුපියල් ම්ලියව 3)(කින් වැඩි 

කරගන්ව ්ඩුක්වට සිද්ර ශවවවා. ශෙවර අය වැය වාර්තාව 

අනුව ්ඩුක්ශ  ශම් වසශර් ණය ගැ ෙ ුපියල් ම්ලියව 2,079යි. 

අර ශබොුවට ශපන්වටා තිශබව ්දායෙ ටැශබන්ශන් වැති ලධසා, 

ඒකට අදාළ වියදම් කරන්ව තව දරටත් ණය ගන්ව සිද්ර ශවව 

ලධසා, ඒ ුපියල් ම්ලියව 3)(ත් එකුර කළාෙ ්ඩුක්වට 2019දී 

ුපියල් ම්ලියව 2,443ක් ණය ගැ ෙට සි ද ශවවවා. මූටාසවාූපඪ 

ගු ෙන්ත්රීුරෙලධ, 2018 වසර අවසන් වව විට අශේ රශට් ණය 

ප්රොණය ුපියල් ට්රිලියව 12යි. ශම් අන්ුද්ශද් තවත් ට්රිලියව 

2.(ක් ණයට ගත්තාෙ, අශේ රශට් ණය ප්රොණය ුපියල් ට්රිලියව 

1(.(ක් ශවවවා. ඒ විතරක් ශවොව අශේ විශද්  ණය ඒ ගාණටෙ 

තියාශගව හිටියත්, ශඩොටරශආ අගය වැඩි ශවද්දී අශේ විශද්  ණය 

වැඩි ශවවවා. අශේ විශද්  ණය ප්රොණය ඒ ්කාරශයන්ෙ තිම්යදී 

ුපියල් 20කින් ශම් අන්ුද්ද ඇුරළත ුපියට අවප්රොණය 

න්ශණොත්, ශඩොටරශආ අගය වැඩි න්ශණොත්, අපට තවත් ුපියල් 

ම්ලියව 700කින් ණය වැඩි ශවවවා.  

එශහෙ වම් ශම් වසර අග වව විට අශේ රශට් ශගවිය ුතුර ණය 

ප්රොණය ුපියල් ට්රිලියව 14.1 දක්වා ඉහළ ව් වවා. ණයබර අක් 

කරන්ව ්ුන ්ඩුක්ව ණය ප්රොණය ශදගුණයකටත් වඩා වැඩි 

කර තිශබවවා. හන්යටෙ කි ශවොත්, සියයට 11)කින් වැඩි කර 

තිශබවවා. ඇත්ශතන්ෙ ශම් ්ඩුක්ව ශවොවූ විූප ්කාරශයන් 

ණය ගැ ම් වැඩි කිරීෙ ලධසා, අද රශට් ස්ෙ ුනද්ගටශයක්ෙ ශම් 

වසර අග වව විට ුපියල් )8),364ක ණයකාරශයක් බවට පත් 

ශවටා තිශබවවා. අද පාශර් යව හිකන්වාත් ුපියල් )8),364ක් 

ණයයි. ුනාංික දුශවෝ ඉප දණු ගෙන් අඬව බව අපි දන්වවා. 

ටාංකාශ  සිටිව ුනාංික දුශවෝ අඬවවා වැඩියි කියා ුනවතක් 

 facebook  ඒශක් දො තිුණණා ෙෙ දැක්කා. ඒශක් තිුණණා, ුනාංික 

එකා ඉප දණාට පසනශසේ වැඩිහිටියන් සිාංහශටන් කාා කරවවා 

ඇණපණාෙ “අශන්! ෙෙ වැවත  ටාංකාශ  ඉපදිටා.“ කිය ි ා ශත්න්ටා, 

ශපොඩි එකා ටිකක් වැඩිුනර අඬවවා කියා. මූටාසවාූපඪ ගු 

ෙන්ත්රීුරෙලධ, ටාංකාශ  ඉපශදව දුශවක් තෙන් ඉපශදවශකොටෙ 

ුපියල් )8),364ක ණයකාරශයක් කියා දැව ගත්තාෙ, ශපොඩි 

එකා අඬන්ශන් වැතිව ඉිනයි ද? ඔය ගණලධන් අඬටා වතර කරව 

එකට අපි ශපොඩි එන්න්ට සනුරතිවන්ත ශවන්ව ඕව්. මූටාසවාූපඪ 

ගු ෙන්ත්රීුරෙලධ, ණය වැඩි න්ණාට කෙක් වැහැ. ණයබර වැඩි 

වීෙයි ශෙතැව තිශබව ප්ර නවය. ශෙොකක්ද ශම් ණය ප්රොණය සහ 

ණයබර කියන්ශන්?  

මූටාසවාූපඪ ගු ෙන්ත්රීුරෙලධ, ෙශේ සෙසනත ණය ප්රොණය 

ුපියල් මිලියව 10ක් තිශබවවා කිය ි ා හිතන්ව. ටාංකාශ  
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සුප්රකට රවවතා වව රම්මික ශපශර්රා ෙහත්ෙයාශේ ණය 

ප්රොණය ුපියල් මිලියව 1,000යි කියා අපි හිතහු. දැන් බටද්දී ෙෙ 

මිලියව 10ක් ණයයි. රම්මික ශපශර්රා ෙහත්ෙයා මිලියව 1,000ක් 

ණයයි. බැලූ බැල්ෙට රම්මික ශපශර්රා ෙහත්ෙයාට තිශබව ණය 

වැඩියි. හැබැයි, ෙශේ වාර්ෂික ්දායෙ ුපියල් මිලියව 2යි වම්, 

රම්මික ශපශර්රා ෙහත්ෙයාශේ වාර්ෂික ්දායෙ ුපියල් මිලියව 

5,000යි වම්, ෙශේ ණයබර සියයට 400යි. හැබැයි, රම්මික 

ශපශර්රා ෙහත්ෙයාශේ ණයබර සියයට 20යි. ණයබර ෙලධන්ශන් 

තෙන්ශේ ණය ප්රොණය වාර්ෂික ්දායශම් ප්රති තයක් විධියට 

බැලීශෙනුයි. රම්මික ශපශර්රා ෙහත්ෙයාශේ ණය ප්රොණය ශටොකු 

න්ණාට, ්දායෙත් සෙක බටද්දී ණයබර අක්යි. ෙශේ ණය 

ප්රොණය අක් න්ණාට, ෙශේ ්දායෙ අක් ලධසා ණයබර වැඩියි. දැන් 

ටාංකාව රටක් විධියට ්ඩුක්ශ  ණයබර ෙලධන්ශන් ජාතික 

්දායෙ, වැත්වම් දළ ශද්ීයය ලධයනපාදිතශආ ප්රති තයක් විධියටයි. 

තහුන්වාන්ශසේටාට 2014 අන්ුද්ශද් හුට අපි ශම් රට බාර 

ශදවශකොට ණයබර තිුණශඩු දළ ශද්ීයය ලධයනපාදිතශයන් සියයට 

72යි. 2018 වසර අවසන් වව විට එය සියයට 8( දක්වා වැඩි 

ශවටා. තහුන්වාන්ශසේටාශේ ණය ුනශරෝකාවය අනුව, හුදල් 

ඇෙතිුරොශේෙ ණය ශල්ඛවය අනුව, ශම් වසර අග වව විට 

ුපියල් ට්රිලියව 14.1ක ණයක් ඇති ශවවවා කියන්ශන්, ශ්රී 

ටාංකාශ  ණයබර සියයට 90 දක්වා ඉහළ යව බවයි. 

තහුන්වාන්ශසේටා තව දරටත් ්ඩුක්ව කරශගව ගිශයොත්, 2003 

වසශර් න්ණා වාශේ සියයට 104 දක්වා න්ණත් ශම් ණයබර ඉහළ 

යාශම් අවදාවෙක් තිශබවවා. ණය බර ඉහළ යාශම් අවදාවෙක් 

තිුණණු රට තෙයි අපි ණය බර සියයට 72 දක්වා පහළට ශගවැවිත් 

තහුන්වාන්ශසේටාට භාර  දන්ශන්. වැඩ බැන් ලධසාශදෝ අද ශම් ණය 

බර වැවත ඉහළට ගෙන් කර තිශබවවා.  

මූටාසවාූපඪ ගු ෙන්ත්රීුරෙලධ, අශේ හුදල් ඇෙතිුරොශේ 

ටසනසව අය වැය කාා ශපොත කියවාශගව යවශකොට ෙට හිුරශඩු, 

අශේ හුදල් ඇෙතිුරො හුදල් ඇෙතිකෙට වඩා ජවොරය 

ඇෙතිකෙට වම් දක්යයි කිය ි ායි. ටසනසව වචව ශසට් එක. 

අපරාශද කියන්ව බැහැ. දැන් බටන්ව, අය වැය කාාව ුනරා 

"සහසර", "සුඛිත ුනරවර", "සිහිව ොිතගා" වැලධ ටසනසව වචව 

ටිකක් තිශබවවා. වැශ ස ශකශසේ ශවතත් කාාව වම් හන්ෙ 

ටසනසවයි. ශම් වයාපෘති කරවවාද? ශම් සහහන් කර තිශබව 

වයාපෘති ටික කරවවාද? වයාපෘති කරන්ශන් වැහැ. කරන්ශන් 

වැහැ ශවොශවයි, කරන්ව බැහැ. කරන්ව සල්ලිත් වැහැ, වැඩ බැන් 

ඇෙතිවුන්ට කරන්ව හැකියාවත් වැහැ. අපි එශහෙ කියන්ශන් 

ඇයි? මූටාසවාූපඪ ගු ෙන්ත්රීුරෙලධ, 2017 අය වැය කාාශවන් 

ඉදින්පත් කළ ශයෝජවාවලින් සියයට 70ක් ඉටු කර වැහැයි කියව 

එක පාර්ලිශම්න්ුරශ  ප්ර නව කිරීම් හහුශ  ශම් ්ඩුක්වට 

පිිතගන්ව සිද්ර න්ණා. 2018 අය වැය ශයෝජවාවලින් ශකතරම් 

ප්රති තයක් ඉටු කළාද කියව එක ගැව ශම් වව විට අපට 

ශතොරුරු වැහැ. සෙහර විට සියයට 80ක්ෙ ඉටු ශවොකළා 

ශවන්වට ඉඩ තිශබවවා. ඉදින්පත් කරව  ශයෝජවා ඉටු කරන්ශන් 

වැත්වම්, ශම්වා ඉදින්පත් කරන්ශන් ගැටන්ය පිවවීෙ සහහා 

පෙණයි වම්, අහශසේ තුයි, හුණපශද් ෙඩයි ශගවැවිත් එකට අවටා 

කරව වයාපෘතියක් "සැබ් ශවොවවා සිහිව ොිතගා" වමින් වම් 

කර ශම් සභාවට ඉදින්පත් කරන්ව කියා අපි හුදල් ඇෙතිුරොට 

ශයෝජවා කරවවා. 

 
ගුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගු ෙන්ත්රීුරෙලධ, ඔබුරොට තව විවාඩි ශදකක කාටයක් 

තිශබවවා. 

ගුණ උා ය ප්රභාත් ගේම්දපිල මහසතා 
(மாண்புமிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

මූටාසවාූපඪ ගු ෙන්ත්රීුරෙලධ, ශම් ්ඩුක්ශ  

ජවාධිපතිවරණ ප්රතිපත්ති ප්රකා ය, ෙහ ෙැතිවරණ ප්රතිපත්ති 

ප්රකා ය ුනසනතකාටවටට ගියාට පසනශසේ අද ඒවා තබා තිශබන්ශන් 

සුරාංගවා කාා අාං ශආ. ඒ ලධසා ශම් අය වැය කාාවත් 

ුනසනතකාට ශආ සුරාංගවා කාා අාං යට ශයොහු කළ ුතුරයි කියා ො 

ශයෝජවා කරවවා. ෙට ශකොපෙණ ශ ටාවක් තිශබවවාද, 

මූටාසවාූපඪ ගු ෙන්ත්රීුරෙලධ? ෙට තව විවාඩි කීයක් 

තිශබවවාද? 
 

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබුරොට තව විවාඩි ශදකක් තිශබවවා. 
 

ගුණ උා ය ප්රභාත් ගේම්දපිල මහසතා 
(மாண்புமிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

මූටාසවා ූපඪ ගු ෙන්ත්රීුරෙලධ, "යව යකා ශකොරහත් 

ම්හශගව යවවා වාශේ" ශටෝභ වැුරව වැටුේ වැඩි කරවවා. වැටුේ 

වැඩි කරවවාය කි වාට, වැටුේ වැඩි කිරීශම් චර ඉදින්පත් කළාට 

ුපියල් 2,500 දීෙවාව වැඩි ශවන්ශන් 2019 ජූලි 01 දා සිටයි. 

සැබ් වැටුේ වැඩිවීෙ සි ද ශවන්ශන් 2020දී, 2021දී හා 2022දීයි. 

ශෙොකක්ද ශම් කර තිශබන්ශන්? "යව යකා ශකොරහත් ම්හශගව 

යවවා වාශේ" ්ඩුක්ව දන්වවා, ශම් අන්ුද්ශද් ්ඩුක්ව පරාද 

ශවවවාය කියා. ඒ ලධසා ුනළුවන් තරම් වැටුේ වැඩි කරවවා, ටළක 

්ඩුක්වට සල්ලි ශසොයා ගැ ශම් ීඩඩවයක් ඇති කරන්ව. තෙන් 

ටළක ජවාධිපතිවරණය, ෙහ ෙැතිවරණය ජයග්රහණය කරන්ශන් 

වැහැයි කියව  පූර්ව ලධගෙවශආ ඉහටා තෙයි ශම් ශයෝජවා 

ඉදින්පත් කර තිශබන්ශන්.  මූටාසවාූපඪ ගු ෙන්ත්රීුරෙලධ, ශම්ක 

හන්යට තෙන්ශේ ්දරය ශපන්වන්ව අනුන්ශේ ෙුරල් ශගදරදී 

ක්ෙ ශබදවවා වාශේ වැඩක්. වියදෙ යන්ශන් කාටවත්, ්දරය 

ශපන්වන්ශන් තවත් කන්ුවත්.  

ශෙවර අය වැය ශල්ඛවශආ අපි දැක්කා, සහව ශපොලිය ෙත 

ශදව ණය ශයෝජවා රෙ රාශියක් තිශබව බව. තුණ ශජෝක්වටට 

ලධවාස ණය ශදවවා, කුඩා සහ ෙරය පන්ොණ 

කර්ොන්තකුවන්ට ණය ශදවවා. වව වයවසායකයන්ට, 

වශවෝත්පාදව කරව අයට අ ත් ණය රෙ හඳුන්වා දීටා 

තිශබවවා. ශම් ණය ශදන්ව සල්ලි ශකො ශහන්ද ගන්ශන්? 

මූටාසවාූපඪ ගු ෙන්ත්රීුරෙලධ, ්ඩුක්ව සෙසනත බැාංකු පද්රතිශආ 

තිශබව සල්ලිවලින් ුපියල් ට්රිලියව ශදකක් ණයට ගත්තාට 

පසනශසේ, ශම් රශට් ජවතාවට ශගයක් හදා ගන්ව, වයවසායක් 

පටන් ගන්ව, වාහවයක් ටබා ගැ ෙ සහහා ලීසිාං එකක් ගන්ව 

සල්ලි වැහැ. 

ඉල් ෙට සන්ටව ශටස සැපුතෙ වැති න්ණාෙ මිට ඉහළ 

යවවාය කියා අපි අහටා තිශබවවා. ඒ කියන්ශන් ශපොලී පිට 

ශපොලී වැකටා ගිලධ ශපොලී ශවටා, තිශබව වයාපෘතියකටවත් 

සල්ලි ටබා දීෙට ශවොහැකි තත්ත්වයක් ශම් ුරිතන් ඇති ශවවවා. 

ශම් වසර අග වව විට සාොවය ජවතාවට අව ය ණයක් ගන්ව 

හුදල් වැතිවව තත්ත්වයක් ඇති ශවවවාය කියව අවුරු 

හැකවීෙ කරමින් ො ලධහඬ ශවවවා. සිය ශදවාටෙ ශතුවන් 

සරණයි!  
 

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

සනුරතියි. ක්ළකට, ගු ලධශරෝයන් ශපශර්රා රාජය අොතයුරො. 

ඔබුරොට විවාඩි 20ක කාටයක් තිශබවවා. 

413 414 



පාර්ලිශම්න්ුරව 

[අ.භා.2.40] 
 

ගුණ ියමර ෂ්ද මපමර්රා මහසතා (ජාිනක ප්රිනපත්ින හසා 
ණර්කක කටුතතු රාජය අමාතයතුමා) 
(மாண்புமிகு  ியராஷன் தபயரரா - யதசிய தகாள்கககள் 

மற்றும் தபாருளாதார அலுவல்கள்  இராஜாங்க அகமச்சர்) 

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

මූටාසවාූපඪ ගු ෙන්ත්රීුරෙලධ, 2019 අය වැය විවාදයට 

සම්බන්ර වීෙට ෙට අවසනාාව ටබාදීෙ ගැව සිය ශදවාටෙ 

සනුරතිවන්ත ශවවවා. විශ ේයශයන්ෙ උදය ප්රභාත් ගම්ෙන්පිට 

ෙන්ත්රීුරො කාා කළාට පසු ෙට කාා කරන්වට ටැබීෙ පිිතබහව 

ො සුරටු ශවවවා. ගු උදය ප්රභාත් ගම්ෙන්පිට ෙැතිුරොශේ 

කාාව ලධකම් ශතොේපි ශවශළන්දා සහ වඳුරන්ශේ කාාව වාශගයි. 

එුරොට ශම් අය වැය දිරවන්ශන් වැහැ. ශෙොකද, ශම් අය වැය 

ුරිතන් එුරොශේ ඉදින් පරාජය ශපශවව ලධසා එුරොට ශටොකු 

භයක් තිශබවවා. එුරොට  ජවාධිපතිවරණශආ පරාජය, ෙහ 

ෙැතිවරණශආ පරාජය ශපශවවවා. එෙ ලධසා ශතොේපි ශවශළන්දා 

ශතොේපිය විසි කරවවා වශේ වඳුශරෝ ටිකත් ශතොේපි ටික විසි 

කරන්ව ඕව් වශේ කාාවක් තෙයි එුරො දැන් ශෙතැවදී කශළේ. 

එුරොශේ කාාශ  හැටියට අශේ  රශට් අ ශතන් ඉපශදව 

ළෙයිනුත් ණය ගැව ශටොකු දැනුෙක් ඇතිව තෙයි ඉපශදන්ශන්. 

ඉප දණු ගෙන් අඬවවා , හයටක්යයක විතර ණයක් තිශබවවා 

කියටා. අශවක් රටවල්වට ළෙයි අඬන්ශන් වැහැ, ටාංකාශ  ළෙයි 

විතරයි අඬන්ශන් වශේ කාාවක් තෙයි අද එුරො කශළේ. වහුත්, 

සාංඛයා ශල්ඛව කියාශගව, කියාශගව යවශකොට එුරෙන්ටා ගිය 

අන්ුද්ශද් ශද් පාටව කුෙන්්රණයක් කළ බව එුරොට අෙතක 

න්ණා. 2018 දී ශද් පාටව කුෙන්්රණයක් කරටා, රට අසනාාවර 

කරටා, ශම් පාර්ලිශම්න්ුරව ශටෝකය ඉදින්ශආ හිවා ගසනසටා, අශේ 

සිය ෙ විශ ේය ්ර්ිකක සනාාවවටට ඒ අසනාාවරභාවය පුරරවටා, 

ඒ ුරිතන් අශේ රශට් ්ර්ිකකයට කළ විවා ය ගැව එුරොට 

අෙතකවීෙ ඉතාෙ කවගාටුවට කුණක්. ඒ හින්දා ඒ පිිතබහව අපි 

එුරොට ෙතක් කරටා ශදවවා. 2018 දී ඔබුරෙන්ටා කළ විවා ය 

හන්යට ශම් ්ර්ිකකයට ශබෝම්බයක් ශහළුවා හා සොව විවා යක්. 

ඔබුරෙන්ටා ශම් රටට එන්ව තිුණණු ්ශයෝජව වැති කරටා, ශම් 

රශට් වි නවාස ය භාවය වැති කරටා, ඒ වාශේෙ විවිර සොගම් 

විසින් කරනු ටබව ශරේණියේගත කිරීම්වලින් ශම් රට පහළට දාටා 

අශේ ණය බර වැඩි කිරීෙ පිිතබහව ඔබුරොට අෙතක වීෙ 

පිිතබහවත් අපි කවගාටු ශවවවා. 

විශ ේයශයන්ෙ 2018 වර්යය  වව විට ටට වසර ගණවාවක සිට 

තිුණණු අභිශයෝග  අපට තිුණණු බව අපි දන්වවා. විශ ේයශයන්ෙ සි ද 

න්ණු ශද් පාටව කුෙන්්රණයට අෙතරව අශේ රට වසර 

ගණවාවක ලධයක තත්ත්වයකට හුණපණ දීටා ඒ ුරිතන් අශේ රශට් 

කෘෂි කර්ෙය වි ාට බටප්ෙකට ටක් න්ණාය කියව එක ශම් 

සභාශ  සිටිව සිය ශදවාෙ පිිතගන්වවා ඇති. ඒ වාශේෙ අපි  

සම්පූර්ණශයන්ෙ ශතල් ්වයවය කරව රටක් හැටියට පසුගිය 

අන්ු ද කිහිපය ුරළ ශටෝක ශවශළහ ශපොශළේ ශතල් මිට ඉහළ 

පහළ ය්ෙ ුරිතන් ඇති න්ණු බටප්ෙට හුණපණ ශදන්ව අපට සිද්ර 

න්ණා. ඒ වාශේෙ ඇශෙන්කාව ශපොලී අනුපාතය ඉහළ දැක්ෙ ලධසා 

අශේ ශපොලී අනුපාතයටත් යම් කිසි ීඩඩවයක් එල්ට න්ණා. ඒ 

ුරිතන් අශේ ුපියටට අභිශයෝගයක්, ීඩඩවයක් ඇති ශවටා 

ුපියශල් යම් අවප්රොණයක් න්ණා. අශේ රශට් විතරක් ශවොශවයි, 

අශවක් රටවල් සෙක සාංසන්දවය කිරීශම්දී ්සියානු කටාපශආ 

සහ ශටෝකශආ අශවකුත් රටව ත් ඒ ීඩඩවයට හසු ශවටා 

ඔන්න්ශේ හුදල් ඒකකත් අවප්රොණය න්ණා. විශ ේයශයන් ඉන්දියාව 

වශේ රටක් ගත්ශතොත්, අපටත් වඩා ීය්රශයන් ඉන්දියන් ුපියට 

කඩා වැටුණු බව අපි සිය ශදවාෙ දන්වවා. ඒ වාශේෙ අපි ශම් රට 

භාර ගන්ව ශකොට අපට අධික ණය බරක් පැටන්ණා. ඒක අපි 

කන්ුවත් හැාංගුශ  වැහැ. ශම් රශට් පාටවය අපට භාර දන් 

ශවටාශ  විශ ේයශයන්ෙ ඒ ණය ්පසු ශගවන්ව රටක් හැටියට 

අපි බැඳී සිටියා. ඉතිහාසශආ කවදාවත් අපි ණය ශගවීෙ පැහැර හැන් 

රටක් හැටියට ශටෝකය ුරළ සොජගත ශවටා වැහැ. ඒ ලධසා රටක් 

හැටියට කන්ු ණය ගත්තත්,- හම්බන්ශතොට වරාය හදන්ව ණයක් 

ගත්තාෙ, ඒකට වැ  ්ශ  වැතත් අපට ඒ ණය ශගවන්ව න්ණා.  

ෙත්තට ගුවන් ශතොටුපළ සහහා ගත් ණය අපට ශගවන්ව න්ණා. ඒ 

වාශේ ටබා ගත් සිය ෙ ණය අපට ශගවන්ව න්ණා. විශ ේයශයන්ෙ 

ශම් අන්ුද්ද ශවව ශකොට -2019 ශවවශකොට- අපි ඇශෙන්කානු 

ශඩොටර් ම්ලියව 4.9ක ණය ්පසු ශගවන්ව ඕව්. ඒ 

යාාර්ාශයන් අපි කාටවත් පැවටා යන්ව බැහැ. ඒ වි ාට හුදලින් 

ඇශෙන්කානු ශඩොටර් ම්ලියවක් විතර අපි ජවවාන් ොසශආ 

ශග වා. ඒ ණය අපි ශගවන්ව ඕව්. ඒක තෙයි යාාර්ාය. ඒ ණය 

ශගවව ගෙන් තෙයි අපි ශම් අය වැය ඉදින්පත් කරටා තිශබන්ශන්. 

ඒක තෙයි අලධත් යාාර්ාය. විශ ේයශයන්ෙ අපි ඒක ශම් විුද්ර 

පක්යයට ෙතක් කර ශදවවා. ශම් අය වැය දිහා බටමින් එක එක 

කාා කියව කට්ටියට කියවවා, අපි ණය ශගවමින් තෙයි ශම් 

වාශේ ජවතාවාදී, ජවතාව සවිබට ගන්වව අය වැයක් ඉදින්පත් 

කර තිශබන්ශන් කියා. 

ශම් ශගොල්ටන් දැන් ශකොපෙණ කාා කළත්, ඒ දිව 41 දී 

ුපියශල් කඩා වැටීෙ ඒ ශගොල්ටන්ටත් පාටවය කර ගන්ව බැන්ව 

ගියා. ශෙුරෙන්ටාට ඒ දිව 41 දී  තයක්වත් වැවත අ ශතන් 

විශද්  ණය ගන්ව බැන්ව ගියා. ඒක තෙයි යාාර්ාය. කිසිෙ රටක් 

ඇවිල්ටා ශම් ශගොල්ටන්ට උද  කශළේ වැහැ. අපි වැවත බටයට 

පැමිණියේයාට පසනශසේ ශම් ශවවශකොට ුපියට වැවත සනාාවර ශවටා 

තිශබවවා. ුපියට සියයට 1.4කින් ශම් ොස ශදශක්දී  ක්තිෙත් 

ශවටා තිශබවවා. ඒ වාශේෙ රජශආ ණය සුරැකුම්පත් ුපියල් 

මිලියව 3,(00ක් වැවත අශේ රටට ගටා එන්ව පටන් ශගව 

තිශබවවා.  

ශම් අය වැය ුරිතන් අපි තවත් ශදයක් දකිවවා. අශේ තුණ 

ප්රජාව, කාන්තාවන්, රාජය ශසේවකශයෝ, හහුදාව, විරාමිකශයෝ, 

අපවයවකුවන් ඇුරළු සිය ශදවාට ශම් අය වැය ුරිතන් යම් 

කිසි සහවයක් ටබා දීටා තිශබවවා. ඒ සිය ෙ ප්රජාවන්  ක්තිෙත් 

කරන්ව ශම් අය වැය ුරිතන් අපි පියවර ශගව තිශබවවා. ශම් අය 

වැය ුනරවැසියන් සවිබට ගැන්වීශම් අරහුශණන් ඉදින්පත් කරටා 

තිශබව අය වැයක්. ශෙවර අය වැශයන් සොජමේය ව ශයනුත්, 

්ර්ිකක ව ශයනුත් ජවතාව  ක්තිෙත් කරන්ව අවරාවය ශයොහු 

කර තිශබවවා.  

අපශේ දැවැන්ත සාංවර්රව ක්රියාදාෙය වව "ගම්ශපරිතය" 

වැඩසටහව අපි ගිය අන්ුද්ශද්  ක්තිෙත්ව කර ශගව එද්දි ශම් 

ශද් පාටව කුෙන්්රණශආ පළහුශවලධ ශගො දර බවට එය පත් 

න්ණා. ශවවත් Cabinet Paper දෙන්ව ඉසනශසල්ටා ශම් 

"ගම්ශපරිතය" වයාපෘතිය වවත්වව එක තෙයි පසුගිය වසශර්දී 

ෙහින්ද රාජපක්ය ෙැතිුරොට වැදගත් ශවටා තිුණශඩු. ගම්ශපරිතය 

වවත්වව ශතක් එුරොට ඉන්ව බැන්ව ගියා. "ගම්ශපරිතය" 

වැඩසටහව ෙක වවත්වා ජවතාවට ඒ ුරිතන් ටැශබව සහව 

ඇුරළු සිය  ශද් විවා  කරන්ව ගිය අන්ුද්ශද් එුරො කටුතුර 

කළා. ඒ වාශේෙ ගිය වතාවට වඩා වි ාට හුදටක් අපි ශම් 

අන්ුද්ශද් ගම්ශපරිතයට ශවන් කර තිශබවවා. එවම්, ුපියල් 

මිලියව (8,000ක් ටබා දී තිශබවවා.  ගම්ශපරිතය ුරිතන් ශම් 

වවශකොට ඒ වයාපෘති අපි කර ශගව යන්ව පටන් ශගව 

තිශබවවා. අපි බටාශපොශරොත්ුර වවවා, අන්ුද්ද අන්තිෙ වන්ව 

ඉසනශසල්ටා ශම් වයාපෘති ුරිතන් ොර්ග පෙණක් ශවොශවයි, ලධවාස, 

වැසිකිිත පහසුකම් ඇුරළු අලධකුත් සිය  ශද්ෙ සාංවර්රවය 

කරන්ව. ශම් ුරිතන් අපි විශ ේයශයන්ෙ ්ගමික සනාාව  ක්තිෙත් 

කිරීශම් වයාපෘති ක්රියාත්ෙක කර ශගව යවවා.  

 “Enterprise Sri Lanka" වැඩ සටහව  ුරිතන් අපි විශ ේය 

අාං වටට ණය ටබා ශදවවා. රජය විසින් යම් කිසි ශපොලී 
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අනුපාතයක් ශගවා වයාපාන්කයන් ඇුරළු සිය  ප්රජාවට ඒ ුරිතන් 

සහව ටබා දීශම් විශ ේය වැඩපිිතශවළක් ශම් අවසනාාශ දී 

ක්රියාත්ෙක කර ශගව යවවා. ශම් අය වැය ුරිතන් ඉදින්පත් කළ 

ණය ශයෝජවා රෙ ුරිතන් තුණ ශසේවා සභාශ  

සහතිකපත්ටාභීන්ට ප්රහුඛත්වය දීටා ඒ තුණ ප්රජාව  ක්තිෙත් 

කරන්ව ගු හුදල් ඇෙතිුරො ගත් ඒ උත්සාහය අපි ඉතාෙත් අගය 

කරවවා. ශබොශහෝ ශවටාවට විපක්යය කියවවා, ශම් “Enterprise 

Sri Lanka" වැඩ සටහව ුරිතන් ණය ගත් ශකශවක්ව 

ඒශගොල්ටන්ට ශහොයා ගන්ව බැහැයි කියටා. වහුත් අපි කියවවා, 

දැවට අපි 30,000කට ්සන්ව පින්සකට ණය දීටා තිශබව බව. 

ඔන්න් ුපියල් මිලියව )0,000කට වඩා ඒ ුරිතන් ණය ටබා ශගව 

තිශබවවා. පාංගුවක් අයට ඒවා හන්යට ශපශවන්ශන් වැහැ.  

අපි විශද්  රමිකයින්ට දැන් "සිහිව ොිතගා" කියටා ණය 

ශයෝජවා රෙයක් හඳුන්වා  දන්වා. දැන් විපක්යය හිවා න්ණා, 

ශම්වා "සිහිව ොිතගා" විතරයි කියටා. වහුත්, සිහිව ොිතගා ණය 

රෙය කියන්ශන් ශෙොකක්ද කියටා අහගන්ව කියටා විපක්යයට 

ෙෙ කියවවා. විශද්  රමිකයින් ඒ රටවට ශබොශහෝ  දක් විහටා 

වි ාට ව ශයන් ෙහන්සි ශවටා උපයව හුදල්වලින් එක වර 

ලධවාසයක් හදා ගන්ව බැහැයි කියටා අපි දන්වවා. ඒ ශගොල්ටන්ට 

ලධතර ලධතර ටාංකාවට ඇවිල්ටා ඔන්න්ශේ ලධවාස හදව එක ගැව 

බටන්වත් බැහැ.  

ලධවශසේ වැඩ අඩක් ලධෙ කරටා එුරෙන්ටාට එුරමියන්ටාට 

ලධකම් ඉන්වත් බැහැ. ශෙොකද, එශසේ අඩක් ලධෙ කර තිුණණාෙ 

සෙහර ශවටාවට ඒ ලධවාස විවා  ශවවවා. ඒ හින්දා තෙයි අප 

ඒවා හදාගන්ව ුපියල් මිලියව 10ක ණයක් ගන්ව අවසනාාව 

ශදන්ශන්. එහිදී අන්ු ද ශදකක සහව කාටයක් ටබා ශදවවා. 

ශපොලිය සියයට 3.()යි. ශපොලී අනුපාතශයන් සියයට 74ක්ෙ රජය 

ශගවව ්කාරයටයි අප එෙ ණය රෙය හඳුන්වා  දන්ශන්. විශද්  

ශසේවා ලධුතක්ති කාර්යාාං ශආ ලියා පදිාංික විශද්  රැකියා 

ලධුතක්තිකයන් සිය  ශදවාට එෙ ණය ටබා ශදන්ව ගු හුදල් 

අොතයුරො ශයෝජවා කළත්, ෙෙ ගු හුදල් අොතයුරොශගන් 

ඉල්ලීෙක් කරවවා. විශද්  ශසේවා ලධුතක්ති කාර්යාාං ශආ ලියා 

පදිාංික වී වැති, විශද් ගත වූ ටාාංකිකශයෝ විවිර රටවට ඉන්වවා. 

ඉතාලිය ්දි රටවට සිටිව අශේ ඒ ටාාංකිකශයෝත් කැෙැතියි ශම් 

ණය රෙය යටශත් ඒ අයශේ ශගවල් හදාගන්ව. ඒ හින්දා අපි ගු 

හුදල් අොතයුරොශගන් විශ ේයශයන්ෙ ඉල්ටා සිටිවවා, ුනද්ගටයකු 

විශද් ගත න්ණාෙ ඒ ුනද්ගටයා විශද් ගත න්ණා කියා සහතිකයක් 

ටබාශගව ශම් ප්රතිටාභය ඉතාලිශආ සහ අශවකුත් රටවට සිටිව 

අශේ ටාාංකිකයන්ටත් ටබා දීටා ශම් ණය රෙය ුනළුල් කරන්ව 

කියා.  

මූටාසවාූපඪ ගු ෙන්ත්රීුරෙලධ, අශේ තුණ පරම්පරාවට 

අ ත් ශගයක් -ඒ අයශේ ප්රාෙ ශේ- සාදා ගැ ෙ සහහා "Home 

Sweet Home" කියව ණය ශයෝජවා රෙයක් අශේ ගු හුදල් 

අොතයුරො දැන් ශයෝජවා කර තිශබවවා. අශේ වාෙල් රාජපක්ය 

ෙන්ත්රීුරො දැන් ශම් ගු සභාශ  ඉන්වවා. ගු ෙන්ත්රීුරෙලධ, 

ඔබුරො බැන්දාට පසුව "Home Sweet Home" කියව ණය 

ශයෝජවා රෙය යටශත් ඔබුරොටත් ඒ ණය ගන්ව ුනළුවන්. 

ඔබුරොශේ ෙල්ලිට දැන් වව ශකොට ඒ ණය ගන්ව ුනළුවන්, 

ඔබුරො ඒ ගැව ඔණපව දැනුවත් කළා වම්. [බාරා කිරීෙක්] 

ඔබුරොටත් ුපියල් මිලියව 10ක් ටබා ගන්ව ුනළුවන්. ුපියල් 

මිලියව 10ක ශගයක් ඔබුරොට වම් ශපොඩි ඇති. [බාරා කිරීෙක්] 

 

ගුණ නාමල් රාජපක්ෂ මහසතා 
(மாண்புமிகு  ாமல் ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. Namal Rajapaksa) 

මූටාසවාූපඪ ගු ෙන්ත්රීුරෙලධ, ෙශේ වෙ කි ව හින්දායි ො 

ශෙය අහන්ශන්. ෙෙත් ඔය loan එක දාන්ව කියටා තෙයි බැ ශ . 

ොසයකට වාන්කය ශටස කීයක් ශගවන්ව ඕව්ද?  

ගුණ ියමර ෂ්ද මපමර්රා මහසතා  
(மாண்புமிகு  ியராஷன் தபயரரா) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

ො එය ගණන් හදටා කියන්වම්.  

 

ගුණ නාමල් රාජපක්ෂ මහසතා 
(மாண்புமிகு  ாமல் ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. Namal Rajapaksa) 

ඔබුරො ඒ ගැව දන්වවාද කියා බටන්වයි ො එශහෙ ඇණපශ . 

  

ගුණ ියමර ෂ්ද මපමර්රා මහසතා  
(மாண்புமிகு  ியராஷன் தபயரரா) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

ශපොලී අනුපාතය වම් සියයට )යි, ගු ෙන්ත්රීුරො.  

 
ගුණ නාමල් රාජපක්ෂ මහසතා 
(மாண்புமிகு  ாமல் ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. Namal Rajapaksa) 

ශපොලී අනුපාතය ශවොශවයි. වාන්කය කීයද කියටායි ො 

අහන්ශන්.  

 

ගුණ ියමර ෂ්ද මපමර්රා මහසතා  
(மாண்புமிகு  ியராஷன் தபயரரா) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

ඔබුරොට අන්ු ද 24ක කාටයක් තිශබවවා, ඒ ණය ශගවන්ව.  

 
ගුණ නාමල් රාජපක්ෂ මහසතා 
(மாண்புமிகு  ாமல் ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. Namal Rajapaksa) 

අන්ු ද 24ක කාටයක් තිශබවවා තෙයි. ොසික වාන්කය කීයද 

කියටා කියන්ව.  

 
ගුණ ියමර ෂ්ද මපමර්රා මහසතා  
(மாண்புமிகு  ியராஷன் தபயரரா) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

ෙෙ දන්ශන් වැහැ. ෙෙ එය හදා කියන්වම්.  

 
ගුණ නාමල් රාජපක්ෂ මහසතා 
(மாண்புமிகு  ாமல் ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. Namal Rajapaksa) 

ඔබුරො ඒ ගැව දන්ශන් වැතිවද ෙට ඔය ශයෝජවාව කශළේ? 

එශහෙ න්ණාෙ ෙෙ අොුශ  වැශටවවා ශන්.  

 
ගුණ ියමර ෂ්ද මපමර්රා මහසතා  
(மாண்புமிகு  ியராஷன் தபயரரா) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

වැහැ, වැහැ. ශෙහි ශපොලී අනුපාතය සහහන්ව තිශබවවා ශන්. 

ඔබුරො calculator එශකන් ගණව හදටා බටන්ව ශකෝ. [බාරා 

කිරීම්] 

 
ගුණ නාමල් රාජපක්ෂ මහසතා 
(மாண்புமிகு  ாமல் ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. Namal Rajapaksa) 

ොසික වාන්කය කීයද කියා කියන්ව ශකෝ. 

 
ගුණ ියමර ෂ්ද මපමර්රා මහසතා  
(மாண்புமிகு  ியராஷன் தபயரரா) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

ඔබුරො ඒ ගණව ශපො සඩක් හදාගන්ව. [බාරා කිරීෙක්] 

සාොවයශයන් එශහෙ ොසික ගණන් කියන්ශන් වැහැ. අපි 

දන්ශන් වැහැශන් ඔබුරොට ශකොච්චර හුදටක් ගන්ව ඕව්ද කියා. 
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පාර්ලිශම්න්ුරව 

ගුණ කංචන විමේම ේ්කර මහසතා 
(மாண்புமிகு கஞ்சன வியஜயசகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

ගු අොතයුරො, ඇපයට ශෙොකක්ද තියන්ව ඕව්? 
 

ගුණ ියමර ෂ්ද මපමර්රා මහසතා  
(மாண்புமிகு  ியராஷன் தபயரரா) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

ශම් ණය ශයෝජවා රෙශආ වටිවාකෙටත් වඩා එහි අක් පාක් 

තෙයි ඔබුරෙන්ටාට ප්රරාව ප්ර නවය ශවටා තිශබන්ශන්.  
 

ගුණ නාමල් රාජපක්ෂ මහසතා 
(மாண்புமிகு  ாமல் ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. Namal Rajapaksa) 

ෙෙ ඒ ණය සහහා apply කරන්වයි බැ ශ .   
 

ගුණ ියමර ෂ්ද මපමර්රා මහසතා  
(மாண்புமிகு  ியராஷன் தபயரரா) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

ඔබුරොට ඇප ශවන්ව ඔබුරොශේ තාත්තා ඉන්වවා. ඒ හින්දා 

බය ශවන්ව එපා. [බාරා කිරීෙක්]  
 

ගුණ නාමල් රාජපක්ෂ මහසතා 
(மாண்புமிகு  ாமல் ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. Namal Rajapaksa) 

ෙට ගන්ව ුනළුවන් විධිශආ- [බාරා කිරීෙක්]  
 

ගුණ ියමර ෂ්ද මපමර්රා මහසතා  
(மாண்புமிகு  ியராஷன் தபயரரா) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

ඔබුරෙන්ටාට ඇප ශවන්ව කන්ුවත් ඕව් වැහැ. වෙ කියුන 

ගෙන් loan එකක් ශද්වි. "Home Sweet Home" කියව ණය 

ශයෝජවා රෙය යටශත් ුපියල් මිලියව 10ක් ටබා ශදවවා. 

සියයට )ක ශපොලී අනුපාතය ෙත, අන්ු ද 24කදී ඒ ණය ශගවන්ව 

ුනළුවන්. ො හිතව විධියට, ලධවාස ශයෝජවා රෙ ේ න් ගන්ව 

ශකොට ශහෝ තෙන්ශේෙ ශගයක් හදා ගන්ව ශකොට ශහෝ ඒ රෙය 

භාවිත කරන්ව ුනළුවන්.  

මූටාසවාූපඪ ගු ෙන්ත්රීුරෙලධ, ලධවාස ස්දීෙ ගැව කතා 
කරද්දී අශේ "ගම් උදාව" සාංකල්පය ගැවත් කියන්ව ඕව්. ගම් 
උදාව වැඩසටහව යටශත් උදා ගම් වි ාට ප්රොණයක් ශම් වව 
ශකොට හදාශගව යවවා. ො ලධශයෝජවය කරව ුනත්තටෙ 
දිසන්රික්කශආ උදා ගම් 101ක වැඩ ශම් වව ශකොට ්රම්භ කර 
තිශබවවා. ඒ දිසන්රික්කශආ  දගී  දේපත්, ලධවාස වැති ජවතාව සහහා 
ඒ වැඩසටහව දැන් වව ශකොට ක්රියාත්ෙක කරශගව යවවා. අපි 
බටාශපොශරොත්ුර ශවවවා, ටාංකාශ  ලධවාස වැති, ඉඩම් වැති 
වි ාට ජවතාවකට ගම් උදාව සාංකල්පය ේ න් ශසත සටසන්ව. 
අපි දන්වවා ශකවකුට ශගයක් සහ ඉඩෙක් තිශබවවා කියන්ශන්, 
්ර්ිකක ව ශයන් සහ සොජීය ව ශයන් ෙහත්  ක්තියක්ය කියව 
එක.  

 

ගුණ වාසුමශව නානායක්කාර මහසතා 
(மாண்புமிகு வாசுயதவ  ாணாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ගු රාජය අොතයුරෙලධ, ඔබුරොශගන් එක කුණක් අහන්ව 

ො කැෙැතියි. ශෙය, ලධවාස ්රාර ව ශයන් ශදව එකක් ද; ණයක් 

ව ශයන් ශදව එකක් ද? එශහෙ වැතිවම් ලධවාසයක් හදටා ඒ 

ුනද්ගටයාට ප්රදාවයක් හැටියට ශදවවාද?  
 

ගුණ ියමර ෂ්ද මපමර්රා මහසතා  
(மாண்புமிகு  ியராஷன் தபயரரா) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

රෙ කීපයක් තිශබවවා, ගු ෙන්ත්රීුරො. පාංගුවක් රෙ 

තිශබවවා ණය ව ශයන් ටබා ශදව. පාංගුවක් රෙ තිශබවවා 

ප්රදාව ව ශයන් ටබා ශදව. සියයට ගණවක් ණය, සියයට 

ගණවක් ප්රදාව හැටියටත් ශදව ඒවා තිශබවවා, ගු ෙන්ත්රීුරො. 

සින්වක්කර ඔේුන දස ටක්යය වැඩසටහව ුරිතනුත් අශේ රශට් 

ජවතාවශේ ඉඩම් අයිතිය සුරක්ෂිත ශවවවා.  

පරම්පරා ගණවාවකින් ඉඩම් අයිතියක් ටැම්ටා වැතිව 

අසරණ භාවශයන් ජීවත් න්ණු, සො ජශයන් ශකොන්ශවටා හිටුන, 

්ර්ිකක ව ශයන් ඉතාෙ ීඩඩවයට ටක් න්ණු ජවතාව ශවනුශවන් 

සින්වක්කර ඔේුන දස ටක්යයක් ටබා දීශම් වැඩසටහව අපි 

ක්රියාත්ෙක කරවවා. ඒක ඉතාෙ ශහොහ වැඩසටහවක්. ණපකක් 

ශවටාවට එක්සත් ජාතික පක්යය රවවාදී පක්යයක් හැටියට 

හාංවක් ගැණපවත්,  ශම් සිය ෙ  ශද්වල් ක්රියාත්ෙක කරටා තිශබන්ශන් 

එක්සත් ජාතික පක්යශයනුයි. ගු ඩී.එසන. ශසේවාවායක 

ෙැතිුරොශේ කාටශආ ඉහටා ශගොවි ජවපද, ෙහවැලි වයාපාරය, 

ශපො ද ජවතාවට සුබශසත හදුන "ගම් උදාව" වැලධ සිය ෙ සාංකල්ප 

එක්සත් ජාතික පක්යශයන් තෙයි අපි ශම් රශට් ක්රියාත්ෙක කරටා 

තිශබන්ශන්. සාොවය ජවතාවට ශසත සැටශසව පන්දි විවිර 

වැඩසටහන් අපි ශම් අය වැය ුරිතනුත් ඉදින්පත් කරටා තිශබවවා.  

ශම් වවශකොට අශේ ටාංකාශ  අශපොස උසසන ශපළ හදාරව 

ශියය ශියයාවන් ටක්ය ුරවක් ඉන්ව බව අපි දන්වවා. ඒ 

ප්රොණශයන් 30,000ක් විතරයි අපිට වි නවවිදයාටවටට යවන්ව 

ුනළුවන් වන්ශන්. වි නවවිදයාටවට ඉඩකඩ තිශබන්ශන් ශියයයන් 

30,000කට පෙණයි. ඒ ලධසා අලධක් 270,000ට ශෙොවවාද 

ශවන්ශන්? අලධක් 270,000 ශම් රශට් ඉසනසරහට ශගලධ යන්ශන් 

ශකොශහොෙද, වෘත්තීය ුනණපණුවක් විතරක් ශවොශවයි, වි නවවිදයාට 

අරයාපවයක් ශම් රශට් තුණ තුණියේයන්ට ටබා ගන්ව ුනළුවන් 

ශවන්ශන් ශකොශහොෙද කියව කාරණා සම්බන්රශයන් ශම් අය 

වැශයන් අවරාවය ශයොහු කරටා තිශබවවා. 

"My Future" කියව ණය ශයෝජවා රෙය ුරිතන් ුපියල් මිලියව 

1.1ක -ුපියල් ටක්ය 11ක- ශපොලී රහිත ණයක් ටබාශගව, 

අන්ු ද ශදකකින් ඒ ශගවීෙ ්රම්භ කරන්ව ුනළුවන්. රජශආ 

වි නවවිදයාටයකට යන්ව බැන්ව ඉන්ව අශේ රශට් තුණ 

තුණියේයන්හට ශපෞද්ගලික වි නවවිදයාටයක මූලික උපාධිය 

හැද්රීෙට හැකි වව පන්දි "My Future" ණය ශයෝජවා රෙය 

"Enterprise Sri Lanka" වැඩ සටහව  යටශත් අපි හඳුන්වා දීටා 

තිශබවවා. 

 
ගුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගු ඇෙතිුරෙලධ, ඔබුරොට තව විවාඩි ශදකක කාටයක් 

තිශබවවා.  

 
ගුණ ියමර ෂ්ද මපමර්රා මහසතා  
(மாண்புமிகு  ியராஷன் தபயரரா) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

ශහොහයි. ඒ කාරණය පිිතබහවත් අවරාවය ශයොහු කරන්ව 

කියටා අපි කියවවා. රාජය ශසේවකයන්ට දැවැන්තෙ වැටුේ වැඩි 

වීෙ කශළේ ශම් ර ජශයන්. කන්ු ශහෝ ඒක වැහැ කියටා කියවවා 

වම් අපි ළක ශතොරුරු තිශබවවා. ඒ රාජය ශසේවකයන්ශගන්ෙ 

ඒවා ගැව අහන්ව. රාජය ශසේවකයන්ට ශම් වව ශකොට වැටුේ වැඩි 

වීශම් ප්රතිටාභ ටැම්ටා තිශබවවා. ශම් අන්ු ද හතර පහ ුරළ 

ඒශගොල්ටන්ශේ වැටුේ සියයට කීයකින් වැඩි න්ණාද කියටා රාජය 

ශසේවකයන්ශගන් අහන්ව ුනළුවන්. ඒ රාජය ශසේවකයන්ට සියයට 

10)කට වඩා වැටුේ වැඩිශවටා තිශබවවා. අපි ණය ශග වත් රාජය 

ශසේවකයන්, විරාමිකයන් ඇුරළු ඒ සිය  ශදවාටෙ ශම් අය වැය 

ුරිතන් වි ාට සහවයක් ටබා දීටා තිශබවවා. ුතද හහුදාව ඇුරළු 

අලධකුත් රණවිුවන්ට අන්ු ද 20ක කාටයක් ුරළ දීෙවා වැඩි 

කශළේ වැහැ. ඒශගොල්ටන් ශකොච්චර ඉල්ලීම් කළත්, ඒවා ුරට්ටු 

419 420 
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ශදකකට ගණන් ගත්ශත් වැහැ. ශම් වවශකොට ශෙෙ අය වැය 

ුරිතන් අපි ඒ දීෙවා වැඩි කිරීෙ සහහා ශයෝජවා ඉදින්පත් කරටා 

තිශබවවා.  

මූටාසවාූපඪ ගු ෙන්ත්රීුරෙලධ, ඒ වාශේෙ කෘෂිකර්ෙය සහ 

ධීවර කර්ොන්තය ුරිතන් අශේ රශට් වි ාට ජවතාවක් යැශපවවා. 

ශගොවියා ශකොච්චර ෙහන්සිශවටා වැඩ කළත්, පසු අසනවනු හාලධ 

ලධසා කෘෂි අසනවැන්ව විවා  වවවා. ඒ ලධසා තෙයි අපි ශම් අය 

වැය ුරිතන් වි ාට ශටස ගබඩා පහසුකම් වැඩි කිරීෙටත්, 

ශද් ගුණියේක තත්ත්වයන් පාටවය කරන්ව ුනළුවන් ගබඩා 

පහසුකම් සනාාපිත කිරීෙටත් value chain එකක් ටාංකාශ  සනාාපිත 

කරටා ඒ ුරිතන් ශගොවියා ලධයනපාදවය කරව products ටික 

ශකිතන්ෙ පාන්ශභෝගිකයා දක්වා ශගව යන්වටත් කටුතුර කරටා 

තිශබන්ශන්.  

මූටාසවාූපඪ ගු ෙන්ත්රීුරෙලධ, ඒ වාශේෙ ධීවර වරායන් 

කීපයක් ශම් වවශකොට සාංවර්රවය කරන්ව පටන් අරශගව 

තිශබවවා. ඒ ුරිතන් අශේ ධීවර ජවතාවට සහවයක් ටබා දීෙට අපි 

බටාශපොශරොත්ුර වවවා. ග්රාක්ය පාසල්වට දුවන් සහහා කින් 

වී දුවක් ටබා ශදන්වට අපි කටුතුර කරවවා. අරයාපවය 

 ක්තිෙත් කරන්වටත්, 'සුරක්යා' වැලධ රක්යණ රෙ ශම් රටට 

හඳුන්වා දීටා, අවාගත පරුනර ශහොහ ශසෞඛය තත්ත්වයකින් තැබීෙ 

සහහා එක්සත් ජාතික පක්යය ව ශයන් අපි වැඩ පිිතශවළවල් 

ක්රියාත්ෙක කරවවා. 

 

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගු ඇෙතිුරො, ඔබුරොට ටැබී ඇති කාටය අවසාවයි. 

 

ගුණ ියමර ෂ්ද මපමර්රා මහසතා  
(மாண்புமிகு  ியராஷன் தபயரரா) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

ෙෙ කාාව අවසන් කරන්වම්.  

විශ ේයශයන්ෙ ගිය අන්ුද්ශද් ශද් පාටව කුෙන්්රණයක් 

ේ න් අශේ ්ර්ිකකයට වි ාට හාලධයක් කළා. ෙෙ හිතව විධියට 

ඒ ශද් පාටව කුෙන්්රණය ේ න්  බටාශපොශරොත්ුර න්ශඩු, බටය 

බශටන් ටබා ගැ ෙ පෙණයි. අශේ රශට් ්ර්ිකකය විවා  න්ණත්, 

අශේ රට ශද් පාටව ව ශයන් ශටෝකය ඉදින්ශආ අවොවයට ටක් 

න්ණත් ශකොශහොෙ හන් බටය ටබා ගැ ශම් ශච්තවාශවන් ඒ කරුන 

ශද් පාටව කුෙන්්රණය දැන් ශවවශකොට අපි පරාජය කරටා 

තිශබවවා. විශ ේයශයන්ෙ එෙ ශද් පාටව කුෙන්්රණය හරහා 

්ර්ිකකයට එල්ට න්ණු ෙු පහරත් ශම් අය වැය ුරිතන් අපි 

පරාජය කරවවාය කියමින් ෙශේ කාාව අවසන් කරවවා. 

 
ගුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
 ක්ළකට, ගු වාෙල් රාජපක්ය ෙන්ත්රීුරො. ගු ෙන්ත්රීුරෙලධ, 

ඔබුරොට විවාඩි වවයක කාටයක් ශවන් කර තිශබවවා. 

 
[අ.භා. 3.11] 

 

ගුණ නාමල් රාජපක්ෂ මහසතා 
(மாண்புமிகு  ாமல் ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. Namal Rajapaksa) 

මූටාසවාූපඪ ගු ෙන්ත්රීුරෙලධ, අය වැය ශයෝජවා පිිතබහව 

වචව කිහිපයක් ප්රකා  කරන්ව අවසනාාව ටබා දීෙ පිිතබහව ො 

ඔබුරොට සනුරතිවන්ත ශවවවා. ගු ොංගට සෙරවීර හුදල් 

ඇෙතිවරයා අය වැය කාාවක් කළා. හැබැයි, අපට තිශබව 

ප්ර නවය ශම් අය වැය හැ දශ  ්ඩුක්ශ  සිටිව  තහුන්වාන්ශසේටාද, 

ොංගට සෙරවීර ඇෙතිවරයාද, එශහෙ වැත්වම් ශවව ශකශවක්, 

ශවව සොගෙක්, ශවව සාංවිරාවයක්, ශවව ජාතයන්තර 

සාංවිරාවයක් හදා දීුන අය වැයක් ොංගට සෙරවීර ඇෙතිුරො 

පාර්ලිශම්න්ුරවට ඇවිල්ටා කිශය වාද කියටායි.  

ක්ට ශපර කළ කාා ශබොශහොෙයක අර දිව පවසන ගණව  ගැව 

සහහන් කළා. පසුගිය ්ඩුක්ව ගත්ත ණය ගැව, හම්බන්ශතොට 

වරාය ගැව, ෙත්තට ගුවන් ශතොටුශපොළ ගැව තවෙ කාා කරවවා. 

ශම් ්ඩුක්ව බටයට ඇවිල්ටා අන්ු ද හතරයි. හම්බන්ශතොට 

වරාය ගැව කාා කරවශකොට, පසුගිය කාටශආ   

්න්ශදෝටවාත්ෙක සි දවීම් කිහිපයක් සිද්ර න්ණා. ඒ කාටශආ 

්ඩුක්ශ  සිටිව ඇෙතිවරශයක් කි වා,  "ඔන්ව දැන් ණය ඉවරයි. 

ශෙොකද, අපි වරාය 99 අන්ු ද බද්දට  දන්වා. එශසේ දීටා ශඩොටර් 

ම්ලියවයක් ගත්තා. ශඩොටර් ම්ලියවය අරශගව ණය ශගවා 

ඉවරයි" කියටා. ඒ කාාව කියටා ොස හයකට පසනශසේ දැන් 

කියවවා, "හම්බන්ශතොට වරායට ගත් ණය ටික තවත් ශගවන්ව 

තිශබවවා" කියටා. එතශකොට, හම්බන්ශතොට වරාය විකුණුවාටත් 

පසුව ඒකට ගත් ණය තවෙ ශගවන්ව තිශබවවා වම්, වරාය 

විකිීමශෙන් ටැුණණු හුදල් ටික ශකොශහේටද ගිශආ? ඒවාට 

ශෙොකක්ද, න්ශඩු?  

මූටාසවාූපඪ ගු ෙන්ත්රීුරෙලධ, ශම් අය වැය දිහා 

බටවශකොට, ශම් අය වැශආ අවාගතවාදී දැක්ෙක් අපට දකින්ව 

වැහැ. සෙහර ශයෝජවා තිශබවවා, ඒවා ශහොහ ශයෝජවා. ඒවා 

ගැව ෙෙ පසුව කාා කරන්වම්. හැබැයි, ශහොහයි කියව එෙ 

ශයෝජවා, 2014 ඉහටා  තහුන්වාන්ශසේටා ඉදින්පත් කරුන 

ශයෝජවා. අද ශවවකම් ක්රියාත්ෙක ශවොන්ණ එෙ ශයෝජවා, වචව 

ශපො සඩක් ශවවසන කරටා 2019 අය වැයටත් වැවත වතාවක් 

ශගවැල්ටා තිශබවවා. ශම් අය වැය දිහා බැ වාෙ අපට ශප  

යවවා, ්ඩුක්ව බ ද ්දායෙ වැඩිකර තිශබව බව. ෙහින්ද 

රාජපක්ය ජවාධිපතිුරොශේ ්ඩුක්ශ  ුපියල් ට්රිලියවයක් න්ණු 

බ ද ්දායෙ, දැන් වවශකොට ට්රිලියව ශදකක් ශවටා තිශබවවා. ඒ 

කියන්ශන් බ ද ්දායෙ ශදගුණයක් බවට පත්ශවටා තිශබවවා, 

වර්තොව ්ඩුක්ශ . අශවක් පැත්ශතන්, රශට් සාංවර්රවය 

සම්පූර්ණශයන් අඩාට කරටා විතරක් ශවොශවයි, වවත්වා 

තිශබවවා. රශට් සාංවර්රවය වවත්වා තිශබවවා. ්කර්යීමය 

විධියට වචව පාවිච්ික කරටා ''අර ප්රයිසන, ශම් ප්රයිසන''  කියන්ව  

ඔබුරෙන්ටාට ුනළුවන්. අද ශම් අය වැශයන් පවා  සෙහර 

ඇෙතිවුන්ශේ අොතයාාං වටට ුපියල් මිලියව (00යි, 400යි 

ශවන් කරටා තිශබන්ශන්. පාර්ලිශම්න්ුරවට ඇවිල්ටා උජාුවට 

ක් ගැසුවාට, මිලියව (00යි, 400යි ශවන් කරටා තිශබන්ශන්. 

කරන්ව ශදයක් වැහැ. අතිගු ජවාධිපති නෙත්රීපාට සින්ශසේව 

ෙහත්තයාශේ "ග්රාෙ  ක්ති" ශයෝජවා රෙයට ුපියල් මිලියව 

400යි ශවන් කරටා තිශබන්ශන්. මිලියව 400යි. සාංවර්රවය 

වවත්වා තිශබවවා. අය වැය පරතරය සියයට (.4කට 

ශගශවවවාය කියවවා. ශෙහි අවසාව ලධගෙවය ශෙොකක්ද? 

ජාතයන්තර සොගම් එක්ක, ජාතයන්තර මූටය ්යතව එක්ක 

ශකුණු ගනුශදනු අද ශවවශකොට එක එක එිතයට එවවා. එෙ 

ගනුශදනුවට තිශබවවා, 2020 ශවවශකොට අය වැය පරතරය 3.4ට 

ශගශවන්ව ඕව්ය කියටා.  අය වැය පරතරය 3.4ට ශගශවන්ව 

තිශබව රෙය ශෙොකක්ද? එකෙ රෙයයි තිශබන්ශන්. එකක් තෙයි 

රාජය ්දායෙ වැඩි කිරීෙ. ශම් ්ඩුක්ශ  රාජය ්දායෙ වැඩි 

ශවන්ශන්, බ දවලින් විතරයි. ශෙොකද, ්ශයෝජකශයෝ රටට 

එන්ශන් වැති ලධසා. බ ද ්දායෙ වැඩි ශවවවා. අශවක් පැත්ශතන්, 

රජය සාංවර්රවයට ශයොදව හුදල් ප්රොණය අක් කරන්ව ඕව්. 

අන්ව ඒ ගෙව තෙයි ජාතයන්තර සොගම්වටට අව ය ශවටා 

තිශබන්ශන්. ඒක තෙයි මූටාසවාූපඪ ගු ෙන්ත්රීුරෙලධ, ශම් 

්ඩුක්ව අද ක්රියාත්ෙක කරටා තිශබන්ශන්.  

421 422 



පාර්ලිශම්න්ුරව 

ඔබුරෙන්ටා දැන් කාා කළා, ෙහින්ද රාජපක්ය ෙහත්තයාශේ 

්ඩුක්ශ  ණය ගැව. ෙහින්ද රාජපක්ය ජවාධිපතිුරොශේ 

්ඩුක්ව පැවැති අන්ු ද වවයක කාට සීොව ුරළ ට්රිලියව පහයි 

ණය අරශගව තිශබන්ශන්. හැබැයි, ඔබුරෙන්ටාශේ යහපාටව 

්ඩුක්ව බටයට ඇවිල්ටා අන්ු ද හතරකින් ට්රිලියව පහක ණය 

අරශගව තිශබවවා. 

ඒ ට්රිලියව පහට ශෙොකක්ද කශළේ? ඒ ට්රිලියව පශහන් 

ඔබුරෙන්ටා හැ දශ  ශෙොකක්ද? ඒ ට්රිලියව පශහන් ඔබුරෙන්ටා 

කරුන සාංවර්රවය ශෙොකක්ද?  ෙහින්ද රාජපක්ය ෙැතිුරො ගත්ත 

ට්රිලියව පශහන් අන්ු ද වවයකදී කරුන සාංවර්රවය අපි 

ශපන්වන්වම්; අපි කියන්වම්. ඔබුරෙන්ටාශේ හැෙ කාාවකෙ 

අන්ව ඒ සාංවර්රවය ගැව කාා කළා. අද ුපියට අවප්රොණ  

වවවා. දිශවන් දිව අවප්රොණ වවවා. ුපියට අවප්රොණ  වීෙ 

ලධසා රාජය පාක්ව, ණය ශගවීශම්දී වූ පාක්ව, ුපියල් ම්ලියව 

1,000කට වඩා වැඩියි. හැබැයි, ෙහින්ද රාජපක්ය 

ජවාධිපතිුරොශේ ්ඩුක්ශවන් හදුන හම්බන්ශතොට වරාය, ෙත්තට 

ගුවන් ශතොටුශපොළ, අධිශ ගි ොර්ග කියව සිය  සාංවර්රව 

ශයෝජවා රෙවටට ගිහින් තිශබන්ශන් ුපියල් ම්ලියව 300යි. ඒ 

ුපියල් ම්ලියව 300ක් ණය අරශගව අපි රට සාංවර්රවය කළත්, 

ඔබුරෙන්ටාශේ ්ර්ිකක කළෙවාකරණශආ ශවොහැකියාව ලධසා 

ුපියල් ට්රිලියව 1,000ක පාක්වක් ශවටා තිශබවවා. 

ශෙවර අය වැශයන් කාා කළා සනවීට් ශහෝම්, අර ශහෝම්, ශම් 

ශහෝම් ගැව, ශන්ද? තුණශයක් කසාද බැන්දාට පසනශසේ 

ලධවාසයක් හදාගන්ව ුනළුවන් වම්, ඒක ශහොහයි. ඒකට අපිත් 

කැෙැතියි. හැබැයි, ශම් රෙශ දය ෙත ණය ගැ ශම්දී අක්ෙ 

ගණශන් ුපියල් ටක්යයකට වැඩි පඩියක් තිශබන්ව ඕව්. 

ඔබුරෙන්ටා ශම් ගණන් හදටා බැ ශ  වැුරව ඇති. හැබැයි, ඒ 

ණය ශවනුශවන් ොසයකට ුපියල් )(,000ක වාන්කයක් 

ශගවන්ව ඕව්. ඔබුරෙන්ටා රැකියා ලධර්ොණය කරන්ශන් වැුරව, 

රශට් ්දායෙ වැඩි කරන්ශන් වැුරව, බ ද විතරක් වැඩි කරටා, 

තුණශයකුට ශගයක් ගන්ව ණයක් දීටා ොසයකට ුපියල් 

)(,000 ගණශන් එකුර කරන්ව පටන් ගත්තාෙ, ශම් රශට් ටළක 

පරම්පරාව ගැව අපට අහුුරශවන් කාා කරන්ව ශදයක් වැහැ. ඒ 

විතරක් ශවොශවයි. ඒ ශපොලී අනුපාතය සියයට ).74යි. ඒකට 

කෙක් වැහැ. හැබැයි, ඉතින් සියයට ).74 ශගවන්ශන් කන්ද? ඒක 

ශගවන්ශන් ෙහ බැාංකුව. ෙහ බැාංකුව  ඒ ඉතින් සියයට ).74 

ශගවන්ශන් ශකොශහොෙද? ඒක ශගවන්ශන් ජවතාවශේ බ ද 

හුදල්වලින්. එතශකොට, එක පැත්තකින් ඔබුරෙන්ටා එක 

කඩුඩායෙකට ශපොලී සහව ශදවවා කියටා කාාවක් යවවා. ටට 

අදාළ වැඩසටහවකුත් කරවවා. ඒකට කෙක් වැහැ, ශහොහයි. 

හැබැයි, අශවක් පැත්ශතන් ශෙොකක්ද ශවන්ශන්? ඒ ශපොලී සහවය 

සෙසනත රශට් බ ද ්දායශෙන් ශගවන්ව සිද්ර ශවවවා. ෙහින්ද 

රාජපක්ය ජවාධිපතිුරොශේ ්ඩුක්ව කාටශආ අපි බැාංකුශ  ණය 

ශපොලී ප්රති තය තලධ ඉටක්කෙක තියාශගව ගියා. ඔබුරෙන්ටා 

කළ ුතත්ශත් ණය දීෙ ශවොශවයි. ණය ශදව එක බැාංකුශ  

කාර්යයක්. යම්කිසි පින්සක් දින් ගන්වන්ව, සුළු හා ෙරය පන්ොණ 

කර්ොන්තකුවන් දින්ගන්වන්ව, ලධවාස හදන්ව ්ඩුක්ශවන් 

ණය  දන්වාට ප්ර නවයක් වැහැ. හැබැයි, ඒ ශදව ණය ලධසා රශට් 

බැාංකු පද්රතිය කඩාශගව වැශටවවා වම්, ෙෙ හිතව හැටියට 

ඒශකන් කිසිෙ ප්රතිලටයක් වැහැ. ඒ ලධසා ්ර්ිකකය 

කළෙවාකරණය කරන්ව, ුපියට  ක්තිෙත් කරන්ව, බැාංකු 

ශපොලී අනුපාතය තලධ ඉටක්ක පවත්වාශගව ගිශයොත් 

ඔබුරෙන්ටාට ශම් අය වැශයන් ණය ශයෝජවා ගැව කාා කරන්ව 

අව ය වැහැ, ඒක බැාංකු ටික බටා ග වි.  

දැන් අපි බටහු ඔබුරෙන්ටාශේ ්කර්යීමය ශයෝජවා. 

ඔබුරෙන්ටා 201) අය වැශආදී ශයෝජවා කාා කළා, ෙහශපොළ 

වි නවවිදයාටය වමින් වි නවවිදයාටයක් හදවවා  කියටා. ෙහශපොළ 

අරහුදශල් සල්ලි ටික බැඳුම්කරයට දැම්ො. දැන් ඒ වි නවවිදයාටට 

ශවච්ච ශදයක් වැහැ. ශෙවර අය වැශයන් කි වා, වි නවවිදයාට 

යන්ව බැන් ශියයයන්ට ුපියල් ටක්ය 11ක්  ශදවවා කියටා. ඒක 

ශහොහයි. හැබැයි, ඔබුරෙන්ටා ශම් ශයෝජවා රෙයෙ 2017දීත් 

ශගවාවා. 2017 වසශර් ශම් ශයෝජවා රෙයෙ ශගවැල්ටා කි වා, 

"ළහුන් 14,000කට ශපොලී රහිතව ුපියල් ටක්ය 8 ගණශන් 

ණයක් ශදවවා" කියටා. ටළකට  ඔබුරෙන්ටා 2017දී කි වා, 

"වි නවවිදයාටයට ඇුරළත් කර ගන්වා සිසුන් ප්රොණය  ුරන් 

ගුණයක් කරවවා" කියටා. ඔබුරෙන්ටා ඒක කශළත් වැහැ. දැන් 

ශියයයන්ට ණය හුදටක් ශදවවා කියවවා.  ඔබුරෙන්ටා 

ශියයයන්ට ණය ටබා දීෙ ගැව 2014දීත් කාා කළා. ඔබුරෙන්ටා 

කි වා, වෘත්තීය ුනණපණු ්යතව  ශදගුණ කරවවා කියටා.  අද 

වවශතක් ඔබුරෙන්ටා ඒක කශළත් වැහැ. සිය  වි නවවිදයාට 

ශියයයන්ට ශසෞඛය රක්යණ රෙයක් ක්රියාත්ෙක කරවවා කි වා. 

ඔබුරෙන්ටා ඒ රක්යණ රෙය  හඳුන්වා  දන්ශවත් වැහැ.  

ඒ වාශේෙ, ප්රවාහවය පැත්ශතන් ගලධහු. අධිශ ගී ොර්ග ගැව 

දැන් ඔබුරෙන්ටා කාා කරවවා ශන්. ෙරයෙ අධිශ ගී ොර්ගය 

ගැව ඔබුරෙන්ටා එදා ශෙොකක්ද කි ශ ? 2019 වවශකොට 

අවසන් කරවවා කි වා. ඒ වාශේෙයි රත්වුනර අධිශ ගී ොර්ගය. 

දැන් ශම් 2019 අන්ුද්ද. ශකෝ, ඔබුරෙන්ටා පටන් ගත්තාද? ොතර 

- හම්බන්ශතොට අධිශ ගී ොර්ගය 2018දී අවසන් කරවවා කි වා. 

අක් ගණශන් ශබලිඅත්ත - ොතර දක්වා ශකොටස විවෘත කර ගන්ව 

බැන්වයි දැන් ඔබුරෙන්ටා ඉන්ශන්. වි නවවිදයාට ශියයශයෝ පිට රට 

යවවවා කි වා. ඒක ශහොහයි. අශන්, යවන්ව ුනළුවන් වම් 

ශහොහයි. හැබැයි එතැව ගැට  ශබොශහොෙයක් තිශබවවා. වසන්ත 

ශසේවාවායක ෙන්ත්රීුරො ඒ ගැව දන්වවා. ජාතයන්තර 

වි නවවිදයාටවටට යවශකොට විභාග කරන්ව තිශබවවා. ටකුණු 

සහ සාොර්ා ගන්ව තිශබවවා. හැබැයි මූටාසවාූපඪ ගු 

ෙන්ත්රීුරෙලධ, ශම් ශයෝජවාවෙ 2017 අය වැශආත් තිශබවවා.  

ටළකට, ලධවාස ශයෝජවා රෙ. 

 
ගුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගු ෙන්ත්රීුරෙලධ, ඔබුරොට ශවන් වූ කාටය අවසාවයි. 

 
ගුණ නාමල් රාජපක්ෂ මහසතා 
(மாண்புமிகு  ாமல் ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. Namal Rajapaksa) 

ෙට විවාඩියක් ශදන්ව මූටාසවාූපඪ ගු ෙන්ත්රීුරෙලධ.  

ටළකට, ලධවාස ශයෝජවා රෙය. දැන් සජිත් ශප්රේෙදාස 

ෙහත්ෙයා ණය ශබදාශගව යවවා. ොංගට සෙරවීර ෙහත්ෙයා 

ඒකට ශදශවලධ ශවන්ශන් වැතිව, ඒ ණයට හන්යන්ව "ටැට්" 

හදාශගව යවවා. කෙක් වැහැ. ඔබුරෙන්ටා දිව 100 ්ඩුක්ශවන් 

ලධවාස 40,000ක් හදවවා කි වා. පටලධ දිගම්බරම් ඇෙතිුරො 

වුරකරශආ ලධවාස හදවවා කි වා.  

 
ගුණ පලිය ිනගේබරේ මහසතා (කඳුරට නව ගේමාන  යටිතල 

පහසසුකේ හසා ප්රජා ්ංවර්ධාන අමාතයතුමා) 
(மாண்புமிகு பைனி திகம்பரம் - மகல ாட்டு புதிய கிராமங்கள், 

உட்கட்டகமப்பு வசதிகள் மற்றும் சமுதாய அபிவிருத்தி 

அகமச்சர்) 

(The Hon. PalanyThigambaram - Minister of Hill Country 
New Villages, Infrastructure and Community Development) 

හදවවා. 

423 424 

[ගු වාෙල් රාජපක්ය ෙහතා] 
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ගුණ නාමල් රාජපක්ෂ මහසතා 
(மாண்புமிகு  ாமல் ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. Namal Rajapaksa) 

ඔබුරොශේ හුණපණ දැක්කාෙ ශේවවා, ලධවාස ටික හැශදවවා 

කියටා. හුණපණ දැක්කාෙ ශේවවා. වුර කම්කුවන්ට නදලධක 

වැටුප ුපියල් 1,000ක් හම්බ න්ණාශන්; ඔබුරෙන්ටාට ුපියල් 

1,000 හම්බ න්ණා. මූටාසවාූපඪ ගු ෙන්ත්රීුරෙලධ, ශම් සියල්ටෙ 

රශට් ජවතාව ශවොෙක යවව කාා. උුරු වැ ශකවහිර ලධවාස 

40,000ක් හදවවා කි වා. ශකෝ,  ලධවාස 40,000ක් හැ දවාද? ශම් 

්ඩුක්ව අය වැය පහක් ඉදින්පත් කරටා තිශබවවා. ශම් අය වැය 

පශහේ ශයෝජවා රෙ ක්රියාත්ෙක න්ණා වම් අද ශම් රශට් ලධවාස 

ප්ර නවයක් තිශබන්වට විධියක් වැහැ. ශම් අන්ු ද පශහේෙ ඉදින්පත් 

කළ ශයෝජවා රෙ ක්රියාත්ෙක න්ණා වම් ොංගට සෙරවීර 

අොතයුරොට ශම් රශට් "ටැට්"  හදන්වට අව ය ශවන්ශන් වැහැ. 

මූටාසවාූපඪ ගු ෙන්ත්රීුරෙලධ, රශට් ජවතාවට සහව ශදවවාට 

අශේ විුද්රත්වයක් වැහැ. හැබැයි, රශට් ජවතාව ශද් පාටව 

කාරණා ෙත ශවොෙක යවන්වට එපා කියව ඉල්ලීෙ කරමින් ෙශේ 

කාාව අවසන් කරවවා. ශබොශහොෙ සනුරතියි. 

 

ගුණ ියමර ෂ්ද මපමර්රා මහසතා  
(மாண்புமிகு  ியராஷன் தபயரரா) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

ෙෙ ඔබුරොශගන් අහන්වට කැෙැතියි, ඔබුරෙන්ටාශේ 

කාටශආ ශගවල් කීයක් හැ දවාද, පසුගිය අන්ු ද 10 ුරළ? ඒක 

කියන්වශකෝ ුනළුවන් වම්. ඔබුරෙන්ටාශේ වීෙල් වීරවාං  

ෙැතිුරො ශගවල් කීයක් හැ දවාද කියන්ව ශකෝ, ලධවාස වියය භාර 

ඇෙති විධියට. 

 

ගුණ නාමල් රාජපක්ෂ මහසතා 
(மாண்புமிகு  ாமல் ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. Namal Rajapaksa) 

විෙල් වීරවාං  ෙැතිුරො ශම් සභාශ  වැහැ, ඒකට විෙල් 

වීරවාං  ෙැතිුරො උත්තරයක් ශදයි. හැබැයි, ශකොළඹ දිසන්රික්කශආ 

තට්ටු ලධවාස 18,000ක් හදන්ව පටන් ගත්ශත් ෙහින්ද රාජපක්ය 

ජවාධිපතිුරොශේ ්ඩුක්ශවන්. ලධවාස 80,000ක් ශවවකම් 

හැ දවා. අද පාසලී චම්පික රණවක ඇෙතිුරො ගිහින් හුල් ගට 

තබන්ශන් ඒ  ශයෝජවා රෙශආ හදුන -  

 

ගුණ ියමර ෂ්ද මපමර්රා මහසතා  
(மாண்புமிகு  ியராஷன் தபயரரா) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

ව්ද්යන්ට ශගවල් හදටා  දන්වා. 

 

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ක්ළකට, ගු අශ ෝක් අශේසිාංහ රාජය අොතයුරො. ඔබුරොට 

විවාඩි 14ක කාටයක් තිශබවවා.  

ටට ශපර කන්ු ශහෝ ගු ෙන්ත්රීවරයකු මූටාසවය සහහා ගු 

ශ්රියාලධ විශේවිරෙ ෙන්ත්රීුරමියශේ වෙ ශයෝජවා කරන්ව. 

 

ගුණ පලිය ිනගේබරේ මහසතා  
(மாண்புமிகு பைனி திகம்பரம்) 

(The Hon. PalanyThigambaram) 

මූටාසවාූපඪ ගු ෙන්ත්රීුරෙලධ, "ගු ශ්රියාලධ විශේවිරෙ 

ෙන්ත්රීුරමිය දැන් මූටාසවය ගත ුතුර"යි ො ශයෝජවා කරවවා. 
 
ප්රශ්පනය විම්න ලින්ද  ්භා ්ේමත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

අනතුුණව ගුණ අනුර සිඩ්ිය ජයරත්න මහසතා මූලා්නමය්ද ඉවත් 
වූමය්ද   ගුණ ශ්රියාිය විමේවික්රම මහසත්මිය මූලා්නාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண்புமிகு அனுர சிட்னி ஜயரத்ன அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்று அகலயவ, மாண்புமிகு (திருமதி) ஸ்ரீயாணி 

வியஜவிக்கிரம அவர்கள் தகலகம வகித்தார்கள். 

Whereupon  THE HON. SIDNEY JAYARATHNE left the Chair  and   
THE HON. (MRS.) SRIYANI WIJEWICKRAMA took  the Chair 
 
 

[අ.භා. 3.22] 
 

ගුණ අමශ් ක් අමේසිංහස මහසතා (ප්රවාහසන හසා සිවිල් ගුව්ද 

ම ේ්වා රාජය අමාතයතුමා) 
(மாண்புமிகு அயசாக் அயபசிங்க - யபாக்குவரத்து மற்றும் 

சிவில் விமானச் யசகவகள் இராஜாங்க அகமச்சர்)  

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

මූටාසවාූපඪ ගු ෙන්ත්රීුරමියලධ, ෙට විවාඩි 20ක කාටයක් 

තිුණණා,  දැන් විවාඩි 14ක්  ශවටා තිශබන්ශන් ශෙොකද කියටා 

ටිකක් ශසොයා බටන්ව. 

 

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ෙෙ ශසොයා බටන්වම්. 

 
ගු අශ ෝක් අශේසිාංහ ෙහතා  
(மாண்புமிகு அயசாக் அயபசிங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

විශ ේයශයන්ෙ  2019 වර්යය සහහා ඉදින්පත් කර තිශබව  අය 

වැය සම්බන්රශයන් අදහසන කිහිපයක් ප්රකා  කිරීෙට අවසනාාව 

ටැබීෙ ගැව ෙෙ සන්ශතෝය ශවවවා. ශෙවර අය වැය ෙෙ 

හඳුන්වන්ශන් ජවතාව සවිබට ගැන්වීෙ සහහා දැනුෙ පදවම් වූ 

සොජ ශවශළහ ශපොළ ්ර්ිකක රෙශ දයක් ඔසනශසේ  ක්තිෙත් 

්ර්ිකකයක් කරා රට ශෙශහයවීෙ සහහා ඉදින්පත් කළ අය වැයක්  

ශටසයි. ඒ ලධසාෙ තෙයි  විපක්යශආ සෙහර ෙන්ත්රීවුන්ශේ; ෙට 

ශපර කාා කළ ෙන්ත්රීුරොශේත් Twitter  ගිණුශම් තිුණණා ශම්ක 

්කර්යීමය අය වැයක් කියටා. ශම් අය වැය ්කර්යීමය අය 

වැයක් කියටා එුරෙන්ටාශේ  Twitter ගිණුම්වට තිුණණා. ඒ 

වාශේෙ ටශආ අතිගු ජවාධිපතිුරො  ශම් අය වැය විශ චවය 

කරව අයට ප්රකා  කරටා තිුණණා,  ක්ට වඩා ශහොහ අය වැයක් 

ුනළුවන් වම් හදටා ශපන්වන්ව කියටා. විශ ේයශයන්ෙ අශේ ශම් 

අය වැශආ ශත්ොව "ජවතාවට  ක්තිය;  දේපුරන්ට රැකවරණය" 

කියව එකයි.  ගු හුදල් ඇෙතිුරො "ජවතාවට  ක්තිය; 

 දේපුරන්ට රැකවරණය" යව ශත්ොව ඔසනශසේ ශෙවර ඉදින්පත් කළ 

අය වැය ්කර්යීමය අය වැයක් කියටා විපක්යය  හඳුන්වා 

තිශබවවා අපි දැක්කා.  

ශම් අය වැය විශ චවය කරව අයට ක්ට වඩා ශහොහ අය 

වැයක් හදටා ශපන්වන්ව කියටා අතිගු ජවාධිපතිුරො කියටා 

තිුණණා. විශ ේයශයන්ෙ අපි රටකට අය වැයක් ඉදින්පත් කළාෙ 

රශට් ජවතාව බටාශගව ඉන්ශන් හැෙශවටාශ ෙ ශම් අය 

වැශයන් තෙන්ට ටැශබව විශ ේය අවසනාා ශෙොවවාද කියටායි. 

විශ ේයශයන්ෙ රශට් ජවතාව අය වැයකදී - අය -  එකුර කර 

ගන්වා හුදල් ප්රොණයට වඩා  තෙන්ට ටැශබව ශද් පිිතබහව තෙයි 

සාොවයශයන්  බටාශපොශරොත්ුර තබා ගන්ශන්. ඒ ලධසා හැෙ 

අවසනාාවකදීෙ රශට් ජවතාව තෙන්ට ටැශබව ශද් ගැව පෙණක් 

හිතවවා. ඒ කියන්ශන් අය වැශයන්, අය පක්යයට වඩා වැය 

පක්යය ගැව පෙණක් ශහොයවවා.  

ශෙවර අශේ අය වැශයන්  හුදල් එකුර කර ගැ ෙ සහහා වූ 

ශයෝජවා 11ක් ුරිතන් ුපියල් ම්ලියව 14)ක්, ඒ කියන්ශන් 
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පාර්ලිශම්න්ුරව 

ශකෝටි 14,)00ක් අය කර ගන්ව බටාශපොශරොත්ුර වවවා. ඒ 

වාශේෙ ඒ එකුර කර ගන්වා ුපියල් ම්ලියව 14) ශහවත් 

ුපියල් ශකෝටි 14,)00ක හුදට ශයෝජවා 19(ක් ඔසනශසේ රශට් 

ජවතාවට වැවත ටබා ශදවවා. ඒ තෙයි අපි රශට් ජවතාවශේ 

අව යතා ශවනුශවන් ඉදින්පත් කර තිශබව ශයෝජවා.  

ශෙවර අය වැය ඉතාෙත්ෙ ්ර්ිකක අපහසුතා ෙරයශආ තෙයි 

ඉදින්පත් කරටා තිශබන්ශන්.  ෙෙ එශහෙ කියන්ශන් ශෙොකද?  

පසුගිය වසර කිහිපයක් තිසනශසේ  තිුණණු දැඩි ලධයකය ලධසා අශේ 

රශට් ්ර්ිකකයට දායකත්වයක් දක්වව කෘෂිකර්ෙ ක්ශයේ්රශආ 

වි ාට පසුබ්ෙක් තිුණණා. ශසේවා ක්ශයේ්රශආ ඉදින් පිම්ෙක් තිුණණත්,  

කෘෂිකර්ෙ ක්ශයේ්රශආ ඇති වූ එෙ පසුබ්ෙ ලධසා  අශේ ්ර්ිකකයට 

වි ාට බටප්ෙක් ඇති න්ණා. වහුත් ශෙවර රශට් ්දායෙ ශටස 

ුපියල් ම්ලියව 2,(00ක් ඇසනතශම්න්ුර කරටා තිශබවවා. ඒ 

කියන්ශන් ුපියල් ශකෝටි 2(0,000ක්. වහුත්, අශේ රශට් වියදෙ ඒ 

වාශේ ශදගුණයක්,  එවම් ුපියල් ම්ලියව (,440ක් ශවවවා. ඒ 

කියන්ශන්  ු පියල් ශකෝටි (44,000ක් ශවවවා. ශෙවර අශේ ණය 

වාන්කය ශටස ුපියල් ම්ලියව 1,300ක් සහ ශපොලිය ශටස 

ුපියල් ම්ලියව 900ක් ශගවන්ව ශවටා තිශබවවා. ුපියල් 

ම්ලියව 2,200ක, ඒ කියන්ශන් ුපියල් ශකෝටි 220,000ක ණය 

වාන්කයක් සහ ශපොලියක් අපට ශගවන්ව සි ද ශවටා තිශබවවා. 

පසුගිය වසශර් තිුණශඩු අශේ ණය වාන්කය ුපියල් ශකෝටි 

114,000යි. ශම් වතාශ  ුපියල් ශකෝටි 120,000ක් බවට පත් 

ශවටා තිශබවවා. ශපොලිය ුපියල් ශකෝටි 80,000යි තිුණශඩු. 

ශෙවර ුපියල් ශකෝටි 90,000ක් බවට පත් ශවටා තිශබවවා. 

ශෙවැලධ තත්ත්වයක් ුරළ අපි අය වැය පරතරය, අය වැය හිකය 

පසුගිය වසරට වඩා අක් කර තිශබවවා.  2018 වසශර් අය වැය 

හිකය තිුණශඩු ුපියල් ශකෝටි 7),100යි. එෙ වසශර් ුපියල් 

ම්ලියව 7)1ක් තිුණණු අය වැය හිකය, ශම් වසශර් දී ුපියල් ශකෝටි 

)8,400ක් ශහවත් ුපියල් ම්ලියව )84ක් දක්වා අපි අක් කරටා 

තිශබවවා. දළ ශද්ීයය ලධයනපාදවශආ ප්රති තයක් ශටස පසුගිය 

වසශර් සියයට 4.3ක් වූ අය වැය හිකය,  ශෙවැලධ ්ර්ිකක 

තත්ත්වයක් ඔසනශසේත් අපි  සියයට (.(ක් දක්වා ශම් වසශර් දී අක් 

කරශගව තිශබවවා. විශ ේයශයන්ෙ  ුපියල් ම්ලියව 491ක්, 

එවම් ුපියල් ශකෝටි 49,100ක  අය වැය හිකය 2020 වසර වව 

විට දළ ශද්ීයය ලධයනපාදවශයන් සියයට 3.4ක් දක්වා අක් කරන්ව 

ශම් අය වැය ශයෝජවා ුරිතන් අපි බටාශපොශරොත්ුර ශවවවා. ඒක 

තෙයි අශේ අය වැශආ විශ ේයත්වය. අපි බටාශපොශරොත්ුර වන්ශන් 

අය වැය හිකය අක් කර ගැ ෙයි.  

විශ ේයශයන්ෙ ශෙවර අය වැය ශයෝජවා ුරිතන් ස්ෙ 

ක්ශයේ්රයක්ෙ ලධශයෝජවය වවවා. අශේ රශට් පන්ල් 4,200,000ක් 

තිශබවවා. ශම් පන්ල් 4,200,000යටෙ ප්රතිටාභ ටැශබව වැඩ 

පිිතශවළක් තෙයි සකසන කරටා තිශබන්ශන්.  රශට් ජවතාව 

තෙන්ට ටැශබව ප්රතිටාභ කුෙක්ද කියටා අය වැයකදි බටවවා 

වාශේ, අපි ඒ ස්ෙ පන්ටකටෙ සෘජු ප්රතිටාභ ටැශබව 

වැඩසටහවක් ක්රියාත්ෙක කරටා තිශබවවා. අශේ රශට් රජශආ 

ශසේවකයන් 1(,00000ක් සහහා ුපියල් 2,400ක පඩි වැඩි කිරීෙක් 

ශෙවර අය වැශයන් ඉදින්පත් කරටා තිශබවවා.  

2015දී අශේ ්ඩුක්ව ්වාෙ අපි ුපියල් 10,000ක වැටුේ 

වැඩි කිරීෙක් කළා. ඒ වැටුේ වැඩිවීෙ මූලික වැටුපට එකුර කළා. 

එහි ප්රතිලටයක් ශටස, ුපියල් 10,000ක වැටුපක් ගන්වා 

ුනද්ගටයකුශේ වැටුප 2020 වව විට සියයට 107කින් -ුපියල් 

20,700 දක්වා- වැඩි ශවවවා.  එශසේ වන්ශන් 2014දී වැඩි වූ ඒ 

ුපියල් 10,000ක හුදට මූලික පඩියට එකුර කිරීෙ ලධසායි. 

විශ ේයශයන් ශෙවර වැඩි කළ ුපියල් 2,400ත් සෙක පන්ල් 

දහහතර ටක්යයකට ඍජු ප්රතිටාභ ටැශබවවා. එතශකොට ටාංකාශ  

ජීවත් වව පන්ල් පවසනශදටක්යශයන් පන්ල් දහහතර ටක්යයකට 

ශම් අය වැශයන් ඍජු ප්රතිටාභ ටැශබවවා. ඒ වාශේෙ, 

විරාමිකයන් ටක්ය )ක් පෙණ ශම් රශට් සිටිවවා. ඒ අයටත් 

තෙන්ශේ විරාෙ වැටුේ වියෙතා ගැව වි ාට ප්ර නවයක් තිුණණා. 

විරාෙ වැටුේ වියෙතාව ශවවසන කිරීෙට, ශම් විරාමිකයන් ටක්ය 

හය සහහා සාොවයශයන් අවෙ විරාෙ වැටුපක් ටබව ුනද්ගටයාට 

ුපියල් 1,)00ක විරාෙ වැටුේ වැඩිවීෙකුත්, ටට ෙරය විරාෙ 

වැටුපක් ටබව ුනද්ගටයාට ුපියල් (,(00ක වැඩිවීෙකුත්, ඉහළ 

විරාෙ වැටුපක් ටබව ුනද්ගටයකුට ුපියල් 12,000ක විරාෙ 

වැටුේ වැඩිවීෙකුත් ටබාශදන්ව ශම් අය වැශයන්  ශයෝජවා කර 

තිශබවවා. ඒ ුරිතනුත් හය ටක්යයකට ඍජු ප්රතිටාභ ටැශබවවා. 

එතශකොට රජශආ ශසේවකයන් දහහතර ටක්යයයි, විරාමිකයන් හය 

ටක්යයයි ගත්තාෙ පන්ල් විසි ටක්යයකට  ශෙෙ අය වැශයන් ඍජු 

ප්රතිටාභ ටැශබවවා.   

ශම් රශට්  දේපත්ෙ ජව ශකොටස වන්ශන් සෙෘද්ධි ප්රතිටාභ ටබා 

ගන්වා පින්සයි. එශසේ සෙෘද්ධි ප්රතිටාභ ටබා ගන්වා පන්ල් දහහතර 

ටක්යයක් ශම් රශට් සිටිවවා. ඒක තෙයි ෙෙ හුලින්ෙ සහහන් 

කශළේ, ශම් අය වැය  දේපුරන් ශවනුශවන් හදුන අය වැයක් බව. 

ඔන්න් 1994දී සෙෘද්ධි වැඩසටහවට එක් ශවද්දී, 'අලධවාර්ය ඉතින් 

කිරීම්' කියා ඔන්න්ට ශදව ප්රතිටාභශයන් ශකොටසක් ගිණුෙකට 

ගත්තා. ුපියල් 100, ුපියල් 200 සිට 400 දක්වා, 

සෙෘද්ධිටාභීන්ට ටබාශදව ප්රතිටාභශයන් අලධවාර්ය ඉතින් කිරීම් 

කියටා ශකොටසක් ගිණුම්වටට ගත්තා. හැබැයි, ඒ හුදට අන්ු ද )0 

පසුවව ුරු ගන්ව බැහැ. අන්ු ද )0න් පසනශසේ තෙයි ඒ හුදට ටබා 

ගන්ව ුනළුවන් ශවන්ශන්. වහුත්, ඒ අලධවාර්ය ඉතින් කිරීශම් 

ගිණුශෙන් හුදල් ටබා ගන්ව අවසනාාවක් ටබා ශදන්වය කියටා ඒ 

සෙෘද්ධිටාභීන් විශ ේය ඉල්ලීෙක් කළා. වහුත් පසුගිය රජයන් 

කිසිෙ දවසක ඒක ඉටු කශළේ වැහැ. අශේ රජය ශෙවර අය 

වැශයන් සෙෘද්ධිටාභීන්ශේ ඒ ගිණුශම් තිශබව හුදලින් අශප්රේල් 

ොසශආ ුපියල් 14,000කුත්, ශවොවැම්බර් ොසශආ තව ුපියල් 

14,000කුත් ව ශයන් ුපියල් 30,000ක් ටබා ගන්ව අවසනාාව 

දීටා තිශබවවා. ශෙශතක් තිුණශඩු වයස අන්ු ද )0න් පසනශසේ ඒ 

හුදල් ගන්ව ුනළුවන් රෙයක්. 
 

ගුණ වාසුමශව නානායක්කාර මහසතා 
(மாண்புமிகு வாசுயதவ  ாணாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

අන්ු ද )0 න්ණාෙ ශෙොකක්ද වන්ශන්? 
 

ගුණ අමශ් ක් අමේසිංහස මහසතා  
(மாண்புமிகு அயசாக் அயபசிங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

වයස )0න් පසනශසත් ගන්වවා. ුපියල් ටක්යය, ටක්ය ශදක, 

ුරව තිශබව සෙහර ගිණුම් තිශබවවා. දැන් ඒ ශගොල්ටන්ට අශප්රේල් 

ොසශආ ුපියල් 14,000ක් ගන්ව ුනළුවන්. තව 14,000ක් 

ශවොවැම්බර් ොසශආ ගන්ව ුනළුවන්. ශම් විධියට ඒ හුදල් ටබා 

 දන්ශන් ඔන්න්ශේ ඉල්ලීෙක් අනුවයි. ඔන්න්  හැෙ රජයකින්ෙ ශම් 

ඉල්ලීෙ කළා. වහුත් ඒ අවසනාාව ටබා  දන්ශන් වැහැ.  හුදල් 

ඇෙතිුරො ශෙවර අය වැශයන් ඒ අවසනාාව ටබා දීටා තිශබවවා. 

ඒශකන් පන්ල් දහහතර ටක්යයකට ඍජු ප්රතිටාභ ටැශබවවා.  

එතශකොට රජශආ ශසේවකයන් දහහතර ටක්යයයි, විරාමිකයන් හය 

ටක්යයයි, ශෙතැව දහහතර ටක්යයයයි අ රශගව බැ වාෙ පන්ල් 

තිසනහතර  ටක්යයකට ශෙෙ අය වැශයන් ඍජු ප්රතිටාභ 

ටැශබවවා. ශම් රශට් සිටින්ශන් පන්ල් පවසන ශදටක්යයයි. ශම් 

විධියට හැෙ ක්ශයේ්රයකටෙ ප්රතිටාභ ටබා ශදව අය වැයක් හුදල් 

අොතයුරො ශෙවර ඉදින්පත් කර තිශබවවා.  

ෙෙ ලධශයෝජවය කරව ප්රවාහව ක්ශයේ්රය අරශගව බටන්ව. 

විශ ේයශයන්ෙ ටාංකා ගෙවාගෙව ෙඩුඩටයට බසන රා ශගන්වීෙ 

සහහා ුපියල් ම්ලියව 1.4ක හුදටක් ශවන් කර තිශබවවා. අපි 

427 428 

[ගු අශ ෝක් අශේසිාංහ ෙහතා] 
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්ශයෝජකයන් සෙක සාකච්ඡා කළා. රජයට කිසිෙ බරක් 

ශවන්ශන් වැතිව ඒ ්ශයෝජකයන්ශේ හුදල්වලින් ශම් වසශර් බසන 

රා 1,000ක් ශේන්වත් අපි බටාශපොශරොත්ුර ශවවවා. ඒ වාශේෙ 

රජය ටබා ශදව ම්ලියව 1.4න්  ටාංකා ගෙවාගෙව ෙඩුඩටයට 

බසන රා 240ක් ටබා ශදන්වත් අපි බටාශපොශරොත්ුර ශවවවා. 

ඉන්දියන් ණය ශයෝජවා රෙය ුරිතන් බසන රා 400ක් ශගව ඒශම් 

වැඩ පිිතශවළ දැවටෙත් අපි සකසන කරශගව යවවා. "සහසර" 

වයාපෘතිය ගැවත් ෙෙ විශ ේයශයන්ෙ සහහන් කරන්ව ඕව්. එය 

අතිගු ජවාධිපතිුරොශේ වයාපෘතියක්. ශම් අය වැය ුරිතන් 

සහසර වයාපෘතිය සහහාත් හුදල් ශවන් කර තිශබවවා. ඒ ලධසා ශම් 

අය වැය ුරිතන් ප්රවාහව ක්ශයේ්රශආ වි ාට ඉදින් පිම්ෙක් අපට දැක 

ගන්ව ුනළුවන් ශවයි. ොටශේ සිට ශකොළඹ දක්වා වි දලි  දම්න්යක් 

ඇති කිරීශම් මූලික වැඩ සහහාත් හුදල් ශවන් කර තිශබවවා. ඒ 

අනුව, ප්රවාහව ක්ශයේ්රය සහහා වි ාට හුදල් ප්රොණයක් ශම් අය 

වැශයන් ශවන් කර තිශබවවා.  

ශෙුරෙන්ටා ලධදහසන අරයාපවය, ලධදහසන ශසෞඛය ශසේවය ගැව 

කාා කරවවා. 2018 වසශර් අරයාපවයට ශවන් කර තිුණශඩු 

ුපියල් ම්ලියව 328යි. ශම් වසශර් එය ම්ලියව 3(( දක්වා වැඩි 

කර තිශබවවා. ශෙය රාජය ්දායශෙන් සියයට 14ක් ශවවවා.  

විද්වුරන් කියවවා, අරයාපවයට දළ ශද්ීයය ලධයනපාදවශයන් 

සියයට )ක් ශවන් කරන්ව ඕව්ය කියා. ෙෙ හැෙ ශවටාශ ෙ 

කියව ශදයක් තෙයි, කවදාවත් ඒක කරන්ව බැහැය කියව 

කාරණය. දළ ශද්ීයය ලධයනපාදවශයන් සියයට )ක් අරයාපවයට 

ශවන් කරන්ව බැහැ. වහුත් අපට රාජය ්දායශෙන් ඒක කරන්ව 

ුනළුවන්. ශෙොකද, ගිය අන්ුද්ශද් අශේ දළ ශද්ීයය ලධයනපාදිතය 

ශකෝටි ශදොශළොසන ටක්යයයි. ඒ ශකෝටි ශදොශළොසන ටක්යශයන් 

සියයට එකක් කියන්ශන්, ශකෝටි ශදොශළොසනදහසක්. සියයට හයක් 

කියන්ශන්, ශකෝටි 72,000යි. දළ ශද්ීයය ලධයනපාදිතය ඉතා අක් 

තත්ත්වයක තිම්යදී ශකෝටි 72,000ක් -දළ ශද්ීයය ලධයනපාදිතශයන් 

සියයට )ක්- අරයාපවයට ශවන් කරන්ව බැහැ.   

ඒ ලධසා අපි රාජය ්දායශෙන් ශම් හුදට ශවන් කර තිශබවවා. 

අරයාපවය ශවනුශවන් පසුගිය වසශර් ශවන් කර තිුණණු ුපියල් 

ම්ලියව 328 - ුපියල් ශකෝටි 32,800- ශවනුවට ශෙවර ුපියල් 

ශකෝටි 3(,400ක් ශහවත්, රාජය ්දායමින් සියයට 14ක් අපි ශවන් 

කර තිශබවවා.  

ටළකට, ලධදහසන ශසෞඛය ශසේවාව සහහා අපි පසුගිය වසශර් 

ශවන් කර තිශබන්ශන් ුපියල් ම්ලියව 224යි. ඒ කියන්ශන්, 

ුපියල් ශකෝටි 22,500යි. ශෙවර ුපියල් ම්ලියව 239ක් -ුපියල් 

ශකෝටි 23,900ක්- ව ශයන් රාජය ්දායමින් සියයට 10ක 

ප්රොණයක් අපි ලධදහසන ශසෞඛය ශසේවාව ශවනුශවන් ශවන් කර 

තිශබවවා.  

 ොර්ග පද්රතියටත් අපි වි ාට හුදටක් ශවන් කර තිශබවවා. 

2018 අය වැශයන් ුපියල් ම්ලියව 18)ක් -ුපියල් ශකෝටි 

18,600ක්- ශවන් කළ රජය ශෙවර එය ුපියල් ම්ලියව 212  -

ුපියල් ශකෝටි 21,200- දක්වා වැඩි කරමින්, රාජය ්දායමින් 

සියයට 9ක් ව ශයන් ොර්ග ශවනුශවන් හුදල් ශවන් කර 

තිශබවවා.  

 ශෙවර අය වැශයන් අපි තවත් විශ ේය ශයෝජවාවක් කර 

තිශබවවා. "ගම්ශපරිතය" වැඩසටහශවන් ශදව හුදල්වටට 

අෙතරව ස්ෙ ෙැතිවරණ ශකොට්සාසයකෙ ොර්ග සාංවර්රවය 

කරන්ව හුදල් ශවන් කර තිශබවවා.  "ගම්ශපරිතය" වැඩසටහලධන් 

ුපියල් මිලියව 300ක් -ුපියල් ශකෝටි 30ක්-   ශවන් කර තිම්යදී, 

ශෙෙ අය වැශයන් ග්රාක්ය ොර්ග සහහා ස්ෙ ෙැතිවරණ 

ශකොට්සාසයකටෙ ුපියල් ම්ලියව 10ක හුදටක් ශවන් කර 

තිශබවවා. ස්ෙ ෙැතිවරණ ශකොට්සාසයටෙ එශසේ ශවන් කරද්දී, 

සාොවයශයන් ුපියල් මිලියව 70කට -ුපියල් ශකෝටි 7කට- 

වැඩි හුදටක් ඒ ොර්ග පද්රති සහහා ශම් අය වැශයන් ශවන් කර 

තිශබවවා. විශ ේයශයන්ෙ ෙශේ අොතයාාං ය සහහා ගිය වසශර් 

ශවන් කර තිුණශඩු ුපියල් ම්ලියව )3යි; ශකෝටි ),300යි. ශෙවර  

ුපියල් ම්ලියව 80ක්  -ුපියල් ශකෝටි 8,000- දක්වා ඒ හුදට වැඩි 

කර තිශබවවා. වාන් ොර්ග, ලධවාස ඇුරළු අශවකුත් ස්ෙ 

ක්ශයේ්රයක් සහහාෙ ශෙවර අය වැශයන් අපි  වැඩිුනර හුදටක් 

ශවන් කර තිශබවවා.  

ධීවර අොතයාාං ය භාර රාජය ඇෙතිුරොත් දැන් ො ළක 

ඉන්වවා. ශෙවර අය වැශයන් ධීවර අොතයාාං ය සහහා වි ාට 

හුදටක් ශවන් කර තිශබවවා වාශේෙ, ීයතාගාර ඇති කරන්වත් 

හුදල් ශවන් කර තිශබවවාය කියව කාරණයත් ෙෙ ෙතක් 

කරන්ව ඕව්.  එුරො කියවවා, බණපදිව යා්රා සහහාත් හුදල් ශවන් 

කර තිශබවවාය කියා. ටළකට, ක්ට ශපර කන්ුත් දැකුන වැති 

ශදයක් තෙයි, බසන වැවුරම් ශපොළවල්,  දම්න්ය ශපොළවල්වට 

තිශබව වැසිකිිත පද්රති අ ත්වැඩියා කිරීෙ සහහා හුදල් ශවන් 

කිරීෙ.  ඒ සහහාත් ශම් අය වැශයන් හුදල් ශවන් කර තිශබවවා. 

ශෙොකද, ඒවා ඉතාෙ අපින්සි ද තත්ත්වශආ තිශබවවාය කියා 

ජවතාව කියවවා. අපි ඒවා අ ත්වැඩියා කිරීෙ සහහාත් හුදල් 

ශවන් කර තිශබවවා. ශම් අය වැශයන් වැසිකිිත සහහා හුදල් ශවන් 

කර තිශබවවාය කියා ගු වාෙල් රාජපක්ය ෙැතිුරො කි වා.   

 

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගු රාජය ඇෙතිුරෙලධ, ඔබුරොට තව විවාඩි ශදකක 

කාටයක් පෙණයි තිශබන්ශන්. 

 
ගුණ අමශ් ක් අමේසිංහස මහසතා  
(மாண்புமிகு அயசாக் அயபசிங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

ශහොහයි.  

මූටාසවාූපඪ ගු ෙන්ත්රීුරමියලධ, ග්රාක්ය වැසිකිිත පද්රති 
පහසුකම් සකසන කිරීෙ සහහා අපට හුදල් ශවන් කරන්ව සි ද න්ශඩු 
පසුගිය කාටය ුරළෙ ඒ සහහා හුදල් ශවන් න්ශඩු වැති ලධසායි. 
වැසිකිිත පහසුකම් වැති ශගවල් වි ාට ප්රොණයක් හම්බන්ශතොට 
දිසන්රික්කශආ තිශබවවාය කියා ගු හුදල් ඇෙතිුරොශේ 
කාාශ දීෙ කි ශ  ඒ ලධසායි. අපට ඒ සහහාත් හුදල් ශවන් 
කරන්ව සි ද න්ශඩු පසුගිය කාටශආ ජවතා සුබසාරවය 
ශවනුශවන් හුදල් ශවන් කර ශවොතිූ  ලධසායි.  

විශ ේයශයන්ෙ අක් ්දායම්ටාභී පන්ල් සහහා එශසේ හුදල් ශවන් 
කරද්දී, 250කට වැඩි ශසේවක පින්සක් සිටිව ශසේවා සනාාව සහහා 
දිවා සුරැකුම් ෙරයසනාාව ස්දීෙ සහහා හුදල් ශවන් කර තිශබවවා. 
එපෙණක් ශවොශවයි, ළෙයින් ශවනුශවන් විශ ේය වූ වැඩ 
පිිතශවළවල් සහහාද ශෙවර අය වැ ය ශල්ඛවශයන් හුදල් ශවන් 
කර තිශබවවා. ්බාධිතයන් සහහා ශදව දීෙවාව ුපියල් 4,000 
දක්වා වැඩි කර තිශබවවා. තුණ තුණියේයන් ශවනුශවන්, 
ඔන්න්ට ලධවාස සාදා ගැ ෙ සහහා හුදල් ශවන් කර තිශබවවා. 
දැන් හැෙ ශකවාෙ ශම් ශද්වල් විහිළුවට ටක් කරවවා. වහුත්, ඒ 
සහහා ුපියල් මිලියව 10ක - ුපියල් ශකෝටියක- හුදටක් ටබා 
ශදන්ව අපි බටාශපොශරොත්ුර ශවවවා. ඒ ඔන්න්ට ලධවසක් සාදා 
ගැ ෙ සහහායි. එය ජවතාවශේ විශ ේය අව යතාවක්.  

අශේ රශට් ටක්ය පහක පෙණ පන්ල්වට අය පිට රට ශසේවය 
කරවවා. ශම් අය වැය හරහා ඒ අයට සෘජු ප්රතිටාභ ටැශබවවා.  
ෙෙ කලිනුත් කි වා වාශේ, රජශආ ශසේවකයන් දහහතර ටක්යයයි, 
විරාමිකයන් හයටක්යයයි, සෙෘද්ධිටාභී පන්ල් දහහතර ටක්යයයි, 
පිට රට රැකියා කරව පන්ල් පන්ටක්යයයි එකුර න්ණාෙ පන්ල් 
තිසනවව ටක්යයකට ශෙවර අය වැශයන් සෘජු ප්රතිටාභ ටැශබවවා.  
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පාර්ලිශම්න්ුරව 

පිට රටවට වැඩ කරව සිය ශදවාටෙ ටාංකාශ දී ඔන්න්ශේ සිහිව 
ලධවස ඉදිකර ගැ ෙට -ඔන්න් පිට රටවට ශසේවයට යන්ශන් 
තෙන්ට ලධවසක් හදා ගන්වයි.- ුපියල් මිලියව 10ක හුදටක් ටබා 
ශදවවා, වසර 14කින් ශගවන්ව. වසර 14කින් ශගවද්දී අන්ු ද 
කිහිපයක සහව කාටයක් ටැශබවවා.   

අවසාව ව ශයන් ෙෙ තව එක කාරණයක් කියන්ව ඕව්. අපි 

"එන්ටර්ප්රයිසන ශ්රී ටාංකා" වැඩසටහව ුරිතන් ණය ශයෝජවා රෙ 

24ක් හඳුන්වා දී තිශබවවා. ඒ ණය ශයෝජවා රෙ 24 ුරිතන්  ස්ෙ 

ක්ශයේ්රයකෙ ුනද්ගටයකුටෙ ණය ටබා ගැ ශම් හැකියාව ටබා දී 

තිශබවවා.  

 

ගුණ නාමල් රාජපක්ෂ මහසතා 
(மாண்புமிகு  ாமல் ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. Namal Rajapaksa) 

මූටාසවාූපඪ ගු ෙන්ත්රීුරමියලධ,-  

 

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගු වාෙල් රාජපක්ය ෙන්ත්රීුරෙලධ, ඔබුරො පැහැදිලි කර 

ගැ ෙක් සහහාද අවසනාාව ඉල්ටන්ශන්? 

 
ගුණ නාමල් රාජපක්ෂ මහසතා 
(மாண்புமிகு  ாமல் ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. Namal Rajapaksa) 

ඔ . ගු රාජය ඇෙතිුරෙලධ, ෙට පැහැදිලි කර ගැ ෙක් කර 

ගන්ව අව යයි. පළහුවැලධ එක තෙයි, ෙත්තට ගුවන් ශතොටුශපොළ 

සම්බන්රව ඔබුරෙන්ටාශේ ටළක පියවර ශෙොකක්ද කියව එක. ඒ 

වශේෙ පසුගිය අය වැශආදී ඔබුරෙන්ටා බ දල්ට සහ රශට් තවත් 

ප්රශද් වට ගුවන් ශතොටුශපොළවල් හදවවාය කියා ශයෝජවා 

ඉදින්පත් කර තිුණණා. විශ ේයශයන් දිගව ප්රශද් ශආ. ඒවාශආ 

වර්තොව තත්ත්වය ශෙොකක්ද? දැන් අන්ුද්දක් ගත ශවටා 

තිශබවවා. තවෙ අපට ඒවා ගැව ්රාංිකයක් වැහැ. 
 

ගුණ අමශ් ක් අමේසිංහස මහසතා  
(மாண்புமிகு அயசாக் அயபசிங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

ෙත්තට ගුවන් ශතොටුශපොළ සම්බන්රශයන් ඉන්දියානු රජය 

සෙක සාකච්ඡා කරශගව යවවා. දැවටත් ෙෙ විශද්  රැකියා 

අොතයාාං ය සෙකත් සාකච්ඡා කර තිශබවවා. අපි ගණන් බටා 

තිශබවවා, ඒ ප්රශද් වට ටක්යයකට වැඩි ප්රොණයක් විශද් ගත 

ශවවවා.  ඒ සිය ශදවාෙ ෙත්තට ගුවන් ශතොටුශපොිතන් විශද් ගත 

කිරීෙ සහහා අපි වැඩ පිිතශවළක් සකසන කරවවා. ඒ වාශේෙ 

ඉන්දියාව ශම් ගැව උවන් ද ශවටා තිශබවවා. අපි ඉන්දියාව 

සෙකත් ෙත්තට ගුවන් ශතොටුශපොළ පිිතබහව සාකච්ඡා කරමින් 

සිටිවවා.  

 

ගුණ නාමල් රාජපක්ෂ මහසතා 
(மாண்புமிகு  ாமல் ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. Namal Rajapaksa) 

ෙත්තට ගුවන් ශතොටුශපොළ විකුණන්ශන් වැහැය කියා 

ඔබුරෙන්ටා කි වා. 

 

ගුණ අමශ් ක් අමේසිංහස මහසතා  
(மாண்புமிகு அயசாக் அயபசிங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

වැහැ, වැහැ. විකුණන්ශන් වැහැ. ශ්රී ටාංකාව සහ ඉන්දියාව 

සෙක ඒකාබද්ර වයාපාරයක් විධියට කරවවා මිසක් විකුණන්ශන් 

වැහැ. අපි යැාංග්රි-ටා ඉඩෙ වාශේ විකුණන්ශන් වැහැ. [බාරා 

කිරීෙක්] කවදාවත් සින්වක්කර විකුණන්ශන් වැහැ. ශම් රජය 

කවදාවත් විකුණන්ශන් වැහැ.  [බාරා කිරීෙක්]  

 

ගුණ නාමල් රාජපක්ෂ මහසතා 
(மாண்புமிகு  ாமல் ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. Namal Rajapaksa) 

ගු ඇෙතිුරෙලධ, ශම් යැාංග්රි-ටා කාාව අන්ු ද පහක පරණ 

කාාවක්. ඒකට උත්තරයක් අපි  දන්වා ශන්.  [බාරා කිරීෙක්] 

 

ගුණ අමශ් ක් අමේසිංහස මහසතා  
(மாண்புமிகு அயசாக் அயபசிங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

අපි කරන්ශන් එකුර ශවටා වයාපාරය කරවවා මිසක් 

විකුණන්ශන් වැහැ. [බාරා කිරීෙක්] ඒ වාශේෙ ගු ෙන්ත්රීුරො, 

ඔබුරො කි වා, අභයන්තර ගුවන් ගෙන් ගැව. ෙඩකටුනව 

අභයන්තර ගුවන් ශතොටුශපොළ අපි විවෘත කළා. දැන් පටාලි  

අභයන්තර ගුවන් ශතොටුශපොළට හුදල් ශවන් කර තිශබවවා. ටබව 

අශගෝසනුර ොසශආ සිට  රජශආ ශසේවකයන්ට අභයන්තර ගුවන් 

ගෙන් යාෙ  සහහා වැඩ පිිතශවළ සකසන කර තිශබවවා.  ඉසනසර  

රාජය ශසේවකයන්ට   දම්න්ය වාර ප්රශ   ප්ර ුරවක්   එකුර න්ණාෙ  

අභයන්තර ගුවන් ගෙවක් යන්ව ුනළුවන්. ඒ වාශේ වැඩ 

පිිතශවළක් අශගෝසනුර ොසශආ සිට සකසන කරවවා. ෙඩකටුනව, 

පටාලි,  සීගින්ය, ්රිකුණාෙටය  - 

 

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
දැන් කාාව අවසන් කරන්ව  ගු අොතයුරො.  

 

ගුණ අමශ් ක් අමේසිංහස මහසතා  
(மாண்புமிகு அயசாக் அயபசிங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

රත්වුනශර්  සිට ෙත්තටට ගිහින් ෙත්තලින් ෙඩකටුනවට 

ගිහින්  ෙඩකටුනශවන් ්රිකුණාෙටයට ගිහින්, ්රිකුණාෙටශයන් 

සීගින්යට ගිහින්  ශකොළඹට එන්ව  අභයන්තර ගුවන් ගෙන් 

ශසේවාවක් සිය ෙ රාජය ශසේවකයන්ට  ටබා දීෙට කටුතුර 

කරවවා. වර්යයකට   දම්න්ය වාර ප්රශ   ප්ර ුරවක්   එකුර 

න්ණාෙ  ශම් ගෙව යන්ව ුනළුවන් විධියට අපි වැඩසටහව සකසන 

කරවවා. ඒ විධියට  අපි අභයන්තර ගුවන් ගෙන් සහහා වැඩ 

පිිතශවළක් අපි සකසන කරවවා. ශබොශහොෙ සනුරතියි.  

 

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ශබොශහොෙ සනුරතියි.  ටළකට, ගු  කවක ශහේරත් ෙන්ත්රීුරො. 

ඔබුරොට විවාඩි 9ක කාටයක් තිශබවවා. 

 

[අ.භා. 3.(0] 
 

ගුණ කනක මහසේරත් මහසතා 
(மாண்புமிகு கனக யஹரத்) 

(The Hon. Kanaka Herath) 

ෙට අවසනාාව ටබා දීෙ පිිතබහව ඔබුරමියට ශබොශහොෙත්ෙ 

සනුරතියි. මූටාසවාුඪ ගු ෙන්ත්රීුරමියලධ, ශෙවර අයවැය  ෙෙ  

දකින්ශන්  විශ ේයශයන් අශේ තුණ පරම්පරාවට සිහිව ෙවන්වට 

ුනළුවන් ශබොු ශපොශරොන් ද  දන් අය වැයක් හැටියටයි. 201( 

වර්යයට සාශේක්යව බටද්දී භාඩුඩ හා ශසේවා බ ද සියයට 

සියයකින් වැඩි ශවටා තිශබවවා.  2019  වර්යය විතරක්  බටද්දී  

සියයට 21කින් බ ද  ඉහළට යවවා. 201(ට  සාශේක්යව  ජීවව 

වියදෙ  ශදගුණයකින් ඉහළ ශගොසන ්ර්ිකක වර්රව ශ ගය   

431 432 

[ගු අශ ෝක් අශේසිාංහ ෙහතා] 
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සියයට ුරවකට අක් ශවටා තිශබවවා. එෙ ලධසා  ශම්  ඉදින්පත් කර 

තිශබන්ශන්, සිහිව ොිතගා ගැව කාා කරව අයවැයක්.  "සිහිව 

ොිතගාව" කියව  වචවය දැමූ ලධටරාන්යාට අපි සනුරතිවන්ත 

ශවවවා.  ශෙහි සැබ් සනවූපපය ශපන්වන්වට  එවැලධ ්කාරශආ  

වචවයක් ඉදින්පත් කිරීෙ පිිතබහව.  

අපි  දැක්කා, දිගින් දිගටෙ "Home Sweet Home"  ගැව කාා 

කරවවා. ශෙහිදී ලධවාසයක්  හදා ගන්ව ණය ටබා ශදව  එක 

ශවොශවයි. තුණයාශේ රැකියා සුරක්ෂිතතාවය තහන්ු කරන්ව 

එශසේ වැත්වම්  සනවයාං රැකියා, එශසේත් වැත්වම් යම් කිසි 

විධියකින් තුණයන්ට ්ර්ිකක  ක්තියක් ටබා දීශම් 

වැඩසටහවක් ක්රියාත්ෙක කිරීෙයි වැදගත් ශවන්ශන්. ඒ කටුතත්ත 

කරන්ශන් වැතිව වැවතත් තුණයන්ව සිහිව ශටෝක යට ශගව 

යාෙටයි අද ශම් ්ඩුක්ව කටුතුර කරන්ශන්.  අද ්ඩුක්ව ණය 

ශවටා සිටිවවා පෙණක් ශවොශවයි. සෙසනත ජවතාවෙ  

ණයකාරශයෝ බවට පත් කරන්වයි කටුතුර කරන්ශන්.  

ෙට ලධයමිතව ඇත්ශත් සුළු  කාටයක් ලධසා,  කරණු කිහිපයක් 

පිිතබදව පෙණක් කාා කරවවා.  විශ ේයශයන්  සෙෘද්ධිය ගැව 

කි වා.  සෙෘද්ධි දීෙවාව, අ තින් ප්රතිටාභීන් ටක්ය )ක් වැඩි 

කරවවාය කියා  හුදල් ඇෙතිුරො  කි වා. ඇත්තටෙ ශම්ක තෙයි 

විය ුතත්ශත්. ශෙොකද, අද තිශබව තත්ත්වයට -දන්ද්රතාවයට, අද 

අශේ රශට් ජවතාව හුණපණ දී තිශබව ප්ර නවවටට-  

සෙෘද්ධිටාභීන්ශේ සාංඛයාව ටක්ය )ක් ශවො ශවයි, ටක්ය 10කට  

පෙණ වැඩි කරන්වට  සිද්ර ශවටා තිශබවවා.  වහුත් අද සාංඛයා 

ශල්ඛව ශදස බටා  ශම් රජය කියවවා,   සියයට ( දක්වා 

දිිත දභාවය  අක් ශවටා තිශබවවාය කියා.  දිිතඳුකෙ සියයට (කට 

අක් ශවන්ශන් ශකොශහොෙද  ටක්ය )කට සෙෘද්ධි සහවාරාරය 

ශදවවා වම්.  එතැලධන්ෙ අය වැශආ තිශබව ශබොුව ශපන්නුම් 

කරවවා.  ඒ  වාශේෙ සෙෘද්ධිටාභීන්ට තෙන් තැන්පත්  කළ 

තැන්පුර ටබා ගන්වට ුනළුවන්. ඒක  පසුගිය කාටශආත් තිුණණා. 

ඒක ඉතිහාසශආෙ තිුණණු ශදයක්. අව යතාවයක් තිශබවවා වම්, 

ඉඩ ප්රසනතාව  ටැශබව පන්දි  අනුෙතිය අරශගව ටබා ගන්වට 

හැකියාව තිශබවවා. ඒකත් ටබා  ශදන්ශන් අන්ුද්දටයි. වැත්වම් 

වත්තල් උත්සවයටයි. කාටාෙ ෙැශරන්ව කියා තෙයි  ඒ හුදල්  ටික 

ටබා ශදන්වට කටුතුර කර තිශබන්ශන්. 

ටළකට, අශේ කෘෂිකර්ෙය ගලධහු. කෘෂිකර්ෙය ගැව කාා 

කරද්දී කියන්ව ඕව්, පරාරෙබාණප සිහිව ෙවව අශේ  රලධල් 

විරෙසිාංහ අග්රාොතයුරො ශත්ුම් අරශගව වැහැ ශම් රශට් 

කෘෂිකර්ෙය විවා  කර තිශබවවා කියව එක. එුරො පසුගිය 

දවසක කි වා, ජාංගි ෙහටා ශම් රශට් ්ර්ිකකය  ක්තිෙත් කළා." 

කිය ි ා. ජාංගි ෙහටා පරාරෙබාණප ශවන්ව වම් බැහැ.  

අද  වී කිශටෝවක් ලධයනපාදවය කිරීෙට ුපියල් 38ක, 40ක 

පෙණ හුදටක් ශගොවියාට වැය ශවවවා. වහුත් රජය වී මිටදී 

ගන්ශන් කීයදට? සම්බා වී කිශටෝව ුපියල් 33කට, වාක් කිශටෝව 

ුපියල් 28කට පෙණ තෙයි මිටදී ගන්ශන්. අපි හිුරවා අක්ෙ 

ගාශන් ශගොවියාට ටබා ශදව සහවාරාරයක් ශටසවත් ුපියල් 

40ක සහතික මිටක් ටබා ශදයි කියා. වහුත් පසුගිය අන්ු ද හතශර් 

වාශේෙ ශම් ්ඩුක්ව කෘෂිකර්ෙය ශවනුශවන් කිසි ශදයක් ඉයනට 

කශළේ වැහැ. 

පටලධ දිගම්බරම් අොතයුරො ශම් ගු සභාශ  සිටියා. දැන් 

එුරො ගිහින්. ්ඩුක්වට සම්බන්ර වී සිටිව දිගම්බරම්, ෙ ශවෝ 

ගශන්සන්, රාරාක්රියනණන්, වඩිශ ල් සුශර්යන වැලධ අොතයවු 

ුපියල් දහස ගැව කි වා. ශෙවර අය වැශආදී ුපියල් පවහක් 

වැඩි කර ශදන්ව ්ඩුක්ව ශපොශරොන් ද න්ණා කි වා. ශෙවර අය 

වැශආ ඒ ගැව එක වචවයක්වත් සහහන් වන්ශන් වැහැ. ඒ ලධසා 

අපි කවගාටු ශවවවා.  ්ඩුක්ව පැත්ශත් වාඩිශවටා ඉන්ශන් ශරදි 

ඇහශගවද කියා ෙෙ ඒ අොතයවුන්ශගන් අහවවා. ශම් හුදට 

වැඩි කශළේ වැත්වම් ඒ ශගොල්ටන් 4 වව දිව ඉල්ටා අසන ශවවවා 

කියා හැෙ ොශසේෙ කි වා. තව වවුරු ඉල්ටා අසන න්ශඩු වැහැ. 

වුරකරය ලධශයෝජවය කරව වායකයින් හැටියට අපි ඒ ගැව 

කවගාටුවට පත් ශවවවා.  

අද හුළු රශට්ෙ රබර් කර්ොන්තය වැති ශවටා තිශබව 

අවසනාාවක්. අපි පාසල් යව කාටශආ අශේ අපවයව ශබෝග න්ශඩු 

ශත්, රබර් හා ශපොල්. අද ඒ සියල්ට විවා  ශවටයි තිශබන්ශන්. 

2018 වර්යශආ රබර් ශෙට්රික් ශටොන් (2,000ක් ්වයවය කර 

තිශබවවා.  ශෙට්රික් ශටොන් (2,000 ්වයවය කරවවා පෙණක් 

ශවොව අශේ රබර් ශගොවියාශේ කින් ටික, රබර් ටික මිටදී ගන්ශන් 

වැති තත්ත්වයට පත් ශවටා තිශබවවා. අපි රබර් ශගොවියා 

්රක්යා කර ගැ ෙට කළ ුතුර ශවොශයකුත් ශද්වල් ගැව කාා 

කළා. වව වගාවන්,  වැවත වගාව ඇති කිරීෙ ගැව කාා කළා. 

අශේ රබර් ශගොවියා ්රක්යා කර ගැ ෙට වම් රබර් 

කර්ොන්ත ාටාවටට සියයට 24ක්වත් අශේ රබර් ශගොවියාශේ කින් 

ටික, රබර් ටික මිටදී ගත ුතුරයි. එශහෙ ශවොකශළොත් ශම් වසර 

අවසන් වව විට තවත් සියයට 24කින් අශේ රබර් වගාව වැති 

ශවටා යවවා.  

ගම්මින්සන වගාවත් ඒ වාශේෙයි. අපි පසුගිය කාටශආෙ ගම්මින්සන 

වගාව ගැව කාා කළා. ප්රතිඅපවයවය කියා ශබො ු වක් කර 

රජශආෙ සිටිව අොතයවරශයක් වියට්වාෙශයන් ගම්මින්සන  

ශගවැත් ඉන්දියාවට යැ වා. දිව 42ක ්ඩුක්වට බැන්වාට අපි 

ඕක වැවැත්වීෙට ගිය ලධසා දැන් රජය ඒක වවත්වටා තිශබවවා. 

ඒක වැවැත්ුරවාට පසුව ුපියල් 400ට, 600ට තිුණණු ගම්මින්සන 

කිශටෝව අද ුපියල් 740ක් විතර ශවවවා. ඒක වවත්වුන සති 

ශදක, ුරව ඇුරළත ශම් ශවවස ඇති ශවටා තිශබවවා.  

කෘෂිකර්ෙය එක ශදයකින් ශවොශවයි, සුළු අපවයව ශබෝග 

ශවන්ව ුනළුවන්. වී වගාශ  සිට හැෙ ශදයක්ෙ- 

 

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගු ෙන්ත්රීුරෙලධ, ඔබුරොට තව විවාඩියක කාටයක් 

තිශබන්ශන්.  

 

ගුණ කනක මහසේරත් මහසතා 
(மாண்புமிகு கனக யஹரத்) 

(The Hon. Kanaka Herath) 

ෙට විවාඩි ශදකක කාටයක් ටබා ශදන්ව. ෙෙ අවසන් 

කරන්වම්.  

ටළකට, අරයාපවය ගැව කාා කරවවා. ශම් රට දැනුශම් 

ශක්න්ද්රසනාාවයක් බවට පත් කරන්ව . දැනුෙ පදවම් වූ 

්ර්ිකකයක් ශගොඩ වකන්ව ඕව්ය කි වා. අපි එදා තාක්යණ 

වියයයන් පාසල් වියය ලධර්ශද් යට ඇුරළත් කළාෙ ෙහින්ශදෝදය 

විදයාගාර කියව වෙ ලධසා ඒ සහහා හුදල් ශවන් කරන්ශන් වැතිව 

ඒක අෙතක කර දැම්ො.  

එදා උසසන ශපළ කටා අාං ශආ සියයට 70ක් තිුණණත් 

ෙහින්ශදෝදය විදයාගාර ටබා  දන් පාසල්වට එය සියයට 30 දක්වා 

අක් වී තිශබවවා. අද පාරට බැහැටා ඉන්ව උපාධිරාන්න්ශගන් 

සියයට 99ක් ඉන්ශන් කටා උපාධිශයන් රැකියා ටබා ගන්ව බැන් 

ලධසායි. එෙ ලධසා අපි අද කළ ුතත්ශත්  පාසල්වටට තාක්යණ වියය 

ඇුරළත් කර ඒ ුරිතන් උසසන අරයාපවය ටබා ගැ ෙට ශවොහැකි 

වව තුණ තුණියේයන්ට ශම් රශට් ශහෝ ශටෝකශආ ශවවත් රටවට 

රැකියා අවසනාා ටබා දීෙට කටුතුර කිරීෙයි.   

433 434 



පාර්ලිශම්න්ුරව 

2018 වර්යය ශවනුශවන් ඉදින්පත් කළ අය වැය ශල්ඛවශආ 

22වැලධ පිටුශ  අාංක 148 යටශත් තිශබවවා, පාසල් දුවන්ට tab 

පන්ගණක ටබා ශදවවා කියා. අද වවුරු එක පන්ගණකයක් ටබා 

 දන්ශන් වැහැ. ට ශපළ ශපොත් ටබා ශදවවා කි වා. කිසි ශදයක් 

ටබා  දන්ශන් වැහැ. ටළකට, සනොර්ට් පන්ති කාෙර ටබා ශදවවා 

කි වා. ඒ කිසි ශදයක් ටබා  දන්ශන් වැහැ. අපට ුනළුවන් විධියට 

අශේ විෙරයගත හුදල්වලින් පසුගිය වර්යශආදී සනොර්ට් පන්ති 

කාෙර 9ක් ක්ගල්ට දිසන්රික්කයට ටබා ශදන්ව ෙට හැකියාවක් 

ටැුණණා. ටළකට, අශවක් පැත්ශතන් රක්යණ රෙය ටබා දීටා, 

තවත් ඒ ගැව කාා කරවවා. වහුත්, ඒ රක්යණය ටැුණණු එක 

ළෙශයක් ශහොයා ගන්ව බැහැ. රක්යණ කා ස ටික ටැුණශණත් 

සියයට 24කට පෙණයි. ටළකට, "My Future"  ණය ශයෝජවා 

රෙය-  

 
ගුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
දැන් කාාව අවසන් කරන්ව ගු ෙන්ත්රීුරො. 

 
ගුණ කනක මහසේරත් මහසතා 
(மாண்புமிகு கனக யஹரத்) 

(The Hon. Kanaka Herath) 

තව විවාඩියකින් අවසන් කරවවා, මූටාසවාූපඪ ගු 

ෙන්ත්රීුරමියලධ. ඒ ණය ශයෝජවා රෙය අන්ු ද ශදකක් අවසාව 

න්ණු ගෙන්, අන්ු ද ශදශක්දී ණය වාන්කය ටබා ගන්ව කටුතුර 

කරවවා. ඒ කියන්ශන් අන්ු ද 2කදී රැකියාවක් ටැුණශඩු වැත්වම්, 

එතැව ඉහටාෙ ඒ තුණයාශේ ජීවිතය අවසාවයි. ටළක කාරණය 

තෙයි, උසසන ශපළ විභාගය ඉහිතන්ෙ සෙත් ශියයයන් 1( 

ශදශවකුට ශියයත්ව ටබා ශදව එක. ශම් ශියයත්ව ටබා ශදවවා 

කියා ශටොකුෙ ශප්රෝඩාවක් තෙයි කරන්ශන්. ශෙොකද, ශම් ශියයත්ව 

ටබා ශදන්ශන් 2018 අශගෝසනුර ොසශආ උසසන ශපළ ලියුන අයට 

ශවොශවයි. 2019 අශගෝසනුර ොසශආ උසසන ශපළ විභාගයට ශප  

ඉහටා ප්රතිලට ටබා ගත්තාට පසනශසේ තෙයි ඒක ටබා ශදන්ශන්. ඒ 

ශවවශකොට ජවාධිපතිවරණයක් එවවා, අශවක් ෙැතිවරණ 

එවවා. එතශකොට ්ඩුක් ශවවසන ශවවවා. ඒක ලධසා ොංගට 

සෙරවීර අොතයවරයාට අපි කියවවා, ශම් ශබොුව කර අශේ 

තුණයන්ව ඒ තැවට ඇද දෙන්ව කටුතුර කරන්ව එපා කියා. 

 
ගුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
දැන් අවසන් කරන්ව ගු ෙන්ත්රීුරො. ඔබුරොශේ කාාව 

ඉක්ෙලධන් අවසන් කරන්ව. 

 
ගුණ කනක මහසේරත් මහසතා 
(மாண்புமிகு கனக யஹரத்) 

(The Hon. Kanaka Herath) 

විශ ේයශයන්ෙ අපි 2019 උසසන ශපළ විභාගයට ශප  සිටිව 

වාංගිටා, ෙල්ලිටාට කියවවා. අපව ශගොවාට අන්දන්ව ොංගට 

ෙහත්තයාට හැෙදාෙ බැහැ. ඒක ලධසා 2019 උසසන ශපළ විභාගශආ 

ප්රතිලට එන්ව ඉසනශසල්ටා අශේ අශේක්යකයාව ජයග්රහණය 

කළාට පසනශසේ, ොංගට සෙරවීර ඇෙතිුරොට ශම් ශබොුව කරන්ව 

ඉඩ ශදන්ශන් වැහැ කියව එකත් අපි ශම් අවසනාාශ  ප්රකා  

කරවවා. ෙෙ හිතව විධියට ශම් අය වැය හදටා තිශබන්ශන් 

ශකොශක්න් ගහටා ෙත් ශවටා, සිහිව ශටෝකයක ඉන්ව 

අොතයවරශයක් කියව එකත් අපි ශම් අවසනාාශ දී කියන්ව ඕව්. 

ඒක ලධසා ශම්ක ශකොශක්න් අය වැයක් කියව එකත් ප්රකා  

කරමින් ෙෙ වවතිවවා. 

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ශබොශහොෙ සනුරතියි. ක්ළකට, ගු නයිසාල් කාසිම් රාජය 

ඇෙතිුරො කාා කරන්ව. ඔබුරොට විවාඩි 14ක කාටයක් 

තිශබවවා.  
 

ගුණ මුජිබුර් රහුමා්ද මහසතා  
(மாண்புமிகு முஜிபுர் ரஹுமான்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

මූටාසවාූපඪ ගු ෙන්ත්රීුරමියලධ, ෙට විවාඩියක් ටබා ශදන්ව. 

 
ගුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගු හුජිුණර් රණපොන් ෙන්ත්රීුරො කාා කරන්ව. 

 

ගුණ මුජිබුර් රහුමා්ද මහසතා  
(மாண்புமிகு முஜிபுர் ரஹுமான்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

මූටාසවාූපඪ ගු ෙන්ත්රීුරමියලධ, ෙශේ ශම් ප්රකා ය ගු 

කාාවායකුරොට දැනුම් ශදන්ව කියටා ඔබුරමියශගන් ඉල්ටා 

සිටිව ගෙන්, ඒ ශකශරහි ඔබුරමියශේ අවරාවයත් ශයොහු 

කරවන්ව ෙෙ කැෙැතියි. විශ ේයශයන්ෙ දීර්ඝ කාටයක් තිසනශසේ 

පාර්ලිශම්න්ුරශ  රැසනවීම් දිවයන්හි විවාද ්වරණය කරව 

ොරයශ දීන් ශවනුශවන් පාර්ලිශම්න්ුරශ  ශවන්ශකොට තිශබව 

විශ කාගාර ශදකෙ අද වව විට වසා දො තිශබවවා. ඒ 

විශ කාගාර 1982 ශේ.්ර්. ජයවර්රව ජවාධිපතිුරො 

පාර්ලිශම්න්ුරව විවෘත කරුන දවශසේ ඉහන්ෙ තිශබව විශ කාගාර 

ශදකක්. ශ්රී ටාංකා පාර්ලිශම්න්ුරශ  ගෘහ ලධර්ොණ ශිල්පියා වව 

ශජනනන් බාවා ෙැතිුරො ශම් ශගොඩවැගිල්ට සැටසුම් කරවශකොට, 

එෙ විශ කාගර ශදකත් ඇුරළත් කර තෙයි සැටසුම් කර 

තිශබන්ශන්. අද ශවවශකොට ොරයශ දිලධයන් සහහා ශවන් කර 

ඇති විශ කාගාරයත්, ොරයශ දීන් සහහා ශවන් කර ඇති 

විශ කාගාරයත්, ශදකෙ වසා දො තිශබවවා. එෙ ලධසා ඔන්න් 

වි ාට අපහසුතාවකට පත් ශවටා සිටිවවා. ශම් පිිතබහව 

ඔබුරමියශේ අවරාවයත් ශයොහු කරවව ගෙන්, ගු 

කාාවායකුරොශේ අවරාවයටත් ශෙෙ කුණ ශයොහු කරන්ව 

කියා ෙෙ ඔබුරමියශගන් ඉල්ටා සිටිවවා. 
 

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ශහොහයි, ශබොශහොෙ සනුරතියි. එෙ කාරණය ෙෙ ගු 

කාාවායකුරොට ශයොහු කරන්ව පියවර ගන්වම්. ක්ළකට, ගු 
නයිසාල් කාසිම් රාජය ඇෙතිුරො කාා කරන්ව. 

 

[பி.ப. 3.52] 
 

ගුණ ෆි ්ාල් කාසිේ මහසතා (ම් ඛය  මප ෂණ හසා මශශීය 

වවා ය රාජය අමාතයතුමා) 
(மாண்புமிகு கபஸால் காசிம் - சுகாதாரம், யபாசகண 

மற்றும் சுயதச மருத்துவ இராஜாங்க அகமச்சர்)  

(The Hon. Faizal Cassim - State Minister of Health, 
Nutrition and Indigenous Medicine) 
பிஸ்மில்லாஹிர்  ரஹ்மானிர்  ரஹீம். 

சகபக்குத் தகலகமதாங்கும் தகௌரவ உறுப்பினர் 

அவர்கயள, 2019ஆம் ஆண்டின் வரவு தசலவுத் திட்டத்தின் 

மீதான விவாதத்தில் கலந்துதகாண்டு உகரயாற்றுவதற்கு 

எனக்கு வாய்ப்புக் கிகடத்தகமகயயிட்டு  ான் மகிழ்ச்சி 

அகடகின்யறன். எமது  ாட்டின் தபாருளாதாரம் மிகவும் ஓர் 
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இக்கட்டான காலகட்டத்தில் இருக்கின்ற தருணத்தில் இந்த 

வரவு தசலவுத் திட்டம் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த 

வககயில் எதிர்காலத்தில்  ாட்கட முன்யனற்றப் பாகதயில் 

இட்டுச்தசல்லும் ய ாக்யகாடு பல காத்திரமான யயாசகன 

ககள உள்ளடக்கி இந்த வரவு தசலவுத் திட்டம் 

சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளகதயிட்டு  ான் மகிழ்ச்சி அகடகின் 

யறன்.  

இந்த ஆட்சி தற்காலிகமாகப் பறிக்கப்பட்ட அந்த 52 

 ாட்களில் எமது  ாட்டின் தபாருளாதாரம் மிக யமாசமாகப் 

பின்னகடவு கண்டிருந்தது. இந்த  ிகலகமயின் காரணமாக 

வாழ்க்ககச் தசலவினம் அதிகாித்திருக்கின்றது. திரும்புகிற 

பக்கதமல்லாம் ய ரடியாகவும் மகறமுகமாகவும் தபாருட்களின் 

விகலகள் அதிகாித்தன. இந்த  ிகலகமகள் அகனத்கதயும் 

சாிதசய்யும் வககயில்தான், எமது  ிதி அகமச்சர் தகௌரவ 

மங்கள சமரவீர அவர்கள் இந்த வரவு தசலவுத் திட்டத்கதச் 

சமர்ப்பித்துள்ளார். இந்த வரவு தசலவுத் திட்டத்கத 

முழுகமயாகப் படித்துப் பார்த்த பின்னர்தான்  ான் இங்கு 

இப்யபாது இது ததாடர்பில் யபச வந்துள்யளன். இந்த வரவு 

தசலவுத் திட்டத்தில் ஒரு சில குகறபாடுகள் இருந்தாலும்ககூட, 

 ிகறவான விடயங்கள் அதிகம் காணப்படுகின்றன. இந்த 

 ாட்டுக்கும் இந்த  ாட்டு மக்களுக்கும் பயன்தரக்கூடிய 

தூரய ாக்கத்துடன் தயாாிக்கப்பட்ட யயாசகனகள் இதில் 

அதிகமாக இருப்பகதக் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது. 

அகவ அகனத்கதயும் என்னால் இங்கு சுட்டிக்காட்ட 

முடியாதயபாதிலும், எனக்கு வைங்கப்பட்டுள்ள ய ரத்கதப் 

பயன்படுத்தி ஒரு சில முக்கியமான யயாசகனககள மாத்திரம் 

சுட்டிக்காட்டலாதமன  ிகனக்கியறன். 

மாணவர்களுக்குச் சிறந்த கல்விகய வைங்குவதற்கும் 

அந்தக் கல்வியினூடாகச் சிறந்த புத்திஜீவிககள உருவாக்கு 

வதற்கும்  ல்ல பல யயாசகனகள் இந்த வரவு தசலவுத் 

திட்டத்தில் முன்தமாைியப்பட்டுள்ளன. ஒரு  ாட்டின் 

வளர்ச்சிக்கு முதுதகலும்பாக இருப்பது கல்விதான். அந்தக் 

கல்வி சர்வயதச தரம் வாய்ந்ததாக இருக்கும்யபாதுதான் இந்த 

 ாட்கடப் தபாருளாதார ாீதியில் முன்யனற்ற முடியும். அந்த 

வககயில், அகனவரும் கல்விகயப் தபற்றுக்தகாள்ளும் 

வககயிலும் சர்வயதச தரத்திலான கல்விகயப் தபற்றுக் 

தகாடுக்கும் வககயிலும் பல திட்டங்கள் வகுக்கப்பட்டுள்ளன. 

அவற்றுள் முக்கியமானதுதான் கல்விப் தபாதுத் தராதர 

உயர்தரப் பாீட்கசயில் அதிகூடிய திறகமககளக் காட்டும் 

மாணவர்களுக்கு யமற்படிப்கபத் ததாடருவதற்கான 

ஏற்பாடாகும். அந்த மாணவர்கள் படித்து முடித்துவிட்டு 

இலங்ககயில் 15 வருடங்கள் கட்டாயம் பணிபுாிய யவண்டும் 

என்றததாரு  ிபந்தகனகயயும் அரசு விதிக்கின்றது. 

இதன்மூலம் சர்வயதசத் தரம்வாய்ந்த கல்விகயப் தபற்றுக் 

தகாடுப்பயதாடு  ின்றுவிடாது, அந்தக் கல்விகயப் 

தபற்றவர்களிடமிருந்து குறிப்பிட்ட காலம்  ாட்டுக்குச் 

யசகவகயப் தபற்றுக்தகாடுக்கவும் அரசு  டவடிக்கக 

எடுத்துள்ளது.  

உண்கமயில், அரச தசலவில் தவளி ாடுகளில் கல்விகயப் 

தபற்றுக்தகாள்ளும் அதிகமானவர்கள் அந்தக் கல்விகயக் 

தகாண்டு தனது  ாட்டுக்குச் யசகவயாற்றாமல், தவளி ாடு 

களியலயய தங்கி அந்த  ாடுகளுக்யக யசகவயாற்றுகின்றனர். 

இதனால், எமது  ாட்டின் முன்யனற்றம்தான் பாதிக்கப் 

படுகின்றது. குறிப்பாக, கவத்தியத்துகறயில் இவ்வாறான 

பிரச்சிகனககள  ாங்கள் எதிர்ய ாக்குகின்யறாம்.  ான் 

சுகாதார இராஜாங்க அகமச்சராக இருப்பதால், இதிலுள்ள 

சிக்ககல அறியவன். இவ்வாறு புலகமப்பாிசில் தபற்றுக் 

தகாண்டு தவளி ாடுகளுக்குப் படிக்கச் தசல்லும் 

அதிகமானவர்கள்  ாட்டுக்குத் திரும்பி வருவதில்கல. இந்த 

 ிகலகம எல்லாத் துகறகளிலும் காணப்படுகின்றது. 

இதனால் எமது  ாடு தமன்யமலும் பின்யனாக்கியய 

தசல்கின்றது. அந்த  ிகல ததாடர்ந்தும்  ாட்டுக்கு 

ஏற்படக்கூடாது என்பதற்காகயவ அரசு இப்யபாது இந்த வரவு 

தசலவுத் திட்டத்தினூடாக யமற்படி ஏற்பாட்கடச் 

தசய்துள்ளது. இது எமது கல்வித்துகறயில் பாாிய 

முன்யனற்றத்கத ஏற்படுத்தும்! அந்த முன்யனற்றம்  ாட்டின் 

தபாருளாதாரத்கதப் பலப்படுத்தும்!  ாட்கட அபிவிருத்தி 

அகடயச் தசய்யும்! 

அதுமாத்திரமன்றி, பல்ககலக்கைகம் புகும் வாய்ப்கப 

இைந்த மாணவர்கள் தனியார் பல்ககலக்கைகங்களில் பட்டப் 

படிப்கபத் ததாடர்வதற்காக வட்டியற்ற கடன் திட்டம் ஒன்றும் 

அறிமுகம் தசய்யப்பட்டுள்ளது. இதன் பிரகாரம் ஒரு மாணவன்  

1.1 மில்லியன் ரூபாய்வகர கடகனப் தபறமுடியும். கடன் 

தபற்று இரண்டு வருடங்களின் பின்யப அகத மீளச்தசலுத்த 

யவண்டும். அக்கடகன 12 வருடங்களில் தசலுத்தி 

முடிக்கலாம். இந்தத் திட்டங்கதளல்லாம் எதிர்காலத்தியல 

கல்வியில் தபரும் புரட்சிகய, பாாிய முன்யனற்றத்கத 

ஏற்படுத்தும். இவ்வாறான  ல்ல திட்டங்ககளக் தகாண்டு 

வந்திருக்கும் இந்த வரவு தசலவுத் திட்டத்கத  ாம் 

ஆதாிக்காமல் இருக்க முடியாது.  

யமலும், ஆரம்பப் பாடசாகல மாணவர்களுக்கு 

இலவசமாகப் பால் வைங்குவதற்கு எமது அரசு  டவடிக்கக 

எடுத்துள்ளது. அதற்காக ஆயிரம் மில்லியன் ரூபாய்  ிதிகய 

இந்த வரவு தசலவுத் திட்டத்தில் ஒதுக்கியுள்ளது. இது 

ஆயராக்கியமானததாரு மாணவ சமுதாயத்கத உருவாக்கு 

வதற்கு உதவும் என்று  ிகனக்கின்யறன்.  

அடுத்ததாக, வடக்கு, கிைக்கு மாகாணங்களில் உள்ள 

மக்களின் பிரச்சிகன பற்றிக் கூற எண்ணுகின்யறன். யுத்தம் 

முடிந்ததிலிருந்து அவர்களின் வாழ்வில் எந்ததவாரு 

முன்யனற்றமும் ஏற்படவில்கலதயன்பகத  ாம் அறியவாம். 

இவர்களின் வாழ்வில் முன்யனற்றத்கத ஏற்படுத்த யவண்டு 

தமன்பதற்காக  ாம் பல அபிவிருத்தித் திட்டங்ககள 

யமற்தகாண்டு வருகின்யறாம். அந்தவககயில், இந்த வரவு 

தசலவுத் திட்டத்திலும் அந்த மக்கள்மீது கவனம் தசலுத்தப் 

பட்டுள்ளது. அவர்களுக்கு  ல்லயதார் எதிர்காலத்கத 

அகமத்துக் தகாடுப்பதற்கான பல யயாசகனகள் இந்த வரவு 

தசலவுத் திட்டத்தில் முன்கவக்கப்பட்டுள்ளன. அவர்களின் 

ததாைில் பிரச்சிகன, வீடில்லாப் பிரச்சிகன உள்ளிட்ட 

அகனத்துப் பிரச்சிகனகளுக்கும் இந்த வரவு தசலவுத் திட்டம் 

 ல்லததாரு தீர்கவக் தகாண்டு வந்திருக்கின்றது.  

குறிப்பாக, யுத்தம் முடிவுற்று வடக்கு மக்களின் வாழ்வு 

இயல்பு  ிகலக்குத் திரும்பி வருகின்றயபாதிலும், யுத்தத்தால் 

பாதிக்கப்பட்ட வடக்கு முஸ்லிம்களின் வாழ்வில் யபாதுமான 

முன்யனற்றம் ஏற்படவில்கல. அவர்களது மீள்குடியயற்றச் 

தசயற்பாடுகள் ததாடர்ந்தும் தகடககளயய சந்தித்து 

வருகின்றன. அந்தத் தகடககளத் தகர்த்து அவர்களின் 

மீள்குடியயற்றத்கதத் துாிதப்படுத்தும் ய ாக்கில் பல்யவறு 

திட்டங்கள் இந்த வரவு தசலவுத் திட்டத்தில் முன்தமாைியப் 

பட்டுள்ளன. இது வடக்கு முஸ்லிம்களுக்குக் கிகடத்த ஒரு 

தபரும் வாய்ப்பாகும். இந்த வரவு - தசலவுத் திட்டம் 

 ிகறயவற்றப்பட்டதும் அவர்களின் மீள் குடியயற்றத்கதத் 

துாிதப்படுத்துவது ததாடர்பில் எடுக்க யவண்டிய அகனத்து 

 டவடிக்ககககளயும்  ாம் எடுப்யபாம் என்று  ான் கூற 

விரும்புகின்யறன்.  
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யபாரால் பாதிக்கப்பட்ட வடக்கு - கிைக்கில் 

யவகலயில்லாப் பிரச்சிகன தபரும் பிரச்சிகனயாக உள்ளது. 

அரச துகறகளில் குறிப்பிட்டளவு ததாைில் வாய்ப்புக்ககள 

வைங்குவதன்மூலம் இந்தப் பிரச்சிகனகய முழுகமயாகத் 

தீர்க்க முடியாது. புதிய ததாைில் வாய்ப்புக்ககள 

உருவாக்குவதன்மூலயம இந்தப் பிரச்சிகனகயத் தீர்க்க 

முடியும். அதனடிப்பகடயியலயய அங்கு ததாைிற் யபட்கட 

ககள அகமப்பதற்கு அரசு  டவடிக்கக எடுத்துள்ளது. 

வடக்கில் காங்யகசன்துகற, மாந்கத கிைக்கு, பரந்தன், 

தகாண்டச்சி ஆகிய இடங்களிலும் கிைக்கில் கிண்ணியா, 

சம்மாந்துகற மற்றும் திருயகாணமகல ஆகிய இடங்களிலும் 

ததாைிற்யபட்கடகள் உருவாக்கப்படவுள்ளன. இதற்காக 1000 

மில்லியன் ரூபாய் இந்த வரவு தசலவுத் திட்டத்தில் 

ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.  இந்தத்திட்டம் தவற்றிதபறும் பட்சத்தில் 

வடக்கு, கிைக்கு தபாருளாதாரத்தில் தபரும் முன்யனற்றத்கதக் 

காணும். யவகலயில்லாப் பிரச்சிகன குகறந்துவிடும். இது 

அரசின் தூரய ாக்கமுள்ள ஒரு திட்டமாகும். இந்தப் பாாிய 

திட்டம் தவற்றிதபறுவதற்கு  ாம் அகனவரும் ஒத்துகைப்பு 

வைங்க யவண்டும்.  

உண்கமயியலயய இந்தத் ததாைில்வாய்ப்புப் பிரச்சிகன 

கயத் தீர்ப்பது ததாடர்பாக எங்களுகடய பிரதம மந்திாி ரணில் 

விக்கிமசிங்க அவர்கள் ததற்கியல அதிகமான ததாைிற் 

சாகலககள அகமப்பதற்குாிய யவகலத்திட்டத்திகன 

ஆரம்பித்திருக்கின்ற ய ரத்தில், எதிர்க்கட்சியினர் அதற்கு 

எதிர்ப்புத் ததாிவித்து, அதகனத் தடுக்க முயற்சித்துக் 

தகாண்டிருக்கின்றார்கள். இருந்தாலும், எங்களுகடய பிரதம 

மந்திாி அவர்கள் எமது பிரயதசங்களில் இந்தத் ததாைிற் 

யபட்கடககள ஆரம்பிப்பது ததாடர்பில் எங்களுக்கு 

உறுதிதமாைி தந்திருக்கிறார். இதன்மூலம் அந்தப் பிரயதசங்களி 

யலயுள்ள ஆயிரக்கணக்கான இகளஞர்களுக்கு யவகலவாய்ப் 

புக்ககளப் தபற்றுக்தகாடுக்கமுடியும் என்று  ான் 

 ிகனக்கின்யறன்.  

அத்யதாடு, வடக்கு - கிைக்கு மாகாணங்களில் தபரும் 

பிரச்சிகனயாக உருதவடுத்துள்ள  வீடில்லாப் பிரச்சிகனக்கு 

உாிய தீர்கவக் காணும் ய ாக்கில் சிறந்த யயாசகனதயான்கற 

அரசு முன்கவத்துள்ளது. வடக்கு, கிைக்கில் 15 ஆயிரம் 

கல்வீடுககள  ிர்மாணிப்பதற்கு ஏற்கனயவ ஒதுக்கப்பட்டுள்ள 

4,500 மில்லியன் ரூபாய்க்கு யமலதிகமாக 5,500 மில்லியன் 

ரூபாகய அரசு வரவு தசலவுத் திட்டத்தினூடாக 

ஒதுக்கியிருப்பதானது, அந்த மாகாணங்களிலுள்ள வீடில்லாப் 

பிரச்சிகனகய முற்றாகத் தீர்த்துகவப்பதற்கான அரசினது 

அர்ப்பணிப்கபக் காட்டுகின்றது. யமலும், வடக்கு - கிைக்கில் 

பகுதியளவு  ிர்மாணிக்கப்பட்ட அல்லது அைிவுற்ற வீடுககளப் 

பூரணப்படுத்துவதற்கும், ஏற்கனயவ  ிர்மாணிக்கப்பட்டுள்ள 

வீடுகளுக்கு  ீர் மற்றும் மின்சாரம் ஆகியவற்கற 

வைங்குவதற்குமாக 2,000 மில்லியன்  ிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.  

உண்கமயியல இந்த வீடகமப்பு விடயம் பற்றி  ாம் 

அடிக்கடி ககதக்கின்யறாம். வடக்கில் இந்த வீடகமப்புத் 

திட்டத்கதப் பூர்த்தி தசய்யயவண்டுதமன்று வீடகமப்பு 

அகமச்சர் சஜித் பியரமதாஸ அவர்களிடம் பல தடகவ 

யகாாிக்கக விடுக்கப்பட்டிருந்தும் அந்த விடயம் 

தகடப்பட்டிருந்தது. இருந்தாலும் அகமச்சர் சஜித் பியரமதாஸ 

அவர்களுக்கு,  ான் இந்த இடத்தில்  ன்றி கூற யவண்டும். 

காரணம், அவருகடய யவகலத்திட்டத்தின்மூலம் இந்த 

 ாட்டியல வீடற்றவர்களுக்காகப் பல வீட்டுத் திட்டங்ககள 

அவர் யமற்தகாண்டு வருவகத  ாங்கள் காண்கின்யறாம்.  

எமது பிரயதசங்களியல காணிகளுக்கான பற்றாக்குகற 

இருந்தும்கூட, என்றுமில்லாதவாறு முதன்முகறயாக cluster 

முகறயியல வீடுககள அகமப்பதற்கு அவர் முன்வந்துள்ளார். 

அதனடிப்பகடயில், cluster முகறத் திட்டத்தினூடாக 

 ிந்தவூாில் 100 வீடுககள அகமக்க  டவடிக்கக 

தயடுத்திருப்பகதயிட்டு  ாங்கள் அவருக்கு  ன்றிகூற 

யவண்டும். அத்துடன், பகுதியளவு  ிர்மாணிக்கப்பட்ட 

வீடுககளப் பூரணப்படுத்திக்தகாள்வதற்கு இரண்டகர 

இலட்சம் ரூபாய் வைங்குவதாக அவர் கூறி இருக்கிறார்.  ான் 

ய ற்று முன்தினம் அவருடன் யபசியயபாது, அந்த வீட்டுத் 

திட்டத்கதத் ததாடர்ந்து முன்தனடுப்பதற்கான எல்லா 

 டவடிக்ககககளயும் எடுக்குமாறு என்னிடம் கூறினார். அந்த 

வககயில் இந்த வரவு தசலவுத் திட்டத்தில் அவருகடய 

அகமச்சுக்கு ஒதுக்கப்பட்டிருக்கும்  ிதியின்மூலம் வீடில்லா 

மக்களின் வீட்டுப் பிரச்சிகனகயத் தீர்க்க முடியும் என்று  ான் 

 ிகனக்கின்யறன்.  

தபாதுவாக வரவு தசலவுத் திட்டத்கதப் பற்றிப் 

யபசுகின்றயபாது,  ாட்டுக்கு எவ்வாறு வருமானம் 

கிகடக்கின்றது என்பது பற்றிப் யபசுகின்யறாம். அதாவது, 

தபாதுமக்களின் வாிகள்மூலம் கிகடக்கும் வருமானத்கதக் 

தகாண்டுதான் இந்த  ாட்டில் தசலவினங்ககள  ாங்கள் 

யமற்தகாண்டு வருகின்யறாம். இந்த  ாட்கடப் 

தபாறுத்தமட்டியல, மகறமுகமான, ய ரடியான வருமானங்கள் 

என்று  ிகறய வருமானங்ககள  ாங்கள் தபற யவண்டும். 

ஏற்றுமதிகய அதிகாிப்பதன்மூலம் அந் ியச் தசலாவணிகய 

எமது  ாட்டுக்குக் தகாண்டுவர முடியும். 

அண்கமயியல,  ான் தடல்லியில் சுகாதார மா ாதடான் 

றில் கலந்துதகாண்டிருந்யதன். அங்கு வருககதந்திருந்த 

உக்யரன்  ாட்டு சுகாதார அகமச்சர் யபசும்யபாது, 

தன்னுகடய  ாட்டியல கிட்டத்தட்ட 5,000 தவளி ாட்டு 

மருத்துவ மாணவர்கள் படிப்பதாகக் கூறியிருந்தார். உண்கம 

யியலயய அது தபாியயதார் அதிர்ச்சித் தகவலாக இருந்தது. 

அதாவது, இன்று அந்த  ாடு private medical college இகன 

ஆரம்பித்திருக்கின்றது. அதில் தவளி ாட்டு மாணவர்ககளச் 

யசர்ப்பதன்மூலம் எத்தகனயயா யகாடி ரூபாய்ககள அந்த  ாடு 

வருமானமாகப் தபற்றுக்தகாள்கின்றது. இந்த விடயத்தில் 

உண்கமயியலயய, இன்று எமது  ாடு ஒரு துர்ப்பாக்கிய 

 ிகலயில் இருந்து தகாண்டிருக்கின்றது. இலங்ககயியல 

private medical college ஒன்று ஆரம்பிக்கப்பட்டு, அதன் 

பிரச்சிகன பூகம்பமாக மாறியது. அதன் காரணமாக இந்த 

 ாட்டியல private medical college என்ற அத்தியாயத்கதயய 

இைக்க யவண்டிய  ிகல இன்று எமக்கு ஏற்பட்டிருக்கின்றது. 

இந்தியாகவப் தபாறுத்தமட்டியல, அங்கு ஒரு மாணவன் 

மருத்துவ பீடத்துக்குச் தசல்ல யவண்டுதமன்றால், 2 யகாடி 

ரூபாய் பணத்கதச் தசலவைிக்க யவண்டி இருக்கின்றது. 2 

யகாடி ரூபாய் என்பது எம்முகடய  ாட்டுப் தபறுமதியின் 

பிரகாரம் கிட்டத்தட்ட 5 யகாடி ரூபாயாகும். அந்தளவு பாாிய 

ததாகககய அவர்கள் மருத்துவ பீடத்துக்காகச் தசலவைிக்க 

யவண்டி இருக்கின்றது.  ாங்கள் என்ன கூறுகியறாதமன்றால், 

இலங்ககயியலயும் அவ்வாறான  மருத்துவ பீடத்கத அகமத்து 

அவர்களுக்கான எல்லாச் சலுககககளயும் தபற்றுக் 

தகாடுக்கும்யபாது இந்தியா, மாகலதீவு  ாடுகளிலிருந்து 

மட்டுமல்லாது ஏகனய  ாடுகளில் இருந்தும் மாணவர்ககள 

எமது  ாட்டுக்கு வரவகைப்பதன்மூலம்  ாங்கள் யகாடிக் 

கணக்கான வருமானத்கதப் தபற்றுக்தகாள்ளலாம். இவ் 

வாறாக  பணத்கத ய ரடியாகயவ எமது  ாட்டுக்குக் தகாண்டு 

வரக்கூடிய வைிகயக் காணலாம். அரசாங்கம் இகவபற்றிக் 

கவனம் தசலுத்தயவண்டி இருக்கின்றது.  
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[ගු නයිසාල් කාසිම් ෙහතා] 
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ගුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගු රාජය ඇෙතිුරෙලධ, ඔබුරොට විවාඩි ශදකක කාටයක් 

තිශබවවා.  

 
ගුණ ෆි ්ාල් කාසිේ මහසතා  
(மாண்புமிகு கபஸால் காசிம்)  

(The Hon. Faizal Cassim) 

இந்த வரவு தசலவுத்திட்ட விவாதத்தியல tourism 

சம்பந்தமாகவும் யபச யவண்டும். சுற்றுலாப் பயணிகள் 

எனும்யபாது யமற்கத்திய  ாடுகளிலிருந்து வருகின்ற 

தவளி ாட்டவர்ககளப் பற்றியய இன்று  ாங்கள் யயாசித்துக் 

தகாண்டிருக்கின்யறாம். ஆனால், இந்தியா, பாகிஸ்தான், 

மற்றும் Middle East  ாடுகளிலிருந்து வரும் கிைக்கத்திய 

tourists தான் யமற்குலக  ாடுகளிலிருந்து வருபவர்ககளவிடக் 

கூடுதலான பணத்கதச் தசலவைிக்கின்றார்கள். இவ்வாறான 

கீகைத்யதய  ாடுகளிலுள்ள சுற்றுலாப் பயணிககள அதிகமாக 

இங்கு வரவகைப்பதன்மூலம் எமது Tourism இகன 

முன்யனற்றலாம் என்று  ிகனக்கின்யறாம்.  

அது மட்டுமன்றி, இந்த வரவு தசலவுத் திட்டத்தில் 

சுகாதாரத்திற்காகவும் கல்விக்காகவும் கூடுதலான பணம் 

ஒதுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அதற்காக உண்கமயியலயய 

எங்களு கடய அகமச்சர் (டாக்டர்) ராஜித யசனாரத்ன 

அவர்களுக்கும் தகௌரவ  ிதி அகமச்சர் அவர்களுக்கும்  ான் 

 ன்றி கூற யவண்டும். சிறு ீரக ய ாய்க்குாிய பாிகாரமாக வீடு 

வீடாகச் தசன்று பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு - home dialysis 

தசய்து தமசின்கள் தகாடுக்கப்படவிருக்கின்றது.    

 
ගුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
කාටය අවසන්. කාාව අවසන් කරන්ව, ගු රාජය 

ඇෙතිුරො.  

 
ගුණ ෆි ්ාල් කාසිේ මහසතා  
(மாண்புமிகு கபஸால் காசிம்)  

(The Hon. Faizal Cassim) 

வீடுவீடாகச் தசன்று இவர்களுக்குாிய home dialysis 

தசய்வதன்மூலம் கவத்தியசாகலகளில் த ருக்கடிகயக் 

குகறப்பது மட்டுமல்லாமல், இவர்கள் படும் கஷ்டங்களி 

லிருந்தும் மீளமுடியுதமன்று  ாங்கள்  ிகனக்கின்யறாம்.  

இந்தமுகற வரவு தசலவுத் திட்டத்தியல  சம்பள உயர்வு 

முக்கியமான ஒன்றாகக் காணப்படுகின்றது. அரசாங்க 

உத்தியயாகத்தர்களுக்கு நூற்றுக்கு ஏழு சதவீதமான சம்பள 

உயர்வு வைங்கப்பட்டுள்ளது. இந்த யவகலத்திட்டத்தின்மூலம் 

சாதாரண அரசாங்க உத்தியயாகத்தர் ஒருவர் யபாதுமான 

சம்பளத்கதப் தபறக்கூடியதாக இருக்கும்.  

ய ரம் யபாதாத காரணத்தினால் எனது *எஞ்சிய உகரகய 

ஹன்சாட்டில் பதியுமாறு யகட்டுக்தகாண்டு,  விகடதபறு 

கின்யறன்.  ன்றி.  
 

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ශබොශහොෙ සනුරතියි. ටළකට ගු එසන.එම්. චන්ද්රශසේව 

ෙන්ත්රීුරො. ඔබුරොට විවාඩි අටක කාටයක් තිශබවවා.  
 

ගුණ එ ප්.එේ. ච්දද්රම ේ්න මහසතා 
(மாண்புமிகு  எஸ்.எம். சந்திரயசன) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

ශකොච්චර කාටයක් තිශබවවාද? 
 

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
විවාඩි අටයි.  
 

ගුණ එ ප්.එේ. ච්දද්රම ේ්න මහසතා 
(மாண்புமிகு  எஸ்.எம். சந்திரயசன) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

විවාඩි වවයක් තිශබවවා ශන්? 
 

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
වැහැ. විවාඩි අටක කාටයක් තිශබන්ශන්. සිය  

කිකකයන්ශේ කාටය ශකටි කරටා. 

 
[අ.භා.(.07] 
 

ගුණ එ ප්.එේ. ච්දද්රම ේ්න මහසතා 
(மாண்புமிகு  எஸ்.எம். சந்திரயசன) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

මූටාසවාූපඪ ගු ෙන්ත්රීුරමියලධ, ොංගට සෙරවීර ඇෙතිුරො 

අය වැ ය ශල්ඛවය ඉදින්පත් කරමින් එුරොශේ කාාශ දී කි වා, 

ශම්ක "සිහිව ොිතගා" අය වැයක් කියටා. ඇත්තටෙ ශම්ක "සිහිව 

ොිතගා, අහසන ොිතගා" අය වැයක් හැටියට තෙයි අපට පැහැදිලි 

වන්ශන්. ශම් ඉදින්පත් කශළේ ශම් ්ඩුක්ශ  හතරවැලධ අය වැයයි. 

ක්ට කලින්, තුණයන්ට Wi-Fi ශදවවා කි වා. ටළකට Tabs 

ශදවවා කි වා. ටළකට වාංගිටාට - ෙල්ලිටාට යන්ව ශපොඩි කාර් 

ශදවවා කි වා. [බාරා කිරීෙක්] ශම් සැශර් ශපොඩි කාර්වටට 

ශහොහට දීටා තිශබවවා. ටළකට රැකියා දස ටක්යයක් ශදවවාය 

කියටා කි වා. ඒ ඔක්ශකෝෙ කියටා ඉවර ශවටා ශම් සැශර් එයට 

වැඩිය ශටොකු ශබොු කන්දරාවක් ඉදින්පත් කරටා තිශබවවා. අපට 

ඒක ඉතාෙ පැහැදිලියි.  

ශම් අය වැශආ "Home Sweet Home" කියටා වැඩසටහවක් 

තිශබවවා. තුණ - තුණියේයන් කසාද බැන්දාෙ ශකෝටියක ණය 

හුදටක් ටබා ශදවවා කියටා කි වා. [බාරා කිරීෙක්] ටබව 

්ත්ශෙට. ශම් ්ත්ශම් වම් හන් යන්ශන් වැහැ. ුපියල් 

ශකෝටියක් ටබා ශදවවා කියටා කි වා. අපි දන්වවා, 

"එන්ටර්ප්රයිසන ශ්රී ටාංකා" වැඩසටහව ගැව. ශම්ක ප්රචාරය කළා 

ලධකම් බැාංකුවට ගිය හැටිශආ හම්බ ශවවවා කියටා. බැාංකුවට ශම් 

ණය ගන්ව යව අයශගන් අහන්ව ඕව්, ඉල්ටව ශකොන්ශද්සි 

ශකොච්චරද කියටා. සෙහර අය ඉල් ම් කරටා ොස හත, අට 

බටාශගව ඉන්වවා, තවෙ ණය ගන්ව බැුව. ශෙුරො වම් 

කි වා කාටද කාටද  දන්වා කියටා. ෙෙ වම් දන්ශන් වැහැ. 

බැාංකුවටට ගිය අය වම් කියන්ශන් ශම් ණය ගන්ව එක ශටශහසි 

වැඩක් ශවොශවයි කියටායි. 
 

ගුණ ියමර ෂ්ද මපමර්රා මහසතා  
(மாண்புமிகு  ியராஷன் தபயரரா) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

ගු ෙන්ත්රීුරෙලධ,- 
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————————— 
*  පු්පතකාලමේ තබා ඇත. 
*  நூல்  ிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පාර්ලිශම්න්ුරව 

ගුණ එ ප්.එේ. ච්දද්රම ේ්න මහසතා 
(மாண்புமிகு  எஸ்.எம். சந்திரயசன) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

ෙට ශපොඩි කාටයක් තිශබන්ශන් රාජය ඇෙතිුරෙලධ. 
 

ගුණ ියමර ෂ්ද මපමර්රා මහසතා  
(மாண்புமிகு  ியராஷன் தபயரரா) 

(The Hon. Niroshan Perera) 
තත්පර කිහිපයක් ශදන්ව.  
 

ගුණ එ ප්.එේ. ච්දද්රම ේ්න මහසතා 
(மாண்புமிகு  எஸ்.எம். சந்திரயசன) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

කියන්ව. හැබැයි, ෙට ඒ කාටය ශදන්ව කියන්ව.  
 

ගුණ ියමර ෂ්ද මපමර්රා මහසතා  
(மாண்புமிகு  ியராஷன் தபயரரா) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

ඔබුරො කි වා, ශකෝටියක් කියටා. වහුත් හැෙ ශකවාෙ 

ශකෝටියක ශගයක් හදන්ශන් වැහැ.  
 

ගුණ එ ප්.එේ. ච්දද්රම ේ්න මහසතා 
(மாண்புமிகு  எஸ்.எம். சந்திரயசன) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

ශකෝටියක් කියටා ශන් සහහන් කර තිශබන්ශන්. 
 

ගුණ ියමර ෂ්ද මපමර්රා මහසතා  
(மாண்புமிகு  ியராஷன் தபயரரா) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

සෙහර ශවටාවට ටක්ය 20කින්, 30කින් ශගයක් හදා ගන්වවා. 

ශකෝටියක් ගන්ශන් ඔබුරො වාශේ ඉතාෙත් රවවත් ුනද්ගටශයක්. 

වහුත් ටක්ය 20කිනුත්, 30කිනුත් - 
 

ගුණ එ ප්.එේ. ච්දද්රම ේ්න මහසතා 
(மாண்புமிகு  எஸ்.எம். சந்திரயசன) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

ශකෝටියක් කියටා තිශබව ලධසායි ෙෙ කි ශ .  
 

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
දැන් කාාව කරන්ව. 
 

ගුණ එ ප්.එේ. ච්දද්රම ේ්න මහසතා 
(மாண்புமிகு  எஸ்.எம். சந்திரயசன) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

ශකෝටි ගණන් ශදවවා කියවවා. තහුන්වාන්ශසේටා දන්වවා, 

අශේ ප්රශද්  කන්ව හතක් ලධයකශයන් විවා  ශවටා තිුණණු බව. 

ශගොවීන් තලධකර අතරොං ශවටා හිටියා. වී වගාව තිුණශඩු වැහැ. 

බඩඉන්ුර වගාව තිුණශඩු වැහැ. ඒ වාශේෙ අශේ රටට බත සපයව 

ශගොවියා පසු ගිය කාටය ුරළ දහ දක් විිනමින් හිටිශආ. ශම් 

කන්වශආ කාටයට වර්යාව ්වා. රට ුනරාෙ වැසනසා. ඒ වාශේෙ 

අශේ දිව 42 ්ඩුක්ශවන් ශපොශහොර සහවාරාරය  දන්වා. ඉතාෙ 

සාර්ාක වී අසනවැන්වක් ශම් සැශර් ටැම්ටා තිශබවවා. වී මිට අද 

ුපියල් 22යි; 23යි. ඒ බව ශගොවි ප්රශද් වට ෙැති-ඇෙතිවු 

කන්ුත් දන්වා ඇති. අද වී ටික විකුණා ගන්ව බැහැ. ශගොවිශයෝ 

ශපළපාිත යවවා. අද ශගොවිශයෝ පාරට බැහැටා ඉන්වවා. වී ටික 

විකුණා ගන්ව බැුව ශගොවි ජවතාව දකටව ශකොට, ශපළපාිත 

යව ශකොට - 
 

ගුණ අනුර සිඩ්ිය ජයරත්න මහසතා 
(மாண்புமிகு அனுர சிட்னி ஜயரத்ன) 

(The Hon. Anura Sidney Jayarathne) 

Sir, I rise to a point of Order. 

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගු සි සලධ ජයරත්ව ෙන්ත්රීුරො.  

 

ගුණ අනුර සිඩ්ිය ජයරත්න මහසතා 
(மாண்புமிகு அனுர சிட்னி ஜயரத்ன) 

(The Hon. Anura Sidney Jayarathne) 

අශේ ෙන්ත්රීුරො  අසතය කියවවා. දැන් වී ගන්වවා. හැෙ 

තැවෙ ගබඩා ටික ඇරටා, වී ගන්වවා. ඔබුරො හුසාවාද කියන්ව 

එපා.  
 

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ඒක point of Order එකක් ශවොශවයි.  

 

ගුණ එ ප්.එේ. ච්දද්රම ේ්න මහසතා 
(மாண்புமிகு  எஸ்.எம். சந்திரயசன) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

වී කිශටෝ 2,000යි ගන්ශන්.  
 

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගු ෙන්ත්රීුරො, කාාව කරටා ඉවර කරන්ව. සීමිත 

ශවටාවකුයි තිශබන්ශන්. 

 

ගුණ එ ප්.එේ. ච්දද්රම ේ්න මහසතා 
(மாண்புமிகு  எஸ்.எம். சந்திரயசன) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

ශගොවිශයකුශගන් වී කිශටෝ 2,000ක් අරශගව ශෙොවවා 

කරන්වද? [බාරා කිරීම්] ගු සි සලධ ජයරත්ව ෙන්ත්රීුරො, වී 

කිශටෝ 2,000යි ගන්ශන්.  

 

ගුණ අනුර සිඩ්ිය ජයරත්න මහසතා 
(மாண்புமிகு அனுர சிட்னி ஜயரத்ன) 

(The Hon. Anura Sidney Jayarathne) 

ගෙට ගිහිල්ටා බටන්ව. [බාරා කිරීම්] 

 
ගුණ එ ප්.එේ. ච්දද්රම ේ්න මහසතා 
(மாண்புமிகு  எஸ்.எம். சந்திரயசன) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

අපි ගශම් තෙයි ඉන්ශන්. [බාරා කිරීම්] අපි ගශම් ඉන්ශන්. 

තහුන්වාන්ශසේටා වී කිශටෝ එකක මිට ුපියල් 40 කරවවා 

කි වා. ුපියල් 40 කළාද? ඒක කියන්වශකෝ, වී ගන්ව එක, 

වැති එක කියන්ව ඉසනශසල්ටා. වී කිශටෝ එකක් අද ුපියල් 40 

ශවොශවයි, ුපියල් 22යි; ුපියල් 23යි. ගිය සැශර් වී ටික ගන්වවා 

කියටා ශබොු කළා. [බාරා කිරීෙක්] ශෙොවරාගට ශදවවාද?  

 
ගුණ ම්දත්රීවරමයක් 
(மாண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 
වැහැ. වැහැ.  

 
ගුණ එ ප්.එේ. ච්දද්රම ේ්න මහසතා 
(மாண்புமிகு  எஸ்.எம். சந்திரயசன) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

වැහැ ශන්.  ඔබුරෙන්ටා වී ගැව කාා කශළේ වැහැ; වී මිට 

වැඩි කශළේ වැහැ. අපි බටාශපොශරොත්ුරශවන් සිටියා, ශගොවි 

ජවතාව ශවනුශවන් වී මිට වැඩි කරයි කියටා. කෘෂිකර්ෙ ඇෙති  

අශේ මි්ර හැන්සන් ෙැතිුරො කි වා, ශපොශහොර ුපියල් 340ට 
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ශවොශවයි, ලධකම් ශදවවා  කියටා. අශන්, අපිත් බටාශගව සිටියා 

ශගොවි ෙහත්වුන්ට ශපොශහොර ටික ලධකම් හම්බශවයි කියටා. ඒත් 

ශපොශහොරවටට සහවයක් ටැුණශඩු වැහැ. ඒ ලධසා අපි පැහැදිලිවෙ 

දන්වවා, ශම් අය වැශයන් ශගොවි ජවතාව ශවනුශවන් කිසිෙ 

ශදයක් ශකුශඩු වැහැයි කියටා. ඒක අහසන ොිතගා, සිහිව 

ොිතගා බවට පත්ශවටා තිශබවවා. ඒ පිිතබහව අශේ කවගාටුව 

ප්රකා  කරවවා. ඒක ොංගට සෙරවීර ඇෙතිුරොශගන් 

ශකොශහොෙටවත් බටාශපොශරොත්ුර ශවන්වත් බැහැ.  

ටළකට, ග්රාක්ය හා අශවකුත් පාරවල් වඩත්ුර කිරීෙට සහ 

පාරවල් ඉදිකිරීෙට ුපියල් මිලියව 10,000ක් ශවන්කර 

තිශබවවා. රශට්ෙ පාරවල් ඉදිකරන්ව සහ වඩත්ුර කරන්ව 

ුපියල් මිලියව 10,000යි ශවන් කරටා තිශබන්ශන්. ෙට ෙතක 

හැටියට ්රිකුණාෙටශආ සිට අනුරාරුනරය දක්වා ඉදිකළ පාරට 

විතරක් ුපියල් මිලියව 13,000ක් වැය න්ණා. ශම් අය වැය ුරිතන් 

හුළු රශට්ෙ පාරවල්වටට ුපියල් මිලියව 10,000ක් ශවන්කරටා 

තිශබවවා.  

ටළකට, "ගම්ශපරිතය" වැඩසටහවට ටබා දන් ුපියල් ටක්ය 

4ක හුදට ුපියල් ටක්ය 10 දක්වා වැඩි කරටා තිශබවවා. අශේ 

කාටශආ පටන් ගත් "එක ගෙකට එක වැඩක්" කියව වැඩසටහව 

තෙයි අද "ගම්ශපරිතය" වැඩසටහව බවට පත් කරටා තිශබන්ශන්. 

එක ගෙක වැව හදන්ව, ප්රජා  ාටාව හදන්ව, ඒ ගශම් අව යතා  

ඉටු කරන්ව අපි ුපියල් මිලියව 10, ුපියල් මිලියව 20, ුපියල් 

මිලියව 30, ුපියල් මිලියව (0 ව ශයන් දීටා තිශබවවා. 

"ගම්ශපරිතය" වැඩසටහව ගැව ෙහා ශටොකුවට ප්රකා  කළාට   

ශදයක් ශකන්ටා වැහැ.  

ටළකට, අශේ කාටශආ හදුන අධිශ ගී ොර්ගවටට අයකරව  

ගාසනුරව ුපියල් 100කින් වැඩි කරන්ව තීන් ද කරටා තිශබවවා. 

අපි පාරවල් ටික හැ දවා.  තහුන්වාන්ශසේටා ුපියල් 100කින් ඒ 

අධිශ ගී ොර්ග ගාසනුරව වැඩි කරටා තිශබවවා. ඒ ගාසනුරව වැඩි 

කරන්ශන්ත් අශප්රේල් ොසශආ 01 දා සිටයි. අධිශ ගී ොර්ග ගාසනුරව 

ුපියල් 100කින් වැඩි කරටා ්ඩුක්ව සිාංහට අ ත් අන්ුද්දට 

ජවතාවට ශහොහ ත්ේගක් දීටා තිශබවවා.  

මූටාසවාූපඪ ගු ෙන්ත්රීුරමියලධ,  අලි-මිලධසන ගැටුෙ ශගොවි 

ජවතාවට වි ාට ප්ර නවයක් බවට පත්ශවටා තිශබවවා. "අලි-මිලධසන 

ගැටුෙ" කියටා අය වැය ශල්ඛවශආ එක තැවක සහහන් කර 

තිශබවවා. ඒ සහහා හුදල් ශවන්කරටාත් වැහැ; ප්රතිකර්ෙයකුත් 

වැහැ. අලි-මිලධසන ගැටුෙ ලධසා අද වවශකොට ශගොවි ජවතාව වි ාට 

ව ශයන් අපහසුතාවට පත්ශවටා තිශබව බව අපි දන්වවා.  අලිත් 

ෙැශරවවා; මිලධසනසුත් ෙැශරවවා. ශෙයට විසඳුෙක් ශම් අය වැය 

ුරළ වැහැ. ඒ වාශේෙ අලි-මිලධසන ගැටුශෙන්  ෙරණයට පත්න්ණ 

ශගොවි ෙහත්වු ඉන්වවා. ශම් අය වැය ුරිතන් ඒ ශගොල්ටන්ට 

සහවයක් දීටා වැහැ. ශම් කාරණා සම්බන්රශයන් තෙයි 

යාාර්ාවාදී ශවන්ව ඕව්. රශට් වැති "අහසන ොිතගා", "සිහිව 

ොිතගා" ගැව ශම් අය වැය ශල්ඛවශආ සහහන් ශවවවා. 

 

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගු ෙන්ත්රීුරෙලධ, ඔබුරොට ලධයමිත කාටය අවසාවයි. 

 

ගුණ එ ප්.එේ. ච්දද්රම ේ්න මහසතා 
(மாண்புமிகு  எஸ்.எம். சந்திரயசன) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

ටළකට, ශම් අය වැය ශල්ඛවශආ තිශබව වි ාටෙ අක් පාක්ව 

තෙයි, ශම් රශට් ්ර්ිකකය දිුතණු කරව වැඩ පිිතශවළක් වැති එක. 

ඒ වාශේෙ, අශේ රශට් ජාතික ලධයනපාදවය වැඩි කරව වැඩ 

පිිතශවළක් වැහැ. බැාංකුවලින් ණය ගන්ව එක තෙයි තිශබන්ශන්. 

දැන් ඔක්ශකොෙ බැාංකු කඩාශගව වැටිටා ඉවරයි. තව ණය ගන්ව 

බැාංකු ඉුරුශවටා වැහැ. බැාංකුවටට සම්පූර්ණශයන්ෙ භාර දීටා 

තිශබවවා, ණය ශදන්ව, ණය ශදන්ව, ණය ශදන්ව කියටා. ණය 

ගන්ව ගියාෙ තෙයි ප්ර නවය තිශබන්ශන්. අ ත් ශජෝක්වටටත් ණය 

ශදවවා. හැෙ එකටෙ ණය ශදවවා. ඒ ලධසා ශම් අය වැය "ණය 

අය වැයක්" කියව එක ලධවැරැදියි. ශම් අය වැශයන් දිගට හරහට, 

බඩ පිශරන්ව ශදයි කියටා බටාශගව සිටියා. සිගරැට් ශබොවවාට, 

අරක්කු ශබොවවාට අපි කැෙති වැහැ. සිගරැට්වට, අරක්කුවට මිට 

වැඩි කරටා තිශබවවා. අපි එපා කි වත් ශම් රශට් ජවතාව ඒවා 

පන්ශභෝජවය කරවවා. මිට වැඩි කරව ඒවා වම් ඔක්ශකොෙ වැඩි 

කරවවා. 

 

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගු ෙන්ත්රීුරෙලධ, ඔබුරොට ලධයමිත කාටය අවසාවයි. 

ඔබුරොශේ කාාව දැන් අවසන් කරන්ව. ඔබුරො කාටය 

වැඩිශයන් අරශගව තිශබවවා. 

 

ගුණ එ ප්.එේ. ච්දද්රම ේ්න මහසතා 
(மாண்புமிகு  எஸ்.எம். சந்திரயசன 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

අය වැය කාාව ඉදින්පත් කළ දවශසේ රා්රිශආෙ ඒවාශආ මිට 

වැඩි කළා. අය වැශයන් ශදව ඒවා ජුලධ ොසශආ තෙයි ශදවවා  

කියන්ශන්. අපි තහුන්වාන්ශසේටාට කියන්ශන්, ගම්ශපරිතය 

ශවොශවයි, ශම් අන්ුද්ශද් අලධවාර්යශයන්ෙ ්ඩුක් ශපරිතයක් 

ශවවවාය කියව එකයි. ඔබුරෙන්ටා ශදවවාය කියව ඒවා 

ශවොශවයි, ජවතාවට ශදන්ව ඕව් ශෙොවවාද කියටා අපි දන්වවා. 

්ඩුක් ශපරිතශයන් පසනශසේ, අපි ශගොවි ජවතාවටත් ඒවා ටබා 

ශදවවාය කියව එක ප්රකා  කරමින් ෙශේ වචව සනවල්පය අවසන් 

කරවවා. ශබොශහොෙ සනුරතියි. 

 

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ටළකට ගු එච්.එම්.එම්. හරීසන රාජය ඇෙතිුරො. 

 
[பி.ப. 4.17] 

 

ගුණ එච්.එේ.එේ. හසීම ප් මහසතා (ප ාත් ්භා හසා ප ාත් 

පාලන රාජය අමාතයතුමා) 
(மாண்புமிகு எச்.எம்.எம். ஹாீஸ் - மாகாண சகபகள் மற்றும் 

உள்ளூராட்சி இராஜாங்க அகமச்சர்) 

(The Hon. H.M.M. Harees - State Minister of Provincial 
Councils and Local Government)  
 
பிஸ்மில்லாஹிர்  ரஹ்மானிர்  ரஹீம்! 

தகளரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கயள, இன்று 

2019ஆம் ஆண்டுக்கான வரவு தசலவுத்திட்ட விவாதத்தில் 

கலந்து தகாள்வகதயிட்டு  ான் மகிழ்ச்சியகடகின்யறன். 

எங்களுகடய  ாட்டின்  ிதியகமச்சர் தகளரவ மங்கள சமரவீர 

அவர்கள் இந்த  ாட்டு மக்களுகடய அபிவிருத்திக்கும் 

 ாட்டினுகடய அபிவிருத்திக்குமாக  ல்லததாரு வரவு தசலவுத் 

திட்டத்கத இம்முகற சமர்ப்பித்துள்ளார். வியசடமாக, 

 ாட்டினுகடய பல்யவறு துகறசார்ந்த விடயங்களில் 

அபிவிருத்தியிகன யமற்தகாள்வதற்காக இந்த வரவு தசலவுத் 

திட்டத்தில் பாாியளவிலான  ிதி ஒதுக்கீடுகள் 

தசய்யப்பட்டுள்ளன. குறிப்பாக வட, கிைக்குப் பிராந்தியத்தின் 

அபிவிருத்தியில் என்றுமில்லாதவாறு முக்கிய கவனம் 

தசலுத்தப்பட்டு, பாாிய  ிதி ஒதுக்கீடுகள் தசய்யப்பட்டுள்ளன. 
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පාර්ලිශම්න්ුරව 

 ாம் பிரதி ித்துவப்படுத்துகின்ற கல்முகனப் பிரயதசத்தின் 

அபிவிருத்திக்காகவும் சம்மாந்துகற மற்றும் ஏகனய 

பிரயதசங்களின் அபிவிருத்திக்காகவும் இந்த வரவு தசலவுத் 

திட்டத்தில்  ிதிகள் ஒதுக்கீடு தசய்யப்பட்டுள்ளகதயிட்டு இந்த 

இடத்தில் கல்முகன மக்களின் சார்பாக  ான்  ன்றிககளத் 

ததாிவித்துக்தகாள்ளக் கடகமப்பட்டிருக்கின்யறன்.  

என்னுகடய அகமச்சான மாகாண சகபகள் மற்றும் 

உள்ளூராட்சி அகமச்சு இந்த வருடம் பாாிய திட்டங்ககளச் 

தசயற்படுத்தவிருக்கின்றது. குறிப்பாக, உள்ளூராட்சிச் 

சகபககளப் பலப்படுத்துவதற்கான ‘புறத கும’  ிகழ்ச்சித் 

திட்டம், அயதயபான்று உள்ளூராட்சிச் சகபகளுக்கு உதவும் 

திட்டத்தின்கீழ் எமது உள்ளூராட்சிப் பிராந்தியங்களில் 

பாலங்ககள அகமப்பதற்கான  ிதி, திண்மக்கைிவுககள 

அகற்றுவதற்காக compactor இயந்திரங்ககள 

வைங்குவதற்கான  ிதி மற்றும் தீயகணப்பு வாகனங்ககளக் 

தகாள்வனவு தசய்வதற்கான  ிதி, கிராமியப் பாகதகள், 

கட்டிடங்கள், பூங்காக்களின் உட்கட்டகமப்பு அபிவிருத்திக் 

கான  ிதி என்ற வககயில் எங்களுகடய மாகாண சகபகள் 

மற்றும் உள்ளூராட்சி அகமச்சுக்கும் தகளரவ  ிதியகமச்சர் 

அவர்கள் இம்முகற  ிதியிகன ஒதுக்கீடு தசய்துள்ளார். 

இச்தசயற்பாடானது, இந் ாட்டிலுள்ள உள்ளூராட்சிச் 

சகபககள - உள்ளூர் மக்களுகடய பிரதி ிதிகள் ஆளுகின்ற 

அந்தக் குறு ிலச் சகபயிகன விகனத்திறன்மிக்கதாக்கி 

யமலும் யமம்படுத்துவதற்கு எங்களுக்கு உதவியாக இருக்கு 

தமன்று  ான் எண்ணுகின்யறன்.  

அயதய ரம், இந்தப் பாராளுமன்றம்  ாட்டினுகடய யதசிய 

இனப் பிரச்சிகனகயத் தீர்ப்பதற்காக இன்று பல 

 டவடிக்ககககள முன்தனடுத்து வருகின்றது. குறிப்பாக, இந்த 

 ல்லாட்சி அரசு ஒரு புதிய அரசியலகமப்கபக் தகாண்டுவரு 

முகமாக  கல் அறிக்ககயிகன இந்தப் பாராளுமன்றத்தில் 

சமர்ப்பித்திருக்கின்றது. அது சம்பந்தமாக இன்று பல 

வாதப்பிரதிவாதங்கள்  ாட்டில் இடம்தபற்றுக் 

தகாண்டிருக்கின்றன. இந்த  ாட்டியல வாழ்கின்ற முஸ்லிம், 

தமிழ் மக்களுக்குத் தங்களுகடய உாிகமகள் சம்பந்தமாகப் பல 

எதிர்பார்ப்புகள் இருந்துதகாண்டிருக்கின்றன.  தங்களுகடய 

பிரயதசங்களில் தாங்கள் பிரதி ிதித்துவப்படுத்துகின்ற 

மாகாண சகபகளுகடய அதிகாரங்ககளக் கூடுதலாகப் 

தபறயவண்டுதமன்பதில் அவர்கள் மிகத் ததளிவாக 

இருக்கின்றார்கள். இந்த முன்தனடுப்பில் முஸ்லிம் சமூகத்தின் 

அபிலாகஷகள் சம்பந்தமாகச் சில ததளிவற்ற  ிகலகமகள் 

காணப்படுவகத இந்த சகபயில் கவகலயுடன் ததாிவித்துக் 

தகாள்ள விரும்புகின்யறன்.   

எங்களுகடய மக்களுக்கான  ிர்வாகம் பரவலாக்கப்பட 

யவண்டுதமன்று ஸ்ரீ லங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ் யவண்டி 

 ிற்கின்றது. அதற்காக அம்பாகற மாவட்டக் ககரயயாரப் 

பிரயதசத்தில் தமாைி ாீதியான ஒரு  ிர்வாக மாவட்டத்கத 

உருவாக்க யவண்டுதமன்று பல முகற ஸ்ரீ லங்கா முஸ்லிம் 

காங்கிரஸ் அரசியலகமப்புச் சகபக்கு யயாசகனககளச் 

சமர்ப்பித்திருந்தது. இந்தக் ககரயயார மாவட்டம் என்பது 

தவறுமயன எயதச்கசயாக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு 

யகாாிக்ககயல்ல என்பகத இந்தச் சகபயில்  ான் மீண்டும் 

அழுத்தமாகக் கூறிக்தகாள்ள விரும்புகின்யறன். 1978 

காலப்பகுதியில் முன்னாள் ஜனாதிபதி யஜ.ஆர். ஜயவர்தன 

அவர்கள் ஆட்சியிலிருந்ததபாழுது இந்த  ாட்டில் புதிய 

மாவட்டங்ககள உருவாக்குவதற்காக தமாறதகாட ஆகணக் 

குழு அகமக்கப்பட்டது. அந்த ஆகணக்குழு இந்த  ாட்டில் பல 

புதிய மாவட்டங்ககள  உருவாக்குவதற்காகச் சிபாாிசு 

தசய்தது. கிளித ாச்சி மாவட்டம், முல்கலத்தீவு மாவட்டம் 

அயதயபான்று அம்பாகறயில் கல்முகன மாவட்டம் என்பகவ 

அதில் சிபாாிசு தசய்யப்பட்ட விடயங்களாகும். அத்தகன 

சிபாாிசுகளும்  கடமுகறப்படுத்தப்பட்டிருந்த சூழ் ிகலயில் 

கல்முகன மாவட்டக் யகாாிக்கக மட்டும் அன்று 

 ிகறயவற்றப்படவில்கல. காலத்திற்குக் காலம் த ாண்டிச் 

சாட்டுகள் கூறப்பட்டு அது இழுத்தடிக்கப்பட்டது. இன்றும்கூட 

அது  ிகறயவற்றப்படாமலிருக்கின்றது. ஜனாதிபதி மற்றும் 

பாராளுமன்றத் யதர்தல்களின்யபாது, தாங்கள் ஆட்சிக்கு 

வரும்பட்சத்தில் கல்முகனக் ககரயயார மாவட்டத்கத 

உருவாக்கித் தருவதாக தகௌரவ பிரதமர் அவர்கள் 

எங்களுகடய கட்சியுடன் பல புாிந்துணர்வு உடன்படிக்கக 

ககளச் தசய்திருந்தார். இன்று  ாடு ததாடர்பாக முக்கியமான 

ஒரு தீர்மானம்  ிகறயவற்றப்படவிருக்கின்ற இந்தச் 

சந்தர்ப்பத்தில், அங்கிருக்கின்ற தமிழ், முஸ்லிம் மக்கள் தமாைி 

ாீதியாகத் தங்களுகடய  ிர்வாகக் கடகமககள 

ஆற்றுவதற்குக் கஷ்டப்படுகின்ற சூழ் ிகலயில் அவர்ககளப் 

பிரதி ிதித்துவப்படுத்துகின்ற பிரயதச தசயலகங்ககள 

உள்ளடக்கி ஒரு ககரயயாரக் கச்யசாியிகன - கல்முகனக் 

ககரயயார மாவட்டத்கத உருவாக்கித் தருமாறு தகௌரவ 

பிரதமாிடமும் இந்த உயர் சகபயிடத்திலும்  ான் 

யவண்டுயகாள் விடுக்கின்யறன். இது எமது  ீண்ட காலக் 

யகாாிக்ககயாக இருக்கின்றது.   

இப்தபாழுது இந்த  ாட்டில் மிகப் பிரதானமாகப் 

யபசப்படுகின்ற விடயம் என்னதவனில், 20ஆவது 

அரசியலகமப்புத் திருத்தச் சட்டம் ததாடர்பானதாகும். இந்த 

20ஆவது அரசியலகமப்புத் திருத்தத்கத JVP இனர் 

முன்கவத்திருக்கின்றார்கள்.  இது சம்பந்தமாக ய ற்றும்கூட  

JVP இனர் முன்னாள் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷ 

அவர்ககள எதிர்க்கட்சித் தகலவர் என்ற ாீதியில் 

சந்தித்திருக்கின்றார்கள். 20ஆவது திருத்தத்தின்மூலம் 

தற்யபாதிருக்கின்ற  ிகறயவற்றதிகார ஜனாதிபதி 

முகறகமகய ஒைிப்பது சம்பந்தமாக ஓர் உறுதியான முடிவுக்கு 

வரவில்கலதயன்று இந்தப் யபச்சுவார்த்கத முடிந்த பின்பு 

தகௌரவ எதிர்க்கட்சிக் தகலவர் அவர்கள் ஊடகங்களுக்குத் 

ததாிவித்திருக்கின்றார்.  ாங்கள் ஒரு விடயத்கதத் ததளிவாகக் 

கூறிக்தகாள்ள விரும்புகின்யறாம். அதாவது, இப்தபாழுதிருக் 

கின்ற  ிகறயவற்றதிகார ஜனாதிபதி முகறகம என்பது இந்த 

 ாட்டினுகடய இகறகமக்கு இன்றியகமயாததாகும். 

குறிப்பாக, இந்த  ாட்டினுகடய பாதுகாப்புக்கு ஓர் உசிதமான 

முகறயாக இதகன  ாங்கள் பார்க்கின்யறாம். இன்று மாகாண 

சகபகளுக்கு அதிகாரங்கள் பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டுள்ள ஒரு 

சூழ் ிகலயில்,  ாட்டிற்குத் தகலகமதாங்கி  ாட்கட 

வைி டத்துவதற்கு ஒரு  ிகறயவற்றதிகார ஜனாதிபதி 

முகறகம இருக்கயவண்டும். ஜனாதிபதி என்பவர் சிங்களவர், 

முஸ்லிம், தமிழ் என  ாட்டிலுள்ள அகனத்து மக்களுகடய 

வாக்குககளயும் தபற்று அந்தப் பதவிக்கு வருகின்றயபாது, 

எல்லாச் சமூகங்களினதும் அபிலாகஷககளக் யகட்டறிந்து 

தசயற்படக்கூடிய ஒரு தன்கம அவாில் ஏற்படும் என்பது 

எங்களுகடய  ிகலப்பாடாகும். அந்த  ிகறயவற்று 

ஜனாதிபதி முகறகமகய ஒைிப்பதற்குக் கடந்த காலங்களில் 

முயற்சிகள் யமற்தகாள்ளப்பட்டதபாழுது எங்களுகடய 

கட்சியின் ஸ்தாபகத் தகலவரான மர்ஹும் எம்.எச்.எம். 

அஷ்ரப் அவர்கள் அகதக் கடுகமயாக எதிர்த்தார். அயத 

 ிகலப்பாட்டில் எங்களுகடய தகலவர் தகௌரவ ரவுப் 

ஹக்கீம் அவர்கள் உட்பட எங்களுகடய ஸ்ரீ லங்கா முஸ்லிம் 

காங்கிரஸ் ததளிவாக இருக்கின்றது. இந்த  ாட்டில் 

 ிகறயவற்றதிகார ஜனாதிபதி முகறகமகய ஒைிக்கக்கூடாது. 

குறிப்பாக, சிறுபான்கம மக்களுக்குப் பாதுகாப்பான ஒரு 
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முகறகமயாக அது ததாடர்ந்து இருக்கயவண்டும் என்ற ஒரு 

 ிகலப்பாட்டிகன  ாங்கள் தகாண்டிருக்கின்யறாம். 

எங்களுகடய தகௌரவ எதிர்க்கட்சித் தகலவர் மஹிந்த 

ராஜபக்ச அவர்களும் அவர் சார்ந்த ஏகனய பாராளுமன்ற 

உறுப்பினர்களும் இதற்கு ஒத்துகைப்பு வைங்குவார்கள் என்ற 

 ம்பிக்கக எங்களுக்கிருக்கின்றது.   

எங்களுகடய கிைக்கு மாகாணத்தின் உட்கட்டகமப்பு 

அபிவிருத்தி சம்பந்தமாக எங்களுக்குப் தபரும் எதிர்பார்ப்பாக 

இருப்பது கிைக்கு மாகாணத்திற்கான ஒரு expressway - 

அதியவக த டுஞ்சாகலயாகும். இன்று அது ததன்பகுதிக்கு, 

கண்டிக்கு, ஹபரகணக்கு, இரத்தினபுாிக்கு என்று விாிவாக்கப் 

படுகின்ற ஒரு சூழ் ிகலயில், மிகப் தபரும்  கரங்களான 

தபாலன்னறுகவ, மட்டக்களப்பு, திருயகாணமகல 

யபான்றவற்கற ஊடறுத்துச் தசல்கின்றவாறு கிைக்கு 

மாகாணத்திற்கான அதியவக த டுஞ்சாகலகய அகமக்க 

யவண்டும். அத்துடன் மிக முக்கிய  ககரங்களாக இருக்கின்ற 

தபாத்துவில், கல்முகன ஆகியவற்கற இகணப்பதற்காகக் 

குகறந்தது ஹபரகணயிலிருந்து வாகைச்யசகன வகரயாவது 

த டுஞ்சாகலகய - expressway இகன அகமப்பதற்கு இந்த 

அரசு முயற்சி தசய்ய யவண்டுதமன்று இந்த இடத்தில் 

யகட்டுக்தகாள்ள விரும்புகின்யறன்.   

எங்களுகடய அம்பாகற மாவட்டத்திலுள்ள தபாத்துவில் 

மக்கள் மிக  ீண்ட காலமாக யவண்டி  ிற்கின்ற தபாத்துவில் 

கல்வி வலயத்கதப் தபற்றுத்தருவதாக தகௌரவ கல்வி 

அகமச்சர் அவர்கள் வாக்குறுதி அளித்திருக்கிறார். ஆனால், 

அவர் அதகன இன்னும் அகமச்சரகவயின் 

அங்கீகாரத்துக்காகச் சமர்ப்பிக்கவில்கல. எனயவ, விகரவாக 

தபாத்துவில் மக்களுகடய கல்வி வலயப் பிரச்சிகனகயத் 

தீர்த்துத் தரயவண்டுதமன்று  ான் இந்த இடத்தில் யகட்டுக் 

தகாள்ள விரும்புகின்யறன்.  

யமலும், சமகாலத்தில்  டக்கின்ற சில முக்கிய 

விடயங்ககளப் பற்றி இந்தச் சகபயில் யபச   

விரும்புகின்யறன். தகௌரவ பிரதமர் ரணில் விக்கிரமசிங்க 

அவர்களின் அரசாங்கம் என்பது பல கட்சிககளக் தகாண்ட 

கூட்டணி அரசாங்கமாகும். இதில் ஐக்கிய யதசியக் கட்சி, ஸ்ரீ 

லங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ், அகில இலங்கக மக்கள் 

காங்கிரஸ், மகலயகக் கட்சிகள் என்று பல கட்சிகள் அங்கம் 

வகிக்கின்றன. கடந்த ஒக்யடாபர் மாதம் ததாடக்கம் டிசம்பர் 

மாதம் வகரயில்  ிலவிய அரசியல் குைப்பத்துக்கு மத்தியிலும் 

 ாங்கள் களத்திலிருந்து இந்த அரசாங்கத்கதப் பாதுகாத்து, 

மீண்டும் ரணில் விக்கிரமசிங்க அவர்ககளப் பிரதமர் பதவியில் 

அமர்த்துவதற்கு உதவிபுாிந்யதாம். அப்தபாழுது,  ாங்கள் 

பிரதமருடன் சில விடயங்ககளத் ததளிவாகப் யபசியிருந்யதாம். 

இவ்வாறானததாரு சூழ் ிகலயில், பிரதமர் அவர்கள் இந்த 

அரசாங்கத்கதக் தகாண்டு  டாத்துகின்றதபாழுது சில 

கட்சிகள் தகாடுக்கின்ற - 

 

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගු රාජය අොතයුරෙලධ, ඔබුරොට තව විවාඩි ශදකක 

කාටයක් තිශබවවා.  

 

ගුණ එච්.එේ.එේ. හසීම ප් මහසතා 
(மாண்புமிகு எச்.எம்.எம். ஹாீஸ்) 

(The Hon. H.M.M. Harees) 

ෙට විවාඩි 20ක කාටයක් ශවන් කර තිුණණා. 

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
No, you were allotted fifteen minutes.   
 
ගුණ එච්.එේ.එේ. හසීම ප් මහසතා 
(மாண்புமிகு எச்.எம்.எம். ஹாீஸ்) 

(The Hon. H.M.M. Harees) 

විවාඩි 20. 

 

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
වැහැ, සිය ෙ කිකකයන්ට ටබා  දන් කාටය අක් කරටා 

තිශබන්ශන්. 

 
ගුණ එච්.එේ.එේ. හසීම ප් මහසතා 
(மாண்புமிகு எச்.எம்.எம். ஹாீஸ்) 

(The Hon. H.M.M. Harees) 

ෙට විවාඩි 4ක කාටයක් ශදන්ව. ෙට විවාඩි 20ක් තිශබවවා 

කියටා හිතාශගවයි ෙෙ කාා කශළේ. 

 
ගුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ඔබුරොට කාාව අවසන් කරන්ව තව විවාඩි ශදකක 

කාටයක් ශදන්වම්. 

 
ගුණ එච්.එේ.එේ. හසීම ප් මහසතා 
(மாண்புமிகு எச்.எம்.எம். ஹாீஸ்) 

(The Hon. H.M.M. Harees) 

වැහැ, ෙට විවාඩි 4ක කාටයක් ශදන්ව. 

இன்று தமிழ்த்  யதசியக் கூட்டகமப்பின் பாராளுமன்றக் 

குழுத் தகலவர் தகௌரவ சம்பந்தன் ஐயா அவர்களும் 

அக்கட்சியின் ஏகனய 15 பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களும் 

பிரதமகரச் சந்தித்து,  ான் பிரதி ிதித்துவப்படுத்துகின்ற 

கல்முகனப் பிரயதச தசயலகத்கதத் துண்டாடி, கல்முகனயில் 

இன்னுதமாரு பிரயதச தசயலகத்கத உருவாக்க யவண்டும் 

என்று கடும் ததானியில் யபசி இருக்கின்றார்கள். இது 

சம்பந்தமாக இந்த விடயதானத்துக்குப் தபாறுப்பான 

அகமச்சர் வஜிர அயபவர்த்தன அவர்ககளப் பிரதமர் 

அகைத்துப் யபசி இருக்கின்றார். அந்தக் கூட்டம் முடிந்த 

பின்பு, அகமச்சர் வஜிர அயபவர்த்தன அவர்கள் இந்த விடயம் 

பற்றி என்னிடம் தசான்னார். அப்யபாது  ான் அவாிடம், 

இன்று  ாட்டில் இன ஐக்கியமும் சமாதானமும்  ிலவுகின்ற 

தறுவாயில், குறிப்பாக கல்முகனயில்  ீண்ட தசாப்த 

காலமாகத் தமிழ், முஸ்லிம் மக்கள் ஒற்றுகமயாக வாழுகின்ற 

தறுவாயில், தமிழ்த் யதசியக் கூட்டகமப்பினர் தங்களுக்குத் 

தனியான உள்ளூராட்சிச் சகபதயன்றும் தனியான பிரயதசச் 

தசயலகதமன்றும் கூறி கல்முகனகயத் துண்டாடுவது 

ஏற்றுக்தகாள்ளக்கூடிய விடயம் அல்ல என்று ததளிவாகக் 

கூறியனன். இவ்வாறான துண்டாடும்  டவடிக்கககளுக்குத் 

தான் உடந்கதயாக இருக்கமாட்யடதனன்று ஏற்தகனயவ 

பிரதமர் அவர்கள் எங்களுக்கு வாக்குறுதி தந்திருக்கின்றார். 

இது சம்பந்தமாக முஸ்லிம் காங்கிரஸும் கூட்டகமப்பும் 

யபசுவதுதான் இதற்கு ஒயரதயாரு தீர்வு என்று அவர் 

தசால்லியிருக்கிறார். தயவுதசய்து இவ்வாறான விடயங்ககள 

எங்களுடன் யபசுங்கள் என்றும் இந்த விடயத்தில் 

உங்களுகடய பலத்கதப் பிரயயாகித்துப் பிரதமருக்கு 

அழுத்தம் தகாடுப்பததன்பது ஆயராக்கியமான விடயமல்ல 
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පාර්ලිශම්න්ුරව 

என்றும்  ான் இந்தச் சகபயில் கூட்டகமப்பினருக்குச் 

தசால்லிக்தகாள்ள விரும்புகின்யறன். இங்கு உங்ககளப் 

யபான்று  ாங்களும் பலத்துடன்தான் இருக்கின்யறாம். 

குறிப்பாக, இந்தச் சகபயில் உங்களால் எவ்வாறு பிரதமருக்கு 

அழுத்தம் தகாடுக்க முடியுயமா, அயதயபான்று எங்களாலும் 

முடியும். முஸ்லிம் காங்கிரஸில் 07 பாராளுமன்ற 

உறுப்பினர்களும் மக்கள் காங்கிரஸில் 05 பாராளுமன்ற 

உறுப்பினர்களும் இருக்கின்றார்கள். இவ்வாறான ஒரு சூைலில் 

 ாங்களும் பிரதமர் அவர்களுக்கு அழுத்தத்கதக் 

தகாடுக்கின்றதபாழுது, எவ்வாறு பிரதமரால் இந்த ஆட்சிகய 

முன்தகாண்டு தசல்ல முடியும் என்பகதக் கூட்டகமப்பினர் 

சிந்திக்க யவண்டும். எனயவ, இவ்வாறான அழுத்தங்ககளக் 

ககவிட்டு இந்தப் பிரச்சிகனகயப் பற்றி முஸ்லிம் காங்கிரஸ் 

மற்றும் மக்கள் காங்கிரஸுசுடன் கலந்து யபசுங்கதளன்று 

இந்தச் சகபயில்  ான் வி யமாகக் யகட்டுக்தகாள்ளுகின்யறன். 

 

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Harees, please wind up your speech now.    

 
ගුණ එච්.එේ.එේ. හසීම ප් මහසතා 
(மாண்புமிகு எச்.எம்.எம். ஹாீஸ்) 

(The Hon. H.M.M. Harees) 

Please give me one more minute.  
 

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
No, please wind up now. 

 

ගුණ එච්.එේ.එේ. හසීම ප් මහසතා 
(மாண்புமிகு எச்.எம்.எம். ஹாீஸ்) 

(The Hon. H.M.M. Harees) 
கடந்த யுத்தகாலத்தில்  ிகழ்ந்த  ியாயமற்ற 

 டவடிக்கககளுக்குப் பின்னால்  ிற்காமல் அங்குள்ள சகல 

சமூகத்தினுகடய  ியாயங்ககளயும் யகட்டறிந்து இந்த விடயம் 

ததாடர்பில் தசயற்படயவண்டும் என்று கூட்டகமப்பின் 

தகலவர் சம்பந்தன் ஐயா அவர்களுக்கும் ஏகனய 

பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கும்  ான் அகைப்பு 

விடுக்கின்யறன்.  ன்றி. 

 

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ක්ළකට, ගු ප්රසන්ව රණුරාංග ෙන්ත්රීුරො. ඔබුරොට විවාඩි 

8ක කාටයක් තිශබවවා. 

 
[අ.භා. (.33] 
 

ගුණ ප්ර්්දන  රණතුංග මහසතා  
(மாண்புமிகு பிரசன்ன ரணதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

මූටාසවාූපඪ ගු ෙන්ත්රීුරමියලධ, ශම් ්ඩුක්ශ  අවසාව අය 

වැය ඉදින්පත් කර තිශබව අවසනාාශ , ඒ පිිතබහව අදහසන ප්රකා  

කරන්ව ෙටත් අවසනාාවක් ටබා දීෙ පිිතබහව ඔබුරමියට 

සනුරතිවන්ත ශවවවා. 

ශම් අය වැය, සාංඛයා ශල්ඛවවලින් මිලධසුන්ව රවටන්ව ශගවා 

"සාංඛයා ශල්ඛව අය වැයක්"  විධියටයි අපි දකින්ශන්. එහි ශහොහ 

ශයෝජවා තිශබවවා. හැබැයි, ඒවා ක්රියාත්ෙක ශවවවාද, වැද්ද 

කියව කාරණය පසුගිය අත් දැකීම් එක්ක අපි සසහා බටන්ව 

ඕව්. මූටාසවාූපඪ ගු ෙන්ත්රීුරමියලධ, 2015 ජවවාන් 8වව දා 

සිට ශම් දක්වා අවසනාා 13කදී ශම් පාර්ලිශම්න්ුරවට ්ර්ිකක 

ශල්ඛව ඉදින්පත් කර තිශබවවා. ජවාධිපතිවරණයට කලින් 

ඉදින්පත් කළ "දිව සියශආ වැඩ පිිතශවළ", ටළකට, "ොස )0න් 

අ ත් රටක්" කියව වැඩ පිිතශවළ, අය වැයට ශපර අගෙැතිවරයා 

විසින් පාර්ලිශම්න්ුරවට ඉදින්පත් කළ විශ ේය ප්රකා , ඒ වාශේෙ 

"Vision 2025" කියව ශල්ඛවය සහ  තවත් ශයෝජවා පසුගිය 

අන්ු ද ුරවහොර තිසනශසේෙ ශම් පාර්ලිශම්න්ුරවට ඉදින්පත් කළා. ඒ 

වාශේෙ අගෙැතිවරයා විසින් ශම් පාර්ලිශම්න්ුරවට විශ ේය ්ර්ිකක 

ප්රකා  ඉදින්පත් කළා. 2014න් පසනශසේ ඉදින්පත් කළ අය වැය 

ශයෝජවාවට අසාර්ාකභාවය ඒශකන්ෙ පැහැදිලි ශවවවා. 2014 

ජවවාන් 8වව දා ෙහින්ද රාජපක්ය ෙහත්ෙයා පරාජයට පත් 

කරන්ව ෙහන්සි න්ණා  මිසක්, එයින් පසු ්ඩුක්ව ශගව යව වැඩ 

පිිතශවළක් ශෙුරෙන්ටාට තිුණශඩු වැහැ. ශබොශහෝ ෙන්ත්රීවු 

කියන්ව උත්සාහ කරවවා, ශ ටාසලධන්ෙ -2014 ජවවාන් 8වව දා

-  ජවාධිපතිවරණය පැවැත්වූශආ එදා පැවැති ්ර්ිකක අශහේලධයට 

හුණපණ ශදන්ව බැන් ලධසාය කියා. මූටාසවාූපඪ ගු ෙන්ත්රීුරමියලධ, 

එශහෙ වම් ගු ෙහින්ද රාජපක්ය ෙැතිුරො ටළක 

ජවාධිපතිවරණයට ඉදින්පත් ශවන්ශන් වැහැ. කිසිෙ ශකශවක් 

පරාජය ශවන්ව බටාශගව ෙැතිවරණයකට ඉදින්පත් ශවන්ශන් 

වැහැ ශන්. ජයග්රහණයක් ටබන්ව ුනළුවන් බව දැවශගව ඉදින්පත් 

න්ණත්, කුෙන්්රණ ලධසා එුරො පරාජයට පත් න්ණා. වහුත්, පසුව 

බටයට පැමිණියේ ්ඩුක්වට, බටය අරශගව ක්රියාත්ෙක කළ ුතුර 

වැඩ පිිතශවළක් තිුණශඩු වැහැ. ඒ ලධසා තෙයි, පසුගිය 

ශද් පාටව අසනාාවරභාවයත් එක්ක, ශම් ශවවුරුෙ රශට් 

මිලධසුන්ට පිිතගත හැකි වැඩ පිිතශවළක් ඉදින්පත් න්ශඩු වැත්ශත්. 

ටශආ ශපශර්දා අපි දැක්කා,  "ටාංකාදීප" ුනවත් පශත් -එය 

අගෙැතිවරයාශේ සශහෝදරයාශේ ුනවත් පතයි. - දාස කියව කාටුන් 

ශිල්පියා ශම් අය වැය ගැව ඉදින්පත් කළ කාරණා. ඒ කාටුන් ශදක 

ශම් අවසනාාශ   ෙෙ ්භාගත* කරවවා. 

ෙෙ ඔණපට සනුරතිවන්ත ශවවවා. ශෙොකද, ශම් ්ඩුක්ශ  අය 

වැශආ තිශබව වටිවාකෙ ඒ කාටුන් ශදශකන්ෙ ශපශවවවා. 

මූටාසවාූපඪ ගු ෙන්ත්රීුරමියලධ, ඒ ලධසා තෙයි ෙෙ හුලින්ෙ ශම් 

ගැව කි ශ . පසුගිය අන්ු ද ුරවහොශර්දී ශම් රශට් තුණයන්ට 

 දන් ශපොශරොන් ද දිහා බටන්ව. "ශේසනටට්" ශදවවාය කියා හුලින්ෙ 

පටන් ගත්තා. ටළකට, ුණටත් විට ශවනුවට ශගොවියාට චුවිාංගම් 

ශදව වැඩ පිිතශවළක් හදවවාය කි වා; සාක්කුවටට සල්ලි 

ුනරවවවාය කි වා; රැකියා දසටක්යයක් ශදවවාය කි වා. ටළකට, 

වාංගිටා ෙල්ලිටාට ශවොශතක් යන්ව ුනාංික කාර් ශදවවාය කියාත් 

කි වා. ඒ වාශේ ශහොහ ්කර්යීමය ශවශළහ ප්රචාර අපි 

ූපපවාහි වට දැක්කා. ඒවාට හුළා න්ණු ශම් රශට් තුණශයෝ 

පසුගිය කාටශආ ඔන්න්ට ඡන්දය  දන්වා. ඒ වාශේෙ, සින්ව 

ශවන්ව යව රත්තරන් බක් ශපොලී වැතිව ශේරටා ශදවවාය 

කි වා. හැබැයි, රත්තරන් බක් ශේරාගන්ව ගියාෙ, ඒ තිශබව 

ශකොන්ශද්සිත් එක්ක ඒවා ශේරාගන්ව බැන් න්ණා.  

දැන් රැකියා දසටක්යයක් ගැව කාා කරවවා. ගු එ සව ස 

ගුණශසේකර ලධශයෝජය අොතයුරො දැන් ශම් ගු සභාශ  

ඉන්වවා. එශහෙ වම්, ශෙුරො ලධශයෝජවය කරව, අපි 

ලධශයෝජවය කරව මිනුවන්ශගොඩ ්සවයට පසුගිය අන්ු ද ුරව 

ඇුරළත ශෙුරො ශවනුශවන් අක් ගණශන් රැකියා 200ක්, 300ක් 

ටැබී තිශබන්ව ඕව්. අද එශහෙ තත්ත්වයක් වැහැ. 

451 452 

[ගු එච්.එම්.එම්. හරීසන ෙහතා] 

————————— 
*  පු්පතකාලමේ තබා ඇත. 
*  நூல்  ிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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ශෙන්ව ශම් කාරණයත් අද ්ඩුක්ව ලධශයෝජවය කරව 

සෙහර ෙන්ත්රීවුන්ට තෙන්ශේ ්සවවටට යන්ව  බැන්වීෙට එක් 

ශහේුරවක් ශවටා තිශබවවා.  

මූටාසවාූපඪ ගු ෙන්ත්රීුරමියලධ, ශෙුරෙන්ටා පසුගිය 

වසරවට ඉදින්පත් කළ අය වැය ශයෝජවා ගැව සහහන් වව 

ශල්ඛවයක් ෙශේ ළක තිශබවවා. එෙ ශල්ඛවශආ සහහන් 

ශයෝජවාවලින් කිහිපයක් පෙණක් ෙෙ දැන් කියවන්වම්.  

2015 වර්යශආ සිට ශගව ් අය වැය ශයෝජවාෙ ශම් අය 

වැශයනුත් ශගවැත් තිශබවවා. 2017 අය වැය ශයෝජවා අාංක 

110හි තිශබවවා, වි නවවිදයාටවට වම් කරව ටද ීඩසවලින් ම්හිවව 

ශහොහෙ සිසුන්ට හාවර් ස, ඔක්සනනර් ස හා ශක්ම්රිේ 

වි නවවිදයාටවටට ශියයත්ව ටබා ශදවවාය කියා. ශම් ශයෝජවාවෙ 

2019 අය වැයටත් ශේවවා. ශම්ක ටැශබන්ශන් 1(ශදශවකුටයි. 

2017දී ඉදින්පත් කළ ශම් ශයෝජවාව වැවත 2019 වර්යයටත් 

ඉදින්පත් කර තිශබවවා. 

 ටළකට, ඉතා සුළු ටකුණු ප්රොණයක් අහිමි වීෙ ශහේුරශවන් 

වි නවවිදයාටවටට ඇුරළත් වීෙට ශවොහැකි වූ සිසුන් 14,000කට 

ශවවත් රාජය ශවොවව උපාධි පාසොටා හැද්රීෙ සහහා එක 

සිසුවකුට ුපියල් ටක්ය 8 බැගින් ණය හුදටක් ටබා ශදන්ව 

ශයෝජවා කර තිශබවවා. ශම් ශයෝජවාව 2017 අය වැය 

ශයෝජවාවට අාංක 117හි තිශබවවා. ශම්කෙ අ ත් ශයෝජවාවක් 

ශටස 2019 අය වැය ශයෝජවාවට අාංක 107හි තිශබවවා, 

මූටාසවාූපඪ ගු ෙන්ත්රීුරමියලධ. 

2017 අය වැය ශයෝජවා අාංක 17) සහ 177හි තිශබවවා, 

ඇශෙන්කානු ශඩොටර් 400 ඉක්ෙවව ්ශයෝජව ශගව එව අය 

සහහා පසන වසරක බණප පිවිසුම් වීසා ලධකුත් කරව බව. ශම් 

ශයෝජවාව එෙ අය වැශයන් ශගවාවත්, කිසිෙ ්ශයෝජකයකු 

්ශ  වැහැ. එෙ ලධසා ශම් ්ඩුක්ව දැන් එතැලධනුත් පහළට වැටී 

තිශබවවා. දැන් කියවවා, ඇශෙන්කානු ශඩොටර් (ක් ශහෝ ටට වඩා 

හුදටක් ෙහල් ලධවාස සහහා ්ශයෝජවය කරව විශද්ශිකයන්ට 

වසර 3ක ශන්වාසික වීසා ශදවවාය කියා. ශම් ්ඩුක්ව 

්ශයෝජකයන් කැහවන්ව ්කර්යීමය ශයෝජවා ශගවැත් 

තිශබවවා. වහුත් ඒවා සාර්ාක ශවටා වැහැ.  ො ළක තිශබව 

ශෙෙ ශල්ඛවශආ පිටු හයක් ුනරාෙ එවැලධ ශයෝජවා ගැව තෙයි 

සහහන් වන්ශන්. ෙට ශම්වා එකින් එක කියන්ව බැහැ. එෙ ලධසා, 

 ෙෙ ශම් ශල්ඛවය ්භාගත* කරවවා. 

පසුගිය අන්ු ද ගණවාව ුරළෙ ශවොශයක් ශයෝජවා ඉදින්පත් 

කර තිුණණත්, ඒවා ක්රියාත්ෙක න්ශඩු වැහැ. ඒවා එකින් එක ගැව 

කාා කරන්ව ගිශයොත් කාටය ගත ශවවවා.  

ශෙවර අය වැශයන් කැසිශවෝ සහහා බ ද හුදල් වැඩි කිරීෙ අපි 

අගය කරවවා. ඒක ශහොහයි. හැබැයි, කැසිශවෝවටට වඩා  

භයාවක තත්ත්වයක් අද ශම් රශට් ඇති වී තිශබවවා. ඒක තෙයි, 

2015 ජවවාන් 8වව දායින් පසනශසේ කුක් -ෙත්ද්රවය- ලධසා ශම් රශට් 

ඇති ශවටා තිශබව තත්ත්වය. ්ඩුක්ශ ෙ ඇෙතිවු කියවවා, 

්ඩුක්ශ  කුක් ගහව ඇෙතිවු ඉන්වවාය කියා. ඒක අපි දන්ශන් 

වැහැ. වහුත්, එුරො ඒක කියන්ශන් යම්කිසි සාක්ෂි ඇතිවයි. 

එුරො ඒක වැහැය කි ශ  වැහැ. පාර්ලිශම්න්ුරව ඇුරශළේ 

පෙණක් ශවොශවයි, ගම්බද පාසල්වටට ගියාෙත් අපට ශපශවවවා, 

පාසල් දුශවෝ පවා අද ශම් උව දරට හසු ශවටා තිශබව බව. ශම් 

රට ුරළ එවැලධ තත්ත්වයක් ඇති න්ශඩු ශකොශහොෙද? 2015න් 

පසනශසේ, ශම් රශට් පාතාටය එිතයට ඇවිල්ටා අද ්ඩුක්ශ  

ඇෙතිවුන්ශේ ්රක්යාව යටශත් ඔන්න් ක්රියාත්ෙක වවවා. 

එශහෙ ක්රියාත්ෙක වවශකොට ඔන්න්ට හුදල් න්වෙවා ලධසා, ශම් 

කුක් වයාපාරය අද ඉතා බරපතළ ශටස ඔන්න් කර ශගව යවවා. 

ශම් සම්බන්රශයන් රශට් ජවාධිපතිවරයා විසින් කරව ප්රකා  

දිහාත්, යහ පාටවශආ එකෙ කඩුඩායශම් අය කියව ශද්වල් 

දිහාත් රශට් ජවතාව විෙසිල්ශටන් බටන්ව ඕව්. ඒ අනුව 

ජවතාව ශම් තත්ත්වය ශත්ුම් ගන්ව ඕව්. 

 

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගු ෙන්ත්රීුරෙලධ, ඔබුරොට තව විවාඩියක කාටයක් 

තිශබවවා.  
 

ගුණ ප්ර්්දන රණතුංග මහසතා  
(மாண்புமிகு பிரசன்ன ரணதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

මූටාසවාූපඪ ගු ෙන්ත්රීුරමියලධ, ගු ප්රසන්ව රණවීර 

ෙන්ත්රීුරොශේ ශවටාවත් ෙට ගන්වය කි වා. ශෙොකද, එුරො ශම් 

ශවටාශ  ෙහජව ශපත්සම් පිිතබහ කාරක සභාශ යි ඉන්ශන්. 

 

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ශහොහයි. 

 
ගුණ ප්ර්්දන රණතුංග මහසතා  
(மாண்புமிகு பிரசன்ன ரணதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

මූටාසවාූපඪ ගු ෙන්ත්රීුරමියලධ, ශම් යහ පාටව ්ඩුක්ව 

බටයට එවශකොට කි ශ , රාජපක්ය ුතගශආ ගත් ණය ලධසා රට 

අගාරයට වැටිටා ඒක ශගොඩ ගන්ව බටය ශදන්ව කියායි. අද ශම් 

්ඩුක්ශ  සිටිව ්ර්ිකක ඔසනතාර්ටාට රට ශගොඩ ගන්ව ුනළුවන් 

ශවයි කියා හිතා ශගව තෙයි රශට් ජවතාව එදා ඡන්දය  දන්ශන්. 

හැබැයි, ශම් ්ඩුක්ව යටශත් ශම් රට බරපතළ ්ර්ිකක 

අගාරයකට වැටී තිශබවවා. ඒකට ප්රරාව ශහේුරව තෙයි, ශම් 

්ඩුක්ශ  අසාර්ාක ්ර්ිකක වැඩ පිිතශවළ. ඒ වාශේෙ, ෙහ බැාංකු 

ශහොරකෙ. ශම් ශද්වල් සම්බන්රශයන් පසුගිය දවසනවට ්ඩුක්ව 

ලධශයෝජවය කරව ඇෙතිවුන්ෙ ශවොශයක් ශවොශයක් ප්රකා  

කරව ්කාරය අපි දැක්කා. විජයදාස රාජපක්ය ෙැතිුරොෙ 

ප්රකා යක් කරමින් කි වා, ෙහ බැාංකු ශහොරකෙට සම්බන්ර අය 

අල්ටන්ව කිසිෙ වැඩ පිිතශවළක් ශම් ්ඩුක්වට වැති බව. 

ජවාධිපතිවරයා විසින් ෙහ බැාංකු ශහොරකෙ ගැව ශහොයන්ව 

ජවාධිපති ශකොමිසෙක් පත්කර  හුළු රටටෙ ශම් ශහොරකෙ ගැව 

කියා තිශබවවා. ශම් ෙහ  බැාංකු ශහොරකෙට සම්බන්ර; ඒකට 

හුදල් ගත් අය ශම් ්ඩුක්ශ  ඉදින් ශේිතවට වාඩි ශවටා ඉන්වවා. 

පසුශපළ ෙන්ත්රීවුනුත් ඒවාශආ ඉන්වවා. ශම් ෙහා ශහොරකෙත් 

එක්ක ශම් රශට් ්ර්ිකකය කඩා වැටී තිශබවවා. ෙහින්ද රාජපක්ය 

ෙහත්ෙයා ගත් ණයවලින් කළ වැඩ ගැව වාෙල් රාජපක්ය 

ෙන්ත්රීුරො කි වා. එෙ ලධසා ෙෙ ඒ ගැව කාා කරන්ව යන්ශන් 

වැහැ. හැබැයි, ශම් ්ඩු ක්ව බටයට ඇවිත් ශගවී ගිය අන්ු ද ුරව 

 ුරළ ශම් රශට් ජවතාවට ශත්ශරන්ව වැඩක් කර වැහැ.   

ඉතිහාසශආ ුපියට වැඩිෙ අවප්රොණය වීෙ 2018 වර්යය ුරළදී 

වාර්තා න්ණා. ශඩොටරයක වටිවාකෙ ුපියල් 142.84 සිට ුපියල් 

18(.70 දක්වා -ුපියල් 31.84කින්- ඉහළ ගියා. ඒ කියන්ශන්, 

සියයට 20.8කින් ුපියට අවප්රොණය ශවටා තිශබවවා. රාජපක්ය 

්ඩුක්ශ  ණය ගැව ක් ගහව ශම් ්ඩුක්ශ  පසු ගිය අන්ු ද ( 

ුරළ රාජය ණය බර ුපියල් මිලියව 7 සිට ුපියල් මිලියව 12 

දක්වා වැඩි ශවටා තිශබවවා. ශපොලී අනුපාත සියයට 44කින් වැඩි 

453 454 

————————— 
*  පු්පතකාලමේ තබා ඇත. 
*  நூல்  ிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පාර්ලිශම්න්ුරව 

ශවටා තිශබවවා. දළ ශද්ීයය ලධයනපාදවශආ ණය අනුපාතය සියයට 

71 සිට සියයට 90 දක්වා වැඩි ශවටා තිශබවවා. ශම්, අන්ු ද 

ුරවහොර ුරළ සි ද වූ ශද්වල්. දැන් ශබොශහෝ අය කියන්ව උත්සාහ 

කළා ෙහින්ද රාජපක්ය ෙහත්ෙයා අගෙැති වූ පසු ගිය දිව 41 ුරළ 

්ර්ිකකය පසු බ්ෙකට ටක් න්ණා කියා. දිව 41කින් රටක 

්ර්ිකකය කඩා වට්ටන්ව ුනළුවන් වම් ශෙුරෙන්ටා කියුන ශද්වල් 

සෙක බැ වාෙ ශෙුරෙන්ටා පාටවය කළ අන්ු ද ුරවහොර ුරළ 

ශම් රට සුර ුනරයක් කරන්ව ඕව්. පසු බ්ෙට ශහේුරව ඒ කියුන 

තත්ත්වය ශවොශවයි. අසාර්ාක මූටය කළෙවාකරණය හා 

ශහොරකම් ලධසා ශම් රට ්ර්ිකකෙය ව ශයන් වි ාට අශහේලධයකට 

හුණපණ දී තිශබවවා.  

රලධල් විරෙසිාංහ අග්රාොතයවරයා කි වා, හයවව පරාරෙබාණප 

රජුශගන් පසුව රට සහලින් සනවයාංශපෝෂිත කශළේ එුරොයි කියා. 

එශහෙ කියුන අගෙැතිුරො බටයට ඇවිල්ටා හුලින්ෙ කශළේ 

ශෙොකක්ද? සහල්වලින් රට සනවයාංශපෝෂිත ශවටා කියා, වී 

අතින්ක්තයක් තිශබවවා කියා, ගබඩා කරන්ව තැන් වැහැ කියා 

ෙත්තට ගුවන් ශතොටුශපොළට අරශගව ගිහින් වී ගබඩා කළා. 

දින්ටපිටිය ්සවය ලධශයෝජවය කරව ගු ඉන්දික අනුුද්ර 

ශහේරත් ෙන්ත්රීුරො දන්වවා, අශේ ්ඩුක්ව පැවැති කාට සීොශ  

හැදූ ගබඩා තිශබව බව. ශ යන්ශගොඩ, වයිවට ගබඩා 

සාංකීර්ණයක් තිශබවවා. වී ශගවැවිත් එහි ගබඩා කරන්ශන් වැතිව 

වි ාට ්ශයෝජවයක් කර  හදුන ෙත්තට ගුවන් ශතොටුශපොළට 

අරශගව ගිහින් වී ගබඩා කළා. ඔන්ව බටන්ව, ශම් ්ඩුක්ශ  

කෘෂිකර්ෙ ප්රතිපත්තිය! ්ඩුක්වට දර් වයක්, වැඩ පිිතශවළක් 

වැහැ කියව එකට ශහොහෙ උදාහරණය එයයි. වැවත වතාවක් ඒ 

ගුවන් ශතොටුශපොළ වවීකරණය කරන්ව වි ාට හුදටක් වැය 

කරන්ව සිද්ර න්ණා. එය හුදල් අපරාශද් වාසනති කිරීෙක්. අපට 

ෙතකයි, පසු ගිය රජය කාටශආ Port City වයාපෘතිය කරවශකොට 

එය අලධවාර්යශයන්ෙ වවත්වවවා කියා අග්රාොතයුරො කිූ  බව. 

වහුත් අද උත්සවශ්රීශයන් එහි වැඩ යිත පටන් අරශගව කරශගව 

යවවා. ඒවා ඒ කාටශආ ්රම්භ කරුන ශහොහ ශද්වල්. එෙ 

වයාපෘතිය වවත්වුන කාට සීොශ  වූ පාක්වත් දරන්ව සි ද ශවටා 

තිශබන්ශන් ශම් රශට් බ ද ශගවව ජවතාවටයි.   

මූටාසවාූපඪ ගු ෙන්ත්රීුරමියලධ, අද ඉතාෙ ශහොහ ශයෝජවා 

ශගශවවවා. ඉන් එකක් තෙයි, "Home Sweet Home" කියව 

ණය වයාපෘතිය. තවත් එකක් තෙයි, පිටරට රැකියා කරව ශ්රී 

ටාාංකිකයන්ට අක් ශපොලියට ටක්ය 100 ගණශන් ණය ශදව 

වැඩසටහව. ඒ ශයෝජවා ශහොහයි. වහුත් ඒවාශආ ප්රාශයෝගික 

තත්ත්වය ගැව කල්පවා කරන්ව ඕව්. හුදටක් ණයට ශදවශකොට 

ඒ ණය හුදට ශගවන්ව තිශබව හැකියාව ගැව ශසොයන්ව බැාංකු 

කටුතුර කරවවා. ඒ හැකියාව ශසොයවශකොට ්ර්ිකක  ක්තියක් 

වැති අයට ඒ ණය ගන්ව බැහැ. කසාදයක් බැන්ද පලියට කාටවත් 

ණයක් ගන්ව ටැශබන්ශන් වැහැ. ඒ ණය ශගවාගන්ව ඔන්න්ට 

රැකියා තිශබන්ව ඕව්. අද රැකියා උත්පාදවය කරව වැඩ 

පිිතශවළක් වැහැ. රැකියාවක් වැති අය ඒ ණය ගන්ව බැාංකුවටට 

ගියාෙ ශෙොකද ශවන්ශන්? ඒවා, ශකශරව වැඩ ශවොශවයි. ඒකයි 

ො කි ශ , අාංකවලින් ශපන්වා අය වැයක් ඉදින්පත් කළාට ශෙයත් 

අර ශවොක්සනවැගන් සිහිවය වාශේෙ සිහිවයක් බවට පත් ශවවවා 

කියා.  

මූටාසවාූපඪ ගු ෙන්ත්රීුරමියලධ, ජාතයන්තර ශරේණියේගත කිරීම් 

අනුව දූයණය හා වාංචාව සම්බන්රශයන් පසු ගිය වසශර් ශ්රී 

ටාංකාවට හිමිව තිශබන්ශන් 89වව සනාාවයයි. 201( වසශර්දී අශේ 

රට තිුණශඩු 84වව සනාාවශආයි. ඒ වාශේෙ දූයණය, වාංචාව 

වවත්වවවා කියා බටයට ් ්ඩුක්ව ශම් රට 89වව තැවට 

ශගවැවිත් තිශබවවා.  

අද ශසෞඛය ක්ශයේ්රය ශගව බටන්ව. මිලධසුන් අසරණ ශවටා 

ශබශහතක් ගන්ව ශරෝහටට ගියාෙ ශෙොකද ශවන්ශන්? 

විශ ේයශයන්ෙ පිිතකා ශරෝගීන් සහහා ශදව ශබශහතින් පවා වාංචා 

කරව තත්ත්වයට ශම් ්ඩුක්ව පත් වී තිශබවවා. ෙෙ ඒ පිිතබහව 

ණපකක් කාරණා ඉදින්පත් කරන්ශන් වැහැ. ශවටාව වැති ලධසා ො 

ටට අදාළ ලිය කියවිලි සභාගත* කරවවා.  

මූටාසවාූපඪ ගු ෙන්ත්රීුරමියලධ, පසු ගිය වසර ුරව ුරළ ශ්රී 

ටාංකා පිිතකා ශරෝග විශ ේයඥ නවදයවුන්ශේ සාංගෙශආ 

නවදයවුන් පිිතකා ශරෝගීන්ට ටබා ශදව ුසියානු ෂයරය 

පිිතබහව විශරෝරය පළ කර තිම්යදීත් ඒ ගැව සටකන්ශන් වැතිව 

ශම් ්ඩුක්ව ේත කාටශආ වැවත වතාවක් බටයට පත් න්ණාට 

පසුව ඒ ශබශහත පිිතකා ශරෝගීන්ට වැවත ටබා ශදන්ව කටුතුර 

කර තිශබවවා. ශසෞඛය අොතයුරොශගන් අපි ඉල්ලීෙක් කරවවා, 

ශම් තත්ත්වය ගැව ශසොයා බටන්ව කියා.  

ශෙවර අය වැය ඉදින්පත් කරුන හුදල් අොතයුරො ගැව අපට 

ශපොඩි සැකයක් තිශබවවා. ශෙොකද, හිටුන හුදල් අොතය -

වර්තොව වි දලිබට, බට ක්ති සහ වයාපාර සාංවර්රව අොතය- රවි 

කුණාවායක ෙැතිුරො පසු ගිය දවසක කියා තිුණණා, සුුට්ටු 

ඉරීශෙන් පෙණක් සාර්ාක හුදල් ඇෙතිවරයකු වීෙට ශවොහැකියි 

කියා.     

ශෙවර අය වැය පිිතබහවත් අපිට කියන්ව තිශබන්ශන් 

ඒකෙයි. අද රශට් මූටය ්යතව කඩාශගව වැශටමින් යවවා. 

ETI ්යතවය ඒකට ශහොහෙ උදාහරණයක්. අහිාංසක මිලධසනසු 

හම්බ කර, ්ශයෝජවය කළත් අද ඔන්න් ඉතාෙ අසරණ 

තත්ත්වයකට පත්ශවටා සිටිවවා, මූටාසවාූපඪ ගු 

ෙන්ත්රීුරමියලධ. 

විශගොඩ සණස ්යතවශආ වි ාට හුදල් වාංචාවක් කර 

තිශබවවා. ශම් ගැව පරීක්යණ කරන්ව රජය පළාත් සභාවත් 

සෙක  සම්බන්රශවටා තිශබවවා. ශෙොකද, පළාත් සභාවට තෙයි 

සහුපකාර සමිති ලියාපදිාංික වන්ශන්. එෙ ලධසා ඒ සම්බන්රව 

කටුතුර කරන්ව වවවා.  

මූටාසවාූපඪ ගු ෙන්ත්රීුරමියලධ, උපාධිරාන්න් සහහා ශම් 

්ඩුක්ව වැඩ පිිතශවළක් ඉදින්පත් කර තිුණශඩු වැහැ. පිටරට 

ඉශගව ගන්ව යන්ව දුවන් 1( ශදශවකුට හුදල් ශදව එක 

ශහොහයි. හැබැයි, වි නවවිදයාටවටට ඇුරළු වව 30,000 ප්රොණය 

තව 10,000කින් වැඩි කරන්ව යම්කිසි හුදටක් ශවන් කර, ඒ 

දුවන්ට වි නවවිදයාට පද්රතිය ුනළුල් කර ශදන්ව ුනළුවන් වම් 

වඩා ප්රශයෝජවවත් වවවා. ඒක ශම් රශට් තුණයන් ශවනුශවන් 

කරව ශහොහ ශදයක්.  

අත්තවගල්ශල් චශෙෝදි තුෂිකා ශපශර්රා දියණියේය උපතින්ෙ 

්බාධිත දියණියේයක්. ඇය පසුගිය කාටශආ අරයාපවය ටබවශකොට 

ඇයට ශවොශයකුත් බාරාවන් තිුණණා. ෙහින්ද රාජපක්ය ෙැතිුරො 

ෙැදිහත්ශවටා, ඒ දුවාට  සුොවයට දවසන ශදකක් ඉසනශකෝශටට 

යන්ව ambulance එකක් ටබා  දන්වා. ඒ දුවා අද 

වි නවවිදයාටයට යන්ව සෙත්ශවටා තිශබවවා. ඒ අනුව ඇයට 

යාපවය වි නවවිදයාටශආ අරයාපවය ටැබීෙට සු දසුකම් ටැම්ටා 

තිශබවවා. ඒ දුවාශේ ශදෙ පියන්  දුවාශේ තත්ත්වය කියා 

ඉල්ලීෙක් කර තිුණණා.  උසසන අරයාපව ඇෙතිුරො ඒ සහහා 

ෙැදිහත්ශවටා, ඒ දුවාට කැටණියේය වි නවවිදයාටශයන් අරයාපවය 

හැද්රීෙට අවසනාාව ටබා ශදන්ව කියා ඉල්ලීෙක් කළ ්කාරය 

455 456 

[ගු ප්රසන්ව රණුරාංග ෙහතා] 

————————— 
*  පු්පතකාලමේ තබා ඇත. 
*  நூல்  ிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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අපි පසුගිය දවසනවට දැක්කා. වහුත් ශම් වවුරු ලධටරාන්න්ශගන් 

ශහොහ ප්රතිචාරයක් ටැම්ටා වැහැ. ඒ පිිතබහවත් ගු උසසන 

අරයාපව ඇෙතිුරොශේ අවරාවය ශයොහු කරන්ව කියා ෙෙ 

ඉල්ටා සිටිවවා. ටකුණුවටට ශවොව, ෙනුයයත්වය පිිතබහව 

සටකටා, ඒ වාශේ දුවන්ට යම් සහව වැඩ පිිතශවළක් 

ක්රියාත්ෙක කරන්ව කියව ඉල්ලීෙ  ො ශම් අවසනාාශ දී කරවවා. 

 

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
දැන් ඔබුරොශේ කාාව අවසන් කරන්ව, ගු ෙන්ත්රීුරො. 

ඔබුරොට ටැබී ඇති කාටය අවසාවයි. 

 
ගුණ ප්ර්්දන රණතුංග මහසතා  
(மாண்புமிகு பிரசன்ன ரணதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

ෙට තව විවාඩියක් ටබා ශදන්ව, මූටාසවාූපඪ ගු 

ෙන්ත්රීුරමියලධ. "ගම්ශපරිතය" වැඩසටහව ක්රියාත්ෙක කරවවා 

කියා ්ඩුක්ව ශටොකු සද්දයක් දැම්ෙත්, පසුගිය අන්ු ද හතරක 

කාටය ුරළ ශම් රශට් විධිෙත් වැඩ පිිතශවළක් ක්රියාත්ෙක න්ශඩු 

වැහැ. පළාත් සභා, පළාත් පාටව ්යතව පිිතබහව ශෙවර අය 

වැශයන් අවරාවය ශයොහු කර වැහැ.  

පසුගිය කාටශආ 'ෙහින්ද ිකන්තව' වැඩසටහව ුරිතන් පළාත් 

පාටව ්යතව, පළාත් සභා එකට යව වැඩ පිිතශවළක් රශට් 

තිුණණා. එදා අපි ෙහ ඇෙතිවු හැටියට ෙරයෙ රජයත් සෙක 

එකුරශවටා ඒ කටුතුර සම්බන්ධීකරණය කළා. 'ෙහින්ද ිකන්තවය' 

යටශත් පසන අන්ු ද සැටැසනෙ ෙරයෙ රජය හැ දවා.  

 
ගුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
දැන් ඔබුරොශේ කාාව අවසන් කරන්ව, ගු ෙන්ත්රීුරො. 

පාර්ලිශම්න්ුරශ  වැඩ කටුතුර කරශගව යන්ව කාටය ෙදි වවවා. 

 
ගුණ ප්ර්්දන රණතුංග මහසතා  
(மாண்புமிகு பிரசன்ன ரணதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

ෙට තව විවාඩියක් ටබා ශදන්ව, මූටාසවාූපඪ ගු 

ෙන්ත්රීුරමියලධ. පළාත් සභා ලධටරාන්න් සිය  ශදවා ශගවැල්ටා, 

එකට යව වැඩ පිිතශවළක් හැ දවා. ඒ ලධසා 'ෙහින්ද ිකන්තවය' 

ුරිතන් ශහොහ ්ර්ිකක ප්රතිටාභ වාශේෙ  ක්තියක් රට ුරළ 

ක්රියාත්ෙක න්ණා. වහුත් අද එවැලධ තත්ත්වයක් වැහැ. ශෙවර අය 

වැය ුරිතන් තවත් වතාවක් මිලධසුන්ව රවට්ටව තත්ත්වයකට ශම් 

්ඩුක්ව පත් කර  තිශබවවාය කියා කියමින් ො ලධහඬ වවවා. 

ශබොශහොෙ සනුරතියි. 

 
ගුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ශබොශහොෙ සනුරතියි. ටළකට, ගු විජයකටා ෙශහේසනවරන් 

ඇෙතිුරමිය. ඔබුරමියට විවාඩි 14ක කාටයක් තිශබවවා. 

 
ගුණ විජයකලා මමහසේ ප්වර්ද මහසත්මිය (අධායාපන රාජය 

අමාතයතුමිය)  
(மாண்புமிகு (திருமதி) விஜயகலா மயகஸ்வரன் - கல்வி 

இராஜாங்க அகமச்சர்) 

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

වැහැ. ෙට විවාඩි 20ක් තිශබවවා. 

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
වැහැ. සිය  ශදවාශේෙ කාටය අක් කර තිශබවවා .  
 

ගුණ විජයකලා මමහසේ ප්වර්ද මහසත්මිය  
(மாண்புமிகு (திருமதி) விஜயகலா மயகஸ்வரன்) 

(The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran) 

වැඩිුනර කාටය ටබා දීටා තිශබවවා. 
 

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ඔබුරමියට විවාඩි 14ක කාටයක් තිශබවවා. 
 

[பி.ப. 4.51] 
 

ගුණ විජයකලා මමහසේ ප්වර්ද මහසත්මිය (අධායාපන රාජය 

අමාතයතුමිය)  
(மாண்புமிகு (திருமதி) விஜயகலா மயகஸ்வரன் - கல்வி 

இராஜாங்க அகமச்சர்) 

(The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran - State Minister 
of Education) 
தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கயள, வரவு - 

தசலவுத்திட்டம்மீதான இரண்டாம்  ாள் விவாதத்தில் கலந்து 

தகாண்டு உகரயாற்றுவதற்குச் சந்தர்ப்பம் தந்தகமக்காக 

 ன்றிககளத் ததாிவித்துக் தகாள்கின்யறன். யுத்தத்தால் 

பாதிக்கப்பட்ட வடக்கு, கிைக்கு மக்களின் அன்றாடப் 

பிரச்சிகனகள் பலவற்றுக்குத் தீர்வு காணும் வககயில் 

அரசாங்கத்தின் வரவு - தசலவுத்திட்டம் அகமந்துள்ளது. 

யுத்தப் பாதிப்புக்குள்ளான வடக்கு, கிைக்ககச் யசர்ந்த மக்கள் 

தமது வாழ்வாதாரத்கதக் கட்டிதயழுப்பத் ததாடர்ச்சியாகப் 

யபாராடி வரும்  ிகலகம காணப்படுகின்றது. இந்த  ிகலயில் 

தகௌரவ பிரதமர் ரணில் விக்கிரமசிங்க அவர்கள் 

தகலகமயிலான அரசாங்கம் இதகன  ன்கு உணர்ந்து வரவு - 

தசலவுத் திட்டத்தில் பல்யவறு யயாசகனககள 

உள்வாங்கியுள்ளகம வரயவற்கத்தக்க தசயற்பாடாகும். 

யுத்தத்தில் உயிர்ககளயும் உகடகமககளயும் இைந்த வடக்கு, 

கிைக்கு மக்கள் பல்யவறு துன்பங்ககள அனுபவித்து 

வருகின்றனர். இவ்வாறு யுத்தப் பாதிப்புக்குள்ளான வடக்கு, 

கிைக்கு மாகாணங்கள் வியசட திட்டத்தின்கீழ் அபிவிருத்தி 

தசய்யப்படயவண்டியது இன்றியகமயாததாகும். இதகன 

உணர்ந்து கடந்த  ான்கு வருட காலமாக அரசாங்கம் 

தசயற்பட்டு வருகின்றது. வடக்கு, கிைக்ககப் 

தபாறுத்தவகரயில், அங்கு யுத்தத்தினால் வீடு வாசல்கள் 

 ிர்மூலமாக்கப்பட்டன. இதன் காரணமாக இன்னமும் 165,000 

வீடுகள் அகமக்கப்பட யவண்டியுள்ளது.  ல்லாட்சி அரசாங்கம் 

பதவியயற்றகதயடுத்து இதற்கான முயற்சிகள் எடுக்கப்பட்ட 

யபாதிலும் இதுவகர வீடகமப்புப் பணியிகனப் பூர்த்தி தசய்ய 

முடியவில்கல. இதகன முன்னிட்டு இந்த வரவு - 

தசலவுத்திட்டத்தில் வடக்கு, கிைக்கு மாகாணங்களில் 15,000 

தசங்கற்களிலான வீடுககள  ிர்மாணிப்பதற்கு  ிதி 

ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்காக ஏற்தகனயவ 4,500 மில்லியன் 

ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டுள்ள  ிகலயில், வரவு - தசலவுத் 

திட்டத்தில் 5,500 மில்லியன் ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த 

ஒதுக்கீட்டுக்காக  ிதி அகமச்சருக்கு  ான்  ன்றிககளத் 

ததாிவித்துக் தகாள்கின்யறன்.  ல்லாட்சி அரசாங்கம் 

பதவியயற்றகதயடுத்து 50 ஆயிரம் வீடுககள அகமப்பதற்குத் 

தீர்மானிக்கப்பட்டது. அங்கு தபாருத்து வீடுககள 

அகமப்பதற்கு எதிர்ப்புத் ததாிவிக்கப்பட்டது. இதகனயடுத்து 

பின்னர் கல்வீடுககள அகமக்கவும் திட்டமிடப்பட்டது. 

அகமச்சரகவ அங்கீகாரம் பல தடகவகள் தபறப்பட்டும் அந்த 

முயற்சி கககூடவில்கல. இந் ிகலயில் தற்யபாதாவது இந்த 

வீடுககள அகமக்கத் துாித கதியில்  டவடிக்கக எடுக்க 

யவண்டியது அவசியமானதாகும். 
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யுத்தப் பாதிப்புக்குள்ளான தமிழ் மக்கள் ததாடர்ந்தும் 

துன்பங்ககள அனுபவிக்க முடியாது. வடக்கு, கிைக்ககப் 

தபாறுத்தவகரயில் யுத்தத்தால் 50 ஆயிரத்திற்கும் யமற் 

பட்டவர்கள் மாற்றுத்திறனாளிகளாக்கப்பட்டுள்ளனர். 

இவர்கள் தமது வாழ்வாதாரத்கத முன்தனடுப்பதில் தபரும் 

கஷ்டங்ககள அனுபவித்து வருகின்றனர். எமது அரசாங்க 

காலத்தில் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு மாதந்தம் 3,000 ரூபாய் 

தகாடுப்பனவு வைங்கப்பட்டு வந்தது. அந்தக் தகாடுப்பனவு 

வரவு தசலவுத்திட்டத்தில் 5,000 ரூபாயாக அதிகாிக்கப் 

பட்டுள்ளது. அத்துடன், இந்தக் தகாடுப்பனவுக்காக 72,000 

யபகர உள்வாங்குதற்காக 4,320 மில்லியன் ரூபாய் 

ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. இது வரயவற்கத்தக்க தசயற்பாடாகும். 

வடக்கு, கிைக்கில் மாற்றுத்திறனாளிகள் தபரும் கஷ்டங்ககள 

அனுபவித்து வருகின்றனர். அவர்ககளச் சமூகம் 

புறக்கணிக்கும்  ிகலகம காணப்படுகின்றது. மாற்றுத் 

திறனாளிகளுக்கு  ிதி உதவிகய அதிகாித்ததுடன் 

பயனாளிகளின் எண்ணிக்கககய அதிகாித்தகமக்காகவும்  ிதி 

அகமச்சருக்கு  ன்றிகயத் ததாிவிக்கின்யறன்.  

வடக்கு, கிைக்கில் யுத்தத்தினால் ககத்ததாைில் முற்றாகப் 

பாதிக்கப்பட்டிருந்தது; ததாைிற்சாகலகள் யசதமாக்கப் 

பட்டிருந்தன. ஆனால், யுத்தப் பாதிப்புக்குள்ளான ததாைிற் 

சாகலகள் இன்னமும் மீளத்திறக்கப்படாத  ிகலகம 

தற்யபாதுகூட அங்கு காணப்படுகின்றது. இந்த  ிகலகயக் 

கருத்திற்தகாண்டு ககத்ததாைில் அபிவிருத்திச் சகபயின்கீழ் 

காங்யகசன்துகற, மாந்கத கிைக்கு, பரந்தன், தகாண்டச்சி, 

கிண்ணியா, சம்மாந்துகற மற்றும் திருயகாணமகலயில் 

ககத்ததாைில் யபட்கடககள உருவாக்குவதற்கான 

யயாசகனகளும் வரவு - தசலவுத்திட்டத்தில் முன்தமாைியப் 

பட்டுள்ளன. இதற்கான  டவடிக்கககள் எடுக்கப்பட 

யவண்டியது அவசியமாகும். ககத்ததாைில் யபட்கடககள 

ஆரம்பிப்பதன்மூலயம வடக்கு, கிைக்கு மாகாணங்களில் 

யவகலவாய்ப்புக்ககள அதிகாிக்க முடியும். எனயவ, இந்தக் 

ககத்ததாைில் யபட்கடககள இந்த வருடத்திற்குள் ஆரம்பிக்க 

முழு முயற்சி எடுக்கப்பட யவண்டும் என்று 

யகட்டுக்தகாள்கின்யறன். யுத்தத்தினால் வடக்கில் தபாதுக் 

கட்டடங்களும் அைிவகடந்ததுடன் யசதமாக்கப்பட்டன. 

 ல்லாட்சி அரசாங்கமானது பல்யவறு புனரகமப்பு 

 டவடிக்ககககள யமற்தகாண்டுள்ளது. ததாடர்ந்தும் 

அதற்கான  டவடிக்கககள் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன. இந்த 

வரவு - தசலவுத் திட்டத்திலும் யாழ்ப்பாணத்தில் யுத்தத்தில் 

அைிவகடந்த பகைய  கர மண்டபத்கத மீளகமப்பதற்கு 700 

மில்லியன் ரூபாய்  ிதி ஒதுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இந்த 

 டவடிக்கக குடா ாட்டுத் தமிழ் மக்ககளப் தபாறுத்தவகரயில் 

தபரும் வரப்பிரசாதமாகும். இயதயபான்று கல்முகன, 

சம்மாந்துகற, வாகைச்யசகன மற்றும் தகலமன்னார்  கர 

அபிவிருத்தித் திட்டங்களுக்கு யமலும் ஒத்துகைப்பு 

வைங்கப்படும் என்று வரவு - தசலவுத்திட்டத்தில் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. உண்கமயியலயய யுத்தப் 

பாதிப்புக்குள்ளான இந்தப் பகுதிகளில்  கர அபிவிருத்தித் 

திட்டங்கள் துாிதகதியில் முன்தனடுக்கப்பட யவண்டியது 

அவசியமாக உள்ளது. இதற்குத் தற்யபாது  டவடிக்கக 

எடுக்கப்பட்டுள்ளகம பாராட்டத்தக்கதாகும்.  

வடக்கு, கிைக்கில் யுத்தப் பாதிப்புக்குள்ளான மக்களின் 

வாழ்வாதாரத்கதக் கட்டிதயழுப்புவதுடன் அவர்களின் 

பிரச்சிகனகளுக்குத் தீர்வு காணப்பட யவண்டும். அத்துடன் 

யுத்தப் பாதிப்புக்குள்ளான மக்களுக்கு  ீதி வைங்கப்பட 

யவண்டும். இதன்மூலயம  ல்லிணக்கத்கத ஏற்படுத்த முடியும். 

இதகன ய ாக்காகக்தகாண்டு வரவு - தசலவுத்திட்டத்தில் 

பல்யவறு யயாசகனகள் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளன. வட 

மாகாணத்தின் தபாருளாதார அபிவிருத்திக்கான யவகலத் 

திட்டமானது அகனத்துப் பங்குதாரர்கள் மற்றும் இலங்கக 

மத்திய வங்கியின் பங்குபற்றுதலுடன் ஆரம்பிக்கப்படுதமன்று 

வரவு - தசலவுத் திட்டத்தில் ததாிவிக்கப்பட்டுள்ளது. வடக்கு, 

கிைக்குப் பகுதிகளில் அரசாங்கம் எடுக்கும் முயற்சிகள் 

 ிகலயபற்றுத் தன்கமகய உறுதி தசய்வதற்கும்  ல்லிணக் 

கத்கத ஏற்படுத்துவதற்கும் அவசியமானகவயாகும். இந்த 

ய ாக்கத்திற்காகப் பிரதமாின் அலுவலகத்தில் இயங்கும் 

 ல்லிணக்கப் தபாறிமுகற ஒருங்கிகணப்புச் தசயலகத்தின் 

மூலமான விைிப்புணர்வு மற்றும் ததளிவுபடுத்தல் 

 ிகழ்ச்சிக்காக 200 மில்லியன் ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. 

இதுவும் பாராட்டத்தக்க தசயற்பாடாகும்.  

அரசாங்கமானது தபாறுப்புக்கூறும் விடயத்திலும் 

அக்ககற தசலுத்த யவண்டியுள்ளது. இதன் ஓர் அங்கமாக 

இைப்புக்கான எதிாீடுகள் பற்றிய அலுவலகம் சட்டமூலமானது 

பாராளுமன்றத்தில் அங்கீகாிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கான 

காாியாலயத்திற்கு அவசியமான ஆளணி மற்றும் உாிய 

வளங்கள் யபாதுமானளவு தபற்றுக்தகாடுக்கப்படும் என்றும் 

வரவு - தசலவுத் திட்டத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

இதகனவிட, காணாமல்யபாயனார் அலுவலகத்திற்குப் 

யபாதுமான வளங்ககளப் தபற்றுக்தகாடுக்கவும் காணாமல் 

யபாயனாாின் குடும்பங்களுக்கும் உதவிகள் வைங்கவும் 

 டவடிக்கக எடுக்கப்பட்டுள்ளது. காணாமல்யபாயனாரது 

பிரச்சிகனகள் தீர்க்கப்படும் வகரயில் காணாமல்யபாயனாரது 

குடும்பங்களுக்கு மாதாந்தம் 6,000 ரூபாய் தகாடுப்பனவு 

வைங்கவும் முன்னுாிகம அளிக்கப்படுதமன்று வரவு தசலவுத் 

திட்டத்தில் யயாசகன முன்கவக்கப்பட்டுள்ளது. இது 

வரயவற்கத்தக்கதாகும். யுத்தம் முடிவகடந்து 10 வருடங்கள் 

ஆகிவிட்டயபாதிலும் காணாமல் யபாயனார் பிரச்சிகனக்கு 

இன்னமும் தீர்வுகாணப்படவில்கல. இதனால் 

காணாமல்யபானாரது உறவினர்கள் ததாடர்ச்சி யாகப் 

யபாராட்டங்களில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். அவர்கள் தமது 

உறவுகளுக்கு ய ர்ந்த கதி குறித்து அறிய விரும்புகின்றனர். 

இதனால்தான் அவர்கள் யபாராடுகின்றனர். இந்த  ிகலயில் 

அரசாங்கமானது காணாமல்யபானார் ததாடர்பில் 

ஆராய்வதற்கு ஆகணக்குழுகவ அகமத்து, தற்யபாது அதன் 

இகடக்கால யயாசகனக்கு அகமய, காணாமல்யபாயனாரது 

பிரச்சிகனக்குத் தீர்வுகாணும்வகர அந்தக் குடும்பங்களுக்கு 

6,000 ரூபாய் தகாடுப்பனவு வைங்க  டவடிக்கக 

எடுக்கப்பட்டுள்ளது. இது மாத்திரமல்லாமல், அவர்களது 

பிரச்சிகனகளுக்குத் தீர்வுகாணவும் அரசாங்கம் முயற்சிக்க 

யவண்டியது அவசியமாகவுள்ளது.  

வடக்கு, கிைக்கு மாகாணங்களின் அபிவிருத்தியிகனத் 

துாிதப்படுத்தும்முகமாக இரண்டு வருட காலப்பகுதியில் 5,000 

மில்லியன் ரூபாய் முதலீட்டில் துாித அபிவிருத்திக்காக ‘பகன 

 ிதியம்’ உருவாக்கப்படும். இதற்கு பங்களிப்புச் தசய்யுமாறு 

 லன்விரும்பிகள், தகாகட வைங்கு ர்கள், வியசடமாக 

புலம்தபயர்ந்து வாழ்யவார் ஆகியயாாிடம் அகைப்பு 

விடுப்பதாக வரவு தசலவுத்திட்டத்தில் ததாிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

திகறயசாியினால்  ிர்வகிக்கப்படும் இந்த  ிதியமானது 

யுத்தத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட பிரயதசங்களில் அபிவிருத்தி 

 டவடிக்கககளுக்கு மாவட்ட அரசாங்க அதிபர் ஊடாகப் 

பயன்படுத்தப்படும். இந் ிதியானது மதுபானம் மற்றும் 

யபாகதப்தபாருள் பாவகன, இகளஞர் யவகலயின்கம 

யபான்ற பிரச்சிகனககளத் தீர்ப்பதற்கும் சிவில் சமூக உளவள 

 ிகழ்ச்சித் திட்டங்களுக்கு ஆதரவளிப்பதற்கும் பயன்படுத் 

தப்படும் என்று ததாிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த  ிதியம் 

459 460 
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உருவாக்கப்படுவதற்கான யயாசகன வரயவற்கத்தக்கதாகும். 

வடக்கு, கிைக்ககப் தபாறுத்தவகரயில், அங்கு யபாகதப் 

தபாருள் பாவகன என்பது திட்டமிட்ட வககயில் அதிகாிக்கச் 

தசய்யப்பட்டுள்ளது. அயதய ரம் அங்கு யவகலயில்லாப் 

பிரச்சிகன அதிகாித்துக் காணப்படுகின்றது. இவற்றுக்குத் 

தீர்கவ ஏற்படுத்தத்தக்க வககயில்  ிதியம் தசயற்பட 

யவண்டும். இதற்கான பங்களிப்கபச் தசய்யுமாறு புலம் 

தபயர்ந்து வாழ்யவாாிடமும் யகாாிக்கக விடுக்கப்பட்டிருக் 

கின்றது. புலம்தபயர்ந்து வாழும் தமிழ் மக்கள் இத்தககய 

 ிதியத்திற்கு உதவிககள வைங்குவதற்குத் தயாராகயவ 

உள்ளனர். ஆனால், அவ்வாறு உதவிககளப் தபறயவண்டு 

மானால்  புலம்தபயர்ந்த மக்களின்  ம்பிக்கக கயக் 

கட்டிதயழுப்ப யவண்டியுள்ளது. அதற்கான  டவடிக்கக களும் 

எடுக்கப்பட யவண்டும்.  

வட மாகாணத்தில் கள்ளு யபாத்தலில் அகடத்தல் மற்றும் 

கருப்பட்டி உற்பத்தியிகன ககத்ததாைில் உற்பத்திகளாக 

உருவாக்குவதற்காக ஒருங்கிகணந்த கருத்திட்டம் ஒன்று 

கூட்டுறவுச் சங்கங்களின் ஒத்துகைப்புடன் வட மாகாணத்தில் 

உருவாக்கப்படும் என்றும் விவசாயிகள் மற்றும் சந்கதகளுக் 

கிகடயிலான மிகவும் விகனத்திறன்மிக்க வர்த்தக 

இகணப்புக்களுக்கு வசதி அளிப்பதற்காக மத்திய 

தபாருளாதார கமயதமான்றுடன் இகணக்கப்பட்ட 10 

துகணப் தபாருளாதார  ிகலயங்கள் வட மாகாணத்தில் 

ஸ்தாபிக்கப்படும் என்ற அறிவிப்பும் வரயவற்கத்தக்கது. வடக்கு 

மற்றும் கிைக்கில் பகுதி அளவு  ிர்மாணிக்கப்பட்ட அல்லது 

அைிவுற்ற வீடுககள  ிர்மாணிப்பதற்காக ஒத்துகைப்பு 

வைங்கும் வககயில்  ீர் மற்றும் மின்சாரம் யபான்ற வசதிககள 

வைங்குவதற்காக 2,000 மில்லியன் ரூபாய் ஒதுக்கீடு 

தசய்யப்பட்டுள்ளது. யுத்தத்தினால் பாதிப்புக்குள்ளான இந்த 

மக்களுக்கு வீடுககள  ிர்மாணிக்க உாிய  ிதி ஒதுக்கீடுகள் 

வைங்கப்பட யவண்டியது அவசியமானதாகும். வடக்கு, 

கிைக்கில் திருயகாணமகல, அம்பாகற, மட்டக்களப்பு, 

யாழ்ப்பாணம், முல்கலத்தீவு, கிளித ாச்சி, வவுனியா, மன்னார் 

ஆகிய மாவட்டங்களில் வரட்சியால் பாதிக்கப்பட்ட 

தபண்களுக்கு வைங்கப்பட்ட கடன்களில் மூன்று மாத 

 ிலுகவகய விலக்களிப்பதற்கு எடுத்த தீர்மானமும் 

பாராட்டத்தக்கதாகும்.  

விவசாயத்துகறயில் அறுவகடயின் பின்னரான களஞ்சிய 

வசதிககள ஏற்படுத்துவது அவசியமானதாகும்.  வீன ததாைில் 

நுட்பத்துடன்கூடிய வசதிககளக்தகாண்ட களஞ்சியசாகலகள் 

யாழ்ப்பாணம் உட்பட கட்டு ாயக்கா, எம்பிலிப்பிட்டிய, 

தகப்பிட்டிதபால ஆகிய பகுதிகளில் அகமக்கக்கப்படும் என்ற 

யயாசகனகள் முன்கவக்கப்பட்டுள்ளன. யாழ்ப்பாணத்தில் 

இத்தககய களஞ்சியசாகல அகமக்கப்படுவது இன்றியகம 

யாததாகும்.  

யதசிய ாீதியாகவும் பல்யவறு முன்யனற்றகரமான 

திட்டங்களுக்கு  ிதி ஒதுக்கீடுகள் யமற்தகாள்ளப்பட்டுள்ளன. 

சிறு ீரக ய ாயினால் பாதிக்கப்பட்டவர்களில் யமலும் 5,000 

ய ாயாளர்ககள உள்வாங்கும் வககயில் மாதாந்தம் 5,000 

ரூபாய் வைங்கும் திட்டம் வரவு - தசலவுத்திட்டத்தில் 

உள்ளடக்கப்படட்டிருக்கின்றது. அரசாங்க ஊைியர்களுக்கு 

2,500 ரூபாய் வியசட தகாடுப்பனவு வைங்குவதற்கும் 

யயாசகன முன்கவக்கப்பட்டுள்ளது. இதகனவிட ஓய்வூதியம் 

தபறுபவர்களுக்கு 1,600 ரூபாய் அதிகாிப்பு வைங்கப் 

பட்டுள்ளது. தரம் ஒன்கறச் யசாோ்ந்த ஆசிாியர் ஒருவாின் 

மாதாந்த ஓய்வூதியம் 4,600 ரூபாயினாலும் அதிகாிக்கப் 

பட்டுள்ளது.   ாட்டின் விகலவாசி அதிகாிப்புக் காரணமாக 

அரசாங்க ஊைியர்கள் பல்யவறு துன்பங்ககள அனுபவித்து 

வந்தனர். இந்த  ிகலயில் இவர்களது சம்பளம், ஓய்வூதியம் 

என்பன அதிகாிக்கப்பட்டகமக்காக  ிதி அகமச்சருக்கு 

வாழ்த்துக்ககளத் ததாிவித்துக்தகாள்கின்யறன். அரசாங்க 

ஊைியர்களுக்கு 2,500 ரூபாய் வியசட தகாடுப்பனவு 

வைங்கப்படவுள்ளயபாதிலும், அது ஜூகல மாதம் முதலாம் 

திகதியிலிருந்து அமுலுக்கு வரும் என்று ததாிவிக்கப் 

பட்டுள்ளது. இந்தக் தகாடுப்பனகவ ஜனவாி மாதம் முதல் 

வைங்கினால் அரசாங்க ஊைியர்களுக்கு அது பயனளிப்பதாக 

அகமயும். இந்த விடயம் ததாடர்பில்  ிதி அகமச்சர் கவனம் 

தசலுத்த யவண்டும். இயதயபான்யற தனியார் துகறயினரும் 

வருமான அதிகாிப்பின்றித் திண்டாடி வருகின்றனர். இந்த 

விடயம் ததாடர்பிலும் வரவு தசலவுத்திட்டத்தில் யயாசகனகள் 

பாிந்துகரக்கப்பட்டிருந்தால் அது சிறப்பாக அகமந்திருக்கும்.   

 ாட்டில் மலசலகூடம் இல்லாத வீடுகளுக்கு அவற்கற 

அகமத்துக் தகாடுப்பதற்கும் வரவு தசலவுத்திட்டத்தின்மூலம் 

 டவடிக்கக எடுக்கப்படவுள்ளது. வடக்கு, கிைக்கு 

மாகாணங்களிலும் இந்தச் தசயற்றிட்டம்  கடமுகறப்படுத்தப் 

பட யவண்டும். மகலயகத் யதாட்டத் ததாைிலாளர்களுக்குக் 

தகாடுப்பனவாக  ாதளான்றுக்கு 50 ரூபாய் வைங்கப்படும் 

என்றும் வரவு தசலவுத்திட்டத்தின்மூலம் அதற்கான 

 டவடிக்கக எடுக்கப்படும் என்றும் ததாிவிக்கப்பட்டிருந்தது.  

ஆனால், அந்த விடயம் இந்தத் திட்டத்தில் குறிப்பிடப் 

படவில்கல. மாறாக, யதாட்டத் ததாைிலாளர்களின் சம்பளப் 

பிரச்சிகனகளுக்குத் யதயிகலச் சகபயுடனான கலந்துகர 

யாடல்மூலம் உடனடித் தீர்வு தபற்றுக் தகாடுக்கப்படும் என்று 

ததாிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த விடயம் ததாடர்பில் உடனடித் 

தீர்மானதமடுத்து அந்தக் தகாடுப்பனகவ வைங்கயவண்டியது 

இன்றியகமயாததாக உள்ளது. ஏதனனில், யதாட்டத் 

ததாைிலாளர்கள் உாிய சம்பளம் இன்றிப் தபரும் கஷ்டங்ககள 

அனுபவித்து வருகின்றனர். அவர்களுக்கு அடிப்பகடச் 

சம்பளமாக 1,000 ரூபாகய வைங்குவதற்கு எதிர்காலத் 

திலாவது  டவடிக்கக எடுக்கப்பட யவண்டும். 

யமலும், தமிழ் தமாைிமூல ஆசிாியர் பயிற்சியிகன 

ஊக்குவிப்பதற்குத் யதசிய ஒருகமப்பாடு, அரச கரும 

தமாைிகள், சமூக யமம்பாடு மற்றும் இந்து சமய அலுவல்கள் 

அகமச்சுக்கு 400 மில்லியன் ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. 

இதன்மூலம் தமிழ் தமாைிமூல ஆசிாியர்களுக்கு உாிய 

பயிற்சிகள் வைங்கப்பட்டுக் கல்வித்துகற முன்யனற்றமகடய 

யவண்டும். வடக்கு, கிைக்கில் தமிழ்தமாைி யபசும் தபாலிஸ் 

உத்தியயாகத்தர்களின் பற்றாக்குகற காணப்படுகின்றது. 

இதனால் தமிழ் யபசும் மக்கள் தபரும் கஷ்டங்ககள 

அனுபவித்து வருகின்றனர். எனயவ, தமிழ் தமாைியபசும் 

தபாலிஸ் உத்தியயாகத்தர்ககள  ியமிப்பதற்கும் அங்கு 

 டவடிக்கக எடுக்கப்பட யவண்டும்.  ாட்டில்  ல்லிணக் 

கத்திற்கு வித்திடும் வககயிலும் யுத்தப் பாதிப்புக்குள்ளான 

வடக்கு, கிைக்கு மக்களின் பல்யவறு பிரச்சிகனகளுக்குத் 

தீர்வுகாணும் வககயிலும் வரவு - தசலவுத்திட்டத்தில் 

யயாசகனகள் முன்கவக்கப்பட்டுள்ளன. இன்னும் பல 

பிரச்சிகனககள அப்பகுதி மக்கள் சந்தித்து வருகின்றனர். 

எனயவ, எதிர்காலத்தில் அந்தப் பிரச்சிகனகளுக்கும் 

தீர்வுகாணும் வககயில் அரசாங்கத்தின் தசயற்றிட்டங்கள் 

அகமயயவண்டும். 

யமலும், 52  ாள் அரசியற்புரட்சி  ாட்டில் ஏற்பட்டிருக்கா 

விட்டால், இன்னும் சிறந்த சலுககககளக் தகாண்ட வரவு 

தசலவுத்திட்டத்கத அரசாங்கத்தால் சமர்ப்பித்திருக்க முடியும். 

ஆனாலும், அந்த த ருக்கடிககளயும் தாண்டி  ிதியகமச்சர் 

அவர்கள் சிறந்த வரவு தசலவுத்திட்டத்கதச் சமர்ப்பித் 

துள்ளகமக்காக அவருக்குப் பாராட்கடத் ததாிவித்து 

விகடதபறுகின்யறன்.   ன்றி.    
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පාර්ලිශම්න්ුරව 

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
සනුරතියි.  

ක්ළකට, ගු කාංචව විශේශසේකර ෙන්ත්රීුරො. ගු 

ෙන්ත්රීුරෙලධ, ඔබුරොට විවාඩි අටක කාටයක් ශවන් කර 

තිශබවවා. 

 
[අ.භා. 4.03] 

 

ගුණ කංචන විමේම ේ්කර මහසතා 
(மாண்புமிகு கஞ்சன வியஜயசகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

මූටාසවාූපඪ ගු ෙන්ත්රීුරමියලධ, ෙට විවාඩි වවයක කාටයක් 

ශවන් කර තිුණණා. මූටාසවාූපඪ ගු ෙන්ත්රීුරමියලධ, 2019 අය 

වැය  ශල්ඛවය සම්බන්රව අද දවශසේ කාා කරන්ව ටැබීෙ 

පිිතබහව ො සුරටු ශවවවා. එක්සත් ජාතික පක්ය ්ඩුක්වක් 

බටයට පත් න්ශණොත් තෙයි මිලධසුන්ශේ අතට හුදල් එව 

රශෙෝපායන් ම්හි ශවන්ශන් කියටා, ශම් ්ඩුක්ව බටයට පත් 

ශවව අවසනාාශ  ශම් රශට් ෙතයක් ශගොඩවගන්ව උත්සාහ කළ 

්කාරය විශ ේයශයන් අපිට ෙතකයි. [බාරා කිරීෙක්] එදා දවශසේ 

ශපොශරොන් ද රාශියක් දීටා බටයට පත් ශවච්ච ්ඩුක්ව, ඒ ටබා  දන් 

ශපොශරොන් දවලින් කීයක් ඉයනට කළාද කියව එක ෙෙ හිතව විධියට 

අපට වඩා ශම් ්ඩුක් පක්යය ලධශයෝජවය කරව ෙන්ත්රීවුන්ෙ 

ඔන්න්ශේ හෘදය සාක්ෂියට අනුව දන්වවා ඇති.  

පසුගිය අන්ුද්ශද්  වව හුදල් අොතයවරයා හැටියට ොංගට 

සෙරවීර ඇෙතිුරො අය වැය ඉදින්පත් කරව ශ ටාශ  එුරො 

කි වා, "අපි බටාශපොශරොත්ුර ශවන්ශන් ශම් අය වැශයන් ජවතාව 

අතට ම්ලී පිත්තක් දීටා, ඒ ම්ලී පිත්ශතන් තෙන්ශේ ්ර්ිකකය 

ශගොඩවගා ගන්ව හයියක් ශවව ්කාරශආ වටපිටාවක් 

ශගොඩවැගීෙයි" කියටා. වහුත් අපිට දැන් සැකයක් ෙුර ශවවවා, 

එදා දවශසේ ඇත්තටෙ  දන්ශන් ම්ලී පිත්තක්ද, වැත්වම් ෙහ ශටොකු 

කඹයක්ද කියටා. එදා දවශසේ ම්ලී පිත්තක්  දන්වා වම්, ඒ 

්කාරශආ රෙශ දයක් ක්රියාත්ෙක කළා වම්, 2018 අය වැශයන් 

ඉදින්පත් කරුන ඒ කාරණාෙ වැවත වතාවක් අද දවශසේ 2019 අය 

වැශආදී ඉදින්පත් කරන්වත්, ඒ වාශේෙ 2018 ්ර්ිකකය තිුණණු 

තැව ඉහටා ශම් රශට් ්ර්ිකකය තවතවත් පහළට බැසීෙත් සිද්ර 

ශවන්ශන් වැහැ. ඒ ලධසා එදා දවශසේ ශම් ්ඩුක්ව බටයට පත් 

ශවටා ක්රියාත්ෙක කළ ්ර්ිකක ශල්ඛව, ප්රතිපත්ති ප්රකා ව කියව 

ශම් සිය  ශදයින්ෙ ශම් ්ඩුක්වට කරන්ව ුනළුවන්කෙ ටැබී 

තිශබන්ශන්, අද වවවිට ශම් රශට් ණය බර ුපියල් ම්ලියව 

4,000කින් වැඩි කිරීෙයි.  

මූටාසවාූපඪ ගු ෙන්ත්රීුරමියලධ, ්ඩුක් පක්යය ලධශයෝජවය 

කරව ෙන්ත්රීවුන් ණපකාක් ශ ටාවට ්ර්ිකකය ගැව කාා කරද්දි 

කි ශ , රාජපක්ය ්ඩුක්ශවන් ගත් ණය පිිතබහවයි. මූටාසවාූපඪ 

ගු ෙන්ත්රීුරමියලධ, ෙහින්ද රාජපක්ය ෙැතිුරො එදා දවශසේ -2004 

වසශර්- ්ඩුක්ව භාර ගන්වශකොට, ශම් රශට් තිුණණු සෙසනත ණය 

බර ුපියල් ම්ලියව 2,222යි. එුරො අන්ු ද වවයක පාටව කාටය 

අවසන් කරටා යවශකොට, ශම් රශට් තිුණණු සෙසනත ණය බර 

ුපියල් ම්ලියව 7,391යි. එුරො අන්ු ද වවයක කාටය ුරළ 

ුපියල් ම්ලියව 4,000ක් අරශගව එක පැත්තකින් අන්ු ද 30ක් 

පැවැති ුතද්රය අවසන් කළා. ඒ වාශේෙ ශම් රශට් ෙහාොර්ග 

පද්රතිය, ගුවන් ශතොටුශපොළවල්, වරායවල් කියව ශම් සිය  ශද් 

ඉදිකළා. ුපියල් ම්ලියව 4,000ක් වියදම් කරටා තෙයි එුරො ශම් 

රශට් ්ර්ිකකය දිුතණු කරටා ගිශආ. ඉන්පසු බටයට පත් ශවච්ච 

ශම් ්ඩුක්වට අද වවවිට අන්ු ද හතරක් ශවවවා. ඔන්න් ශම් 

අන්ු ද හතර ුරළ ශම් රශට් සෙසනත ණය ප්රොණය ුපියල් ම්ලියව 

7,391 ඉහටා ුපියල් ම්ලියව 12,000 දක්වා වැඩි කරටා 

තිශබවවා; අන්ු ද හතරකදී ණය ප්රොණය ුපියල් ම්ලියව 

4,000කින් වැඩි කරටා තිශබවවා. ශම් ්ඩුක්ව  අන්ුද්දකට 

ුපියල් ම්ලියවයකට වැඩි ණයක් අරශගව තිශබවවා. පසුගිය 

කාටශආ ්ර්ිකක ඔසනතාර්ටා කියටා බටයට පත් න්ණ සිය  ශදවා 

අද ණය ශගවන්ව ණය අරශගව තිශබවවා. ඒ වාශේෙ අද 

ශවොශයක් ණය රෙශ ද ගැව ශයෝජවා ඉදින්පත් කරටා 

තිශබවවා.  

මූටාසාවූපඪ ගු ෙන්ත්රීුරමියලධ, විශ ේයශයන්ෙ ශම් අය වැය 

ඇුරශළේත් එුරෙන්ටා ශයෝජවා කරටා තිශබවවා, ්දායම් වැඩි 

කරව ොර්ග පිිතබහව. 201( අන්ුද්ශද් ෙහින්ද රාජපක්ය 

ෙැතිුරො ්ඩුක්ව භාර ශදව ශ ටාශ , ශම් රශට් තිුණණු සෙසනත 

බ ද ්දායෙ ශකෝටි ටක්යයයි. ඒ ශකෝටි ටක්යය 2019 අන්ුද්ද 

ශවවශකොට, ශකෝටි ටක්ය ශදක දක්වා වර්රවය ශවටා තිශබවවා. 

සියයට සියයකින් බ ද ්දායෙ වැඩි කරගන්ව ශයෝජවා ඉදින්පත් 

කරටා තිශබවවා. ශම් අය වැය ශල්ඛවශආ තව අපූු ශදයක් 

තිශබවවා. 2019 අන්ුද්ද ශවනුශවන් ්දායම් ොර්ග 

ශහොයාගන්ව, ුපියල් මිලියව 18,000ක් ශහොයාගන්ව 201) 

වසශර් සිට සාංශ ෝරවය ශවොවූ ගාසනුර හා අයකිරීම් සහහා සියයට 

14කින් ගාසනුර සාංශ ෝරවය කිරීෙට ශෙවර ශයෝජවා කරටා 

තිශබවවා. මූටාසවාූපඪ ගු ෙන්ත්රීුරමියලධ, ශම් ශවව ශෙොවවත් 

ශවොශවයි. පසුගිය අන්ු ද ුරව ුරළ වැඩි කරන්ව බැන් න්ණ හැෙ 

බද්දක්ෙ, පසුගිය අන්ු ද ුරව ුරළ වැඩි කරන්ව බැන් ශවච්ච හැෙ 

ගාසනුරවක්ෙ, සාංශ ෝරවය කරන්ව බැන් ශවච්ච හැෙ ගාසනුරවක්ෙ 

ශම් ක්රියාවලිය ුරිතන් -ුපියල් මිලියව 18,000ක් ශහොයා ගැ ෙ 

ශවනුශවන්- එකුර කරන්ව, වැඩි කරන්ව ශම් ්ඩුක්වට සිද්ර 

ශවටා තිශබවවා. වහුත් කවගාටුවට කුණ ශම්කයි. අපි රාජය 

ඇෙතිුරොශගන් ටශආ දවශසේ ඇණපවා, ශම් වැඩිකර තිශබව බ දවට 

ශල්ඛවය ශෙොකක්ද කියටා. අක්ෙ තරශම් හුදල් රාජය 

ඇෙතිවරයාවත්, අය වැය ශදපාර්තශම්න්ුරවවත් තවෙ දන්ශන් 

වැහැ, ශම් බ ද හුදල් පැවශවන්ශන්, ගාසනුර වැඩි කරන්ශන් ශෙොව 

වාශේ ශද්වල්වටටද කියටා.  

ෙට වැඩිුනර කාටය වැති ලධසා, ඉතා ඉක්ෙලධන් කුණු 

කිහිපයක් සහහන් කරවවා මූටාසවාූපඪ ගු ෙන්ත්රීුරමියලධ. 

පසුගිය අන්ුද්ශද් අය වැශආදීත්, ටට ශපර අන්ු ද ුරශන් අය 

වැයවටදීත් විවිර ශයෝජවා ඉදින්පත් කර තිුණණා. ඒවාශආ 

අරයාපවය ශවනුශවන්, තුණ තුණියේයන් ශවනුශවන් 

්කර්යීමය ප්රතිපත්ති ොටාවක් ඉදින්පත් කර තිුණණු බව අපි 

දැක්කා. 2014 අන්රද්ශද් කි වා, "රැකියා ද  ටක්යයක් ම්හි 

කරවවා" කියටා. "උපාධිරාන්න් සිය ශදවාටෙ රජශආ රැකියා 

ටබාශදව රෙශ දය දියත් කරවවා" කි වා.  පසුගිය අන්ුද්ශද් 

පළාත් පාටව ෙැතිවරණය පවත්වන්ව ඔන්ව ශෙන්ව කියා 

තිශබව ශවටාශ  ශම් ්ඩුක්ශ  අගෙැතිුරො සහ අොතයවු 

ගණවාවක් කි වා, "පළාත් පාටව ෙැතිවරණය අවසන්වූ ගෙන් 

ඉතාෙ  කඩිවමින් උපාධිරාන්න් සිය ශදවා බහවා ගන්ව 

රෙශ දය දියත් කරවවා" කියටා.   

අද දවස වවශකොට රැකියා විරහිත උපාධිරාන්න් 70,000ක් 

ඉන්වවා. ඒ 70,000න් (,000ට ්සන්ව සාංඛයාවක් පසුගිය 

අන්ුද්ශද් බහවා ගත්තා. ශම් අන්ුද්ශද් ඒ ඉතින් සිය  

උපාධිරාන්න් බහවා ගන්වවාය කියව ශපොශරොන් දව ෙත තෙයි  

සම්හුඛ පරීක්යණයට ඔන්න් කැ ශහ ශ . වහුත් ්ඩුක් පක්යය 

ලධශයෝජවය කරව ෙන්ත්රීවුන්ශගන් හා හුදල් ඇෙතිුරොශගන් 

අපි අහන්ව ඕව්, ඒ බහවා ශවොගත් උපාධිරාන්න් බහවා ගන්ව 

ශම් අය වැශආ හුදල් ශවන් කරටා තිශබන්ශන් ශකොශහේද කියටා. 

ශෙවර අය වැශයන් ඔන්න් ශවනුශවන් සතයක්වත් ශවන් කරටා 

වැහැයි කියව එක අපි කවගාටුශවන් කියන්ව ඕව්. ඔබුරෙන්ටා 

ශම් රැකියා විරහිත උපාධිරාන්න් සිය ශදවාටෙ රැකියා ටබා 
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ශදවවාය කියව ශපොශරොන් දව ශකො යි ශවටාවක ශහෝ ශදවවා වම්, 

2019 අය වැය ුරළ වම් එකෙ උපාධිරාන්ශයක්වත්  රාජය ශසේවයට 

බහවා ගන්ව හුදටක් ශවන් ශවටා වැහැයි කියව එක අපි 

කවගාටුශවන් ෙතක් කරන්ව ඕව්. 

ටළකට ඇෙතිුරො කි වා, උසසන ශපළ විභාගශයන් ඉහළ 

ප්රතිලට ටබව ශියයයන්ට හාර්වර් ස, ශක්ම්රිේ, ඔක්සනනර් ස වැලධ 

ඉහළෙ ගණශආ  වි නවවිදයාටවටට  යන්ව අව ය පහසුකම් 

සහිතව ශියයත්ව ටබා ශදව රෙශ දයක් දියත් කරවවා කියටා. 

 
ගුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගු ෙන්ත්රීුරො, තව විවාඩියක් පෙණයි තිශබන්ශන්. 

 
ගුණ කංචන විමේම ේ්කර මහසතා 
(மாண்புமிகு கஞ்சன வியஜயசகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

මූටාසවාූපඪ ගු ෙන්ත්රීුරමියලධ, තව විවාඩි ශදශකන් ෙශේ 

කාාව අවසන් කරවවා. 

දැන් අපි දන්වා විධියට ශම් රශට් ඉහළෙ අරයාපවයක් 

ටැුණවත්, ශම් රශට් තිශබව ඉහළෙ සු දසුකම් ටැුණවත් පිට රට 

තිශබව   එවැලධ වි නවවිදයාටවටට ඇුරළත් ශවන්ව ඒ 

ප්රතිලටවලින් ුනළුවන්කෙක් වැහැ. ඒ  විශද්  වි නවවිදයාටවටට 

ඇුරළත් ශවන්ව ශවවෙ රෙශ දයක් තිශබවවා. ඒ සහහා ඒ 

වි නවවිදයාටවට ශවවෙ පරීක්යණයක් තිශබවවා. ඒ 

පරීක්යණවටට සම්බන්ර ශවන්ශන් වැුරව ඒවාට  ඇුරළත් වීශම් 

රෙශ දයක් වැහැ. ශියයත්ව ටබා දීශෙන් ඒවාට ඇුරළත් විය 

හැකි රෙශ දයක්  වැහැ. අපි ටක්යනෙන් කින්ඇල්ට 

ඇෙතිුරොශගන් උශද් ඇණපවාෙ කි ශ , ටලිත් ඇුරටත්හුදලි 

ඇෙතිුරො කාාවායකුරොශේ ලිුතෙකින් එශහෙ ගියා කියටායි. 

එදා  ටලිත් ඇුරටත්හුදලි ෙැතිුරො කාාවායකුරොශේ ලිුතෙකින් 

එවැලධ වි නවවිදයාටයකට ගියාට, අපට වි නවාස කරන්ව 

ුනළුවන්කෙක් වැහැ ශම් රශට් පළහුවැලධයා, ශදවැලධයා, 

 ුරන්වැලධයා ශටස උසසන ශපළ විභාගශයන් සෙත් වව  අයට  

කාාවායකවරයාශේ ලිපියකින් විශද්  වි නවවිදයාටයකට ඇුරළත් 

ශවව රෙශ දයක්  ශකොශහේවත් තිශබවවාද කියටා. ඒ ලධසා ශම් 

කරන්ශන්ත් ශවව ශදයක්  ශවොශවයි. ශතෝරා ගත්ත කඩුඩායෙකට 

ශියයත්ව ටබා දීශම් අරහුණියේන් හුදල් අොතයාාං ශයන් හුදල් ශවන් 

කරටා, ශම් රශට් ඉහළ ප්රතිලට ටබව කඩුඩායෙකට ශවොශවයි, 

ශම් රශටන්  ගිහිල්ටා ඒ රටවට අරයාපවය ටබව කඩුඩායෙකට 

ශියයත්ව ොර්ගශයන් වි නවවිදයාට අරයාපවය ටබා ශදව 

රෙශ දයක් තෙයි ශම් දියත් කර තිශබන්ශන්.   2017 අන්ුද්ශද්ත් 

ශම් ශයෝජවාවෙ ශම් ්කාරශයන් තිුණණා. ශෙය  2019ට ්ුන 

අ ත් ශයෝජවාවක් ශවොශවයි. අපි අහන්ව කැෙැතියි, 2017දීත් ඒ 

ශයෝජවාව තිුණණු ලධසා  පසුගිය අන්ු ද ශදක ඇුරශළේ එවැලධ 

වි නවවිදයාටයකට යවුන කන්ු ශහෝ ඉන්වවාද කියටා.  

ඒ වාශේෙ,  ශියයයන් 14,000ක් ශවනුශවන් ටක්ය 8ක ණය 

ටබා ශදවවා, ශපොලී රහිත ණයක් ටබා ශදවවා කියව ශයෝජවාව 

තිුණණා. ඒ 14,000න් ළෙයින් කී ශදශවකුට ඒ ණය ටබා  දන්වාද 

කියටා අපි අහවවා. ශම් කරන්ශන් ශවව ශෙොකුත් ශවොශවයි.  

ොළුශවක් ශවනුවට ම්ලි  පිත්තක් ශදවවාය කියුන හුදල් ඇෙතිුරො  

ඒ ශවනුවට  ශම් රශට් ජවතාවට ශටොකු කඹයක් දීටා තිශබවවා. ඒ 

කඹශයන් ශතොඩුක්ව හදා ගැ ෙ පෙණයි ශම් රශට් ජවතාවට 

ඉුරු ශවටා තිශබන්ශන් කියටා ශම් ශවටාශ  ෙතක් කරමින් 

ෙශේ කාාව අවසන් කරවවා. 

 

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ක්ළකට, ගු එ සව ස ගුණශසේකර ලධශයෝජය අොතයුරො. 

 

[අ.භා. 4.12] 

 

ගුණ එඩ්වඩ් ගුණම ේ්කර මහසතා (ඉඩේ ්හස පාර්ලිමේ්දතු 

ප්රින්ං ප්කරණ ියමය ජය අමාතයතුමා) 
(மாண்புமிகு எட்வட் குணயசகர - காணி மற்றும் பாராளுமன்ற 

மறுசீரகமப்பு பிரதி அகமச்சர்)  

(The Hon. Edward Gunasekara - Deputy Minister of Lands 
and Parliamentary Reforms) 

සනුරතියි, මූටාසවාූපඪ ගු ෙන්ත්රීුරමියලධ. 

අශේ හතර වැලධ අය වැය ශවනුශවන් අදහසන ඉදින්පත් කිරීෙට 

ටැබීෙ ගැව ො සුරටු වවවා. හැෙ දාෙ අය වැයක් ඉදින්පත් කළාෙ 

්ඩුක්ව ඒක  ශහොහයි කියවවා. විපක්යය ඒක  වැරදියි කියවවා. 

ශම් අය වැශආදි විතරයි එශහෙ ශවොන්ශඩු. ශම් අය වැය ොංගට 

සෙරවීර ඇෙතිුරො ඉදින්පත් කළාට පසනශසේ, අපට කලින් 

විපක්යශආ අය පිට ශවටා ගියා. එශසේ යද්දී ඔන්න් කියා තිුණශඩු, 

ශම්ක ්කර්යීමය අය වැයක් කියටා. ෙශේ පාර්ලිශම්න්ුර ජීවිශත් 

පළහුවැලධ වතාවට තෙයි ෙෙ ඇණපශ   විුද්ර පක්යශආ අය අපි 

විසින්-  

 

ගුණ කංචන විමේම ේ්කර මහසතා 
(மாண்புமிகு கஞ்சன வியஜயசகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

අපි කි ශ  වැහැ. 

 

ගුණ එඩ්වඩ් ගුණම ේ්කර මහසතා 
(மாண்புமிகு எட்வட் குணயசகர) 

(The Hon. Edward Gunasekara) 

ඔබුරෙන්ටාශේ වාෙල් රාජපක්ය ෙැතිුරොශේ Twitter 

account එශක් තිශබවවා, "ශම්ක ්කර්යීමය අය වැයක්" 

කියටා. [බාරා කිරීම්] හන්. උඩ යට ශවවසන වවවා ශන්. ෙට කාා 

කරන්ව ඉඩ ශදන්ව.  

අද කාා කළ විපක්යශආ ගු ෙන්ත්රීුරෙන්ටාශගන්  වැඩි 

පින්සක් ශම් අය වැය වරකයි   කි ශ  වැහැ.  

ඒශකන් යම් ෙට්ටෙකින් ශම් රශට් ඉන්ව ජවතාව 

දැවගන්වට ඕව් ශම් අය වැය  ශහොහයි කියව එක. විුද්ර 

පක්යය ශම් අය වැයට විුද්රව ශෙොවවා ශහෝ කියන්වෙ ඕව්. 

අපි විුද්ර පක්යශආ හිටියත් එශහෙ කියවවා. භය වැතිව ෙෙ ඒ 

කාරණය කියවවා. ශම් රශට් ශද් පාටව ගෙශන්දී  ්ඩුක්ව 

ශෙොවවා කළත්, ශකොපෙණ ශහොහ අය වැයක් ශගවාවත් විපක්යය 

කියන්ශන් ඒවා වරකයි කියව එක. ඒ තෙයි විපක්යශආ හැටි. දැන් 

ඒක ඔබුරෙන්ටා කරවවා. ඒකට අපි ඔබුරෙන්ටාට ශදොසන 

කියන්ශන් වැහැ. අපි බටන්වට ඕව් ඒ වරකයි කියව කාාශ  

අක් වැඩිතාවයි. ෙට ශපශවවවා ශම් අය වැය පිිතබහව  

තහුන්වාන්ශසේටාට කියන්වට ශදයක් වැති බව. තහුන්වාන්ශසේටා 

විශද්ීයය ශියයත්ව 14 ගැව කාා කරවවා. ඇත්තටෙ ඒ ශියයත්ව 

14 ශම් රශට් තිශබව ප්ර නවවටට ප්රරාව විසඳුෙක් ශවොශවයි. 

වහුත් ඒකත් එක්තරා ශහොහ ශදයක්. ඒවා ගැවත් කාා කළාට, 

මිලධසුන්ට ටබා ශදන්වට ශයෝජිත  සහව ගැව කාා කරද්දී ඒවා 

ශහොහ බව තෙයි  විපක්යශආ ෙන්ත්රීවුන්ශේ කටින් 

කියැශවන්ශන්.  

ශම් අය වැය ුරිතන් ශම් රශට් ඉදින් අවාගත දිුතණුව සහහා, 

ඉදින් ගෙන් ෙක සහහා අශේ රජය මූලිකත්වය දරටා තිශබව 

465 466 



පාර්ලිශම්න්ුරව 

වැඩසටහව තෙයි "ගම්ශපරිතය" වැඩසටහව. ගෙක, ්සවයක, 

ඡන්ද ශකොට්සාසයක හැෙ අාං යකටෙ යම්කිසි ශදයක්, ශසේවයක්, 

උදන්වක්, උපකාරයක්, දිුතණුවක්, සාංවර්රවයක් කරන්ව ුනළුවන් 

විධියට ගම්ශපරිතය හරහා හුදල් ශවන් කරටා තිශබවවා. සෙහර 

ශ ටාවට ශම් ෙන්ත්රීුරෙන්ටා කියවවා ශම්වා කරන්ව බැහැයි 

කියටා. අපටත් භයක් තිශබවවා ශම්වා කරන්වට බැන් ශවයි 

කියටා. ශෙොකද, කරන්වට තිශබව වැඩ ප්රොණය වැඩි ලධසා. හන් 

වම් ශම් අය වැය ශගශවන්ව තිුණශඩු පසුගිය අන්ුද්ශද් 

ශවොවැම්බර් ොසශආ. ශම් අවුද්ශද්ත් ොස ුරවක් විතර ගිහින් 

ශම් කටුතුර පටන් ගත්තාෙ අපට කාටශආ අක්වක් තිශබවවා. එෙ 

ලධසා අපට ශම් කටුතුර ශ ගවත් කරන්ව ශවටා තිශබවවා. 

හැබැයි, ශම්   සහව වැඩසටහන් ප්රාශයෝගිකව කරන්වට ුනළුවන්,  

ශවන් ශවන් ව ශයන් ශබදටා  දන්වාෙ.  

අපි බටහු වැසිකිිත ටබාදීෙ ගැව. අපි කන්ුත් දන්වවා 
ඉන්දියාශ  ඕව්ෙ ප්රරාව වගරයක න්ණත් වැසිකිිත  ප්ර නවයක් 

තිශබව බව. අපට ඒ රටට ගියාෙ   ශපොඩි අප්රසන්වතාවක් ඇති 

ශවවවා. ඉන්දියාශ  ශෙෝදි අගෙැතිුරො, අගෙැති ධුරයට පත් 

න්ණාෙ  දන්නු ප්රරාව ශපොශරොන් දවක් තෙයි, ඉන්දියාශ  හැෙ 

ශකශවකුටෙ වැසිකිිතයක් ශදවවාය කියව එක. ඉන්දියාශ  

ජවගහවශආ හැටියට තවෙ එුරොට වැසිකිිත ශදන්වට හැකිශවටා 

තිශබන්ශන් ටක්ය (කට පෙණයි. ඒ වාශේෙ එුරො කි වා 

ඉන්දියාශ  හැෙ ශකශවකුටෙ බැාංකු ගිණුෙක් ශදවවා කියටා. අද 

එුරොශේ ජවප්රියතාව ශපො සඩක් අක්ශවටා බ  ශපශවවවා. වහුත් 

එුරො ශහොහ ශයෝජවාවක් ශගවාවා. අශේ රශට් එශහෙ වැසිකිිත 

වැති ශගවල් වැහැ. ඇත්තටෙ ගත්ශතොත් පළාත් සභා හරහා සහ 

ශවවත් විවිර ොර්ගවලින් වැසිකිිත ටබාදීටා තිශබවවා. සෙහර 

අයශේ තිශබව අක් සැටකිල්ට ලධසා, ඒ පිිතබහව උවන් දවක් 

ශවොෙැතිකෙ ලධසායි ණපකක් ශවටාවට වැසිකිිත ශවොටැම්ටා 

තිශබන්ශන්.  

අපි ඡන්ද වැඩවටට ඇවිදින්ව ගියාෙ දකිවවා   ටයිල් අල්ටටා, 
වාුත සෙවය කරටා හදුන ශගවල්. වහුත් වැසිකිිතය එිතශආ 

හදාශගව තිශබවවා. ඒවා ඒ තරම් ගැළශපන්ශන් වැහැ. තුණ 

දුශවෝ ඉන්ව එවැලධ ශගවල් තිශබවවා. ඇත්තටෙ ශම් අය වැය 

හරහා වැසිකිිතයට හුල් තැවක් දීටා, ඒ  ගැව එිතශආ කාා 

කරන්වට ුනළුවන් අවසනාාවක් හදටා දීෙ ගැව ෙෙ විශ ේයශයන්ෙ 

ොංගට සෙරවීර ඇෙතිුරොට සනුරතිවන්ත ශවවවා. ශෙොකද, රටක 

මිලධසනසු ශියනටසම්පන්ව ශවද්දී ඒ මිලධසුන්ශේ ස පාරක්යාව 

ඉහළට යන්වට ඕව්. ඒ  ලධසා ශෙය ඉතාෙ ශහොහ ශයෝජවාවක් 

බව ෙෙ විශ ේයශයන්ෙ ෙතක් කරවවා.  

ඒ වාශේෙ ශම් සභාශ  විහිළුවට ටක් කළා, තුණ ුතවට  

සහහා ලධවාස ණය ටබාදීෙ. ඇත්තටෙ ශදෙ පියන්ට තිශබව 

ශටොකුෙ ප්ර නවයක් ඒක. ඇත්තටෙ ෙට න්ණත්, දුවන්ට ශගයක් 

ශදව එක තෙයි තිශබව ශටොකුෙ බටාශපොශරොත්ුරව සහ 

න්වෙවාව. ශදෙ පියන් ඒ පිිතබහව හන් කවසනසල්ටශයන් ඉන්ශන්. 

ඒ සහහා විසඳුෙකට අද ශයෝජවාවක් ශගවැල්ටා තිශබවවා. ඒ 

ශයෝජවාව ක්රියාත්ෙක කරන්වට අපි තව ඉදින්යට යන්වට ඕව්. 

අද ශයෝජවාව ශගවැල්ටා ශහට ශම් රශට් ඉන්ව හැෙ තුණ 

ුතවටකටෙ ශගයක් ශදන්ව  ුනළුවන් ශවන්ශන් වැහැ. ඒක තෙයි 

ඇත්ත කාාව. වහුත්, රජයක් හැටියට රජශආ වායකශයෝ ඒ  ගැව 

හිතටා තිශබවවා කියව එකයි ශෙයින් කියන්ශන්. ඒක තෙයි 

වැඩිශයන්ෙ අපි ශපන්වන්වට ඕව්. ඒ සහහා ශම් රශට් තිශබව 

ස්ෙ රාජය ්යතවයකටෙ, -හැෙ ශකශවකුටෙ- ඒ අනුව ඉදින්යට 

යන්වට ුනළුවන්. තුණ  දවා දුවන්  ශගදන්න් ශවන් ශවටා 

ශවවෙ පන්ටක් විධියට පදිාංික ශවන්වට ඉඩ කඩක් ශම් ෙගින් 

ටබාදීටා තිශබවවා. ඒ වාශේෙ අශවක් පැත්ශතන් ශම් රශට් 

ලධවාස සාංකීර්ණ ඉදි ශවද්දී ඔන්න්ට ඒවා මිටදී ගන්ව ුනළුවන් 

හැකියාව ටැශබවවා.  

මූටාසවාූපඪ ගු ෙන්ත්රීුරමියලධ, අද  A/Level වලින් "A" 

3ක් අරශගවත් වි නවවිදයාටයට යන්වට බැන්ශවව ළෙයි 

ශකොපෙණ ඉන්වවාද? ො දන්වා හැටියට ුරන් ටක්යයක් පෙණ 

A/Level  විභාගයට වාඩි ශවවවා. වහුත් 30,000කට පෙණ තෙයි 

වි නවවිදයාටවට ඉඩ තිශබන්ශන්. අශවක් අය ඔක්ශකෝෙ එිතශආ.  

අශේ ්ඩුක්ශ  ප්රරාව අරයාපව ප්රතිපත්තියක් තෙයි, 13 

වසරක අරයාපවය. එය ගු අගෙැතිුරොශේ ්ශිර්වාදශයන් 

අශේ ගු අකිට විරාේ කාන්යවසම් ඇෙතිුරො ශගශවව වඩාත් 

වැදගත්ෙ අරයාපව සාංකල්පයක්.  13 වසරක අරයාපවය පෙණක් 

ශවොශවයි, ශහොහට ඉශගව ගත්ත G.C.E. A/L  කළ ළෙයි 

එතැලධන් එහාට උපාධියක් ගන්ශන් ශකොශහොෙද?  අපි දන්වවා, 

අද අශේ රශට් ශපෞද්ගලික වි නවවිදයාට ශබොශහෝෙයක් 

පවත්වාශගව යව බව. ඒවාට හුදල් ඕව්. අශේ රශට් රජශආ 

වි නවවිදයාටවටට තිශබව තක්ශසේුව ෙෙ අක් කරන්ශන් වැහැ. 

රජශආ වි නවවිදයාටවට දුවන්ශේ අරයාපවයට වැඩිය  

ශපෞද්ගලික වි නවවිදයාටයක ඉශගව ගන්වා ළෙයින්ශේ ශපොඩි 

හැකියාවක් තිශබව බව අපි දකිවවා. ඔන්න්ශේ ජාතයන්තර භායා 

දැනුෙත් වැඩි ශවවවා. ශටෝකයකට ගැළශපව අරයාපව 

රෙයකට රජශආ වි නවවිදයාට සිසුන්ට වාශේෙ ශපෞද්ගලික 

වි නවවිදයාට සිසුන්ටත් යන්ව ුනළුවන්. ඔන්න්ශේ දැනුෙත් එක්ක 

සසහා බටද්දි අද රජශආ වි නවවිදයාටවට සිසුන්ට ශපොඩි 

අභිශයෝගයක් තිශබවවා. ඒ අයට එතැවට යන්ව හුදටක් ඕව්. ඒ 

හුදට ශදෙන්පියන්ට ශගවා ගන්ව බැහැ.  

එදා ටලිත් ඇුරටත්හුදලි ෙැතිුරො රජශආ වි නවවිදයාටවටට 

ඇුරළත් වව සිසුන්ට ෙහශපොළ ශියයත්වය ටබා  දන්වා.  ඒ හුදට 

ුපියල් 4,000ක් දක්වා වැඩි කර තිශබවවා. එදා  දන්ශන් 

ශියයාරාරයක්. ඒකත් රජශආ රැකියාවක් ටබා ගත්තාට පසනශසේ 

පඩිශයන් කැශපව රෙයක් තිුණශඩු.  අද ුපියල් 4,000ක 

ෙහශපොළ ශියයත්වය ටබා ශදව ලධසා වි නවවිදයාට සිසුන්ශේ 

ශදෙන්පියන්ට එය ශටොකු සහවයක් බවට පත් ශවටා තිශබවවා. 

වහුත්,  දේපත් පන්ටක A 3ක් අරශගව  බාහිර උපාධියක් 

අරගන්ව, එශහෙ වැත්වම් ශපෞද්ගලික වි නවවිදයාටයකට යන්ව 

සිටි දුශවකුට ශම් රෙය හදා  දන්ව එක අපි අගය කරන්ව ඕව් 

වැද්ද? ශම් අය වැය  ශයෝජවා ශහොහයි කියන්ව ඒකෙ ෙදිද? ෙට 

ඉදින්ශයන් වාසුශද්ව වාවායක්කාර ෙහත්ෙයා වාඩිශවටා 

ඉන්වවා. එුරො ශබොශහොෙ ුණද්ධිෙත් ශද් පාටවයක් කරුන,  දීර්ඝ 

කාටයක් පාර්ලිශම්න්ුරශ  සිටිව ශකශවක්. අද ශම් ගු සභාශ  

වැ් ටටා ශදොසන කි වා න්ණත්, ෙෙ හිතන්ශන් එුරෙන්ටාශේ හෘද 

සාක්ෂිය ශම්වා ගැව කාා කරයි.   වහුත්, එුරෙන්ටා දන්වවා 

ශම්වා ශකොතරම්  දරට වැදගත්ද  කියටා.   

එක්තරා ශද් පාටව ශකොට්සාසයක් ශම් රශට් රණවිුවන්, 

්ගෙ සහ ජාතිය තෙයි අද ශද් පාටවයට ගාවා ගන්ශන්. ෙෙ වම් 

ගම් කියන්ව යන්ශන් වැහැ. ශෙොකද,  කාටවත් ඇ් ල්ට දිගු 

කරටා ෙට  වැඩක් වැහැ. වහුත්, ශම් රශට් සිටිව මිලධසුන් 

දන්වවා, හවස TV එක දැම්ොෙ ශපශවවවා කන්ද ශම්වා 

කරන්ශන් කියටා.  රණවිුවන් ශවනුශවන්  ටබා ශදව දීෙවා 

වැඩි කරන්ව අද ශම් අය වැශයන් ශයෝජවා ඉදින්පත් කරටා 

තිශබවවා.   මූටාසවාූපඪ ගු ෙන්ත්රීුරෙලධයලධ,   ශකොොන්ශඩෝ 

ලධවාස කුලී දීෙවාව ශදගුණ කරටා තිශබවවා. ඔන්න්ශේ ලධට 

ඇඳුම් දීෙවාව ශදගුණ කරටා දීටා තිශබවවා. ොසිකව ුපියල් 

1,000ක් වූ ශකොොන්ශඩෝ දීෙවාව ුපියල් 4,000ක් දක්වා වැඩි 

කරටා තිශබවවා.  

මූටාසවාූපඪ ගු ෙන්ත්රීුරමියලධ, ශම් අය වැය හදද්දි  

ශෙොවතරම් කවසනසල්ටකින්, ශෙොව තරම් අවිශ කී 
තත්ත්වයකින්ද  එය කශළේ  කියටා ඔබුරමියත්  දන්වවා ඇති. 

ඔක්ශතෝබර් 2) ශවලධදා ඇති න්ණු සිද්ධිය ගැව අපි හැෙදාෙ ුනව 

467 468 

[ගු එ සව ස ගුණශසේකර ෙහතා] 
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ුනවා කියවවා කියටා ශදෝයාශරෝපණය කළත්, අපට ඇ් ල්ට දිගු 

කළත්,  ඒක ශම් රටට බටප්වා. ශම් රටට බටප්ශ  වැහැයි 
කියන්ව බැහැ. ඇත්තටෙ අපි අද අ ත් ්ඩුක්වක ඉන්වවා 

වාශගයි ඉන්ශන්. අපට ශම් ගෙන් ෙක "අ" යන්ශවන් පටන් ගන්ව 
සි ද ශවටා තිශබවවා. සෙහර අොතයාාං වට තිුණණු ශකොළ ක්ලි, 

files  ශෙොකුත්ෙ වැහැ. ඒවා විවා  කරටා. ඒවා වැති කරටා. හන් 
ශද් ශහෝ වැරදි ශද් ශහෝ කරශගව ගිය ගෙන් ෙක වැති කළා. අපි 

අශයත් ශම්ක පටන් ගත්ශත් ශදසැම්බර් 28 ශවලධදා. ෙෙ ඇෙති 

විධියට දි ුම්  දන්ශන් ශදසැම්බර් 28 ශවලධදා. එදා තෙයි අශවක් 
ඇෙතිවුනුත් දින්ුම්  දන්ශන්. එදා ඉහටා අපි ්ශයත් යන්ශන් 

අ ත් ගෙවක්. ඉදින් අන්ුද්ද ුරළ ශහෝ ශෙොව කාටය ුරළ ශහෝ- 
ෙෙ දන්ශන් වැහැ ශකොච්චර කල් ද කියටා. ශම් ශගොල්ටන් 

කියවවා, අන්ුද්දයි ොස 8යි කියටා. ෙෙ වම් හිතන් ඉන්ශන් 
ටබව අශගෝසනුර 17 ශවලධදා තෙයි ෙශේ ්ඩුක්ශ , ෙශේ ෙන්ත්රී 

ධුරයට අන්ු ද 4 පිශරන්ශන් කියටා. අපට ඒ කාටසීොව ුරළ 

යන්ව තිශබව ඉතාෙ ශකටි ගෙවක තෙයි අපි හිරශවටා 
තිශබන්ශන්. ඒකට ශටොකු බටප්ෙක් සි ද කළා, ඔක්ශතෝබර් 2) 

වැලධදා ඇති කරුන අරගළය.  ඒ කළ ෙහා පහත් වැඩය ුරළ 
ඉහශගවයි අපි ඉසනසරහට යන්ශන්. අපි ශ ගවත්ව යන්ව ඕව්. අපි 

හන් ශද් කරන්ව ඕව්. අපි ශද් පාටව ව ශයන් අනුන්ට ඇ් ල්ට 
දිගු කර කර ඉන්ව ඕව් ශවන්ශන් වැහැ. පළහුශවලධ අන්ුද්ශද් දී 

අපි අය වැශයන්  ලධකම් ඉහගත්ත එක විතරයි කශළේ. ශදවැලධ අය 

වැශයන් තෙයි අපි ටිකක් හිටගත්ශත්. ුරන්වැලධ අය වැය ඉදින්පත් 
ශවද්දි අපිත් සෙක ජාතික ්ඩුක්වක් හදටා තිුණණු කඩුඩායෙ - 

 

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගු ෙන්ත්රීුරෙලධ, ඔබුරොට තවත් විවාඩි  ශදකක කාටයක් 

පෙණයි තිශබන්ශන්.  

 

ගුණ එඩ්වඩ් ගුණම ේ්කර මහසතා 
(மாண்புமிகு எட்வட் குணயசகர) 

(The Hon. Edward Gunasekara) 

සනුරතියි, මූටාසවාූපඪ ගු ෙන්ත්රීුරමියලධ.  

ුරන්වව අන්ුද්ද ශවද්දි අශේෙ ජාතික ්ඩුක්ශ  පින්සන විවිර 
ශද්වල් කරටා ශම් ්ඩුක්ව එක දිගට කරශගව යන්ව ශවොහැකි 
වව විධියට කඩාකේපල් කළා. ශම්ක රහසක් ශවොශවයි. රශට්ෙ 
අය දන්වවා. ටට පසුව ඉදින්පත් කරුන ශම් හතරශවලධ අය වැය 
තෙයි අපි තලධ පක්යයක්, තලධ ්ඩුක්වක් හැටියට ශගවාුන  අය 
වැය.  ශම් අය වැශයන් තෙයි ශම් රශට් මිලධසුන්ව අපි ශකිතන් 
කරටා ගන්ශන් කියව එක ෙෙ විශ ේයශයන් ෙතක් කරවවා. 
ශපොඩි එකාශේ ඉහටා, ශෙොන්ටිශසෝන් දුවාශේ ඉහටා,  වැඩිහිටියා 
දක්වා  සිතා බටා ොංගට සෙරවීර ඇෙතිුරො  වැඩ කරටා 
තිශබවවා.  

ඒක තෙයි ශෙහි තිශබව වැදගත්කෙ. මූටාසවාූපඪ ගු 
ෙන්ත්රීුරමියලධ, ශම් අය වැය ගැව ශදොසන කියන්ව ුනළුවන්; 
විශ චවය කරන්ව ුනළුවන්. ඒක ඒ ශගොල්ටන්ශේ කාර්යභාරය. 
වහුත් ශම් ුරළ ඉහශගව  ශම් ගෙන් ෙශේ ඉසනසරහට යන්ව අපට 
ුනළුවන්. ෙෙ වි නවාසශයන්  කියවවා, ඉදින් කාටසීොව ුරළ ශම් 
රශට් ජවතාව ශවනුශවන් අපට කරන්ව ුනළුවන් හැෙ ශදයක්ෙ 
කරවවා කියටා. ඒ ලධසා විපක්යශආ අය කියව කටකාාවටට 
ඔබුරෙන්ටා රැවශටන්ව එපා; ශම් රශට් ජවතාව රැවශටන්ව එපා.  
අපි වැසිකිලි හදද්දී, වැසිකිලි කටවල් කාා කරන්වත් පටන් 
ගන්වවා. අන්ව ඒ වැසිකිලි කටවල්වටට යට ශවන්ව එපා කියටා 
ෙෙ විශ ේයශයන්ෙ ෙතක් කරවවා. වැසිකිලි කටවල් වාශේ 
කටවල්වලින් ශම් රට විවා  කරන්ව ුනළුවන්. අපි දන්වවා, ශම් 
පාර්ලිශම්න්ුරශ   වැසිකිලි කටවල් 

[මූලා්නමේ අණ පරිින ඉවත් කරන ලී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ඉන්ව බව. ඒ අයශගන් ශම් රට විවා  ශවන්ව ුනළුවන්. ශම් 

ශසේවය කරව වායකයන්ට විවිර ෙඩ ගහන්ව ුනළුවන්. ඉදින් 

කාටසීොව ුරළ ශම් අය වැය ඉසනසරහට දාශගව ඒ ුරිතන් 

"ගම්ශපරිතය" ශගවැවිත්,  ඒ වාශේෙ "එන්ටර්ප්රයිසන ශ්රී ටාංකා" 

ශගවැවිත්,   ඒ වාශේෙ අශවකුත් සිය ෙ කටුතුරවලින් ශම් රට 

ඉසනසරහට ශගව යවවා. අපට පසුගිය කාටසීොව ුරළ කරන්ව 

බැන් ශවච්ච ශබොශහෝ ශද්වල් තිශබවවා. අපි රැකියා ටබා ශදවවා; 

උපාධිරාන්න්ට රැකියා ටබා ශදවවා. ශම් රශට් හැෙ ශකශවකුටෙ 

ශකිතන් වැඟී සිටින්ව ුනළුවන් ්කාරශආ වැඩ කටුතත්තක් සහහා  

අපි ඉසනසරහට යවවා කියව එක ෙතක් කරමින්, ඔබුරමියට 

සනුරතිවන්ත ශවමින් ෙෙ ලධහඬ ශවවවා. සනුරතියි. 

 

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ශබශහොෙ සනුරතියි.    

ක්ළකට, ගු වාසුශද්ව වාවායක්කාර ෙන්ත්රීුරො.  ඔබුරොට 

විවාඩි 10ක කාටයක් තිශබවවා. 
 

[අ.භා.  4.2(] 
 

ගුණ වාසුමශව නානායක්කාර මහසතා 
(மாண்புமிகு வாசுயதவ  ாணாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

මූටාසවාූපඪ ගු ෙන්ත්රීුරමියලධ,  ඔබුරමියට සනුරතියි.   

දිව 41 කුෙන්්රණය ගැව වැවත වැවත කි වා.  ෙෙ හිතව 

විධියට එෙ කුෙන්්රණය සි ද වූශආ ශම් ලධසායි.   පාර්ලිශම්න්ුරව 

විසුුවා හැර ජවෙතය විෙසා ෙහෙැතිවරණයක් පැවැත්වීෙට ගනු 

ටැූ  තීරණය වැළැක්වීෙට ශගව ගිය කුෙන්්රණය තෙයි ශෙතැව 

කුෙන්්රණය හැටියට අපට හඳුන්වන්ව තිශබන්ශන්. ඒ ලධසා ශම් 

දිව 41නුත් අපට වැඩි දිව ගණවක් තහවම් කරුන ්ඩුක්වක්  

විධියටයි ඉන්ව සි ද න්ශඩු.  අශේ කැම්වට් ෙඩුඩටය තහවම් 

කළා. ෙට කන්ු හන් ශපන්නුශවොත් ශහොහයි, ශෙන්ව ශම් සාංඝටක 

අනුව; ශෙන්ව ශම් ගණවය කිරීෙ අනුව; ශෙන්ව ශම් දිව ගණව 

ුරළ ශෙන්ව ශම් ප්රොණශආ කටුතුර කරන්ව බැන් න්ණා කියටා. 

එශහෙ කියන්ව කාටවත් ුනළුවන්කෙක් වැහැ. සාංඝටක 

ශපන්වන්ශවත් වැහැ. ගණවය කරන්ශවත් වැහැ. කරන්ව බැන් 

න්ණු හන්ය ශපන්වන්ශවත් වැහැ. ඒ ලධසා ශෙතැව ශවටා 

තිශයන්ශන් අඬන්ව හිටුන මිලධහාට ඇහැට ඇ් ල්ශටන් ඇන්වා 

වාශේ වැඩක්.  දැන් ඔක්ශකෝෙ කඳුළු ශපරාශගව අඬන්ශන් දිව 

41 කාාව කියාශගව. කරන්ව බැන් ශවච්ච ඔක්ශකෝෙ ශද්වල් ඒක 

ෙත්ශත් පටවමින් යන්ශන්.  

ටළකට,  තහුන්වාන්ශසේටා 2014 ඉහටා ්ඩුක්වක් හැටියට 

ශවොශයකුත් කටුතුර කරශගව ්ුන බව අපි දන්වවා. ශවොශයකුත් 

ශයෝජවා ශගව ්වා. ඒවා හැකි තරම් ක්රියාත්ෙක කළා. ඒ 

වාශේෙ ශම් රශට් ෙහජවයාට අය වැය ුරවක් ශගව ්වා. දැන් 

ශම් ඔක්ශකෝෙ කරටා ඉවර ශවටා 2018 ශපබරවාන් ොසශආ  

විභාගය තිේබා. 2018 ශපබරවාන් ොසශආ තිුණණු  විභාගශයන් 

තහුන්වාන්ශසේටා ශහොහටෙ fail.   ඒ ශෙොකද කියටා අපි ්පසු 

හැන්ටා බටන්ව ඕව්. ශම් මිලධසුන්ට දැලධටා වැහැ, ඔබුරෙන්ටා 

කළා කියව කිසි ශදයක්. එශහෙ දැනුණා වම්, ඒ අය ක්ට වඩා 

ශවව result එකක් ශදවවා ශන්. ඒ ලධසා ෙෙ කියන්ශන් 

තහුන්වාන්ශසේටාශේ ශම් අය වැය බැ වාෙ ටසනසවට ශපශවව 

එශහත් ඇත්තටෙ කිසිෙ ටක්යණයක්, ගුණයක්, ගතියක් වැති අය 

වැයක්. බැ වාෙ ටසනසවට ශපවව වහුත් ඇත්තටෙ එශහෙ 

ටක්යණයක්, ගුණයක් වැති අය වැයක්. ෙෙ දකින්ශන් එශහෙයි. 

ශකශසේ වහුත් දැන් ශම් අය වැය ශගව එමින් කි වා,  "අපි රජශආ 

ශසේවකයන්ට ශෙච්චර පඩි වැඩි කළා; අපි  ශෙන්ව ශම් ප්රොණයට 
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පාර්ලිශම්න්ුරව 

මිලධසුන්ට  දන්නු සෙෘද්ධි සහවය වැඩි කළා" කියටා. එශහෙ වම් 

මිලධසුන්ට ශම්ක දැශවන්ව එපා යැ.  "තහුන්වාන්ශසේටා ශම් 

කරටා තිශබන්ශන් ශටොකු උද වක්. ඒ ලධසා ඡන්දය ශදන්ව ඕව්" 

යි කියව එක ඒශගොල්ටන්ට දැශවන්ව ඕව් ශන්. වහුත් ඒක 

ශවොශවයි, තහුන්වාන්ශසේටාට අන්තිෙට විිනන්ව න්ශඩු. අන්තිෙට 

ශම් සිය  ශද්වල් තහුන්වාන්ශසේටාට ්පසු කැරකිටා ්ශ  

ශකොඩි විවයක් වාශේ. දැන් තහුන්වාන්ශසේටා ශෙොවවාද 

ශපොශරොන් ද ශවොන්ශඩු? ශපොශරොන් ද ශවොන්ණු ශදයක් වැහැ ශන්, 

්ඩුක්වක් හැටියට. වහුත්, ශම් ශපොශරොන් දවලින් ඉටු කශළේ 

ශෙොවවාද?  ෙෙ ්ශයෙත් ඒවා ගැව කියන්ව යන්ශන් වැහැ, 

අශේ අශවක් ෙන්ත්රීවු ඒ ගැව කියුන ලධසා.  ශපොශරොන් ද න්ණු 

ශද්වල්; ශපොශරොන් ද ඉටු ශවොවූ හැටි; ඒවා ශබොු ශපොශරොන් ද 

බවට පත් ශවච්ච හැටි එුරෙන්ටා කි වා.  

කියෙවක් තිශබවවා ශන්, "අනුන්ට කැපූ වශළේ තෙන් 

වැශටවවා" කියා. අනුන්ව රවටන්ව ගිහිල්ටා අන්තිෙට 

රැවශටන්ශන් තෙන්ෙයි.  එවැලධ කියෙන් ශම් ්ඩුක්වට ෙවාව 

ගැළශපවවාය කියා ෙෙ හිතවවා. 

ටළකට, ෙෙ ෙශේ කාාශ  ප්රරාව ශකොටසට එන්ව කැෙැතියි.  

මිලධසුන්ට ණය දීෙ තෙයි තහුන්වාන්ශසේටා ප්රරාව ශත්ොව 

කරශගව තිශබන්ශන්.  ඒ කියන්ශන්, විවිරාකාර ශද්වල්වටට ණය 

දීෙ. ්ඩුක්ව ණය උගුටක පටටැවිටයි  ඉන්ශන්.  ්ඩුක්ව දැන් 

මිලධසුන්ටත් ඒ උගුටෙ අටවන්ව හදවවාය කියායි සෙහු 

කියන්ශන්. මිලධසුන්ශේ ්දායම් ඇහින්ටා තිබීෙ තෙයි අද තිශබව 

ශටොකුෙ ප්ර නවය. ඇයි ඒ? ගම්මින්සන, කුුඳු, ශත්, රබර් ඇුරළු කෘෂි 

ලධයනපාදවවට මිට පහත වැටී තිශබවවා. දැන් මිලධසුන්ශේ ්දායම් 

ඇහින්ටා, වියදම් වැඩි ශවටා. අන්ු ද ුරවට ශපොයින්ට් 78කින් 

ජීවව අාංකය වැකටා තිශබවවා. අශේ ්ඩුක්ව කාටශආ අන්ු ද 

10ක් ුරළ ජීවව අාංකය ඉහළ ගිශආ ශපොයින්ට් 48කිනුයි. 

එතශකොට, ශම් රශට් මිට වැඩි වීශම් ශ ගය ශකොපෙණ ශ ගයකින් 

සි ද ශවමින් තිශබවවාද කියා හිතා ගන්ව ුනළුවන්. අශවක් 

කාරණය තෙයි, ණය බර වැඩි වීෙ. ්දායෙ ඇහිශරවවා, වියදෙ 

වැඩි ශවවවා, ණය බර වැඩි ශවවවා. සොගම් පැත්ශතන් 

බැ ශවොත්, සොගම් තිශබන්ශවත්  ඒ තත්ත්වශආයි. ශම් රශට් 

තත්ත්ව යත් ඒකයි. ශම් රශට් වැඩිෙවත් පන්ල්වට තත්ත්වයත් 

ඒකයි. ඒ ලධසා තවත් ණය ගන්ව ඉඩක් වැහැ. තහුන්වාන්ශසේටා 

අක් ශපොිතයට, ශපොලී රහිතව ශදව ණයවලින් තෙන්ශේ ශගදර 

ශදොශර් ශවටා තිශබව ණය ශගවන්ව ුනළුවන් ශ වි. ඒ ශදව 

ණයවලින් එවැලධ ශද්වල් කරවවා හැර ශවව කරන්ව ුනළුවන් 

ශදයක් වැහැ. 

බටන්ව, ශම් රශට් ්දායම් ශබදී යව විධිය. සියයට 20ක් වව 

ඉහළෙ ්දායම්  ටබව අයට ජාතික ්දායශෙන් සියයට 80ක්  

යවවා. ටළකට, සියයට 80ක් පෙණ වව අක් ්දායම් ටබව, ෙැද 

්දායම් ටබව ජවයාට  ශබදී යන්ශන් ජාතික ්දායමින් සියයට 

20  යි. ටළකට බටන්ව, බ ද පවවව හැටි. ශම් රශට් සියයට 84ක් බ ද 

ගන්ශන් අර අක් ්දායම්ටාභී, ෙැද ්දායම්ටාභී ජවතාවශගනුයි. 

ඉහළ ්දායම් ටබව ුනද්ගටයන්ශගන් බ ද ගන්ශන් සියයට 14යි. 

ශම් සක්කරණය අරශගව බැ වාෙ ශපශවවවා, ඇත්තටෙ ශම් ර ට 

තිශබන්ශන් ශබෝම්බයක් ෙත බව. ශම් විධියට  ගිශයොත් වි ාට 

පිපිරීෙක් ඇති වීෙ වළක්වන්ව අොුයි.  

ශම් ්ඩුක්ව බටයට ්ුන ශවටාශ  ඉහටාෙ කියවවා, වර බ ද 

හා ඍජු බ ද )0 සහ (0 අතර අනුපාතයකට ශගශවන්ව ඕව්ය 

කියා. වහුත්, එහි ප්රතිවිුද්ර ශද් තෙයි ශකශරමින් තිශබන්ශන්. 

සියයට 84ක් වර බ ද. සියයට 14ක් සෘජු බ ද. දැන් ශම් විධියට ශම් 

රශට් ්දායම් ශබදී යාෙත්, බ ද එකුර කිරීෙත් කරශගව ගිශයොත් 

ඇත්තටෙ ශම් ්ඩුක්වට 2018 ශපබරවාන් 10වව දා ටැුණණාටත් 

වඩා භයාවක ප්රතිලටයක් ටැශබන්ව ුනළුවන්. ශම් ්ඩුක්ව රාජය 

්දායම් වැඩි කර ගන්ව හිතවවා වම්, අපට තිශබවවා 

ශයෝජවාවක් කරන්ව. තහුන්වාන්ශසේටා හැෙදාෙ කියවවා, අපි 

ශයෝජවාවක් කරන්ශන් වැහැ. ලධකුශඩු විශ චවය කරවවා 

විතරයි කියා. වැහැ, අපි ශයෝජවාවකුත් කරවවා, රාජය ්දායම් 

වැඩි කර ගන්ව. රශට් සි ද වව ඉහළෙ ගනු ශදනුවලින් සියයට 

එකක බද්දක් අය කශළොත් අපට ුනළුවන්, රජයට වි ාට ්දායෙක් 

එකුර කරගන්ව. එශහෙ න්ශණොත් රාජය ්දායෙ දළ ශද්ීයය 

ලධයනපාදිතශයන් සියයට 30ක කිට්ටුවට ශගශවන්ව ුනළුවන්. 

එශහෙ න්ශණොත් ශම් අ ශඬෝවැඩියාව වැහැ. වහුත්, 

තහුන්වාන්ශසේටා ඒකට අත තියන්ශන් වැහැ; ඉහළ 

ගනුශදනුවටට අත තියන්ශන් වැහැ. ඉහළ ගනුශදනුවලින් සියයට 

එකක් බැන් වම් ද ෙ ගණවක් අය කළත් ශම් වි ාට හුදට එකුර 

ශවන්ව ුනළුවන්. වහුත්, තහුන්වාන්ශසේටා බටන්ශන් ශම් රශට් 

අක් ්දායම් ටබව ජවතාව සූරාශගව කාටා ශම් රශට් බ ද ්දායෙ 

ශහොයන්වයි. 

ටළකට බටන්ව, ශවළහ පරතරශආ වැඩි වීෙ ගැව. ම්ලියව 

10ක ශවශළහ පරතරයක් තිශබවවා. ටළකට, ්වයවශආ මිට 

වැඩි වී තිශබවවා.  ශගන්වව හැෙ භාඩුඩයකෙ මිට වැඩි ශවවවා. 

ටළකට, අපවයවශයන් අපි ටබව ්දායෙ අක් ශවන්ව එක 

ශහේුරවක් තෙයි, ුපියට කඩා වැටීෙ.    

ෙෙ එශහෙ කියන්ශන් ඇයි? අපවයවය කරවවාය කියා අප 

ටබව ්දායශම් සාංචාරකයන්ශගන් එව ්දායාෙ අඩාංගුයි; 

ශප්රේයණවලින් එව ්දායෙ අඩාංගුයි. ශම්  සාංචාරකයන්ශගන්  එව 

්දායෙ ශවනුශවන් අපි යම් වැයක් කරන්ව ඕව්, ්වයව 

භාඩුඩ. ඒ විධියට ඇක ම්වටටත් ශයදන්ම් හැටියට ්වයව 

භාඩුඩ  න්වෙවායි. එෙ ලධසා ශයදන්ම්වට මිට වැඩි ශවවවා.  ඒ 

අනුව අපවයවශආ ඉපැමේම් ප්රොණය අක් ශවවවා.  

ටට අෙතරව තහුන්වාන්ශසේටා දන්වවා, ශම් රශට් 

ශපොශහොසත් උදවිය ශඩොටර්වලින් ශකොච්චර වියදම් කරවවාද 

කියා.    තෙන්ශේ කා ස පත් හරහා,  එශසේ වැත්වම් තෙන්ශේ 

අ ත්  online  රෙය  හරහා ශම් රශට් සල්ලි  තිශබව උදවියට 

ඕව් හැටියට වියදම් කරන්ව ුනළුවන්.  

 

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබුරොට තව විවාඩියක කාටයක් තිශබවවා.  

 

ගුණ වාසුමශව නානායක්කාර මහසතා 
(மாண்புமிகு வாசுயதவ  ாணாயக்கார)  
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ශහොහයි,  මූටාසවාූපඪ ගු ෙන්ත්රීුරමියලධ.  

ටළකට බටන්ව, ශම් රශට් ශඩොටර්  හුදල් ඉවතට ඇදී යව 

්කාරය. ශම්ක තෙයි IMF  එශකන් අපට ශයෝජවා කළ වැඩ 

පිිතශවළ.  ඒ කියන්ශන්,  අශේ  රටට එව විශද්  හුදල් පාටවය 

කරන්ශන් ශපෞද්ගලික බැාංකුයි. ෙහ බැාංකුව ශවොශවයි.  අශවක් 

පැත්ශතන් අශේ ුපියශල් වටිවාකෙත් පහත වැශටන්ව 

න්වෙවායි.  එය  IMF   එශක් ලධයෙයක්. ඒවා ලධසා ශම්  රශට් ඇති 

න්ණු ණය බර, ඒ වාශේෙ ශම් ෙෙ කි ව හැෙ ශදයක්ෙ ලධසා ඇති 

න්ණු  ඒ වි ාට අර්ුණදය කළු සල්ලි ලධසා තවත් වැඩි වන්ව පටන් 

ගත්තා. ශම් ්ර්ිකකශආ තිශබව කළු සල්ලි ප්රොණය කන්ුවත් 

දන්ශන් වැහැ. කළු සල්ලි තිශබව අය කැෙති හැටියට ්වයවය 

කරවවා.  ඒ ප්රොණයට ශඩොටර් ශම්  රශටන් පිට ශවටා යවවා. ඒ 

ප්රොණයට ුපියශල් වටිවාකෙ වැශටන්ව පටන්  ගන්වවා. ශම් 
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ප්රපාංචය ුරළ තෙයි, ශම් රශට් අර්ුණදයත්, ශම් රශට්  අද අපි හුණපණ 

ශදව විවා යත් සිද්ර ශවටා තිශබන්ශන්.  එෙ ලධසා අද අපට  

වුහාත්ෙක ශවවසනකෙක් අව යයි. එශසේ වැතිව, උඩින් පින්තාු 

කිරීම්වලින් ශම් ප්ර නවය  විසහන්ව  ුනළුවන්කෙක් වැහැ. එෙ ලධසා 

අපට රාජය ්දායෙ වැඩි කරව රෙයක් තිශබන්ව  ඕව්.  

 
මම අව්ාන වශ්මය්ද මේ කාරණයත් කිය්දන ඕනෑ. 

ඇමමරිකාව, ඉරානය ්මඟ අවුලක් ඇින කර මගන 

ිනමබනවා. ්ේබාධාක පනවා ිනමබනවා. ඒක අමප් 

මත්වලටි  වැදුමණ්;  අ පට ලාභයට ලැමබන මපට්රල්වලටි  

වැදුමණ්.  එම ිය්ා අපි ඇමමරිකාවට කිය්දන  ඕනෑ,  

අමප් ව්දිනය මගව්දන ඕනෑය කියා. මේ ිය්ා අපි වැිය 

කුඩා රටවල  ජීවත් මවන අයට මමොකා  ව්දම්ද?  අා  අමප් 

රබර් ටිකට  මිලක් නැහසැ. ජාවාරේකාරය්ද ිය්ා 

ගේමිරි ප්වලට, කුණංකාවලට මිලක්  නැහසැ. මේ තත්ත්වය 

තු  සිදුවන මතල් මිල වැපෝවීම අපට බලපානවා. ඒ ්මගම 

ඉරානයත් ්මග ින මබන අමප් මවම ඳ කටුතතු අවහිර 

මවලා ිනමබනවා. මේවා ඇමමරික්ද අධිරාජයවාා මේ 

ක්රියාකාරිත්වමේ  විපාක හසැටියට අපි  ා ්දනවා නේ, අපි 

හසැමම ම එකතුමවලා  ඒ මවනුමව්ද  නැඟී සිටි්දන ඕනෑ. 

නමුත්, ඇමමරික්ද අධිරාජයවාා මේ  ්පත්තු මලව 

ක්දමනකු හසැටියට සිටින  තමු්දනා්දම ේ්ලාමේ මුා ල් 

ඇමිනවරයාට ඒක කිය්දන ණත්ම ශ්ක්ිනයක් නැින බව 

කියමි්ද,  මමේ වචන ප්වල්පය අව්්ද කරනවා.  

       
ගුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

සනුරතියි. ක්ළකට, ගු සි සලධ ජයරත්ව ෙන්ත් රීුරො.  

ටට ප්රාෙ, කන්ුන් ශහෝ ගු ෙන්ත් රීවරයකු මූටාසවය සහහා 

ගු ශහේයා විතාවශේ ෙන්ත් රීුරොශේ වෙ ශයෝජවා කරන්ව.  

 
ගුණ මුජිබුර් රහුමා්ද මහසතා  
(மாண்புமிகு முஜிபுர் ரஹுமான்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

 මූටාසවාූපඪ ගු ෙන්ත්රීුරමියලධ, "ගු ශහේයා විතාවශේ  

ෙන්ත් රීුරො දැන් මූටාසවය ගත ුතුරය"යි ෙෙ ශයෝජවා කරවවා. 

 
ගුණ  (වවා ය) කවි්දා  මහසේෂා්ද ජයවර්ධාන මහසතා  
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலா ிதி) கவிந்த யஹஷான் 

ஜயவர்தன) 

(The Hon. (Dr) Kavinda Heshan Jayawardana)  

 
විසි්ද ්පකර කරන ලී. 
ஆயமாதித்தார். 
Seconded. 

 
ප්රශ්පනය විම්න ලින්ද, ්භා ්ේමත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනතුුණව  ගුණ ශ්රියාිය විමේවික්රම මහසත්මිය මූලා්නමය්ද ඉවත් 

වූමය්ද, ගුණ මහසේෂා විතානමේ මහසතා මූලා්නාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, மாண்புமிகு (திருமதி) ஸ்ரீயாணி வியஜவிக்கிரம 

அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்று அகலயவ, மாண்புமிகு யஹசா 

விதானயக அவர்கள் தகலகம வகித்தார்கள். 

Whereupon  THE HON.(MRS.) SRIYANI WIJEWICKRAMA left the 
Chair, and THE HON. HESHA WITHANAGE took the Chair. 

[අ.භා.4.37] 
 

ගුණ අනුර සිඩ්ිය ජයරත්න මහසතා 
(மாண்புமிகு அனுர சிட்னி ஜயரத்ன) 

(The Hon. Anura Sidney Jayarathne) 

මූටාසවාූපඪ ගු ෙන්ත් රීුරෙලධ, ෙශේ කාාව පටන් ගන්ව 

කලින් ෙෙ ශම් කාරණය සහහන් කරන්ව ඕව්. ක්ට ශපර  කාා 

කළ අශේ ේ ශයයනස ෙන්ත් රීවරශයක් වව ගු වාසුශද්ව 

වාවායක්කාර ෙන්ත් රීුරො, "අධිරාේ යවාදින් ශෙශහෙයි" කියා 

ඇශෙන්කාවට ශබොශහොෙ අපහාසයක් කළා. එුරොශේ ළෙයි 

අධ් යාපවය ටැුණශ  ශකොයි රශට්ද දන්ශන් වැහැ. 

[බාරා කිරීෙක්] ශකොශහේද?  ඇශෙන්කානු රාජයශආ ශවොශවයි?  

අශන්! ගු ෙන්ත්රීුරෙලධ,"අර ශෙොකක් ශදෝ තියාශගව 

ශෙොශකන්ශදෝ කරවවා වාශේ" වැඩ කරන්ව එපා.  

තහුන්වාන්ශසේට ඇශෙන්කාවට යවා ළෙයින්ට උගන්වන්ව 

ශහොහයි. [බාරා කිරීෙක්] එශහෙ කරටා ශෙතැව ශද් ශප්රේමිශයක්  

ශවන්ව හදවවා; ෙහා ශටොකු වීරශයක් ශවන්ව හදවවා.  

තහුන්වාන්ශසේ ෙහ ශටොකු ජාතිවාදශයක්. හැබැයි තහුන්වාන්ශසේ 

ජාතිවාදය වුනරව අර ෙහ ඇෙතිත් එක්ක කරට අත දොශගව දීග 

කවවා.  

ශෙශහේ සිාංහට ශබෞද්රයන්ට කියවවා, 'ෙෙ ෙහ ශටොකු 

ශද් ොෙකශයක්' කියා. ශෙොවවාද, ෙන්ත්රීුරෙලධ  ඔබුරොශේ ශම් 

දිව ශදශක් කාා? දිව ශදශකන් කාා කරන්ව එපා.  

මූටාසවාූපඪ ගු ෙන්ත්රීුරෙලධ, අපි 2014 ශම් රජය භාර 

ගත්තාට පසුව අපට ලධවැරදි විධියට තලධ රජයක් හැටියට වැඩ 

කරන්ව අවසනාාව තිුණශඩු වැහැ. ශෙය අපි, තහුන්වාන්ශසේටා 

කන්ුත් දන්ව ශදයක්. අපි කාශගන්වත් ශම් කාාව කියන්ශඩු 

වැහැ. ො ශම් කාාව කියන්ව ඕව්. ශම් ්ඩුක්ශ  ප්රරාලධයා 

තෙයි ජවාධිපතිුරො. ශම් ජවාධිපතිුරො පත් කර ගත්ශත් අපි. 

හැබැයි, අපි එුරො පත් කර ගත්තාට පසුව, එුරො අපට 

සතියක්වත් ශම් වැශ ස හන්යට කරන්ව  දන්ශන් වැහැ. එුරො 

ජවාධිපති හැටියට පත් ශවටා සතියක් යවශකොට ශ්රී ටාංකා ලධදහසන 

පක්යශආ වායකයා න්ණා. එුරො ශ්රී ටාංකා ලධදහසන පක්යශආ 

වායකයා න්ණාට පසුව, එුරො බටයට පත් කරුන හැටශදටක්යයක් 

ජවතාව ගැව බැ ශ  වැහැ. තව අන්ු ද පහකින් එව 

ජවාධිපතිවරණශයන්  ෙෙ ශකොශහොෙද ජවාධිපති ුනටුශ  වාඩි 

ශවන්ශන් කිය ි ා තෙයි එුරො සිහිව ෙැ ශ . අශේ 

අගෙැතිුරොශේ කකුශටන් ඇද්දා. ඒක තෙයි ඔක්ශතෝබර් 2)වැලධ 

දිව එුරො කශළේ. ඒක කර ශපන්නුවා. ඔක්ශතෝබර් ෙස 2)වැලධ 

දිවට කලින් සිය  වැඩ කටුතුරවටට බාරා ඇති කළා. ඒක ශම් 

රටෙ දන්වවා. ඒක එිතයට ්ශ  පසු ගිය ඔක්ශතෝබර් 2)වැලධ 

දිවයි. ටට කලින් අපි ෙහ ුන දොකාර ප්ර නවයක් ඇුරශළේ හිටිශආ. 

අපට ලධවැරදිව රජයක් විධියට වැඩ කරන්ව  දන්ශන් වැහැ. ඒක 

ශම් රශට් සිය ශදවා දන්වවා. ඒ සිය  බාරාවන් තිම්යදී තෙයි 

අශේ ගු හුදල් ඇෙතිුරො ශෙවර අය වැය ශල්ඛවය ඉදින්පත් 

කශළේ. අපි අය වැය ශල්ඛවශආ තිශබව ණපකක් ශහොහ ශද්වල් 

දකිවවා.  

අපි ශම් වව විට ශෙොවවාද කශළේ කියා අහවවා. ශම් රශට් 

ශසෞඛය අාං ය ගත්ශතොත්, ශසෞඛය ක්ශයේ්රශආ ශටොකු දිුතණුවක් 

ටබටා තිශබවවා. අද ශරෝහල්වට ශේත් ශහේත් ටික තිශබවවා. 

අ තින් ශරෝහල් ඉදිශවටා තිශබවවා. දැවට තිශබව ශරෝහල්වට 

පහසුකම් වැඩි ශවටා තිශබවවා. ක්ට ශපර කාා කළ 

ෙන්ත්රීුරෙන්ටා ඇණපවා, "අපි පසුගිය අය වැය ශල්ඛවවලින් ඇති 

කරුන, ඉදින්පත් කරුන  ශද්වලින් ශෙොවවාද ශවටා තිශබන්ශන් 

කිය ි ා.  
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පාර්ලිශම්න්ුරව 

අපි "ළකෙ පාසට - ශහොහෙ පාසට" වැඩසටහව ඉදින්පත් කළා. 

"ළකෙ පාසට - ශහොහෙ පාසට" වැඩසටහව යටශත් වාගන්ක 

පහසුකම් සහිත පාසල්වටට අෙතරව ගම්බද අක් පහසුකම් තිුණණු 

පාසල්වටට පහසුකම් ටබා  දන්වා. අපි පසු ගිය පළහුවැලධ දිව 

විවිර පහසුකම් සහිත ශගොඩවැ් ලි, ුනසනතකාට, දුවන්ට 

අරයාපවය ටබා ගත හැකි පහසුකම් ඇති කර  දන්වා. ්ඩුක්ව 

වි ාට හුදටක් ටබා  දන්වා. ඒ විතරක් ශවොශවයි. අශේ ප්රශද්  

ගත්ශතොත්, අශේ ප්රශද් වට වි ාට ව ශයන් වකුගක් ශරෝගීන් 

ජීවත් ශවවවා.  රාජපක්ය ්ඩුක්ව වකුගක් ශරෝගීන් ශවනුශවන් 

කිසිෙ ශදයක් කර තිුණශඩු වැහැ කියව එක ෙෙ කියන්ව ඕව්. 

අද උුරු ෙැද පළාශත්, ශපොශළොන්වුව, අනුරාරුනර,  

්රිකුණාෙටය, කුුණ්ගට, අම්පාර වාශේ දිසන්රික්කවට වකුගක් 

ශරෝගීන් වි ාට සාංඛයාවක් සිටිවවා. ඒ ශරෝගීන් ශවනුශවන් අපි 

ශම් ්ඩුක්ව භාර ගන්වශකොට ටබා  දන්ශන් ුපියල් 400යි. අද 

ශබශහත් ගන්ව වකුගක් ශරෝගීශයක් ුපියල් 4,000ක ප්රතිටාභයක් 

ටබවවා. ඒ වාශේෙ අපි බටයට එවශකොට ්බාධිතශයකුට  

ුපියල් 400යි  දන්ශන්. අපි ්බාධිතශයකුට ටබා ශදව හුදට 

ුපියල් 3,000ක් කර, ශෙවර අය වැශයන් එය ුපියල් 4,000ක් 

දක්වා වැඩි කර තිශබවවා. ශම් අපි කරුනවා. අපි වාගන්ක අය දිහා 

ශවොශවයි බැ ශ .  

අපි ජට සම්පාදව ශයෝජවා රෙ ඇති කළා. ශපොශළොන්වුව 

දිසන්රික්කය ගත්ශතොත්, ශම් වව විට ශපොශළොන්වුව දිසන්රික්කශආ 

එක ප්රාශද්ීයය ශල්කම් ශකොට්සාසයකට ුපියල් ශකෝටි (00කට 

වැඩිය වැය කර තිශබවවා. ෙැිනන්ගින්ය ප්රාශද්ීයය ශල්කම් 

 ශකොට්සාසය ගත්ශතොත් වළ එළටා පින්සි ද ජටය ටබා ශදවවා. ඒ 

වාශේෙ ජටය පින්සි ද කරව filter ගම්වට සවි කර තිශබවවා. ඒ 

වාශේෙ අද එෙ ප්රශද් ශආ තිශබව සාොවය ශරෝහල්වටට වකුගක් 

ශරෝගීන්ශේ ශල් පින්සි ද කරව යන්්ර ටබා දී තිශබවවා. එවැලධ 

පහසුකම් දීටා තිශබවවා. අපි සල්ලි ණයට අරශගව ශටොකු ෙැජික් 

ශපන්නුශ  වැහැ. ශම් සිය  ශද්වල් කශළේ බාරා ෙැද්ශදයි. ශම් 

සිය  ශද්වල් කරවශකොට එක මිලධශහක් අශේ කකුශටන් ඇද්දා. 

අශේ ඇුරශළේෙ කුහක විධියට බටාශපොශරොත්ුර තියාශගව 

එක්ශකශවක් හිටියා. එයා ශම්වා අපට කරන්ව  දන්ශන් වැහැ.  
 

ගුණ වාසුමශව නානායක්කාර මහසතා 
(மாண்புமிகு வாசுயதவ  ாணாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

එයා කියන්ශන් කන්ද? 
 

ගුණ ම්දත්රීවරමයක් 
(மாண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 
කන්ද කරන්ව  දන්ශන් වැත්ශත්?  
 

ගුණ අනුර සිඩ්ිය ජයරත්න මහසතා 
(மாண்புமிகு அனுர சிட்னி ஜயரத்ன) 

(The Hon. Anura Sidney Jayarathne) 

එයා කියන්ශන් ජවාධිපති. 
 

[මූලා්නමේ අණ පරිින ඉවත් කරන ලී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ෙෙ භය වැහැ. ෙෙ භය වැහැ. ජවාධිපති නෙත්රීපාට සින්ශසේවයි 
[මූලා්නමේ අණ පරිින ඉවත් කරන ලී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 දන්ශන් වැත්ශත්. කාට භශආද? එයා  දන්ශන් වැත්ශත්. ඒ වාශේ 

බාරා සමූහයක් ෙැද්ශද් අපි කටුතුර කශළේ. දැන් තහුන්වාන්ශසේටා 

ෙහා ශටොකු වීරශයෝ ශවන්ව හදවවා ශන්. ශම් වවුරු ුතද 

හහුදාවට එක ුපියටක් පඩි වැඩි කර තිුණශඩු වැහැ. හහුදා 

ශසබළු ශවනුශවන් අද අපි වැටුේ වැඩිවීෙක් කර තිශබවවා. ඒ 

ගැව ඇගමේෙකට ටක් කශළේ අපි. රජශආ ශසේවකයන් ශවනුශවන් 

ඇගමේෙක් කශළේ අපි. රජශආ ශසේවය ශවනුශවන් ුපියල් 12,500ක 

වැටුේ වැඩිවීෙක් ශවවවා. ගු ෙන්ත්රීුරො කි වා, ඒක අගය 

කරන්ශන් වැහැ කියා. කුහකශයෝ කඩුඩායෙක් ඉහටා ඒ ඔළු 

ශවවසන කරවශකොට අගය කරන්ශන් ශකොශහොෙද? අද කුහක 

ොරය ශම් ඔළු ශවවසන කරවශකොට ඇගමේෙක් එන්ශන් වැහැ. 

හැබැයි, අපි කරුන ශද්වල් බටන්ව.  ුපියල් 10,000ක වැටුේ 

වැඩිවීෙ රජශආ ශසේවකශයෝ ගත්තා, අපි ගත්ශත් වැහැ. ඒ හුදට 

රජශආ ශසේවකශයෝ ගත්තා. ශම් වතාශ  වැඩි කරුන ුපියල් 

2,500ත් රජශආ ශසේවකයන්ට ටැශබවවා. කොන්ශඩෝ භටයන්ට 

සහ හහුදා ලධටරාන්න්ට ටැශබව දීෙවාව ඒ අයට ටැශබවවා. 

හැබැයි, ශම්ක ගැව අගය කරන්ව ඔන්න්ට බැන් ශවටා තිශබවවා. 

එශහෙ අගය කිරීෙක් ඇත්ශත් වැහැ. ඒකයි ශම්ශක් ප්ර නවය. ඒ 

විතරක් ශවොශවයි, ශෙවර අය වැය ශල්ඛවශයන් අක් 

්දායම්ටාභීන්ට ලධවාස ටබාදීෙට වි ාට වැඩ පිිතශවළක් සකසන 

කර තිශබවවා. තහුන්වාන්ශසේටාශේ පාටව කාටශආ අපි දැක්කා, 

විෙල් වීරවාං  කියා ලධවාස ඇෙතිවරශයක් හිටිය බව. එුරො 

පන්ශල් මිලධසනසුන්ට විතරයි ලධවාස  දන්ශන්.  ශම් ශෙොශහොත වව 

විටත් අශේ ලධවාස ඇෙතිුරො කුුණ්ගට දිසන්රික්කශආ  දේපත් 

ජවතාවට ලධවාස 200කට වැඩිය ශබදා දීටා තිශබවවා. වැඩි 

ලධවාස ප්රොණයක් ඉදි කරශගව යවවා. තහුන්වාන්ශසේටාට 

කියන්ව ඕව්, ශෙවර අය වැය ශල්ඛවශයන් ුපියල් මිලියව 

15,000කට වැඩිය ලධවාස ඉදිකිරීෙ සහහා හුදල් ශවන් කර තිශබව 

බව.  
 

ගුණ වාසුමශව නානායක්කාර මහසතා 
(மாண்புமிகு வாசுயதவ  ாணாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ෙට විවාඩියක් ටබා ශදන්ව. 

 

ගුණ අනුර සිඩ්ිය ජයරත්න මහසතා 
(மாண்புமிகு அனுர சிட்னி ஜயரத்ன) 

(The Hon. Anura Sidney Jayarathne) 

ගු වාසුශද්ව වාවායක්කාර ෙන්ත්රීුරෙලධ, ඔබුරො ක්ට කලින් 

කාා කළා ශන්. "ගම්ශපරිතය" වැඩසටහව යටශත් 

තහුන්වාන්ශසේටා දන්වවා, ශම් වව විට,- 

 

ගුණ වාසුමශව නානායක්කාර මහසතා 
(மாண்புமிகு வாசுயதவ  ாணாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ගු ෙන්ත්රීුරෙලධ, රජශආ ශසේවකයන්ශේ වැටුප ඔච්චර වැඩි 

කර තිම්යදීත්, ඒ අය ඔබුරෙන්ටාට ඡන්දය  දන්ශන් වැහැ. ඒකට 

ශහේුරව ශෙොකක්ද කියා ඔබුරො ඇණපවා ද? 

 

ගුණ අනුර සිඩ්ිය ජයරත්න මහසතා 
(மாண்புமிகு அனுர சிட்னி ஜயரத்ன) 

(The Hon. Anura Sidney Jayarathne) 

රජශආ ශසේවකයන්ශගන් බණපතරයක් බහවා ගත්ශත්, අන්ු ද 

14කට වැඩි කාටයක් අපට ්ඩුක් බටයක් ශවොතිුණණු 

කාටයකයි. රජශආ ශසේවකයන් ශද් පාට කරණය වීෙක් ශම් 

රශට් තිශබවවා. පසුගිය කාටශආ පාට බටටා තෙයි රජශආ 

ශසේවයට බහවා ගත්ශත්. අද රජශආ ශසේවකයන්ශගන් සියයට 74ක් 

ඉන්ශන් ශද් පාටව ව ශයන් අපට විුද්ර අයයි. වහුත් අපි 

ෙනුසනසශයෝ හැටියට ඒක බැ ශ  වැහැ. ඒ කාටශආ රාජය 

ශසේවයට බහවා ගැ ම් කශළේ එශහෙයි. අපි අන්ු ද විසි ගණවක් 

්ඩුක් බටය වැතිව අශවක් පැත්ශතයි හිටිශආ. හන් ද? අන්ව ඒක 

තෙයි න්ශඩු. හැබැයි, ශම් හුදල් වැඩිවීෙ ජවතාව අතරට ගියා. ඒක 

තහුන්වාන්ශසේටා ශත්ුම් ගන්ව. "ගම්ශපරිතය" වැඩසටහව අපි 
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ගම්වට ්රම්භ කරශගව ්වා. ඒ ලධසා අශේ ගම්වට පාරවල් ටික 

හැ දණා. ඒ වාශේෙ, අපට පාසල්වටට හුදල් ශදන්ව "ගම්ශපරිතය" 

වැඩසටහව හරහා අවසනාාව ටැුණණා. ඒ වාශේෙ, 

විහාරසනාාවවටට හුදල් ටබා ශදන්ව ුනළුවන්කෙ ටැුණණා. 

මූටාසවාූපඪ ගු ෙන්ත්රීුරෙලධ, කිසිෙ රජයක් ේ න් ශම් 

ශවවශකොට ්ගමික සනාාවවට දිුතණුවට හුදල් ශවන් කර තිුණශඩු 

වැහැ. අපි පසු ගිය අන්ුද්ශද් "ගම්ශපරිතය" වැඩසටහලධන් 

්ගමික සනාාවයකට ටක්ය 4ක හුදටක් ශවන් කළා. ගු 

අගෙැතිුරො ශම් අන්ුද්ශද් ශයෝජවා කර තිශබවවා, ඕව්ෙ 

්ගමික සනාාවයකට  ටක්ය 10ක් දක්වා හුදල් ශවන් කරන්ව. අද 

අශේ ්සවවට තිශබව සිය  ්ගම්වටට අයත් ්ගමික 

සනාාවවටට අපි හුදල් ශවන් කර තිශබවවා. ඒවා ශහොහ ශද්වල්. ඒ 

විතරක් ශවොශවයි, "ගම්ශපරිතය" වැඩසටහව යටශත් අක් 

්දායම්ටාභීන්ට තෙන්ශේ ලධවස ඉදිකර ගැ ෙ සහහා එක 

පන්ටකට ුපියල් ටක්ය ුරව ගණශන්, ඒ ුනද්ගටයාශේ ලධවාසය 

ඉදිකිරීෙ සහහා අව ය මූට ද්රවය සපයන්වත් අපි කටුතුර කර 

තිශබවවා. ඒක අපි ටබා දීටා තිශබවවා. ඒ ලධසා ශෙවර අය වැය 

ශල්ඛවය ශහොහ ගුණාාංග රාශියක් තිශබවවා.  

ශෙතැවදී ෙෙ බාරා කරව ශකශවක් ගැව කාා කළා ශන්. 

ෙෙ එුරො ගැවත් කියන්ව ඕව්. එුරොට ශටොකු හුදටක් ශෙවර 

අය වැශයන් ශවන් කරවවා. එුරො ශම් හුදල්වලින් 

ශපොශටොන්වුශ  ුපියටක් ශවන් කරන්ව ඕව් තැවට ුපියල් 

1,000ක් ශවන් කරවවා. තහුන්වාන්ශසේටාට ෙෙ ශපොඩි 

උදාහරණයක් කියන්වම්. ශම් ශවවශකොට ශපොශටොන්වුශ  

උත්සව සහහා ඉදිකරව ශ දිකාවටට, soundsවටට, ශ දිකා 

සැරසිලිවටට සහ ුනටුවටට ුන දොකාර විධියට හුදල් වාසනතිවව 

්කාරශයන් වියදම් කරවවා. ෙට ළකදී අහන්ව ටැුණණා, 

විපක්යශආ ඔය පැත්ශත් සිටිව දකුශඩු ෙන්ත්රීවරශයක් ෙෙත් සෙක 

කියුන කාාවක්. ශම් ළකදී දකුණු පළාශත් ොතර දිසන්රික්කශආ ෙත් 

ද්රවය වා ක වැඩසටහවක් තිම්ටා, එක්ශකශවක්ශගන් තෙයි 

උත්සව උපකරණ අරශගව තිශබන්ශන්. ඒ ශවනුශවන් ුපියල් 

ටක්ය )9ක් ශගවටා තිශබවවා. ෙට ඔය පැත්ශත්ෙ සිටිව 

ෙන්ත්රීවරශයක් තෙයි ඒ ගැව කි ශ . ෙෙ ඒ ෙන්ත්රීවරයාශේ වෙ 

කියන්ශන් වැහැ. ශම් වාශේ වි ාට හුදල් වාසනතියක් ශවවවා. ශම් 

ළකදී ශපොශටොන්වුව දිසන්රික්කශආ ඔේුන ප්රදාවයක් තිුණණා. 

ඔේුන ප්රදාවයට ටාංකාශ ෙ මිලධසනසු 3,000ක්, 4,000ක් ශගන්වූවා. 

ශම් වව විට ශපොශටොන්වුශ  රාජකීය විදයාටශආ 4,000ට ඉන්ව 

ුනළුවන්  ාටාවක් හදටා තිශබවවා. ශම්  ාටාවට අර ශසවක 

ශගශවන්ව ුනළුවන්කෙ තිශයද්දී, ටක්ය 40කට වැඩිය හුදටක් 

වියදම් කර, ඒ  ාටාව තිශබව තැව ඉහටා කිශටෝක්ටර 14ක් එහා 

පැත්ශතන් වි ාට  ාටාවක් අරශගව, වි ාට උත්සවයක් කළා. ඒ 

හුදල්වටට ශෙොකක්ද කරන්ශන්? කාටද ශම් හුදල් යන්ශන්? කන්ද 

ශම් උත්සව  ාටා උපකරණ සපයන්ශන්? ශම් එක්තරා 

කඩුඩායෙක් විතරයි. එක්තරා කඩුඩායෙක් අද 

ශපොශටොන්වුශ  ශෙන්ව ශම් ශසල්ටෙ කරශගව යවවා. ඒ 

වාශේෙ, ශම් වව විට ශපොශටොන්වුශ  ොර්ග හදන්ව ගන්වා 

interlock ගල් සපයන්ශන් ුනද්ගටශයෝ ශදශදශවක්. ශම් ගල් 

ගන්ශන් සැපුතම්කුශවෝ ශදශදශවකුශගන් විතරයි. 

සැපුතම්කුවන් ශදශදවායි ඉන්ශන්. ශකෝටි ගණවක 

ගනුශදනුවක්. ශම්කට ශවව අය එන්ශන් වැහැ. තහුන්වාන්ශසේටා 

දන්වවා, ඉසනසර ශම් අන්තර් සම්බන්ධිත - interlock - ගල් 

ලධයනපාදවය කරව අය ගම්වට හිටුන බව. ගම්වට ශපොඩි 

වයාපාන්කශයෝ හැදිටා හිටියා.   

දැන් ශම් වයාපාන්කශයෝ සියල්ශටෝෙ වැත්තටෙ වැති ශවටා. 

ශම් රශට් ඉන්ව ප්රබටෙ ුනද්ගටයාශේ සශහෝදරයන් ශදන්වාට 

තෙයි ශම්වා අයිති ශවටා තිශබන්ශන්. ඔන්න්ශගන් තෙයි ශම්වා 

ගන්ශන්. භාඩුඩාගාරශයන් දිසන්රික්ක දහයකට ශදව හුදල් 

ශපො ශළොන්වුවට විතරක් යවවා. හැබැයි, ඒ හුදල් 

ශපොශළොන්වුශ  සාංවර්රවයට යවවා වාශේෙ ඒශකන් සියයට 

)0ක් යන්ශන් සශහෝදරයන් කිහිප ශදශවක් අතරට. එක 

සශහෝදරශයක් ටශආ - ශපශර්දා දවසක ොරයයට ඇවිත් කාා 

කළා. ශපොශළොන්වුශ  වැලි ශගොඩ දාටා කී ශදශවක් ජීවත් 

න්ණාද? ශපොශළොන්වුශ  ගාංගා ්ශ්රිතව පන්ල් 14,000කට වැඩිය 

වැලිවලින් ජීවත් න්ණා. ගාංවුරර ගටටා ඉවර න්ණාෙ, ඒ ගාංගාවට 

ඉුරු ශවව වැලි ශගොඩ දාන්ව ඕව්. ඒක සාොවය රෙයක්. 

වි ාට වැලි ශගොඩක්. අද ඒක කාටද ගිහිල්ටා තිශබන්ශන්? අද ඒ 

ප්රරාව ුනද්ගටයාශේ ්ීයර්වාදය ටබව කීප ශදශවක් අතරට ඒ 

සල්ලි යන්ශන්. ටශආ-ශපශර්දා එක ශෙෝල්කාරශයක් ොරයයට 

ඇවිල්ටා කාා කළා. කන්ද ශම්ශක් ඉන්ව ොෆියාව? කන්ද පන්සර 

ඇෙතිුරො? භූ විදයා සක්ක්යණ සහ පතල් කාර්යාාං ය කා 

යටශත්ද තිශබන්ශන්? එයාශේ අයියා යටශත්. කන්ද ගසා 

කන්ශන්? සම්පූර්ණශයන් සින්ශසේව 

 
[මූලා්නමේ අණ පරිින ඉවත් කරන ලී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

-පන්ට ශම්ශකන් සල්ලි ශහොයන්ශන්. ශපොශළොන්වුශ  

15,000කට වැඩිය මිලධසනසු වැලි ශගොඩ දාටා ජීවත් න්ශඩු. අද ඒ 

මිලධසුන්ට යවඑවොං වැහැ. 

භූ විදයා සක්ක්යණ සහ පතල් කාර්යාාං ය ඒ ශගොල්ටන්ශේ 

ඒකාධිකාන්යක් කරශගව ඉන්වවා. අද වැලි ටිපර් එකක් 

ශගශවන්ව ගියාෙ සතියක් එතැව ඉන්ව ඕව්. සශහෝදරයන්ට 

ඕව් තරම් වැලි ටික ශදවවා. හැබැයි, ශකොශහොෙද ශෙයා 

ොරයයට ඇවිල්ටා කි ශ ? එවැලධ ශටොකු වි ාට හුදල් ගසා 

ක්ෙක් ශවවවා. ශම්වා ශපොශළොන්වුශ  අපට දැශවවවා. අද 

වාසනතිය, දූයණය ගැව කාා කරවවා. වාසනතිය, දූයණය 

වැඩිශයන්ෙ තිශබන්ශන් ශපොශළොන්වුශ . ශපොශළොන්වුශ  

කරව සෙහර ඉදිකිරීම් කරන්ශන්, ුතද හහුදාව. ඒකට අව ය බක් 

supply කරන්ශන් සශහෝදරශයෝ ටික. කළුගල් ටික, වැලි ටික, ගල් 

ටික, කම්ම් ටික සියල්ටෙ ශදන්ශන් සශහෝදරශයෝ. ගිය අන්ුද්ශද් 

 ු පියල් ශකෝටි ),000ක ඉදිකිරීම් කළා. ශම් ශකෝටි ),000න් 

ශකෝටි 3,000කට වැඩිය ගිශආ සශහෝදරයන්ට. 

 
ගුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගු ෙන්ත්රීුරෙලධ, කාටය පිිතබහ ප්ර නවයක් තිශබවවා. 

 
ගුණ අනුර සිඩ්ිය ජයරත්න මහසතා 
(மாண்புமிகு அனுர சிட்னி ஜயரத்ன) 

(The Hon. Anura Sidney Jayarathne) 

වි ාට හුදල් ගසා ක්ෙක් ශපොශළොන්වුශ  ශවවවා. ශම්වා 

හන්ෙ ශ දවාකාරීයි. එශහෙ ඉන්ව ගෙන් අශේෙ ඡන්දශයන් 

බටයට පත් ශවටා, අශේ කකුශටන් අදිව ජවාධිපති ශකශවක් 

එක්ක අපි ශෙශහෙවත් ශම් රට පාටවය කිරීෙ සම්බන්රව ශම් 

රශට් ජවතාව සන්ශතෝය ශවන්ව ඕව්. එශහෙ වම් ෙට අවසනාාව 

ටබා දීෙ ගැව ඔබුරොට ශබොශහොෙ සනුරතියි. 

 
ගුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

සනුරතියි. ක්ළකට, ගු හුජිුණර් රණපොන් ෙන්ත්රීුරො. ඔබුරොට 

විවාඩි 13ක කාටයක් තිශබවවා. 
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පාර්ලිශම්න්ුරව 

[අ.භා.4.42] 
 

ගුණ මුජිබුර් රහුමා්ද මහසතා  
(மாண்புமிகு முஜிபுர் ரஹுமான்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

සනුරතියි, මූටාසවාූපඪ ගු ෙන්ත්රීුරෙලධ, 2019 අය වැය 

විවාදයට එක් වීෙට අවසනාාව ටබා දීෙ ගැව ො ඔබුරොට 

සනුරතිවන්ත ශවවවා.  

මූටාසවාූපඪ ගු ෙන්ත්රීුරෙලධ, ජවාධිපතිුරො ටශආ-ශපශර්දා 

දවසක ප්රකා යක් කරටා තිුණණා ෙෙ දැක්කා. එුරො කියටා 

තිශබවවා, "ශම් රශට් ්ර්ිකක අර්ුණදයක් තිශබවවා. ඒක ලධසා ශම් 

්ර්ිකක අර්ුණදශයන් ශගොඩ එන්ව අපි සිය  ශදවාෙ එකුර 

ශවන්ව ඕව්" කියටා. මූටාසවාූපඪ ගු ෙන්ත්රීුරෙලධ, කන්ද ශම් 

අර්ුණදය ඇති කශළේ? ශම් අර්ුණදය ඇති කශළේෙ ජවාධිපතිුරො. 

ජවාධිපතිුරො තෙයි ශම් රශට් වයවසනාා විශරෝධී වැඩක් කරටා, 

ශහොර පාශරන් ෙහින්ද රාජපක්ය ෙැතිුරොව අගෙැති කරන්ව 

ගිහිල්ටා ශම් රශට් ශටොකු වයවසනාා අර්ුණදයකුත් ඇති කශළේ. ශම් 

රශට් තිුණණු සාංචාරක කර්ොන්තය ඒ වාශේෙ ශම් රටට එන්ව 

තිුණණු ්ශයෝජව, ශම් රශට් තිුණණු පන්පාටව ක්ශයේ්රයෙ දවසන 

42කට  ඇව හිටටා තිුණණා. ඒ ඇව හිටවුන ඒ දවසන ශදශක් 

කැරැල්ට ලධර්ොණය කරුන, ඒකට වායකත්වය ටබා දීුන 

ජවාධිපතිුරො අද කියවවා, ්ර්ිකක අර්ුණදයක් තිශබවවා කියටා. 

ඒක පිිතගත්ත එක ගැව අපි එුරොට සනුරතිවන්ත ශවවවා. ශෙොකද 

එුරො කරුන ඒ වැශ ස හින්දා තෙයි පසුගිය අය වැය පවා අපට 

ඉදින්පත් කර ගන්ව බැන් න්ශඩු.  

ශවොවැම්බර් ොසශආ අපට ඉදින්පත් කරන්ව තිුණණු අය වැය 

ොර්ුර ොසය දක්වා කල් දාන්ව සි ද න්ණා. ඒකත් එක්ක 

ජාතයන්තරව තිුණණු තත්ත්වයන් හැෙ එකකටෙ අපට හුණපණ 

ශදන්ව සි ද න්ණා. විශ ේයශයන්ෙ ඒ ශද් පාටව කුෙන්්රණයත් 

එක්ක ඇති ශචච්ච ශම් ශද් පාටව පන්සරය, අය වැය ඉදින්පත් 

කිරීෙට ශවොහැකි වීෙ, රශට් ඇති ශවච්ච ශද් පාටව වයාූලටතාව 

ලධසා ජාතයන්තරව අශේ ප්රතිූපපය කඩා වැටීෙ, ඒ හරහා 

ජාතයන්තරශආ අපි ගැව තිුණණු වි නවාසය ම්හ වැටීෙ යව කාරණා 

සි ද ශවච්ච කාටයක තෙයි ොංගට සෙරවීර ඇෙතිුරො ශම් අය වැය 

ඉදින්පත් කශළේ. එදා  ට ෙහා ශයෝරයා කරුන වැඩක් වාශේ තෙයි 

ොංගට සෙරවීර ඇෙතිුරො කරුන ශම් වැශ ස. ශම් තිුණණු 

වාතාවරණයත් එක්ක හිතන්වවත් බැන් අය වැයක් ශම් අන්ුද්ශද් 

ඉදින්පත් කළා.  

අද තිශබව තත්ත්වයත් එක්ක ශම් රශට් ජවතාවට බර 

ශවොදො, සෙබර අය වැයක් ඉදින්පත් කරටා, ඉදින්ශආදී අපට යා 

හැකි ්ර්ිකක තත්ත්වයක් කරා යන්ව ුනළුවන් අය වැයක් ඉදින්පත් 

කිරීෙ ගැව අශේ හුදල් ඇෙතිුරොටත්, ඒ වාශේෙ හුදල් 

අොතයාාං ශආ ශල්කම්ුරො ඇුරළු ලධටරාන් ෙහත්වුන්ටත් 

සනුරතිවන්ත ශවන්ව ඕව්.  

අද ශටෝක ්ර්ිකක තත්ත්වය ගැව අපි දන්වවා. විශ ේයශයන්ෙ 

ඇශෙන්කාශ  ශපොලී අනුපාතය වැඩි වීෙත් එක්ක හැෙ රටකටෙ 

යම් ්ර්ිකක අභි  ශභෝගවටට හුණපණ ශදන්ව සිද්ර න්ණා. අපි 

දැක්කා, හුදශල් වටිවාකෙ ශවවසන න්ණ හැටි. විශ ේයශයන්ෙ 

ඇශෙන්කානු ශපොලී අනුපාතය වැඩි වීෙ ුරළ ටාංකාශ  විතරක් 

ශවොශවයි, ඉන්දියාව, ුරර්කිය, ඕසනශේලියාව හා චීවය වැලධ රටවට 

හුදල් අනුපාතය පහළ වැටීෙ, කඩා වැටීෙ සිද්ර න්ණා. ඒ සිය  

රටවල් ඒවාට හුණපණ  දන්වා. රටක් හැටියට අපටත් ඒකට හුණපණ 

ශදන්ව සිද්ර න්ණා. ශටෝකශආ රටවල් දිහා බැ වාෙ ශටෝකශආ 

සි දවව ්ර්ිකක ශවවසනකම්, ශටෝකශආ සි දවව ශද් පාටව 

ශවවසනකම් ඉතාෙ කුඩා රටක් හැටියට අශේ රටටත් 

අලධවාර්යශයන්ෙ බටපාවවාය කියව ඒ සාරකය, ඒ තර්කය, ඒ 

යාාර්ාය අපි පිිතගන්වවා. ඒ යාාර්ායත් එක්ක තෙයි අපට ශම් 

ගෙව යන්ව ශවන්ශන්. ඒ යාාර්ාය ඉවත දො, ඒ යාාර්ාය 

පිිතගන්ශන් වැුරව, ශටෝක ්ර්ිකකශආ තිශබව වර්රවයන්, 

අවපාතයන් පිිතගන්ශන් වැුරව කාා කරවවා වම්, ො හිතව 

හැටියට අපට තිශබව දැනුෙ පිිතබහව, අපට තිශබව අවශබෝරය 

පිිතබහව ශටොකු ගැට වක් තිශබවවා.  

විපක්යශආ ෙන්ත්රීවු ශබොශහෝශදශවක් ශම් අය වැයට 

ශචෝදවා එල්ට කරවවා ො දැක්කා. ඒ ශගොල්ටන් එල්ට කළ 

ශචෝදවා අරශගව බැ වාෙ, ශබොශහෝ ශචෝදවා පදවම් විරහිත 

ශචෝදවායි. අද විපක්යශආ ඉන්ව ඒකාබද්ර විපක්යය පවා 

බටාශපොශරොත්ුර න්ශඩු වැහැ, ශටෝකශආ තිශබව ්ර්ිකක 

තත්ත්වයත් එක්ක, ඒ වාශේෙ ශම් රශට් තිුණණු ඒ ශද් පාටව 

අර්ුණදයත් එක්ක, ඒ පැව වැුරණු අවසනාාත් එක්ක අද වවශකොට 

ශෙවැලධ අය වැයක් ඉදින්පත් කරන්ව හැකි ශවයි කියටා. වි ාට 

බ ද වැඩි කිරීම් තිශබව, ජවතාව ෙත බ ද පටවව, යටිතට 

පහසුකම්වටට තිශබව හුදල් කේපා ද කරව, ප්රතිසාංසනකරණ 

කේපා ද කරව, රශට් ශුභ සාරවය ශවනුශවන් වැය කරව හුදල් 

කේපා ද කරව අය වැයක් තෙයි අද විපක්යය බටාශපොශරොත්ුර 

න්ශඩු. වහුත් අපි දැක්කා, ටට හාත්පසින් ශවවසන අය වැය 

ශල්ඛවයක් ඉදින්පත් කර තිශබව බව. ජවතාව ෙත වි ාට බ ද 

බරක් ශවොදො, ශම් රශට්  ෙරයෙ පාන්තිකයන්ට, ශම් රශට් රජශආ 

ශසේවකයන්ට, අක් ්දායම්ටාභී ජවතාව ඇුරළු සිය ශදවාටෙ යම් 

්කාරශආ සැවසිල්ටක් ටබාශදන්ව ුනළුවන් අය වැයක් ඉදින්පත් 

කර තිශබවවාය කියව එක අද අප කාටත් පිිතගන්ව ශවවවා. අපි 

දන්වවා, අය වැය ශල්ඛවයක සිය  ශද්වල් සියයට100ක්ෙ අපට 

පිිතගන්ව බැහැයි කියටා. ඒ සිය  ශද්වල්වටට සිය ශදවාෙ 

එකක ශවන්ශන්ත් වැහැ. අය වැය ශල්ඛවයක එකක වව සෙහර 

කාරණා තිශබවවා; සොජ තරාතිරම්වටට ශවොගැළශපව කාරණා 

තිශබවවා; පිිතගන්ව බැන් කාරණා තිශබවවා. සිය ශදවාෙ 

සන්ශතෝය කරව, සිය ශදවාෙ පිිතගන්ව අය වැයක් ශටෝක ශආ 

කිසිෙ රටක් ඉදින්පත් කර තිශබවවාය කියටා ො හිතන්ශන් වැහැ. 

ොංගට සෙරවීර ඇෙතිුරො ශම් ඉදින්පත් කර තිශබව අය වැය , 

පසුගිය අන්ු ද හතර ුරළ ඉදින්පත් කළ අය වැය ගැව, ටට කලින් 

ෙහින්ද රාජපක්ය ෙහත්ෙයාශේ ්ඩුක්ශවන් ඉදින්පත් කළ අය 

වැය ගැව සාශේක්යව කල්පවා කර බටවශකොට, අද ශටෝකය 

යව ගෙන් ොර්ගයත් එක්ක බටවශකොට වර්රවාත්ෙක, 

රවාත්ෙක අය වැයක්.  

මූටාසවාූපඪ ගු ෙන්ත්රීුරෙලධ, කාට ශ ටාව ෙදි න්ණත්, 

විපක්යය විසින් එල්ට කරනු ටැූ  ශචෝදවා ගැව උත්තර ටබා දිය 

ුතුරයි. පළහුශවන්ෙ කියන්ව ඕව්, රජශආ ශසේවකයන්ට ුපියල් 

2,400ක වැටුේ වැඩි වීෙක් ටබා දීටා තිශබවවාය කියව එක ගැව. 

2014 දී ුපියල් 10,000ක වැටුේ වැඩි කිරීෙක් ටබා  දන්වා. 2014 

දී ුපියල් 11,730ක වැටුපක් ටැූ  ශකශවක් 2020 වවශකොට 

ුපියල් 2(,240ක මූලික වැටුපක් ටබවවා. ශම් අන්ු ද 4 ුරළ 

ඔණපශේ වැටුේ වැඩි වීෙ ුපියල් 12,240ක් ශවවවා. ටළකට, 

විශ ේයශයන්ෙ උපාධිරාන් ගුුවුන්ශේ වැටුප බැ ශවොත්, 2014 දී 

ුපියල් 1),100ක වැටුේ ්රම්භයක් එක්ක පටන් ගත් උපාධිරාන් 

ගුුවුන්ශේ වැටුප 2020 වවශකොට ුපියල් 33,300ක් බවට 

පත්ශවවවා. ශම් අන්ු ද 4 ුරළ ඔණපශේ මූලික වැටුපට ුපියල් 

17,200ක වැඩි වීෙක් ටැබී තිශබවවා. ටළකට, 2014 දී ුපියල් 

(7,414ක් ව ශයන් තිුණණු අොතයාාං  ශල්කම්වරයකුශේ මූලික 

වැටුප 2020 වවශකොට ුපියල් 98,)40ක් දක්වා වැඩි ශවවවා. 

ඒ කියන්ශන් ශම් අන්ු ද 4 ුරළ ඔණපශේ වැටුේ වැඩි වීෙ 

ුපියල් 41,134ක් ශවවවා. අපි ශම්වා අරශගව බටව ශකොට 

2020 ශවවශකොට රාජය ක්ශයේ්රශආ සිය ශදවාටෙ සියයට 107ක 

වැටුේ වැඩි වීෙක් ශවවවා. ශම් අන්ු ද 4ක කාටය පසුගිය අන්ු ද 

ගණවාවත් එක්ක සාංසන්දවය කර බටව ශකොට ශම් රජය රාජය 

ශසේවකයන්ට සියයට 100කට වඩා වැටුේ වැඩි වීෙක් ටබා දී 

තිශබවවාය කියව එක අපි කියන්ව ඕව්. 

479 480 
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මූටාසවාූපඪ ගු ෙන්ත්රීුරෙලධ, ටළකට අපට එල්ට වව 

ශචෝදවාව ගැවත් ෙෙ කියන්ව ඕව්. විශ ේයශයන්ෙ ශරඩිට් 

කා සවටට ජාතිය ශගොඩ වැඟීශම් බද්ද - NBT එක-  සියයට 

3.4කින් වැඩි කළාය කියා අද විපක්යශආ සිටිව ෙන්ත්රීවු ඉතාෙ 

අසතය ප්රචාරයක් කරවවා. ඔන්න් කියවවා, අපි credit cardsවටට 

සියයට 3.4ක බද්දක් දාටා තිශබවවා කියටා. මූටාසවාූපඪ ගු 

ෙන්ත්රීුරෙලධ, credit cardsවටට සියයට 2.4ක බද්දක් තිුණණා. ඒක 

කාටයක් තිසනශසේ තිුණණු බද්දක්. අපි ශෙවර අය වැය ුරිතන් ඒක 

සියයට 1කින් වැඩි කරටා තිශබවවා. ඒ අනුව NBT එක සියයට 

3.4ක් කරටා තිශබවවා. ඒක කරටා තිශබන්ශන්  කුෙව මිටදී 

ගැ ම් ශවනුශවන්ද කියව එක ෙෙ පැහැදිලි කරන්ව ඕව්. 

විශ ේයශයන්ෙ ටාංකාශවන් පිටත තිශබව භාඩුඩ හා ශසේවා සපයව 

්යතවවලින් ටාංකාශ  ඉහශගව credit cards පාවිච්ික කරටා යම් 

ශකශවක් යම් ශදයක් ටබා ගන්වවා වම්, අලධවාර්යශයන්ෙ 

සියයට 3.4ක බද්දක් ශගවන්ව ඔණපට සිද්ර ශවවවා. ඒක 

කරන්ශන් පිට රටකින් භාඩුඩ ්වයවය කරවවා වම් පෙණයි. 

ශෙොකද, අශේ හුදල් ශම් ර ටින් පිට ශවව ලධසා. එශසේ පිටවීෙ ලධසා 

යම් බද්දක් අය කරන්ව ශවවවා. ඒ ශවනුශවන් තෙයි සියයට 

3.4ක් වව ශෙෙ බද්ද අය කර තිශබන්ශන්. වහුත්, විපක්යශආ 

සිටිව ෙන්ත්රීවු ඉතාෙ අසතය ශටස කියවවා,- 

 
ගුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගු ෙන්ත්රීුරෙලධ, ඔබුරොට තව විවාඩි ශදකක කාටයක් 

තිශබවවා. 

 
ගුණ මුජිබුර් රහුමා්ද මහසතා  
(மாண்புமிகு முஜிபுர் ரஹுமான்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

විපක්යශආ සිටිව ෙන්ත්රීවු ඉතාෙ අසතය ශටස ප්රචාරය 

කරවවා, අපි credit cardsවටට සියයට 3.4ක බද්දක් දාටා 

තිශබවවා කියටා. මූටාසවාූපඪ ගු ෙන්ත්රීුරෙලධ, එෙ ලධසා එය 

වැරැදි තර්කයක්. උදාහරණයක් ශටස අපට කියන්ව ුනළුවන්, 

eBay එශකන් භාඩුඩ ශගන්වවවා වම්, එශහෙ වැත්වම් Uber 

එශකන් අපි යම් කිසි ශදයක් ශගන්වවවා වම්, එශහෙත් වැත්වම් 

Netflix ්යතවශයන් අපි යම් ශසේවාවක් ටබා ගන්වවා වම්, 

අන්ව ඒ ශගවීම්වටදී තෙයි ශම් කියව සියයට 3.4ක බද්ද අය 

කරන්ශන්. 

මූටාසවාූපඪ ගු ෙන්ත්රීුරෙලධ, ටළකට ෙෙ තවත් කාරණයක් 

ගැව කියන්ව ඕව්. ළො ඉතින් කිරීශම් ගිණුම්වලින් අපි බද්දක් 

අය කරවවා කියා විපක්යශආ ෙන්ත්රීවු කි වා. ඒක ඉතාෙ වැරැදි 

ශදයක්. ළො ඉතින් කිරීම් ගිණුෙකින් ොසයකට ුපියල් 4,000ක 

ශපොලියක් ටබා ගන්වවා වම් විතරයි එෙ ගිණුශෙන් බද්දක් අය 

කරන්ශන්. ඒ කියන්ශන් ොසයකට ුපියල් 4,000ක ශපොලියක් 

ටැශබන්ව වම්, එෙ ළො ඉතින් කිරීශම් ගිණුශම් ුපියල් ටක්ය 

12ක තැන්පුරවක් තිශබන්වට ඕව්. ඒ කියන්ශන් සාොවය 

පන්ටක ශකශවක් ශවන්වට බැහැ. සාොවය පන්ටක ශකශවකුට, 

එශහෙ වැත්වම් සාොවය ෙරයෙ පාන්තික පන්ටක ශකශවකුට 

තෙන්ශේ ළෙයාශේ ඉතින් කිරීශම් ගිණුශම් ුපියල් ටක්ය 12ක් 

තබන්වට බැහැ. එශහෙ තිශබන්ව වම්, ටිකක් ඉහළ පන්තිශආ 

ශකශවකුශේ දුශවක් ශවන්ව ඕව්. දුවාශේ ගිණුශම් ටක්ය 

12ක තැන්පුරවක් තිශබන්වට ඕව්; අවෙ ව ශයන් ොසයකට 

ුපියල් 4,000ක ශපොලියක් ටැශබන්වට ඕව්. ඒ ුපියල් 4,000ට 

තෙයි යම් බ ද අය කිරීෙක් කරන්ශන්. ශම් කාරණය ඉතාෙ 

පැහැදිලියි. ඒක සාරාරණයි. ඒශක් කිසිෙ අසාරාරණත්වයක් 

වැහැ. වහුත්, විපක්යශආ උදවිය ප්රචාරය කරන්ශන්, සිය ෙ ළො 

ඉතින් කිරීශම් ගිණුම්වලින් ්ඩුක්ව ශපොලී අය කරවවා කියායි. 

කිසිෙ ළො ඉතින් කිරීශම් ගිණුෙකින් ශපොලී අය කරන්ශන් වැහැ. 

ළො ඉතින් කිරීශම් ගිණුශම් තිශබව හුදටට ොසයකට ුපියල් 

4,000කට වඩා ශපොලියක් ටැශබවවා වම් විතරයි බද්දක් අය 

කරන්ශන් කියව එක ෙෙ පැහැදිලි කරන්ව ඕව්. 

මූටාසවාූපඪ ගු ෙන්ත්රීුරෙලධ, තව කාරණයක් කියන්ව 

තිශබවවා. ඒ කාරණයත් ෙෙ කියන්ව ඕව්. ගු කවින්ද 

ජයවර්රව ෙන්ත්රීුරොට ශවන් වූ කාටශයන් ෙට විවාඩි ශදකක් 

ටබා ශදන්ව මූටාසවාූපඪ ගු ෙන්ත්රීුරෙලධ. දැන් කාා කරුන 

ෙන්ත්රීවු  කි වා, 2017 අන්ුද්ශද් අපි ඉදින්පත් කළ අය වැය 

ශයෝජවා තවෙ ක්රියාත්ෙක ශවටා වැහැ කියටා. මූටාසවාූපඪ 

ගු ෙන්ත්රීුරෙලධ, එශහෙ තෙයි. 2017 ඉදින්පත් කළ සෙහර අය 

වැය ශයෝජවා තිශබවවා, ඒවා තවෙ ක්රියාත්ෙක ශවමින් 

පවතිවවා. ඒවා අවසාව ශවටා වැහැ. සෙහර ශවටාවට ඒවා ටළක 

අය වැය ශයෝජවාවටට ඇුරළත් කරන්ව සිද්ර ශවවවා. 

විශ ේයශයන්ෙ ඒ වාශේ එක ශයෝජවාවක් ගැව ෙෙ කියන්ව 

ඕව්. අශපොස(උසසන ශපළ  විභාගය සෙත් න්ණු ශියය ශියයාවන්ට 

ශපෞද්ගලික වි නවවිදයාටවලින් අරයාපවය ටබා ගන්ව ුනළුවන් 

විධිශආ ණය හුදටක් ටබා ශදන්ව ශපොශරොන් ද න්ණා. 

ඒ ණය හුදට අපි ටබා දීටා තිශබවවා. 2017 අය වැය 

ශයෝජවා ුරළ ඒක තිුණණා. ශම් අන්ුද්ශද් අය වැය ශයෝජවා 

ුරළත් ඒක තිශබවවා. ෙෙ කියන්ව ඕව්, 2017 අන්ුද්ශද් ඒ 

සහහා අපි ුපියල් මිලියව 300ක් ශවන් කළ බව. ඒ ුපියල් 

මිලියව 300න්, ුපියල් මිලියව 19ක් අපි ඒ ශියය ශියයාවන් 

ශවනුශවන් වියදම් කරටා තිශබවවා. ඒ අනුව ශියය ශියයාවන් 

1,)()ක් අද වවශකොට ඒ හුදට පාවිච්ික කර තිශබවවා.  

මූටාසවාූපඪ ගු ෙන්ත්රීුරෙලධ, ට ළකට ඔන්න් අපට කි වා, 

අශපොස උසසන ශපළ විභාගය සෙත් ශියය ශියයාවන්ට ජාතයන්තර 

වි නවවිදයාටවටට යන්ව අපි හුදටක් ශවන් කර තිශබව බව. ඔ , 

ඒ හුදට අපි ශවන් කළා. 2017 අන්ුද්ශද් අපි ඒ සහහා ුපියල් 

මිලියව 400ක් ශවන් කළා. වහුත්, කිසි ද ශියය ශියයාවක් ඒ 

ුපියල් මිලියව 400 ශවනුශවන් අය දම් පත් ඉදින්පත් කශළේ වැහැ. 

ඒ හින්දා ඒ හුදට භාවිත න්ශඩු වැහැ. මූටාසවාූපඪ ගු 

ෙන්ත්රීුරෙලධ, ශෙන්ව ශම් විධියට පසුගිය අය වැය ශල්ඛව එක්ක 

ශම් අය වැය සාංසන්දවය කරටා බටව ශකොට ශම් අය වැශආ යම් 

සාර ය ටක්යණ තිශබවවා.  

මූටාසවාූපඪ ගු ෙන්ත්රීුරෙලධ, ෙෙ අවසාව ව ශයන් 

ඔබුරොශේ අවරාවයට ශම් කුණ ශයොහු කරවවා. පසුගිය 

අන්ු ද 4 ුරළ රාජපක්ය ්ඩුක්ව ගත් ණයවලින් අපි ශගවුන 

ගණව ගැව අවරාවය ශයොහු කරන්ව ඕව්. ඒ අනුව, 2014දී අපි 

ුපියල් ම්ලියව 1,318ක් ශගවා තිශබවවා, 201)දී ුපියල් 

ම්ලියව 1,342ක් ශගවා තිශබවවා, 2017දී ුපියල් ම්ලියව 

1,)03ක් ශගවා තිශබවවා, 2018දී ුපියල් ම්ලියව 2,089ක් ශගවා 

තිශබවවා. ට ළකට, 2019දී අපට ශගවන්ව තිශබවවා, ුපියල් 

ම්ලියව 2,213ක්. අපි ශගවව ශම් හැෙ ණය හුදටකෙ රාජපක්ය 

්ඩුක්ව ගත් ණයවලින් සියයට 70ක් අඩාංගු ශවවවා. රාජපක්ය 

්ඩුක්ව ශම් රශට් වරායක් ඉදි කරන්ව, ගුවන් ශතොටුශපොළක් ඉදි 

කරන්ව, සම්ෙන්්රණ ාටා ඉදි කරන්ව, ක්රිකට් රීඩාාංගණ ඉදි 

කරන්ව, ශවළුම් කු ණු හදන්ව ණය ගත්තා. ඒ හදුන හැෙ 

වයාපෘතියක්ෙ අද වවශකොට "සු ද අලිශයකු" බවට පත්වී 

තිශබවවා. ඒශක් වන්දිය, ඒශක් ණය හුදශල් වාන්කය, ඒශක් 

ශපොලිය ශම් රශට් ජවතාවට අද ශගවන්ව සිද්ර ශවටා තිශබවවා. 

ඒ හින්දා රාජපක්ය ්ඩුක්ව කරුන ෙහා සාංවර්රව වයාපෘති හැෙ 

එකක්ෙ ශම් රශට් ජවතාවශේ කර ෙතට, ඔළුව ෙතට වැටී 

තිශබවවාය කියව එකත් අපි ෙතක් කරගන්ව ඕව්.  

මූටාසවාූපඪ ගු ෙන්ත්රීුරෙලධ, ශද් පාටලධකවත් යම් 

ප්රතිසාංසනකරණ කරමින් ශටෝකයත් එක්ක ගෙන් කරන්ව ුනළුවන් 
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පාර්ලිශම්න්ුරව 

දැනුෙ ෙත පදවම් වූ ්ර්ිකකයක් ශගොඩ වකන්ව; දැනුෙත් එක්ක 

ඉසනසරහට යන්ව ුනළුවන් ්ර්ිකකයක් ශගොඩ වකන්ව; ශටෝකයත් 

එක්ක ශම් ්ර්ිකකය ගැට ගහන්ව ුනළුවන් අය වැයක් හැටියට 

අපට ශම් අය වැය හඳුන්වන්ව ුනළුවන්.  

 

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගු ෙන්ත්රීුරෙලධ, ඔබුරොශේ ශවටාව අවසන් ලධසා දැන් 

ඔබුරොශේ කාාව අවසන් කරන්ව. එශහෙ වැත්වම් අපට 

ශවටාව කළෙවාකරණය කර ගන්ව බැන්වවවා. 

 

ගුණ මුජිබුර් රහුමා්ද මහසතා  
(மாண்புமிகு முஜிபுர் ரஹுமான்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

මූටාසවාූපඪ ගු ෙන්ත්රීුරෙලධ, අද ජාතයන්තර මූටය අරහුදට 

පවා ශම් අය වැය පැසසුෙට ටක් කර තිශබව බව අවසාව 

ව ශයන් ෙෙ කියවවා. ඒ හින්දා රටක් විධියට අපට ඉසනසරහට 

යන්ව අව ය අඩිතාටෙ ොංගට සෙරවීර ඇෙතිුරො ශම් අය වැය 

හරහා ශම් රටට ඉදින්පත් කර තිශබවවාය කියටා කියමින් ෙශේ 

වචව සනවල්පය අවසන් කරවවා. ශබොශහොෙ සනුරතියි. 

 

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශබොශහොෙ සනුරතියි. ක් ළකට, ගු කවින්ද ජයවර්රව ෙහතා. 

ඔබුරොට විවාඩි 09ක කාටයක් තිශබවවා. 

 
ගුණ  (වවා ය) කවි්දා  මහසේෂා්ද ජයවර්ධාන මහසතා  
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலா ிதி) கவிந்த யஹஷான் 

ஜயவர்தன) 

(The Hon. (Dr) Kavinda Heshan Jayawardana)  

එශහෙ ශවන්ව විධියක් වැහැ ශන්? ෙට විවාඩි 14ක් තිුණණා. 
 

ගුණ වීරකුමාර ින්ානායක මහසතා  
(மாண்புமிகு வீரகுமார திசா ாயக்க) 

(The Hon. Weerakumara Dissanayake)   

Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගු වීරකුොර දිසාවායක ෙහතා. 

 

ගුණ වීරකුමාර ින්ානායක මහසතා  
(மாண்புமிகு வீரகுமார திசா ாயக்க) 

(The Hon. Weerakumara Dissanayake)   

මූටාසවාූපඪ ගු ෙන්ත්රීුරෙලධ, ඉසනශසල්ටා "ුනුණදහු 

ශපොශළොන්වුව" වැඩසටහව ගැව ගු සි සලධ ජයරත්ව 

ෙන්ත්රීුරො යම් විශ චවයක් ඉදින්පත් කළා, අතිගු ජවාධිපතිුරො 

සම්බන්රශයන්. එක්සත් ජාතික පක්යශආ සිය ෙ ෙැති ඇෙතිවු 

ඉතාෙ සාර්ාකව ඒ වයාපෘතියට සහභාගි න්ණා. එුරොශේ කාාශ  

අවව ය කුණු තිශබවවා වම්, ඒවා හැන්සා ස වාර්තාශවන් ඉවත් 

කරන්ව කියටා ෙෙ ඔබුරොශගන් ඉල්ටා සිටිවවා. ඒ විධියට 

ජවාධිපතිුරොව විශ චවය කරන්ව බැහැ. 
 

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

හන්. 

ගුණ අනුර සිඩ්ිය ජයරත්න මහසතා 
(மாண்புமிகு அனுர சிட்னி ஜயரத்ன) 

(The Hon. Anura Sidney Jayarathne) 

අවව ය කුණු ශවොශවයි, ෙෙ කි ශ  ඇත්ත. 

ශපො ශළොන්වුව කියන්ශන් ශහොර ගුහාවක්. 
 

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගු කවින්ද ජයවර්රව ෙන්ත්රීුරො කාා කරන්ව. 
 

[අ.භා. ).07] 
 

ගුණ  (වවා ය) කවි්දා  මහසේෂා්ද ජයවර්ධාන මහසතා  
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலா ிதி) கவிந்த யஹஷான் 

ஜயவர்தன) 

(The Hon. (Dr) Kavinda Heshan Jayawardana)  

මූටාසවාූපඪ ගු ෙන්ත්රීුරෙලධ, ශම් අය වැය විවාදයට එකුර 

වන්ව ෙට කාටය ටබා දීෙ පිිතබහව ෙෙ අද දිවශආ විශ ේයශයන් 

සන්ශතෝය වවවා. ඒ වාශේෙ අපි දන්වවා, ටාංකා ඉතිහාසශආ හැෙ 

අන්ුද්දකෙ ශවොවැම්බර් ොසශආ තෙයි අශේ අය වැය ඉදින්පත් 

කරන්ශන් කියටා. අපි පක්ය විපක්ය ශෙොව පැත්ශත් හිටියත්, හැෙ 

අන්ුද්ශද්ෙ ශවොවැම්බර් ොසය වවශකොට ්ඩුක් පක්යශයන් ශම් 

රශට් අය වැය ඉදින්පත් කළා. වහුත්, අවාසවාවන්ත ශහේුරවකට 

ගිය අන්ුද්ශද් -2018 අන්ුද්ශද්- ශදසැම්බර් ොසශආදී අපට ශම් 

ර ශට් අය වැය ඉදින්පත් කරන්ව බැන් න්ණා.  

ඒකට ශහේුරව ශෙොකක්ද? ෙහා ශටොකුවට ශම් රට ගැව කතා 

කරව, රටට ්දශරයි කියමින් පුනවට ගසා ගන්වා, ශම් රශට් 

වයවසනාාශ  ඉසනපිල්ටක්, පාපිල්ටක්, ඇටපිල්ටක් ශවවසන 

කරන්ව ශදන්ශන් වැති, ඒ ශවනුශවන් කතා කරව, 

ප්රජාතන්්රවාදය ගැව කතා කරව, රශට් ජවතාවශේ අයිතිවාසිකම් 

ගැව කතා කරව ඒකාබද්ර විපක්යශආ ෙන්ත්රීවුන් සහ ශ්රී ටාංකා 

ලධදහසන පක්යශආ කඩුඩායෙ එකුර ශවටා ශම් රශට් වයවසනාාව 

අහු අහුශ  උල්ටාංඝවය කරටා ඒ හරහා ශම් රශට් ශද් පාටව 

අර්ුණදයක් ඇති කළා. ඒ ශද් පාටව අර්ුණදය ලධසා ශම් රට ්ර්ිකක 

ව ශයන්, සොජමේය ව ශයන්, ශද් පාටව ව ශයන් වළ පල්ටට 

ගියා.  

මූටාසවාූපඪ ගු ෙන්ත්රීුරෙලධ, ඔබුරො දන්වවා 2019 වසශර් 

ඇශෙන්කානු ශඩොටර් ම්ලියව 4කට වැඩි ප්රොණයක් අපි 

ශටෝකයට ණය ශගවන්ව තිශබව බව. එශහෙ තිම්යදී ශටෝක 

බැාංකුව, IMF එක අපට ශපොශරොන් ද වී තිුණණා ඇශෙන්කානු 

ශඩොටර් ම්ලියව 1.4ක ණයක් ටබා ශදන්ව. ඇශෙන්කාව 

ප්රදාවයක් හැටියට ඇශෙන්කානු ශඩොටර් මිලියව 400ක් ශදන්ව 

ශපොශරොන් ද වී තිුණණා. ඒ වාශේෙ ජපන් ්රාර ටබා ශදන්ව 

ශපොශරොන් ද වී තිුණණා. වහුත් ශම් අයශේ ශද් පාටව 

කුෙන්්රණය ලධසා ඒ සියල්ටෙ අපට අහිමි න්ණා. ශම් රශට් 

්ර්ිකකය කඩාශගව වැටුශඩු එතැලධන්. හැබැයි, ශෙයින් එක 

ශහොහ ශදයක් න්ණා. ඒ තෙයි අන්ු ද ුරවක් තිසනශසේ අශේ 

කකුශටන් ඇදුන  ශ්රී ටාංකා ලධදහසන පක්යශආ ෙැති ඇෙතිවුන් 

අශේ කැම්වට්ටුශවන් ඉවත් වීෙ. ශෙයින් සිද්ර වූ ශහොහ කාරණය 

තෙයි වර්තොවශආ එක්සත් ජාතික පක්යශආ ්ඩුක්වක් -

ජවාධිපතිවරයා හැර- පිහිටුවන්ව අපට ුනළුවන්කෙ ටැබීෙ. එශහෙ 

වම්, අප ශම් ඉදින්පත් කර තිශබන්ශන් ූ එන්ීඩ අය වැයක්  කියව 

එක අපි ශබොශහොෙ ්ඩම්බරශයන් ප්රකා  කර සිටිවවා. ශම් 

ප්රතිටාභ, ශම් රශට් ජවතාවට ූ එන්ීඩ අය වැශයන් ටැශබව 

ප්රතිටාභයි කියව එක අපි පැහැදිලිව කියවවා.  

මූටාසවාූපඪ ගු ෙන්ත්රීුරෙලධ, විශ ේයශයන්ෙ 2014 

වර්යශආදී අපට ුනළුවන්කෙ ටැුණණා මිලියව 1.2ක් වව රජශආ 

483 484 

[ගු හුජිුණර් රණපොන් ෙහතා] 
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ශසේවකයන්ශේ පඩිය ුපියල් 10,000කින් වැඩි කරන්ව. ටට පසුව 

අපට ුනළුවන්කෙ ටැුණණා, 2019 වසශර් -ශම් වසශර්- අශේ 

අහිාංසක රජශආ ශසේවකයන්ශේ පඩියට තවත් ුපියල් 2,400ක් 

එකුර කරන්ව. එදා කි ශ , විපක්යශආ අය කි ශ  ුපියල් 

2,400කින් පන්ටකට වඩත්ුර ශවන්ව ුනළුවන් කියටායි. ඒ ්ර්ිකක 

ඔසනතාර්ටා අද ශසොයාගන්වවත් වැහැ. ඒ අය ''දිව 41දී'' ්ඩුක්ශ  

බටය ගත්තාට පසුව අපි කි වා, "ශඩොටරය ඉහළ යවවා. ුපියට 

අවප්රොණ ශවවවා" කියටා. එතශකොට ඒ අය අශපන් ඇණපවා, 

"ශඩොටරය අතින් අල්ටා ගන්වද කියන්ශන්" කියටා. එශහෙ තෙයි 

ඒ ්ර්ිකක ඔසනතාර්ටා එදා අපට කි ශ . හැබැයි ඒ අය දැන් 

විපක්යයට ගියාෙ ශඩොටරය ගැවයි, ුපියට ගැවයි න්ශදන්ව 

පටන් ශගව තිශබවවා; ්දරය හිශතන්ව පටන් ශගව තිශබවවා.  

මූටාසවාූපඪ ගු ෙන්ත්රීුරෙලධ, ශම් අය ුතද්රය අවසන් කරුන 

අශේ රණ විුවන්ශේ රණකාමිත්වය, රණ ශූරත්වය විකුණා 

විකුණා, ජාතික ොෙකත්වශයන්, ජාතිවාදිව කතා කරමින් 'ශම් 

රශට් ුතද්රය අවසන් කළා' කියටා ටකුණු ටික දාගන්ව උත්සාහ 

ගත්තා. හැබැයි, රණ විුවන්ට ශෙොවවාද කශළේ? එුරෙන්ටා "අපි 

ශවනුශවන් අපි" කියටා වැඩසටහවක් හදාගත්තාට ''ඔන්න් 

ශවනුශවන් ඔන්න්'' පෙණයි එයින් ටාභ ප්රශයෝජව ටබා ගත්ශත්. 

වහුත් අද අපට ුනළුවන්කෙ ටැබී තිශබවවා ශම් රශට් සැබ් රණ 

විුවන්ශේ පඩිය සියයට 107කින් වැඩි කරන්ව. ුතද්රයට ගිය 

අහිාංසක ශසොල්දා දවන්, විරාමික ශසොල්දා දවන්, වර්තොවශආ 

ශසේවය කරව ශසොල්දා දවන් අගයන්ව අශේ පක්යයත්, අශේ 

්ඩුක්වත් කටුතුර කර තිශබවවා. ඒ පෙණක් ශවොශවයි. ක්ට 

ශපර ඉදින්පත් කරුන අය වැය  ේ න් ශපොලීසියට සියයට (0කින් 

පඩි වැඩි කරන්ව අපට ුනළුවන්කෙ ටැුණණා, මූටාසවාූපඪ ගු 

ෙන්ත්රීුරෙලධ.  ඉතිහාසශආ ශෙොව ්ඩුක්වද එවැලධ පඩි වැඩි 

කිරීෙක් කර තිශබන්ශන් කියටා අපි පැහැදිලිව අහවවා. ශම් රශට් 

අන්ත අසරණ,  දගී  දේපත් ්බාධිතයන් ඉන්වවා. එදා ඒ 

්බාධිතයන්ට ්රාර ව ශයන්  දන්ශන් ුපියල් 3,000ක් වැලධ 

ශසොච්චම් හුදටක්. ශම් අය වැය හරහා අපට ුනළුවන්කෙ ටැුණණා 

තවත් ුපියල් 2,000කින් එෙ හුදට වැඩි කරටා ්බාධිතයන්ට 

ශදව දීෙවාව ුපියල් 4,000 දක්වා වැඩි කරන්ව.  

ශම් වවවිට ප්රාශද්ීයය ශල්කම් කාර්යාට හරහා ශම් ුනද්ගටයන් 

ශතෝරා ශේරා ගන්වවා. හැබැයි, එතැවදී කිසි ද ශද් පාටවයක් 

බටන්ශන් වැහැ කියව එක අපි පැහැදිලිවෙ කියවවා. වහුත් ශම් 

අය එදා ශද් පාටවය භාවිත කරටා තෙයි සෙෘද්ධිය ටබා  දන්ශන්. 

ශද් පාටවඥයන්ශේ අතශකොළු බවට සෙෘද්ධිටාභින් පත් න්ණා.  

අපි දැන් තව ටක්ය හයකට සෙෘද්ධි දීෙවාව ටබා ශදන්ව කටුතුර 

කරවවා. හැබැයි, එදා  ෙැයි දිවයට ශගවාශ  සෙෘද්ධිටාභින්; 

උද්ශඝෝයණවටට ශගවාශ  සෙෘද්ධි ලධටරාන්න්. ශම් අය ඔන්න්ට 

සෙෘද්ධි දීෙවාව ටබා  දන්වා. හැබැයි, උද්ශඝෝයණයට, ෙැයි 

දිවයට ්ශ  වැත්වම් සෙෘද්ධි දීෙවාව කපවවා කියටා බය 

කරටා ඔන්න් ශද් පාටව වැඩ කටුතුරවටට භාවිත කළා. 

වර්තොවශආ ශෙොව සෙෘද්ධිටාභියාද ශම් විධියට 

ශද් පාට කරණය කරටා තිශබන්ශන් කියටා අපි දැන් අහවවා. 

ශම් රශට් රාජය යාන්්රණශයන්, ශපොලීසිශයන්,   තිය ක්රියාත්ෙක 

කරව ්යතවවලින් සෙෘද්ධිටාභින්  පැහැදිලිවෙ 

ලධර්ශද් පාට කරණය කරටා තිශබවවා.  

විශ ේයශයන්ෙ දකුශඩු කුුඳු කර්ොන්තය කරව ජවතාවට ඒ 

කටුතුර ප්රවර්රවය කර ගැ ෙ සහහා ුපියල් මිලියව 74කට වැඩි 

හුදල් ප්රොණයක්   අශේ ්ඩුක්ශවන් ඉදින්පත් කර තිශබව අය 

වැය ුරිතන් ශවන් කරටා තිශබවවා.  "ශම්  සිහිව අය වැයක්ද" 

කියටා සෙහු අහවවා. හැබැයි, අපි ශම් කාරණයත් කියන්ව 

කැෙතියි. 'සුරක්යා' රක්යණාවරණය ටබා දීටා, ෙහශපොළ 

ශියයාරාරය වැඩි කරටා, සෙෘද්ධි ්රාරය ශදගුණයක් කශළේ -ශම් 

සියල්ටක්ෙ කශළේ- පසුගිය කාටශආ ශගවා අය වැය  ශයෝජවා  

අනුව බව අද ඔන්න්ට අෙතක ශවටා තිබීෙ ුන දෙයට කාරණයක්.  

ඒ වාශේෙ, අද ෙත්කුක් ජාවාරෙ ගැව කාා කරවවා; 

ශකොශක්න් ගැව කාා කරවවා. අද ශම් පිිතබහව 

තහුන්වාන්ශසේටා එක් එක් ශකවාට ඇ් ල්ට දික් කරවවා. 

හැබැයි, තහුන්වාන්ශසේටාශේ ්ඩුක්ව ස ෙශආ ශෙොවවාද  කශළේ? 

තහුන්වාන්ශසේටාශේ ්ඩුක්ව සෙශආ ශම් රටට කුක් ශගවැල්ටා 

ශබදා හැරීෙ ක්රියාත්ෙක න්ණා. හැබැයි, ශම් වවක ශිිාට ශම්වාට 

විුද්රව කටුතුර කරන්ව අපි ශපොලීසියට වාශේෙ  තිය 

ක්රියාත්ෙක කරව ්යතවවටට බටය ටබා දීටා තිශබවවා. 

එපෙණක් ශවොශවයි, ෙත්ද්රවය ජාවාරෙ ෙර්දවය කිරීෙ සහහා ශම් 

වවශකොට ුපියල් මිලියව 240කට වැඩි හුදල් ප්රොණයක් අපි 

ශවන් කරටා තිශබවවා. ඒ සහහා වව තාක්යණය ශගවැල්ටා, ඒ 

කටුතුරවටට සම්බන්ර අයට දඬුවම් ටබා දීශම් වැඩ පිිතශවළ 

ක්රියාත්ෙක කරන්ව අපට දැන් ුනළුවන්කෙ ටැම්ටා තිශබවවා.  

අශේ ්ඩුක්ශවන් ශගවාුන ශහොහ වයාපෘතියක් තෙයි, 

"ගම්ශපරිතය" වැඩසටහව. ගු අග්රාොතය රලධල් විරෙසිාංහ 

ෙැතිුරොශේත්, හුදල් ඇෙතිුරොශේත් සාංකල්පයක් අනුව 

ක්රියාත්ෙක වව "ගම්ශපරිතය" වැඩසටහව යටශත් අපට වැඩ 

කරන්ව ්සවයකට ුපියල් මිලියව 100ක් බැගින් ටබා  දන්වා. 

හැබැයි, ඒ ''දිව 42'' ුරළ අද විපක්යශආ ඉන්ව අය ශෙොකද කශළේ, 

මූටාසවාූපඪ ගු ෙන්ත්රීුරෙලධ? එුරෙන්ටාශේ ශහොර ්ඩුක්ව 

පිහිටවුන ගෙන් "ගම්ශපරිතය" වැඩසටහව වතර කළා. අපට 

"ගම්ශපරිතය" වැඩසටහව කරශගව යන්ව  දන්ශන් වැහැ. 

ශෙොකද, අපි "ගම්ශපරිතය" වැඩසටහව  ක්රියාත්ෙක කළා වම් 

එුරෙන්ටාට තිශබව ඡන්ද පදවෙ අක් වවවා, එක්සත් ජාතික 

පක්යය ප්රහුඛ ශකොට ගත් ශම් එක්සත් ජාතික ශපරහුණු ්ඩුක්වට 

තිශබව ටකුණු ටික වැඩි වවවා කියටා එුරෙන්ටා දැවශගව 

හිටියා. ඒ ලධසාෙ එුරෙන්ටා "ගම්ශපරිතය" වැඩසටහව වතර 

කළා. හැබැයි, "ගම්ශපරිතය" වැඩසටහව යිතත් ්රම්භ කිරීෙට 

ුනළුවන් වීෙ  ගැව අපි සන්ශතෝය වවවා. ගු අග්රාොතයුරොශේ 

මූලිකත්වශයන් හුදල් ඇෙතිුරො වැවත වතාවක් "ගම්ශපරිතය" 

වැඩසටහව යට ශත් ්සවයකට ුපියල් මිලියව 300කට වැඩි 

හුදල් ප්රොණයක් ටබා දීෙ සහහා ශෙවර අය වැශයන් ුපියල් 

මිලියව (8,000ක් ශවන් කර තිශබවවා. ශම් ලධසා "ගම්ශපරිතය"   

වතර කරන්ව කටුතුර කරුන අයට දැන් න්ශදන්ව පටන් අරශගව 

තිශබවවා. "ගම්ශපරිතය" වයාපෘතිය දැන් ශදගුණයක, 

ශතගුණයක ප්රොණයකින් වර්රවයශවටා තිශබවවා. 

එපෙණක් ශවොශවයි, එදා  එුරෙන්ටා ගුු වැටුප හැටියට 

ුපියල් 1),000ක් තෙයි ශවන් කරටා තිුණශඩු.  ශම් වවශකොට  

එය ුපියල් 29,000කට වැඩි ප්රොණයකට  වැඩි කරන්ව අපට 

ුනළුවන්කෙ ටැම්ටා තිශබවවා. 

හම්බන්ශතොට දිසන්රික්කය ඇුරළු හුළුෙහත් රශට්ෙ වැසිකිිත 

කැසිකිිත වැති ජවතාවශේ ස පාරක්යක කටුතුර සහහා ශෙවර 

අය වැශයන් හුදල් ශවන් කරටා තිශබවවා. ඇශෙන්කාශ වත් 

වැති අධිශ ගී ොර්ග හම්බන්ශතොට හදටා තිුණණත්, ස පාරක්යක 

පහසුකම් වැති, වැසිකිිත කැසිකිිත පහසුකම් වැති වි ාට පින්සක් 

හම්බන්ශතොට ප්රශද් ශආ ජීවත් වීෙ සම්බන්රශයන් එුරෙන්ටා 

ටේජාවට පත් ශවන්ව ඕව්.  

එුරෙන්ටා ෙහා උජාුවට වුරකරශආ ජවතාව ගැව කාා 

කරවවා. හැබැයි,  වුරකරශආ ජවතාවට ම්ම් අකටක්  දන්ශන් 

කන්ද, ශගයක් හදා  දන්ශන් කන්ද කියව එක  එුරෙන්ටාට අද 

අෙතකශවටා තිශබවවා. එුරෙන්ටාට ඒ කටුතුර ශදකෙ කරන්ව 

බැන් න්ණා.  ශම් යහ පාටව ්ඩුක්ව ඇති  කශළේ ගු රලධල් 

විරෙසිාංහ අග්රාොතයුරොශේ මූලිකත්වශයන්. එුරොශේ 

සාංකල්පයක් අනුව ඉන්දියානු රජයත් එක්ක එකුරශවටා, 

වුරකරශආ ඉන්ව අහිාංසක ජවතාවට  ලධවසක් සහ ඉඩෙක් ටබා 

ශදන්ව අශේ ්ඩුක්වට ුනළුවන්කෙ ටැුණණා. ඔන්න්ටෙ කියටා 
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පාර්ලිශම්න්ුරව 

ඉඩෙක් තිුණශඩු වැහැ. ඔන්න් හිටිශආ ටැයිම් කාෙරවට. දැන් 

ඔන්න්ට තෙන්ශේෙ කියටා ඉඩම් ක්ල්ටක් ටැශබවවා. ුපියල් 

1,000 දීෙවාවත් ඔන්න්ට ටැශබන්ව ඕව්. ඒ ගැව ශ දවාශවන් 

කාා කරව විපක්යශආ අයට බැන් න්ණා,  ඔන්න්ට ශගයක් හදටා 

ශදන්ව. අවෙ ව ශයන්  කාෙර ක්ල්ටක්වත් හදටා ශදන්ව බැන් 

න්ණා. රිතාවය ජාතිකයන් අශේ රට පාටවය කරුන කාටශආදී හදුන 

ටැයිම් කාෙර තෙයි ඔන්න්ට තිුණශඩු.  

ශම් වවවිට ෙහින්ද රාජපක්ය ෙැතිුරො විසිවැලධ ්ඩුක්රෙ 

වයවසනාා සාංශ ෝරවය ගැව සටකා බටන්ව පටන් අරශගව 

තිශබව බව ෙෙ විශ ේයශයන් කියන්ව  ඕව්. වහුත් එුරො ශේ 

පිශල් ඉන්ව විෙල් වීරවාං  ෙැතිුරො කියවවා, "අශේ කහන්ශර්ෙ 

කඩුඩායෙක් ජවාධිපති රෙය අශහෝසි කරන්ව හිතාශගව 

ඉන්වවා වම් ඒ කඩුඩායෙට -ඒ කහන්රටත්- විුද්රව කටුතුර 

කරන්ව අපිත් ට්සනතියි" කියටා.  

ඒ කියන්ශන් දැන් ශම් අයට විසිවව සාංශ ෝරවය ඕව් 

කරන්ශන්, විරායක ජවාධිපති රෙය අශහෝසි කරටා ෙහින්ද 

රාජපක්ය ෙැතිුරොට වැවත වතාවක් අග්රාොතය ධුරය අරශගව 

ශම් රශට් බටය අතට ගන්වයි. ඒ වාශේෙ තව කඩුඩායෙකට 

අව යව තිශබවවා, ශගෝසාභය රාජපක්ය ෙැතිුරො ජවාධිපති 

අශේක්යකයා හැටියට ඉදින්පත් කරටා ශම් විරායක බටතට 

එශහෙෙ තබාශගව ශම් රශට් බටය ගන්ව. අද ඔන්න්ට 

තිශබන්ශන් ඔන්න් අත බටය තබා ගැ ශම්ත්, ඔන්න්ට බටයට 

පැමිීමශම්ත් න්වෙවාව මිසක්, ශම් රශට් ජවතාවශේ සැබ් 

ප්ර නවවටට උත්තරයක් ශසවීශම් න්වෙවාවක් ශවොශවයි. අපි 

පැහැදිලිව කියවවා, එක්සත් ජාතික පක්යය හැටියට අපි විසිවව 

සාංශ ෝරවයට අත ඔසවන්ශන්, එක එක අයශේ ශපෞද්ගලික 

න්වෙවා-එපාකම් ඉයනට සිද්ර කරගන්ව ශවොශවයි කියව එක. ගු 

අග්රාොතයුරොටත්, එක්සත් ජාතික පක්යයටත් අව යව 

තිශබන්ශන් ශම් රශට් සැබ් ප්ර නවයට, ජාතික ප්ර නවයට විසඳුෙක් 

ශසවීෙයි. ඒ වාශේෙ ශම් ර ශට් පවතිව දූෂිත ෙැතිවරණ රෙය 

ශවනුවට සාරාරණ ෙැතිවරණ රෙයක් හඳුන්වා දීෙටයි.  

පසුගිය කාටශආ  ඒකාධිපති බටතට පාවිච්ික කරටා දිව 48 

ුරළ හැසිුණු  විධිය අපි දැක්කා.  එවැලධ ජවාධිපති රෙයක බටය 

කේපා ද කිරීෙටයි අපට අව ය ශවටා තිශබන්ශන්. එදා ටීඑන්ඒ 

එකට "ජාතිවාදී" කියුන අය,  දැන් ටීඑන්ඒ එකත් එක්ක සාකච්ඡා 

කරවවා. එදා, JVP එකට "රුර අලි පැටන්" කියුන අය, අද JVP 

එකත් එක්ක සාකච්ඡා කරවවා. වහුත් එශසේ කාා කරන්ශන් 

තෙන්ශේ ශද් පාටව පැවැත්ෙ සහහා මිසක්, ශම් රශට් 

ජවතාවශේ පැවැත්ෙ උශදසා ශවොශවයි කියව එක  ශම් 

අවසනාාශ  දී ෙතක් කරමින් ෙශේ කාාව අවසන් කරවවා.  

 

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

සනුරතියි, ගු ෙන්ත්රීුරෙලධ. ක්ළකට, ගු සන්දිත් සෙරසිාංහ 

ෙන්ත්රීුරො. 

 

 

[අ.භා.).22] 

 
ගුණ ්්දිනත් ්මරසිංහස මහසතා  
(மாண்புமிகு சந்தித் சமரசிங்க) 

(The Hon. Sandith Samarasinghe)  

හුටසුව ශහොබවව ගු ෙන්ත්රීුරෙලධ, ෙට කාටය ටබා දීෙ ගැව 

ඔබුරොට සනුරතිවන්ත ශවවවා. අශේ ගු ොංගට සෙරවීර හුදල් 

අොතයුරො ඉදින්පත් කර තිශබව අය වැය ශල්ඛවය දිහා 

බටවශකොට,  ටට ශපර පැවැති ඉතිහාසය ගැව අපට කාා කරන්ව 

සි ද ශවවවා.  

2015 ජවවාන් 08 වැලධදාට ශපර ශම් රශට් පැවැති තත්ත්වය 

ශෙොකක්ද කියටා අපි දන්වවා. එදා එක පන්ටකට අව ය විධියට 

ශම් රශට් ්ර්ිකකය, ශද් පාටවය, ඒ වාශේෙ සොජශආ අශවක් 

ශද්වල් හසුුවාශගව ගියා. එදා ඉදින්පත් කළ අය වැය ගැව කාා 

කශළොත්, ඒක  රාජපක්ය පන්ශල් අය වැයක් හැටියට ඉදින්පත් කළ 

බව අපි දැක්කා. ඒ වාශේෙ ඒ කාටශආ රශට් තිුණණු ශද් පාටව 

වාතාවරණයත් එක්ක,  රට ුරළ ප්රජාතන්්රවාදය වැතිවීෙත් එක්ක, 

ඒ වාශේෙ  තිශආ ්ධිපතය වැතිවීෙත් එක්ක අපි අශවක් 

රටවල්වලින් ඈත් ශවටා සිටියා. ඒ වාශේෙ ්යතවවලින් පවා 

ඈත් ශවටා සිටියා. එවැලධ තත්ත්වයක් ුරළ අශේ රටට තහාංික 

පවවන්ව ළාං ශවවශකොටෙ තෙයි, එදා පැවැති 

ජවාධිපතිවරණශයන් පසුව රශට් සැබ් ශවවසක් ඇති න්ශඩු. ඒ 

ශවවස ඇති කරන්ව විශ ේයශයන්ෙ එක්සත් ජාතික පක්යශආ 

වායකුරො වව රලධල් විරෙසිාංහ ෙැතිුරො, ඒ වාශේෙ සිවිල් 

සාංවිරාව, අශවකුත් පක්ය, ්ගමික වායකයන් ඇුරළු සිය  

ශදවාෙ එකුර ශවටා වි ාට කර්තවයයක් සි ද කළා. එශසේ කරටා, 

ශපො ද අශේක්යකයා ශම් රශට් ජවාධිපතිවරයා හැටියට පත් කළා. 

එශසේ පත් කරන්වට කටුතුර කරශගව යව අතශර්,  එදා එුරො 

කළ ප්රකා ත් එක්ක විශ ේයශයන්ෙ ජාතයන්තරය ුරළ  අශේ රට 

පිිතබහව වි ාට හැඟීෙක්, වි නවාසයක් ඇති න්ණු බව අපි දන්වවා.  

ඒ අනුව රටවල් 19)ක් අත්සන් කළ තිරසර සාංවර්රව අරහුණු 

කරා යව ගිවිසුෙට 2014 සැේතැම්බර් ොසශආදී අශේ ටාංකාවත් 

අත්සන් කළා.  2030 ශවවශකොට තිරසර සාංවර්රව අරහුණු කරා 

ය්ශම් වැඩ පිිතශවළට ශ්රී ටාංකාවත් එකුර න්ණු බව අපි දන්වවා. 

 ශම් ශද්වල් කරමින් අශේ ජාතික ප්රතිපත්තිය, සාංවර්රව 

ප්රතිපත්තිය ඉදින්යට ශගව යන්වට කටුතුර කළා.  අපි කියවවා,  

"වියන් - 2024" කියටා.  එෙ කර්තවයය ඉදින්යට ශගව යමින්  

 ට හන්ත ්ර්ිකකයක්  ශගොඩවකන්ව කටුතුර කළා. ඒ ුරිතන් 

ඇති න්ණු සාංවර්රවය දිහා බටවශකොට,  එදා දිව 100 

වැඩසටහලධන් පටන් ශගව,  පැවැති ණය ශගවා ශගව, අශේ ගු 

අග්රාොතයුරොශේ වායකත්වශයන් ඉදින්යට යව ගෙශන් දී ස්ෙ 

ග්රාෙ ශසේවක වසෙකටෙ ුපියල් ටක්ය 10ක් වැය කර  යටිතට 

පහසුකම් ටබා ශදන්වට කටුතුර කළ බව අපි දන්වවා.  

එපෙණක් ශවොශවයි. ගැම්ලධ ෙ වුන්ට ශපෝයණ ෙල්ටක්  

ටබා ශදන්ව කටුතුර කළා. රජශආ ශසේවකයන්ට ුපියල් 

10,000කින් පඩි වැඩි කළා. ලධහඬව ශෙවැලධ සහව ටබා ශදව 

ගෙන් යහ පාටව ්ඩුක්ව ුරිතන් රටට වි ාට ශසේවයක් කළා. 

හැබැයි, ඒ ඉටු කළ ශසේවශආ කට එිතය කවදාවත් එක්සත් ජාතික 

පක්ය රජයට ටැුණශඩු වැහැ. ශෙොකද, යම් යම් ශකොටසන යහ 

පාටව රජයට එකුර ශවටා සිටිය ලධසා. යහ පාටව රජයට එකුර 

ශවටා හිටුන ෙැති ඇෙතිවු ස්ෙ විටෙ බැ ශ , තෙන්ශේ 

පැවැත්ෙ ගැවයි.  අපි කරශගව ගිය ක්රියාදාෙයන් කඩාකේපල් 

කරන්වයි උත්සාහ කශළේ. ඒ ශද් කළා.  

මූටාසවාූපඪ ගු ෙන්ත්රීුරෙලධ, පසුගිය අන්ුද්ශද් ඔක්ශතෝබර් 

2)වැලධදා  ශම් රශට් ශටොකු ප්ර නවයක් ඇති වූ බව අප සිය ශදවාෙ 

දන්වවා. දිව 42 ්ඩුක්ව ුරළ ශම් රටට ශටොකු ප්ර නවයක් ඇති 

න්ණාට, ඒ ප්ර නවශයන් අද අපි එිතයට ඇවිල්ටා තිශබවවා. අද 

අපට හැකි ශවටා තිශබවවා, එක්සත් ජාතික පක්ය ්ඩුක්ව 

ුරිතන් ශහොහ අය වැයක් රටට ඉදින්පත් කරන්ව. ොංගට සෙරවීර 

ඇෙතිුරො ඒ ශද් කරටා තිශබවවා. "ගම්ශපරිතය" වැඩසටහව 

යටශත් අද ස්ෙ ගෙක්ෙ දිුතණු ශවමින් පවතිවවා; සාංවර්රවය 

වවවා. කුඩා ොංොවත් හැශදවවා;  පාරවල් හැශදවවා. ඒ වාශේෙ 

පන්සල්, ශද්වසනාාව හා පල්ලිවට සාංවර්රවය සහහා හුදල් ශවන් 

ශවටා තිශබව බව අපි දන්වවා.  

487 488 

[ගු (නවදය  කවින්ද ශහේයාන් ජයවර්රව ෙහතා] 
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ලධවාස වියය භාර අශේ ඇෙතිුරො වි ාට හුදටක් වියදම් 

කරටා, රශට් ලධවාස වැති අයට ලධවාස ටබා ශදව වැඩ පිිතශවළක් 

ඉදින්යට ශගව ගිහින් තිශබවවා. අශේ අරයාපව ඇෙතිුරො "ළකෙ 

පාසට - ශහොහෙ පාසට" වැඩසටහව ඉදින්යට ශගව යමින් 

අරයාපව ක්ශයේ්රයට වි ාට වැඩ ශකොටසක් කර තිශබවවා.  ඒ 

වාශේෙ සිසු දුවන්ට ටක්ය ශදකක වටිවාකෙකින් ුතුර 

"සුරක්යා" රක්යණ රෙය ටබා ශදන්ව කටුතුර කර තිශබවවා. 

කන්ුත් ශම්වා ගැව කාා කරන්ශන් වැහැ. දුවන් තාක්යණයත් 

එක්ක ඉදින්යට යන්ව ඕව්ය කියව අදහස ඇතිව "Smart Class" 

්රම්භ කිරීශම් වැඩ පිිතශවළක් ඇති කර තිශබවවා.  ණයත් 

ශගවා ශගව,  සාංවර්රව කටුතුරත් ඉදින්යට ශගව යව ගෙන් තෙයි 

ශම් සිය  ශද්වල් කර තිශබන්ශන්.   

විපක්යය ස්ෙ විටෙ කියන්ශන්, රට ශම් තරම් ණය 

කන්දරාවකට ඇද දැම්ශම් ඒ අය ශවොශවයි, අපි බටයට ්වාට 

පසුව තෙයි ණය න්ශඩු කියටා. 2014 අශගෝසනුර ොසශආ අපි ශම් 

්ඩුක්ව භාර ගත් අවසනාාශ  ගු අග්රාොතය රලධල් විරෙසිාංහ 

ෙැතිුරො කි වා, "2019 තෙයි අපට වැඩිශයන්ෙ ණය ශපොලී 

ශගවන්ව ශවන්ශන්" කියටා. අපි අද ඒ ශද්ත් කරශගව යවවා. 

ණය ශපොලියත් ශගවා ශගව යව ගෙන් තෙයි ස්ෙ ශදවාටෙ 

සහව ටබා ශදන්වත් ශම් කටුතුර කර තිශබන්ශන්. 

මූටාසවාූපඪ ගු ෙන්ත්රීුරෙලධ, රශට් ප්රජාතන්්රවාදය ඇති 

කර, විලධවිදභාවශයන් කටුතුර කර ශගව යව තත්ත්වය උඩ අද 

ජාතයන්තරශආ අශවකුත් රටවල් අපත් සෙක සුහදව කටුතුර 

කරවවා. ශම් ්කාරශයන් කටුතුර කරමින්, රට සාංවර්රවය කරා 

යව ගෙශන්දී අපි දැක්ක ශදයක් තෙයි, අශේ රශට් සාංවර්රවය 

සහහා ජාතයන්තරශආ අශවකුත් රටවලින් ටැශබව සහශයෝගය. 

මූටාසවාූපඪ ගු ෙන්ත්රීුරෙලධ, එදා අපට ුතශරෝපා ෙත්සය තහවෙ 

පවවා තිුණණා. අපට කියන්ව සුරටුයි, එෙ තහවෙ අද ඉවත් කර 

තිශබවවා. ඒ අනුව අද අපට ුනළුවන් ශවටා තිශබවවා ුතශරෝපා 

රටවටට ෙත්සය අපවයවය කරන්ව. ඒ ේ න් ඇශෙන්කානු 

ශඩොටර් මිලියව 1(කට වඩා ්දායෙක් ශම් රටට ටැශබවවා. 

විපක්යය ශෙොවවා කාා කළත්, අද ශම් රශට් ප්රජාතන්්රවාදය 

තිශබවවා. අද ශම් රශට්  ලධදහශසේ යන්ව  ොංොවත් ඇති කරටා 

තිශබවවා.   අද අපි ශම් රශට්  ක්තිෙත් ්යතව ඇති කරටා 

තිශබවවා. ඒ වාශේෙ  අද රශට් සාෙය සහ සෙෘද්ධිය තිශබවවා. 

එෙ ලධසා තෙයි ශම් රට ඉදින්යට ගිහින් තිශබන්ශන්. අපි සන්ශතෝය 

වන්වට ඕව්,  අශේ ගු අග්රාොතය රලධල් විරෙසිාංහ ෙැතිුරොශේ 

ෙක ශපන්වීෙ යටශත් ගු ොංගට සෙරවීර ඇෙතිුරො ශම් රශට් 

ස්ෙ තරාතිරෙකෙ අයට  ශම් අය වැය ුරිතන් සහව ටබා ශදන්වට  

කටුතුර කර තිබීෙ ගැව.   

අද අපි ශවශළහ ශපොළ ්ර්ිකකය ගැව කාා කරවවා. එක  

ශකොටසකට පෙණක් ශවොශවයි, ස්ෙ තරාතිරෙක ශකශවකුටෙ -

ගශම් ඉන්ව ශපොඩි ශවශළන්දා, වයවසායකයා ඇුරළු අලධක් හැෙ 

ශකශවකුටෙ - දිුතණු ශවන්ව ුනළුවන්  ්කාරයට අපි අද ඒ වැඩ 

පිිතශවළවල් සකසන කර තිශබවවා. ඒ ගැව අපි සන්ශතෝය ශවන්ව 

ඕව්. ඒක තෙයි, එක්සත් ජාතික පක්යය ඉදින්පත් කර තිශබව අය 

වැශආ ශවවස.  

රශට් ඉදින්ය ගැව හිතටා, ශෙවැලධ ශහොහ අය වැයක් ඉදින්පත් 

කිරීෙ ගැව අග්රාොතය ගු රලධල් විරෙසිාංහ ෙැතිුරොටත්, හුදල් 

අොතය ගු ොංගට සෙරවීර ෙැතිුරොටත් ෙෙ ශබශහවින්ෙ 

සනුරතිවන්ත ශවවවා.     
 
එකල්හි මේලාව අ.භා.  6.30  වූමය්ද  කටුතතු අත්හිටුවා විවාා ය 

කල් තබන ලී. 
එතැ්ද සිට විවාා ය 2019 මාර්තු ම් 08වන සිකුරාා ා පවත්වනු 

ලැමේ. 
 

அப்யபாது பி. ப. 6.30  மணியாகிவிடயவ, அலுவல்கள் இகட ிறுத் 

தப்பட்டு, விவாதம் ஒத்திகவக்கப்பட்டது. 

விவாதம் 2019 மார்ச் 08, தவள்ளிக்கிைகம மீளத் ததாடங்கும். 
 

It being 6.30 p.m., Business was interrupted, and the Debate stood 
adjourned.  

Debate to be resumed on Friday, 08th  March, 2019. 

 

 
කල්තැබීම 
ஒத்திகவப்பு 

ADJOURNMENT 

 
ගුණ ගය්දත කුණණාිනලක මහසතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருணாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

මූටාසවාූපඪ ගු ෙන්ත්රීුරෙලධ, ''පාර්ලිශම්න්ුරව දැන් කල් 

තැම්ය ුතුරය''යි  ො ශයෝජවා කරවවා. 

 
ප්රශ්පනය විම්න ලින්ද  ්භා ්ේමත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 
 

 පාර්ලිමේ්දතුව ඊට අනුකූලව අ.භා. 6.30ට  2019 මපබරවාරි 
21වන ිනන ්භා ්ේමිනය අනුව  2019 මාර්තු 08වන සිකුරාා ා පූ.භා. 
9.30 වන මතක් කල් ගිමේ ය. 

 

அதன்படி பி.ப. 6.30 மணிக்கு பாராளுமன்றம், அதனது 2019 

தபப்ருவாி 21ஆம் திகதிய தீர்மானத்துக்கிணங்க, 2019 மார்ச் 08, 

தவள்ளிக்கிைகம மு.ப. 9.30 மணிவகர  ஒத்திகவக்கப்பட்டது. 
 

Parliament adjourned accordingly  at 6.30 p.m. until 9.30 a.m. on 
Friday, 08th March, 2019,  pursuant to the Resolution of Parliament of 
21st February, 2019. 
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්ැ.ුත. 
 

ශෙෙ වාර්තාශ  අවසාව හුද්රණය සහහා සනවකීය කාාවට ලධවැරදි කළ ුතුර තැන් දක්වනු න්සි ෙන්ත්රීන් මින් පිටපතක් ශගව 
 ලධවැරදි කළ ුතුර ්කාරය එහි පැහැදිලිව ටකුණු ශකොට, පිටපත ටැබී ශදසතියක් ශවොඉක්ෙවා  

හසැ්ද්ාඩ් සාංසනකාරක ශවත ටැශබව ශසේ එවිය ුතුරය. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குறிப்பு 
 

உறுப்பினர்   தமது உகரயின்  இறுதிப் பதிப்பிற் தசய்யவிரும்பும் பிகை திருத்தங்ககள தமது பிரதியில் ததளிவாகக் குறித்து 

அதகனப் பிகை திருத்தப்படாத பிரதி கிகடத்த இரு வாரங்களுள் ஹன்சாட் பதிப்பாசிாியருக்கு அனுப்புதல் யவண்டும். 
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හසැ්ද්ාඩ් වාර්තා  

මකො ඹ ]  මපොල්මහසේ්දමගොඩ  කිුණ පන පාර  අංක 163 ා රන ්පථානමයහි පිහිටි 

රජමේ ප්රවෘත්ින මා පාර්තමේ්දතුමේ පිහිටි රජමේ ප්රකාශ්න කාර්යාංශ්මය්ද  

මිල ී ගත හසැක. 
 

මමම හසැ්ද්ාඩ් වාර්තාව  www.parliament.lk මවේ අඩවිමය්ද  

බාගත හසැක. 

 

 

 

 

ஹன்சாட் அறிக்ககயின் பிரதிககள  

இல. 163, கிருலப்பகன வீதி, தபால்யஹன்தகாட,  தகாழும்பு 5இல் அகமந்துள்ள  

அரசாங்க தகவல் திகணக்களத்தின் அரசாங்க தவளியீடுகள் அலுவலகத்தில்   

பணம் தசலுத்திப் தபற்றுக்தகாள்ளலாம். 

 

 

இந்த ஹன்சாட் அறிக்கககய www.parliament.lk எனும் இகணயத்தளத்திலிருந்து  

பதிவிறக்கம் தசய்ய முடியும். 
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