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தறரண உள்படக்கம் 

MESSAGE FROM THE PRESIDENT 

   Public Security Proclamation 
 
ANNOUNCEMENTS: 

 Select Committee on Resolution as per Article 107(2) 
of the Constitution for a Motion of Parliament to        

be presented to His Excellency the President for the 

Removal of the Hon. (Dr.) (Mrs.) Shirani A.   

Bandaranayake from the Office of the Chief Justice of 
the Supreme Court of the Democratic Socialist   

Republic of Sri Lanka 

 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

PRINCIPAL  CONTENTS 

சணரறதறறடறந்ந்து ந் தசய்ற: 

 ததரதுசணப் தரதுகரப்நெப் தறகடணம் 
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தறசமதரன்மநச் சர்ப்தறக்கும்ததரந்ட்டு 

அசறனமப்தறன் 107(2)ஆம் உநப்நெமறன் 

லர்ரணம் தற்நற தரறகுழு 

 

றணரக்களுக்கு ரய்நன றமடகள் 
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විර්ජන ඳනත් නකටුම්ඳත, 2013 – [වතයන ශ්ත ශ 
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 ශදන ය කිඹවීභ - ිනහදඹ ල් තඵන ර ජ 

 

2013 ර්නේ අඹ ැඹ ඇනතනම්න්තුලින් නතෝයාෙත් 

අභාතාාංලර ැඹ ්ෂර්  ිළිතඵ ාකා කා ීම සභ වා න 

විනලේ කායක බා 
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தரடர்தறனரண அசறன் றமனப்தரடு 

 

எதுக்கலட்டுச் சட்டநனம், 2013 : [எதுக்கப்தட்ட 

ரன்கரம் ரள்] 

 இண்டரம் றப்நெ - றரம் எத்றமக்கப்தட்டது 

 

2013ஆம் ஆண்டுக்கரண வு தசனவுத்றட்ட 

றப்நடுகபறலிந்ந்து தரறவுதசய்ப்தட்ட  

அமச்சுக்கபறன் தசனவுத் மனப்நெக்கள் தற்நறக் 

கனந்துமரடுற்கரண தரறகுழு 

QUESTION BY PRIVATE NOTICE: 

    Government Stance on Thirteenth Amendment to the 
Constitution 

 
 
APPROPRIATION BILL, 2013 – [Fourth Allotted Day] 

   Second Reading – Debate Adjourned  
 
 
SELECT COMMITTEE TO DISCUSS THE HEADS OF 
EXPENDITURE OF THE MINISTRIES   SELECTED 

FROM THE BUDGET ESTIMATES OF THE YEAR 

2013 





 

ඳාර්ලිනම්න්තු 
தரரளுன்நம் 
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ප. බා. 9.30  ඳාර්ලිනම්න්තු රැන විඹ.  කථානාඹකතුභා [ෙු  චභල් 

යාජඳක් භවතා]  මූරානාරූඪ විඹ. 
தரரளுன்நம் நை.த. 9.30 றக்குக் கூடிது. சதரரகர்  அர்கள்  

[ரண்நெறகு சல் ரஜதக்ஷ] மனம கறத்ரர்கள். 

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

CHAMAL RAJAPAKSA] in the Chair. 

 

ජනාධිඳතිතුභානෙන් රත් න්නේලඹ 
சணரறதறறடறந்ந்து ந் தசய்ற 

MESSAGE FROM THE PRESIDENT 

 

භවජන ආයක්ක ප්රකාලනඹ 
ததரதுசணப் தரதுகரப்நெப் தறகடணம் 

PUBLIC SECURITY PROCLAMATION 

 
කථානාඹකතුභා 
( சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

 

නිනේදන 
அநறறப்நெக்கள் 

ANNOUNCEMENTS 
 

ශ්රී රාංකා ප්රජාතාන්්රික භාජාදී ජනයජනේ 

  නේ නඨා ධිකය ණනේ අග්ර විනි ලනචඹකාය 

ධුයනඹන් ෙු (ආචාර්ඹ) ශියානි ඒ. 

ඵ ණ්ඩායනාඹක භවත්මිඹ ඉත් ීම සභ වා 

අතිෙු ජනා ධිඳතියඹා නත 

ඳාර්ලිනම්න්තුනේ නඹෝජනා ම්භතඹක් 

ඉදිරිඳත් ීම සභ ිළ ණි ආ ණ්ඩුක්රභ 

 න ථානේ 107(2) නථා ප්රකාය 

නඹෝජනා ිළිතඵ විනලේ කායක  බා 
 

இனங்மகச் சணரக சசரசலிசக் குடிசறன் 

உர் லறன்ந தற லறசர் 

தறறலிந்ந்து தகப (கனரறற) 

(றந்ற) றரற . தண்டரரக்கம 

அகற்நற்கரக அறசகு சணரறதற 

அர்களுக்குப் தரரளுன்நத்றன் 

தறசமதரன்மநச் 

சர்ப்தறக்கும்ததரந்ட்டு அசறனமப்தறன் 

107(2)ஆம் உநப்நெமறன் லர்ரணம் 

தற்நற தரறகுழு 
 

SELECT COMMITTEE ON RESOLUTION AS PER 
ARTICLE 107(2) OF THE CONSTITUTION  

FOR A MOTION OF PARLIAMENT TO BE 

PRESENTED TO HIS EXCELLENCY THE 

PRESIDENT  
FOR THE REMOVAL OF THE HON. (DR.) (MRS.) 

SHIRANI A. BANDARANAYAKE  

FROM THE OFFICE OF THE CHIEF JUSTICE OF 

THE SUPREME COURT  
OF THE DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF 

SRI LANKA 

කථානාඹකතුභා 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
රු (ආයහර්ඹ) ශියහිශ ඒ. ඵණ්ඩහයනහඹ භවත්මිඹ 

ශරේසධහධියණශ  අර ිනිශලසයඹහය ධයශඹ්ත ඉත් යන ශර 
ඉල්රමි්ත අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ ශත ශඹෝජනහක්  ඉදිරිඳත්  

කිරීභ  වහ 2012 ශනොළේඵර් 06ළිශ දින ඳහර්ලිශේ්තතු නයහඹ 
ඳත්රශ  ඇතුශත් යන රද ශඹෝජනහ ේභතශ  ව්ත ශයෝදනහ 
ිනබහ ශොට ඳහර්ලිශේ්තතුට හර්තහ කිරීභ වහ සථහය 
ිශශඹෝ අා 78අ(2) ඹටශත් රු අනුය ප්රිඹදර්ලන ඹහඳහ 

භවතහශේ බහඳතිත්ශඹ්ත යුතු භතු ව්ත භ්තත්රීරු්තශ්ත 
භ්තිනත ඳහර්ලිශේ්තතු ිනශලේ හය බහක් භිනසි්ත ඳත් 
යන රද ඵ ද්තනු ළභළත්ශතමි. 

රු ිශභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ 
රු ඒ.ඩී. සුසිල් ශප්රේභජඹ්තත භවතහ 
රු (වදය) යහිතත ශේනහයත්න භවතහ 

857 858 

 

 

 

 

 

 
 

“ ශ්රී ලා ා ානාපතප  

இனங்மக சணரறதற 

President of Sri Lanka 
 

 

ජීශේඑල්/308 
2012 ශනොළේඵර් භ 03 න දින 
ශොශම  ජ ඹ. 

 

රු ථහනහඹතුභිශ, 
 
(40 ළිශ අධිහයඹ ව) භවජන ආයක් ආඥහඳනශත් 12 ළිශ ්තතිඹ 

ඹටශත් ිශකුත් යන රද ප්රහලනශඹ්ත භහ ිනසි්ත ශ්රී රාහශේ ්තනධධ 
වමුදහර සිඹලුභ හභහිතයි්ත දියිශ්ත සිඹලුභ ඳරිඳහරන දිස්රික් තුශ රීඹ 
ශේඹ වහ ළන ර ජ. 

 
ඉවත කී ප්රහලනඹ ිශකුත් කිරීභට ශවේතු ත්රසතහදඹ ව ඹේ භවජන 

ළශඹීභක් ළශළක්වීභ ව භළඩ ඳළළත්වීභ පිණි ඵ ඳහර්ලිශේ්තතු ශත 
දළනුේ ශදනු රළශේ. 

 
   
 
 
 
 
 භහි්තද යහජඳක් 
 ජනහධිඳති" 



ඳහර්ලිශේ්තතු 

රු ඩිරහ්ත ශඳශර්යහ භවතහ 
රු ිනභල් වීයාල භවතහ 
රු ිශශඹෝභහල් ශඳශර්යහ භවතහ 
රු ශජෝ්ත අභයතුා භවතහ 
රු රක්සභ්ත කිරිඇල්ර භවතහ 
රු ිනිතත ශවේයත් භවතහ 
රු යහජශයෝදිඹේ ේඳ්තද්ත භවතහ 

ரண்நெறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர 

ரண்நெறகு  . டி. சுசறல் தறசஜந் 

ரண்நெறகு மத்ற கனரறற ரஜற சசணரத்ண 

ரண்நெறகு  டினரன்  ததசர 

ரண்நெறகு றல் வீங்ச 

ரண்நெறகு றசரரல் ததசர 

ரண்நெறகு சஜரன் அதுங்க 

ரண்நெறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன 

ரண்நெறகு றஜற சயத் 

ரண்நெறகு ஆர். சம்தந்ன் 

The Hon. Nimal Siripala de Silva 
The Hon. A.D.  Susil Premajayantha 
The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne 
The Hon. Dilan  Perera 
The Hon. Wimal Weerawansa 
The Hon. Neomal Perera 
The Hon.  John Amaratunga 
The Hon.  Lakshman Kiriella 
The Hon. Vijitha  Herath 
The Hon.  R.  Sampanthan 

 

කථානාඹකතුභා 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
යහජය ේඳත් වහ යහඹ ාර්ධන ටයුතු පිිබඵ 

උඳශධල හය බහශේ හර්තහ එභ හය බහශේ බහඳති 
රු දඹහශ්රිත තිශේයහ භවතහ ිනසි්ත පිිබළ්තවීභ - එතුභහ ශවෝ එභ 
හය බහශේ හභහිත භ්තත්රීරු්ත කිසිකු නළත.  

 

ප්රලනනර  ාිකක ිළිතතුු 
றணரக்களுக்கு ரய்நன றமடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS  
 

හල්ර භවශභෝදය ශයෝවර ඹිබ ශොඩනළඟීභ : 
ිනශධල ආධහය  

கரலி கசரம ந்த்துமண லள்றர்ரம்: 

தபறரட்டு உற 
RECONSTRUCTION OF GALLE MAHAMODARA HOSPITAL: 

FOREIGN GRANT 
1636/’11 

2. ෙු බුේධික ඳතියණ භවතා 
 (ரண்நெறகு நெத்றக தற) 

 (The Hon. Buddhika Pathirana)   

 ශෞය අභහතයතුභහශ්ත ඇස ප්රලසනඹ- (3) :  

(අ) (i) සුනහමිශඹ්ත ිනනහල ව හල්ර භවශභෝදය ශයෝවර 
ඹිබ ශොඩනළඟීභ වහ රුපිඹල් මිලිඹන 3000 
ිනශධල ආධහය මුදරක් රළබී ර් ඳවට ළඩි 
හරඹක් ත වී ඇති ඵත්; 

 (ii) ශේ දක්හ එහි ඉදි කිරීේ ටයුතු අත්තිහයභට 
ඳභණක් සීභහ වී ඇති ඵත්; 

 එතුභහ ද්තශනහිද?  

(ආ) ශභභ ශයෝවර ඉදි කිරීභ වහ ශෝතත්රහත්රුට යජශ  
ඵදු වන රඵහ  ජ  තිශේද ඹ්තන එතුභහ ශභභ බහට 
ද්ත්තශනහිද? 

(ඇ) (i) ශයෝවර ඉදි කිරීභ වහ රුපිඹල් මිලිඹන 3000 
මුදර රඵහ දු්ත යට කුභක්ද; 

 (ii)  ශෝතත්රහත්රු ිනසි්ත එභ මුදල් රඵහ ශන 
ශයෝවල් ශොඩනළඟිල්ර ඉදි ශනොකිරීභ පිිබඵ 
ශොඹහ ඵළලීභට ශෞය අභහතයහාලඹ ිනසි්ත 
ඳරීක්ෂණඹක් සිදු යනු රළුවශේද; 

 (iii) එශේ නේ, එහි ප්රතිපරඹ ශර්ද; 

 (iv) ඳරීක්ෂණඹක් සිදු ශනොශශේ නේ,  ඊට ශවේතු 
ශර්ද; 

 ඹ්තන එතුභහ ව්ත ය්තශනහිද? 

(ඈ) (i) නළතත් ිනශධශීඹ ණඹ මුදරක් රඵහ ශන ශභහි 
ඉදිකිරීේ ටයුතුකිරීශේ ළරසුභක් තිශේද; 

 (ii) එශේ නේ, එභ ණඹ මුදර ශොඳභණද; 

  (iii) එභ ණඹ මුදර රඵහ ්තනහ ආඹතනඹ ව යට  
ශර්ද; 

 ඹ්තනත් එතුභහ ශභභ බහට ද්ත්තශනහිද? 

(ඉ) ශනොඑශේ නේ,  ඒ භ්තද? 

 
 சுகரர அமச்சமக் சகட்ட றணர: 

(அ) (i )  சுணரறரல் அறமடந் கரலி கசரம 

ந்த்துமணம லபக் 

கட்டிதழுப்நெற்கரக நதர 3000 றல்லின் 

தபறரட்டு உறத் தரமக என்ந கறமடத்து 

ந்து ஆண்டுகளுக்கும் சல் 

கடந்துள்பதன்தமநோம்; 

 ( i i )  இதும அன் றர்ரப் தறகள் 

அத்றரத்துக்கு ரத்றம் 

ட்டுப்தட்டுள்பதன்தமநோம் 

 அர் அநறரர? 

(ஆ) இந் ந்த்துமணம றர்ரறப்தற்கரக 

எப்தந்கரந்க்கு அசறணரல் ரறச்சலுமக 

ங்கப்தட்டுள்பர ன்தம அர் இச்சமதக்கு 

அநறறப்தரர? 

(இ) (i )  ந்த்துமணம றர்ரறப்தற்கரக நதர 

3000 றல்லின் தரமகம ங்கற ரடு 

ரதன்தமநோம்; 

 ( i i )  எப்தந்கரர் சற்தடி தரமகமப் 

ததற்நக்தகரண்டு ந்த்துமணக் கட்டிடத்ம 

றர்ரறக்கரம தரடர்தரக ஆரநோம் 

ததரந்ட்டு சுகரர அமச்சறணரல் சநம் 

றசரம சற்தகரள்பப்தட்டர 

ன்தமநோம்; 

 ( i ii )  ஆதணறல், அன் ததநசதந ரதன்தமநோம்; 

 ( i v )  றசரம சற்தகரள்பப்தடறல்மனதணறன், 

அற்கரண கரம் ரதன்தமநோம் 

 அர் இச்சமதக்கு குநறப்தறடுரர? 

(ஈ) (i )  லண்டும் தபறரட்டுக் கடமணப் ததற்ந இன் 

றர்ரப் தறகமப சற்தகரள்ற்கரண 

சநம் றட்டம் உள்பர ன்தமநோம்; 

 ( i i )  ஆதணறல், அக் கடன்தரமக 

வ்பதன்தமநோம்; 

 ( i ii )  அக்கடன் தரமகமப் ததற்நக்தகரள்ளும் 

றநணம் ற்நம் ரடு ரதன்தமநோம் 

 அர் இச்சமதக்கு அநறறப்தரர? 

(உ) இன்சநல், ன்? 

859 860 

[රු ථහනහඹතුභහ ] 
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asked the Minister of Health: 

(a)  Is he aware that - 

 (i) more than five years have lapsed since the 
receipt of a foreign grant of Rs. 3,000 
million for the reconstruction of the 
Mahamodara Hospital in Galle which was 
destroyed by the tsunami; and 

 (ii) the construction activities of the aforesaid 
hospital have been limited to the foundation 
up to now? 

(b) Will he inform this House whether tax concessions 
of the Government have been granted to the 
contractor for the construction of this hospital? 

(c) Will he state - 

 (i) the country which granted Rs. 3,000 million 
for the construction of the hospital; 

 (ii) whether the Ministry of Health has 
conducted an inquiry to look into the non-
construction of the hospital building by the 
contractor after having taken the aforesaid 
amount; 

 (iii) if so, the outcome of that inquiry; and 

 (iv) if an inquiry was not conducted, the reasons 
for the same? 

(d) Will he also inform this House - 

 (i) whether there is a plan to seek a foreign 
loan again and resume this construction; 

 (ii) if so, the amount of that foreign loan; and 

 (iii) the name of the agency and the country 
from which the loan is obtained? 

(e) If not, why? 
 

ෙු රලිත් දිානාඹක භවතා (නෞඛ් නිනඹෝජ 

අභාතතුභා) 
(ரண்நெறகு னலித் றசரரக்க - சுகரர தறற அமச்சர்) 

(The Hon. Lalith Dissanayake - Deputy Minister of Health) 

රු ථහනහඹතුභිශ, ශෞය අභහතයතුභහ ශනු්ත භහ එභ 
ප්රලසනඹට පිිබතුය ශදනහ. 

(අ) (i) ශ්රී රාහ යජඹට ිනශධල ආධහය මුදරක් රළබී නළත. 
එශවත් සුනහමිශඹ්ත ිනනහල ව හල්ර භවශභෝදය 
ශයෝවර ාර්ධනඹ වහ ජර්භිශශ  ශවල්මුට් 
ශෝල් භහතෘ ශයෝවල් ඳදනභ - Maternity 
Hospital Foundation - ිනසි්ත යශයෝ මිලිඹන 5.9 
මුදරක් ජර්භ්ත තහනහඳති හර්ඹහරඹ වයවහ  
Senok Trade Combine Limited  ආඹතනඹ ශත 
ෘජුභ රඵහ  ජ ඇත.  

  ශිබ්තභ එභ ආඹතනඹට රඵහ  ජ තිශඵනහ.  

 (ii) ඔේ.   

(ආ) ඔේ.  

(ඇ) (i) ජර්භිශශ  ශවල්මුට් ශෝල් භහතෘ ශයෝවල් 
ඳදනභ.  

 (ii) ජර්භ්ත තහනහඳති හර්ඹහරඹ ඇතුළු ආඹතන 
යහශිඹකි්ත රුණු ශොඹහ ඵළලීභ සිදු ය ඇත. 

 (iii) ජර්භිශශ  ශවල්මුට් ශෝල් භහතෘ ශයෝවල් ඳදනභ 
ිනසි්ත ෘජුභ මුදල් රඵහ  ජ ඇති අතය, ශෞය 
අභහතයහාලඹ වයවහ මුදල් රඵහ  ජභක් සිදු වී නළත. 
ශභහි ඉදි කිරීේ දළනට  අත්තිහයභට ඳභණක් සීභහ 

වී ඇති අතය, තදුයටත් මුදල් ශනොරළබීශේ ශවේතු 
ිශහ ශභභ ශොඩනළඟිලි ඉදි කිරීේ ටයුතු නළතී 
ඇත.  

 (iv) ශේ පිිබඵ අල්රස ශවෝ දූණ ශයෝදනහ 
ිනභර්ලන ශොමිභ භඟි්ත ශේ න ිනටත් 
ඳරීක්ණඹක් ඳත්මි්ත තිශේ. 

(ඈ) (i) ඔේ. 

 (ii) යශයෝ මිලිඹන 28. 

 (iii) ජර්භිශශ  පනර්ිශර්භහණි ඵළාකු.  

 එභ ටයුතු අඩහශ වීභ ිශහ අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ 
ිනශලේශඹ්ත ශ ඉල්ලීභක් අනු තභයි යශයෝ මිලිඹන 
28ක් ජර්භිශශ  පනර්ිශර්භහණි ඵළාකු භඟි්ත රඵහ ශන 
නළත ශේ ශයෝවර ඉදි ය්තනට ටයුතු යරහ 
තිශඵ්තශ්ත. 

(ඉ) ඳළන ශනොනඟී. 
 

ෙු බුේධික ඳතියණ භවතා 
(ரண்நெறகு நெத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ථහනහඹතුභිශ, භශේ ඳශමුළිශ අතුරු ප්රලසනඹ භභ 
අවනහ. ඒ යශයෝලි්ත ව්ත ශ මුදර රාහශේ මුදල්රට 
ළශපුශොත් රුපිඹල් ශෝටි 300ක් -රුපිඹල් මිලිඹන 3,000ක්- 

හශේ ිනලහර මුදරක්. අපි ද්තනහ සුනහමිඹට රළුවණු මුදල් 
අහන ිනරවශ  ජ යහජය මුදල් ඵට තභයි ඒ හනුශේ දිින්ත 
දිටභ ව්ත වුශණ් කිඹරහ. එතශොට දළ්ත ශභශවභ ආපු මුදර 

ශනත් ාිනධහනඹක් වයවහ අඳවයණඹට රක් වීභ සිදු වුණත්, න 
ශයෝවර ඉදි ය්තන ඒ ඉඩේ රඵහ  ජභ යරහ තිශඵ්තශ්ත ශෞය 
අභහතයහාලශඹ්ත ශනොශයිද? 

 

ෙු රලිත් දිානාඹක භවතා 
(ரண்நெறகு னலித் றசரரக்க) 

 (The Hon. Lalith Dissanayake) 

රු ථහනහඹතුභිශ, සුනහමි හරඹ තුශ ඹේ ඹේ ආඹතන 
ශේ යටට උදවු ශහ. එතළන ජ ශේ ශයෝවර ඉදි ය්තනත් ශේ මුදර 

ශිබ්තභ ඒ අදහශ ආඹතනඹට  ජරහ තිශඵ්තශ්ත අශේ 
ඳහරනඹකි්ත ශතොයයි. ශභොද, එශවභ ඉදි කිරීේ යරහ 
තිශඵනහ. ඉඩේ රඵහ  ජභ ශෞය අභහතයහාලශඹ්ත ශහ. ඒ ළන 

ිනභර්ලනත් ශහ. නමුත් ශිබ්තභ මුදල් රඵහ  ජභ, ඒ ටයුතු 
හයණහ සිඹල්ර ය තිශඵ්තශ්ත ඒ ආඹතන ශද වයවහයි. අශේ 
යජඹට කිසිභ මුදරක් රඵහ  ජරහ නළවළ. 
 

ෙු බුේධික ඳතියණ භවතා 
(ரண்நெறகு நெத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ථහනහඹතුභිශ, භශේ ශදළිශ අතුරු ප්රලසනඹ භභ 
අවනහ. රුපිඹල් ශෝටි 300ක් අයශන ශයෝවරක් වද්තන 
ඹනහඹ කිඹන ඳදනභ භත යජශඹ්ත න ශයෝවර ඉදි කිරීභට 

ඉඩේ රඵහ  ජභක් සිධධ යරහ තිශඵනහ. එතශොට ඉඩභක් ශදන 
ශොට ඒ මුදර ළඵළින්තභ තිශඵනහද, ඒ වහ ළරසුේ 
තිශඵනහද, ඒ මුදලි්ත ශයෝවර ඉදි ය්තන පුළු්ත ළඩ 

පිිබශශක් තිශඵනහද කිඹහ ඵර්තශ්ත නළතු ඒ ඉඩභ රඵහ  ජභට 
ටයුතු යපු පුධරඹ්ත ව ිශරධහරි්ත ේඵ්තධශඹ්ත 
අභහතයහාලඹ ්තනහ රිඹහ භහර්ඹ ශභොක්ද? 

 

ෙු රලිත් දිානාඹක භවතා 
(ரண்நெறகு னலித் றசரரக்க) 

 (The Hon. Lalith Dissanayake) 

එදහ ඉඩභ දු්තශ්ත නළත්නේ ඔඹ ප්රලසනඹභ තමු්තනහ්තශේ 
ශන ිනධිඹකි්ත අවයි. යශයෝ මිලිඹන 5.9ක් ශේ ශයෝවර ඉදි 

ය්තන ශද්තන රළවළසති වුණහ, තමු්තනහ්තශේරහ ඒ ඉඩභ 
දු්තශ්ත නළත්ශත් ඇයි කිඹරහ අවයි. 

861 862 



ඳහර්ලිශේ්තතු 

රු ථහනහඹතුභිශ, ශේ ධහර්ඹඹක් ිශහ අපි ඉඩභ 
දු්තනහ. ජර්භ්ත තහනහඳති හර්ඹහරඹ වයවහ Senok Trade 
Combine Limited කිඹන ආඹතනඹටයි ඒ මුදර රඵහ  ජරහ 

තිශඵ්තශ්ත. දළනට අල්රස ශවෝ දූණ ශයෝදනහ ිනභර්ලන 
ශොමි්ත බහට ඳළමිණිලි යරහ එභ ශොමිභ භඟි්ත ඒ 
පිිබඵ ටයුතු ය ශන ඹනහ. ශභොද, foundation එ 

ිනතයයි දභහ තිශඵ්තශ්ත. අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ ඒ ේඵ්තධශඹ්ත 
භළදිවත් ශරහ ඒ ටයුතු ඉදිරිඹට ශන ඹ්තන යුශයෝ මිලිඹන 
28ක් ඵළාකුක් වයවහ රඵහ ්තනට අලය ටයුතුත් ශේ න ිනට 

යරහ තිශඵනහ. ශේ ටයුත්ත ඉදිරිඹට ශන ඹ්තනයි අතිරු 
ජනහධිඳතිතුභහ උත්හව ය්තශ්ත.  

 

ෙු බුේධික ඳතියණ භවතා 
(ரண்நெறகு நெத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ථහනහඹතුභිශ, භහ තු්තළිශ අතුරු ප්රලසනඹ ිනධිඹට 

අව්තශ්ත-   
 

ෙු (ආචාර්ඹ) යත් අමුුෙභ භවතා (ජාතන්තය මූර 

වනඹෝගිතා අභාත ව මුදල් වා ක්රභම්ඳාදන නිනඹෝජ 
අභාතතුභා) 
(ரண்நெறகு கனரறற  சத் அநைநக -  சர்சச றற 

கூட்டிமப்நெ அமச்சந்ம் றற, றட்டறடல் தறற 

அமச்சந்ம்) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama - Minister of 
International  Monetary Co-operation and Deputy Minister 
of Finance and Planning)       
රු ථහනහඹතුභිශ, භ්තත්රීතුභහට උදේක් ලශඹ්ත භහ ඒ 

හයණඹ ටික් ඳළවළදිලි ය්තන ළභළතියි. ශභොද, ඒ හරශ  
භභ තභයි මුදල් ඇභතියඹහ වළටිඹට හිටිශ . ඇත්ත ලශඹ්ත වුණ 
සිධධිඹ ශේයි. ජර්භිශශ  හිටපු ශවල්මුට් ශෝල් කිඹන 
යහ්තරර්තුභහ ිනරහභ ිනහිල්රහ, රාහශේ ිශහඩුක් ත යමි්ත 
හික්ඩුශේ ඉ්තන ශරහශේ තභයි සුනහමිඹ ආශේ. ඒ ශරහශේ 
යජඹත් රඵර වුණහ  එතුභහ ශොශමට ශ්තහ ්තන ඕනෆ 
කිඹරහ. අපි රඵර ශරහ එතුභහශ්ත ඒ ළන අවනශොට එතුභහ  
කිේහ, ''භහත් එක් ශේ ශවෝටරශ  ඉ්තන හභහනය මිිශසසු භහ 
ශවොට ඵරහ ්තනහ. ඒ අඹ, ඒ අඹශේ ශදයට භහ එක්ය 
ශන ිනහිල්රහ, භට  අඳි්තන යභක්  ජරහ, ්තන ශඵෝතන  ජරහ 
භහ ඵරහ ත්තහ'' කිඹරහ. එශවභ කිඹපු එ අශේ යටට ිනලහර 
ශෞයඹක්.  භට භත වළටිඹට,  සුනහමිඹ  ඉය ශරහ ති 
ශදට ිනතය ඳසශේ තභයි එතුභහ ශොශමට ඇිනල්රහ හිටපු 
ජනහධිඳතිිශඹ වමු වුශණ්.  එතුභහ ශවොඳි්ත ඵරහ ත්ත එ 
ශනුශ්ත යන ප්රති උඳහයඹක් වළටිඹට, ශෞයඹක් වළටිඹට 
තභයි ශවල්මුට් ශෝල් භළතිතුභහශේ ඹහළුශෝ ටි එක්හසු ශරහ 
ශවල්මුට් ශෝල් ඳදනභ -රු ිශශඹෝජය ඇභතිතුභිශ, ඔඵතුභහ 
කිඹපු ඒ ඳදනභ- වයවහ රාහට ඳරිතයහඹක් ශශේ. ඒ 
ඳරිතයහඹක් - grant - එක්. ඒ සුිනශලේ අසථහක්. භට 
පුදුභයි, ඒ ළන තී්තදු ත්තු ිශරධහරි්තට ශේ ිනධිශ  ශයෝදනහ 
කිරීභ ළන. ඒ grant එක්. ඒ රාහට යපු ශෞයඹක්. ඒ 
අසථහශේ තභයි එතුභ්තරහශේත් අශේත් එඟත්ශඹ්ත, තිශඵන 
ඉසපිරිතහර භමිශ භ ඒ ශොඩනළඟිල්ර ඉදි ය්තන කිඹරහ 
තීයණඹ ශශේ රු ථහනහඹතුභිශ.  

ඒ රාහට ශෞයඹක්, එතුභ්තරහටත් ශෞයඹක්. අපි 
ඒ ළන ආඩේඵය ශනහ මික්, ශේ ිනධිඹට ප්රලසන අවරහ අපි ඒ 
යපු ශවො ළශේ වුත්තු ය ්තන ශවො නළවළ කිඹහ භභ 
කිඹ්තන ඕනෆ. ඳක් ශේදශඹ්ත ශතොයයි භභ ඒ කිඹ්තශ්ත. 
ශභොද, ශේහ පිිබඵ ප්රලසන අවරහ ශභශවභ ශයෝදනහ යන එ 
පිට යටර ප්රයහයඹ වුණහභ ඒ රාහශේ ප්රතිරඳඹට ඉතහභ නය 
ිනධිඹට ඵරඳහනහ. 

ෙු බුේධික ඳතියණ භවතා 
(ரண்நெறகு நெத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ථහනහඹතුභිශ, භශේ තු්තළිශ අතුරු ප්රලසනඹ භභ 
අවනහ.  

සුනහමි ශේදහයඹ සිදු ශරහ අවුරුදු 8ක් ත ශරහ 

තිශඵනහ. රුපිඹල් ශෝටි 300 මුදරක්,- 

 
කථානාඹකතුභා 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
තමු්තනහ්තශේ පුන පුනහ අව්තශ්ත ඒභශ්ත. ශටිශඹ්ත 

ප්රලසනඹ අව්තන. 

 
ෙු බුේධික ඳතියණ භවතා 
(ரண்நெறகு நெத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ථහනහඹතුභිශ, භභ ප්රලසනඹ ඳළවළදිලි අව්තනේ. 

රුපිඹල් ශෝටි 300 මුදරක්,- [ඵහධහ කිරීභක්] භට ප්රලසනඹ 
අව්තන ඉඩ ශද්තනශෝ රු ඇභතිතුභහ. 

 
කථානාඹකතුභා 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
දළන ්තන ඕනෆ ශභොක්ද?  ශටිශඹ්ත අව්තන. 

 
ෙු බුේධික ඳතියණ භවතා 
(ரண்நெறகு நெத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ඒ වහ රුපිඹල් ශෝටි 300 මුදරක් රළුවණහඹ  කිඹනහ. ඒ 

එක්භ දළ්ත කිේහ, අල්රස ශවෝ දූණ ශයෝදනහ ිනභර්ලන 
ශොමි්ත බහට ඳළමිණිල්රක් ය තිශඵනහ කිඹරහ. එශවභ 
නේ, අපි ශභතළන ජ ප්රලසන ඇසීභ ිශහ ශනොශයි යටට අඳකීර්තිඹක් 

ඇති ශරහ තිශඵ්තශ්ත. ඹඩ භල්රට ගුල්ශරෝ ළහුහ හශේ 
රුපිඹල් ශෝටි 300 නළති වීභ පිිබඵයි ප්රලසනඹ තිශඵ්තශ්ත. අපි 
ඒ ළන ප්රලසන ඇසීභ ශනොශයි ප්රලසනඹ. ජහතය්තතයඹ වමුශේ 

රාහ අඳකීර්තිඹට ඳත් ශ්තශ්ත ඒ ල්ලි ටි ගුල්ශරෝ හපු 
එ ිශහයි. ඒ ිශහ ඒ ගුල්ශරෝ ළන ඳරීක්ණඹක් ය්තන. 

 
ෙු (ආචාර්ඹ) යත් අමුුෙභ භවතා 
(ரண்நெறகு கனரறற  சத் அநைநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ටික් ශවොඹරහ ඵර්තනශෝ. ශෞය ිශශඹෝජය ඇභතිතුභහ 

කිේහ හශේ දළ්ත ඒ ඉදි කිරීේ ය ශන ඹනහ. වුරු වරි 
ශභොනහ වරි කිේහභ, ඒ ශභතළනට ඇිනල්රහ භහයන එ 
ශවො නළවළශ්ත. [ඵහධහ කිරීේ] 

 
ෙු රලිත් දිානාඹක භවතා 
(ரண்நெறகு னலித் றசரரக்க) 

 (The Hon. Lalith Dissanayake) 

රු ථහනහඹතුභිශ, භවශභෝදය ශයෝවශල් අවුරුදු 100ක් 
ිනතය ඳළයණි ශදභවල් ශොඩනළඟිල්ර තභයි සුනහමිශඹ්ත ිනනහල 
වුශණ්. ජර්භිශශ  ශවල්මුට් ශෝල් භහතෘ ශයෝවල් ඳදනභට තභයි 

ඒ මුදර ශිබ්තභ  ජරහ තිශඵ්තශ්ත. අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ 
භළදිවත් ශරහ ඒට නළත මුදල් රඵහ ්තනට ඹේ කිසි 
ටයුත්තක් යරහ තිබීභ පිිබඵ අපි සතුති්තත ශනහ. සිදු 

වුණු අශනක් ටයුතු ේඵ්තධශඹ්ත ඳරීක්ණඹක් ය්තනට 
අල්රස ශවෝ දූණ ශයෝදනහ ිනභර්ලන ශොමි්ත බහට ඉදිරිඳත් 
ය තිශඵනහ. 

863 864 

[රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ] 
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කථානාඹකතුභා 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
ඒ මුදර ශෞය ශදඳහර්තශේ්තතුට රළිලරහ නළවළ? 

 
ෙු රලිත් දිානාඹක භවතා 
(ரண்நெறகு னலித் றசரரக்க) 

 (The Hon. Lalith Dissanayake) 

ශෞය ශදඳහර්තශේ්තතුට රඵහ  ජරහ නළවළ.  

 
කථානාඹකතුභා 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
වේඵ්තශතොට දිස්රික්ඹටත් ආධහය ශදනහඹ කිඹරහ  

මිිශසසු ශඳොශයෝතදු ශරහ, ශනො ජපු අසථහ තිශඵනහ. ඒ 
තළ්තරත් බහඹට අත්තිහයේ දභහ තිශඵනහ. ිතත් ශප්රේභදහ 
භ්තත්රීතුභහ ඒ ේඵ්තධශඹ්ත ද්තනහ ඇති.  

ශෞය ශදඳහර්තශේ්තතුට ශේ මුදල්  ජරහ, ඊට ඳසශේ  
ශභොනහ  වරි ශරහ තිශඵනහද කිඹරහ ඵර්තන.  

ප්රලසන අා 3 -1871/'11- (3), රු දඹහසිරි ජඹශේය භවතහ. 

 
ෙු දඹාසිරි ජඹනේකය භවතා 
(ரண்நெறகு ரசறநற ஜசசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
රු ථහනහඹතුභිශ, භහ එභ ප්රලසනඹ අවනහ.  

 
ෙු දිනන්න ගුණර්ධන භවතා (ජරම්ඳාදන වා 
ජරාඳවන අභාතතුභා ව ආණ්ඩු ඳාර්ලනනේ ප්රධාන 

ාංවිධාඹකතුභා) 
(ரண்நெறகு  றசணஷ் குர்ண - லர்ங்கல், 

டிகரனமப்நெ அமச்சந்ம் அசரங்கத் ப்தறன் 

நைற்சகரனரசரநம்)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena - Minister of Water Supply 
and Drainage and Chief  Government Whip) 

රු ථහනහඹතුභිශ, ිනදුලි ාශධල වහ ශතොයතුරු තහක්ණ 
අභහතයතුභහ ශනුශ්ත භහ එභ ප්රලසනඹට පිිබතුය  ජභ වහ 
තිඹක් ල් ඉල්රනහ. 

 
ෙු දඹාසිරි ජඹනේකය භවතා 
(ரண்நெறகு ரசறநற ஜசசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
රු ථහනහඹතුභිශ, ශේ ල් ඉල්රන වතයන තහ.  

 
ප්රලනනඹ භතු දිනකදී ඉදිරිඳත් ීම සභ  නිනඹෝෙ කයන රදී. 
றணரம ற்தநரந் றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
ෙු දිනන්න ගුණර්ධන භවතා 
(ரண்நெறகு  றசணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ථහනහඹතුභිශ, ිනඳක්ශ  ප්රධහන ාිනධහඹතුභහත් 
එඟ වුණු හයණඹක් ේඵ්තධ ඉල්ලීභක් ඔඵතුභහ ශත ඉදිරිඳත් 
ය්තන තිශඵනහ. එභ හයණඹ ඔඵතුභහශේත් අධහනඹට ශඹොමු 

ය තිශඵනහ. අභහතයහාල ළඹ ශීර් -පිිබඵ හය බහ 
අසථහශේ, Committee Stage එශක් ජ- ිනහදඹට ්තනහ 
අසථහශේ ජ  ශේ භවය ප්රලසනරට - [ඵහධහ කිරීභක්] ශඳොේඩක් 

ඉ්තනශෝ. සථහය ිශශඹෝ අනු ඒ  ය්තන ඵළවළයි 

කිේහට, අපි සථහය ිශශඹෝ අත් හිටුරහ මීට ශඳය එශේ යරහ 
තිශඵනහ.  භහ හිතන වළටිඹට එශවභ වුශණොත් එඹ භ්තත්රීරු්තට 
ිනලහර ජඹරවණඹක්. එදිනට අභහතයතුභහ අිශහර්ඹශඹ්ත 
ඳහර්ලිශේ්තතුශේ  ඉ්තනහ; අභහතයහාලශ  ිශරධහරි්ත ඉ්තනහ. 

උත්තය දිඹ වළකි ප්රලසනරට එදහට උත්තය  ජරහ ඉය ය්තන 
පුළු්ත.  

 
ෙු නජෝන් අභයතුාංෙ භවතා 
(ரண்நெறகு சஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
භ්තත්රීරු්ත ඳහර්ලිශේ්තතුට - 

 
ෙු දිනන්න ගුණර්ධන භවතා 
(ரண்நெறகு  றசணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

හය බහ අසථහශේ. ඔඵතුභහ ප්රලසනඹක් ඇහුත් ඔඵතුභහට 

උත්තයඹ රළශඵනහ.  

 
ෙු නජෝන් අභයතුාංෙ භවතා 
(ரண்நெறகு சஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
උත්තයඹ රළිලරහ භදි. 

 
ෙු දිනන්න ගුණර්ධන භවතා 
(ரண்நெறகு  றசணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

 I am  referring to the Committee Stage.   

  
ෙු නජෝන් අභයතුාංෙ භවතා 
(ரண்நெறகு சஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
There is some confusion.  

 
ෙු යවි කුණානාඹක භවතා 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

In Parliament? 

 
ෙු දිනන්න ගුණර්ධන භවතා 
(ரண்நெறகு  றசணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

Yes. භහ ආණ්ඩු ශනුශ්ත ඒ අදව ඉදිරිඳත් ශශේ.  හුඟක් 
ඒහ clearය ්තන පුළු්ත. ඔඵතුභ්තරහ අභළති නේ ඒ 
ඔඵතුභ්තරහශේ ළඩක්. එතුභහ ශ්ත නහඹඹහ.  

 
ෙු නජෝන් අභයතුාංෙ භවතා 
(ரண்நெறகு சஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 

නළවළ, නහඹභක් ළන ශනොශයි භහ ථහ ශශේ. ශේ 

ප්රහශඹෝින අඳ ිනහ ්තන ඕනෆ.  

 
ෙු දිනන්න ගුණර්ධන භවතා 
(ரண்நெறகு  றசணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඔඵතුභහ ඇිනත් ථහ ය්තන. ශේ ිනහ ්තන ශයි. 
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4.  ෙු ජිත් නප්රේභදා භවතා 
(ரண்நெறகு சஜறத் தறசரம) 

(The Hon.  Sajith Premadasa) 
මුදල් වහ ක්රභ ේඳහදන අභහතයතුභහශ්ත ඇස ප්රලසනඹ - (2):  
(අ) (i) 1999 ර්ශ  යජශ  ප්රමුතහ හර්ඹඹ්ත 

රිඹහත්භ කිරීභ ව 2005 ර්ශ  කිකිඹහ ිනයහිත 
උඳහධිධහරී්තට කිකිඹහ රඵහ  ජශේ ළඩටවන 
ඹටශත් යහජය ශේඹට ඵහ ්තනහ රද 
උඳහධිධහරී්ත ායහ ශොඳභණද; 

 (ii) ඔවු්තශේ ඵහ ළනීේ උසවීේ ක්රභඹක් හිත 
ිශලසචිත ඵහ ළනීශේ රිඹහ ඳටිඳහටිඹක් ඹටශත් 
සිදු යනු රළුවශේද; 

 (iii) ඉවත ඳරිදි ඵහ ත්  උඳහධිධහරී්ත සිඹලු ශදනහ 
අතරි්ත  ිනධිභත් රිඹහ ඳටිඳහටිඹට අනු උසවීේ 
රඵහ ළනීභට වළකිව උඳහධිධහරී්ත ායහ 
ශොඳභණද; 

 (iv) යහජය ශේඹට පිිනශන හර්ඹහර හර්ඹ 
වහඹයශඹකුටද භහණ්ඩලි ශරේණිඹට ඳත්වී 
ිනරහභ ඹහභට වළකි උසවීේ රිඹහ ඳටිඳහටිඹක් 
ඳතින යහජය ශේඹට ඵහ ත් උඳහධිධහරී්තට ද 
ිශලසචිත ඳටිඳහටිඹක් අනු උසවීේ රඵහ  ජශේ  
ළඩ පිිබශශක් ස ය්තශ්තද; 

 (v) එශේ නේ, ඒ වහ ත න හරඹ  ශර්ද; 

 ඹ්තන එතුභහ ශභභ බහට ද්ත්තශනහිද? 

(ආ) ශනොඑශේ නේ, ඒ භ්තද? 
 

றற, றட்டறடல் அமச்சமக் சகட்ட றணர: 

( அ) (i )  1999ஆம் ஆண்டில் அசறன் நைன்நரறமரண 

றடங்கமப மடநைமநப்தடுத்துல் ற்நம் 

2005ஆம் ஆண்டின் சமனறல்னர 

தட்டரரறகளுக்கு சமனரய்ப்நெ ங்கும் 

றகழ்ச்சறத்றட்டத்றன் கலழ் அச சசமக்கு 

ஆட்சசர்ப்நெ தசய்ப்தட்ட தட்டரரறகபறன் 

ண்றக்மக ரதன்தமநோம்; 

 ( i i )  இர்கபறன் ஆட்சசர்ப்நெ, தற உர்வுடன் 

கூடி றட்டட்டரண ஆட்சசர்ப்நெ 

மடநைமநறன் கலழ் சற்தகரள்பப்தட்டர 

ன்தமநோம்; 

 ( i ii )  சற்கூநறரந ஆட்சசர்ப்நெ தசய்ப்தட்ட 

தரத் தட்டரரறகபறல், நைமநசரர்ந் 

மடநைமநக்சகற்த தறநோர்வு 

ததற்நக்தகரள்ற்கு இலுரறந்ந் 

தட்டரரறகபறன் ண்றக்மக ரதன்தமநோம்; 

 ( i v )  அச சசமக்கு தறசசறக்கறன்ந அலுனக 

தறரபர் எந்ந்க்குக் கூட தறறமனத் 

த்றற்கு தறநோர்வு ததற்ந ஏய்வு 

ததநக்கூடிரநரண தசல் 

மடநைமநதரன்மநக் தகரண்ட அச 

சசமக்கு ஆட்சசர்ப்நெ தசய்ப்தட்ட 

தட்டரரறகளுக்கும் றட்டட்டரண 

மடநைமநதரன்நடன் கூடி தறநோர்வு 

ங்கும் சமனத்றட்டதரன்மநத் 

ரரறப்தரர ன்தமநோம்; 

 ( v )  ஆதணறல், இற்கு வ்பவு கரனம் டுக்கும் 

ன்தமநோம் 

 அர் இச்சமதக்கு அநறறப்தரர? 

( ஆ) இன்சநல், ன்? 

  

asked the Minister of Finance and Planning : 

(a) Will he inform this House - 

 (i) of the number of graduates recruited to the 
Public Service under the implementation of 

priority matters of the Government in the 

year 1999 and the programme implemented 

in the year 2005 to provide employment for 

unemployed graduates; 

 (ii) whether their recruitment was done under a 

specific recruitment procedure with a 
promotion scheme; 

 (iii) of the number of graduates who were able 
to get promotions on a proper procedure, 

out of the total number of graduates 

recruited in the aforesaid manner; 

 (iv) whether arrangements will be made to grant 

promotions according to a specific 

procedure to the graduates who were 
recruited to the Public Service where a 

promotion procedure that enables even a 

Karyala Karya Sahayaka who joins Public 

Service to retire as a staff grade officer, 
exists; and 

 (v) if so, the time frame required for that? 

(b) If not, why?  

 
ෙු (ආචාර්ඹ) යත් අමුුෙභ භවතා 
(ரண்நெறகு கனரறற  சத் அநைநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

රු ථහනහඹතුභිශ, මුදල් වහ ක්රභේඳහදන අභහතයතුභහ 
ශනුශ්ත භහ එභ ප්රලසනඹට පිිබතුරු ශදනහ.  

   (අ) (i) ර්ඹ යහජය ශේඹට  

    ඵහ ්තනහ රද  
    උඳහධිධහරී්ත ායහ 
   1999 10,250 
   2005 43,633 

 (ii)   ඔේ.  

  1999 ර්ශ  ජ උඳහධිධහරී්ත ිනලහර ායහක් 
එය ඵහ ත් ඵළින්ත, ඵහ ළනීශභ්ත 
අනතුරු ශේහ අලයතහ භත ඳදනේ ඵහ 
ළනීශේ ඳටිඳහටි ඒ ඒ අභහතයහාල, 
ශදඳහර්තශේ්තතු වහ ඳශහත් බහ ප්රධහනී්ත ිනසි්ත 
ස ශොට අනුභත ය ශන ඇත.  

  2005 ර්ශ  සිදු යන රද ඵහ ළනීේ අනුභත 
ඵහ ළනීශේ ඳටිඳහටිඹ අනු සිදු ය ඇත.  

 (iii)  2012.02.14 දින අා 1745/11 දයන ළඩටව්ත 
ිශරධහරි ශේහ යසථහ අනු ඵහ ්තනහ රද 
සිඹලුභ උඳහධිධහරී්තට  ිනධිභත් රිඹහ ඳටිඳහටිඹට 
උසවීේ රඵහ ළනීභට වළකිඹහ ඇත.  

867 868 
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 (iv)  ශභභ උඳහධිධහරී්ත ශනුශ්ත ිනධිභත් උසවීේ 
ඳටිඳහටිඹක් ඇතුශත් ළඩටව්ත ිශරධහරි ශේහ 
යසථහ හ ඇති අතය, එඹ අා 1745/11 
වහ 2012.02.14 දිනළති ශ්රී රාහ ප්රජහතහ්ත්රි 
භහජහ ජ ජනයජශ  අතිිනශලේ ළට් ඳත්රශ  ඳශ 
ය ඇත.  

 (v)  ඳළන ශනොනඟී.  

(ආ)  ඳළන ශනොනඟී.  

 

ෙු ජිත් නප්රේභදා භවතා 
(ரண்நெறகு சஜறத் தறசரம) 

(The Hon.  Sajith Premadasa) 
රු ථහනහඹතුභිශ, භශේ ඳශමුළිශ අතුරු ප්රලසනඹ ශභඹයි. 

රු ඇභතිතුභිශ, ඔඵතුභහ උසවීශේ ඳටිඳහටිඹක් තිුවණහඹ කිඹරහ 
කිේත් අද උඳහධිධහරි්ත ඒ ශේහ යසථහ තුශ MN 4 කිඹන 
හණ්ඩඹටයි ඇතුශත් යරහ තිශඵ්තශ්ත. ශේ MN 4 කිඹන 
හණ්ඩශ  ළටුේ පිඹයඹ්ත තිශඵනහ, 3:2:1 කිඹරහ. නමුත් 

ළටුේ පිඹයඹ්ත තිුවණහට ශරේණි ක්රභඹක් නළවළ. ඳළවළදිලි 
උසවීශේ ක්රභශේදඹක් නළවළ. උදහවයණඹක් ලශඹ්ත  SL 1 
දක්හ ඵහ ත්ත උඳහධිධහරි්තට ඉදිරිඹට ඹ්තනට කිසිභ 

ක්රභශේදඹක් නළවළ. ඔඵතුභහත් උඳහධිධහරිශඹක් වළටිඹට, යහජය 
ශේඹට ප්රවීණ ශේහක් යපු පුධරශඹකු වළටිඹට, 
උඳහධිධහරි්තට SL 1 දක්හ ඹ්තනට සුදුසු ක්රභශේදඹක් රිඹහත්භ 

ශනොය්තශ්ත ඇයි කිඹරහ ඔඵතුභහශ්ත භහ අව්තන ළභළතියි. ඒ 
අඹට කුඩේභහශේ ළරකිල්රක් දක්්තශ්ත  ඇයි කිඹන එයි භහ 
අව්තශ්ත.  

 

ෙු (ආචාර්ඹ) යත් අමුුෙභ භවතා 
(ரண்நெறகு கனரறற  சத் அநைநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

රු භ්තත්රීතුභහ, ඔඵතුභහ ළදත් ප්රලසනඹක් නඟරහ තිශඵනහ. 
ඔඵතුභහ අවරහ තිශඵ්තශ්ත 1999 සිට 2005 දක්හ. ඊට ඳසශේ 
ශඟ ජත් batch එක් ත්තහ. ඒ batch එ ළන ශනොශයි භහ දළ්ත 

ථහ ය්තශ්ත. ඇත්ත ලශඹ්ත වදිසි අලයතහක් අනු ශේ 
උඳහධිධහරි්ත ඵහ ත්තහ. මුල් අදව තිුව ශණ් ඒ අඹට අභ 
ළටුඳක් පුහුණු වී ශේ ක්රභඹ ඹටශත් ශරහ ඒ ඇති න ඇඵෆර්තු 

ිනිනධ යසථහ්ත ඹටශත් තිශඵන ශේහ්තට ශඹොමු ය්තන. 
ගුරු ශේශ භ තිශඵනහ, අබය්තතය යසථහක්. ශන ශන 
ශේහ්තරත් තිශඵනහ. ඒහට ශඹොමු ශහභ ඒ ශොල්ශරෝ ඒ 
කිය යසථහට ඹ ටත් ශනහ. ඒශක් තිශඵන ඳඩි නඩි, උස 

වීේ සිඹල්රභ ඒ අදහශ යසථහශේ ව්ත ශරහ තිශඵනහ. රු 
භ්තත්රීතුභහ, නමුත් ශේ ායහ ිනලහර ිශහ  භවය අඹට ඒ 
භහර්ඹ තුිබ්තභ අනහතඹ හක්හත් ය ්තන ඵළරි න 

තත්ත්ඹක් අඳට ශඳනුණහ. 

භවය ිනට ඹස සීභහ ශ්තන පුළු්ත. එශවභ නළත්නේ ඒ 
තය ිනබහඹ අභත් වීභ ිශහ ශ්තන පුළු්ත. ඒ අදහශ 

යසථහ ඹටශත් ඉවශට ඹ්තන ඵළරි අඹ ඉල්ලීභක් ශහ, 
"එශවනේ අඳට ශභොක්ද ය්තශ්ත? අඳ ඒට ඵහ ත්තහ. 
අශඳ්ත එ ශොටක් යසථහ තිශඵන එ එ ශේහ්තරට 

ඒ ශෝතශධසිරට ඹටත් ිනඹහ. ඉතුරු අඹට ත් වනඹක් 
ශද්තන." කිඹරහ. ඒ ළන  ජර්ක හරඹක් හච්ඡහ යරහයි ශේ 
ක්රභඹ වදරහ තිුවශණ්. ශේ ආදර්ලත් තත්ත්ඹක් ශනොශයි.  

ඇත්ත ලශඹ්ත දළනටභත් ඒශොල්ර්ත ඹ්තන ඕනෆ, යහජය 
ශේශ  ිශලසචිත තනතුරුරටයි. ඒ ිශහ ඔඵතුභහ කිඹපු රුණුත් 
අඳට රහ ඵර්තන පුළු්ත. දළනට අපි ශභොක් වරි ඉදිරි 
පිඹයක් අයශන තිශඵනහ. ඒ තත් දුයට වද්තන කිඹරහ 

තමු්තනහ්තශේරහ ශඹෝජනහ යනහ නේ, අපි ඒ රහ 
ඵර්තනේ. නමුත් අශේ අදව නේ ශේශොල්ර්ත අඩු ිනඹ යුතු 

ණ්ඩහඹභක් කිඹන එයි. ඒශොල්ර්ත ිනශලේෂිත ශේහ්තරට 

ිනහිල්රහ ඒ යසථහ්තරට ඹටත් නහ. 

 

ෙු ජිත් නප්රේභදා භවතා 
(ரண்நெறகு சஜறத் தறசரம) 

(The Hon.  Sajith Premadasa) 
රු උත් ඇභතිතුභහට භභ කිඹ්තන ළභළතියි, ඔඵතුභහ දු්ත 

පිිබතුශය්ත භශේ ප්රලසනඹට උත්තයඹ රළුවශණ් නළවළ කිඹරහ. 
භක් නළවළ, භභ භශේ ශදළිශ අතුරු ප්රලසනඹට ඹ්තනේ.  

රු ථහනහඹතුභිශ, ඕනෆභ ශේහක් තුශ අණ්ඩ ළටුේ 
ර්ධ දවඹක් උඳඹහ ත්තහට ඳසශේ ශදළිශ ශරේණිඹට උසවීභ 
වහ හර්ඹක්භතහ ඩ ඉේ ඳරීක්ණඹක් තිශඵනහ. නමුත් 

ශේ භසත උඳහධිධහරි ඵහ ළනීේරට ඒ ිනබහඹ තඵ්තශ්ත 
නළති, උසවීේරට සුදුසු නළති පිරික් වළටිඹට ශේ අඹ වාඩු 
වරහ හර්ෂි ළටුේ ර්ධ 13්ත ඳසශේ ළටුේ ර්ධ අත් 

හිටරහ තිශඵනහ. භභ අව්තන ළභළතියි, ශේ ළකිධද ිශළකිදි 
ය්තශ්ත දහද කිඹරහ. 

 
ෙු (ආචාර්ඹ) යත් අමුුෙභ භවතා 
(ரண்நெறகு கனரறற  சத் அநைநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

තමු්තනහ්තශේ කිඹපු රුණු අනු ඒ වහ හභහනය ේභත 

ක්රභඹ පිිබඳළදරහ නළත්නේ අපි ඒ ළන ශොඹහ ඵරහ ඒ ස ය 
ශද්තනේ. ඒ භභ පිිබ්තනහ. 

 
ෙු ජිත් නප්රේභදා භවතා 
(ரண்நெறகு சஜறத் தறசரம) 

(The Hon.  Sajith Premadasa) 

භභ ඉදිරිඳත් යපු අඩු ඳහඩු ඔඵතුභහ පිිබ්තනහ? 

 

ෙු (ආචාර්ඹ) යත් අමුුෙභ භවතා 
(ரண்நெறகு கனரறற  சத் அநைநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ඔේ, ඔේ. භභ පිිබ්තනහ.  

 

ෙු ජිත් නප්රේභදා භවතා 
(ரண்நெறகு சஜறத் தறசரம) 

(The Hon.  Sajith Premadasa) 

ශඵොශවොභ සතුතියි. 

 රු ථහනහඹතුභිශ, භශේ තු්තළිශ අතුරු ප්රලසනඹ 
ශභශේයි. රු ඇභතිතුභිශ, ය හරඹක් තුශ පුහුණු හරශ  

ළටුේ ර්ධඹක් රඵහ ශදනහ. වළඵළයි, ශේ පුහුණු හරශ  රඵහ 
ශදන ළටුේ ර්ධඹ ශේහ හරඹට ඇතුශත් ය්තශ්ත නළවළ. 
ඳශහත් බහ ක්ශේත්රඹ තුශ හශේභ අර්ධ යහජය ආඹතන තුශ ශේ 

උඳහධිධහරි්ත ඵහ ශන තිශඵනහ.  දළනට ඉදිරිඳත් ය තිශඵන 
ශේහ යසථහ තුිබ්ත ඒ අඹට වනඹක් රළශඵ්තශ්ත නළවළ. 
භභ ඔඵතුභහශ්ත අව්තන ළභළතියි, අය පුහුණු හරඹ තුශ රඵහ 

දු්ත ළටුේ ර්ධඹ ශේහ හරඹට ඇතුශත් කිරීභටත්, ඒ හශේභ 
ඳශහත් බහ ව අශනක් ක්ශේත්රර ශේඹ යන උඳහධිධහරි්තට 
ශේ හශේ යසථහක් වදරහ ඒ අඹට ඉවශභ තරඹට ඹ්තනට 

ඉණිභඟ ස යරහ ශද්තශ්ත දහද කිඹරහ. 

 

ෙු (ආචාර්ඹ) යත් අමුුෙභ භවතා 
(ரண்நெறகு கனரறற  சத் அநைநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

රු භ්තත්රීතුභිශ, භශේ පිිබතුශය්ත ඔඵතුභහට ශඳශනනහ 
ඇති,  1999 ව 2005 - අහන එ 2005- ඵහ ත් අඹත් ළන 

තභයි ශේ 2012.02.14 ශිශ දින ශේ යසථහ ප්රහලඹට ඳත් 
ශශේ කිඹහ.  
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ඳහර්ලිශේ්තතු 

ෙු ජිත් නප්රේභදා භවතා 
(ரண்நெறகு சஜறத் தறசரம) 

(The Hon.  Sajith Premadasa) 

ඔඵතුභහ ඒ භසත උඳහධිධහරි්තට- 

 
 

ෙු (ආචාර්ඹ) යත් අමුුෙභ භවතා 
(ரண்நெறகு கனரறற  சத் அநைநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
 නළවළ. ශේ ඵහ ළනීේ ශ ර් ශදක් තිශඵනහ ශ්ත. 

අපි ඒ යසථහ ප්රහලඹට ඳත් ශහ. ෆභ යසථහභ ශේ 
ශනහ, රු භ්තත්රීතුභිශ. ඹේ ඹේ ශොටස ඇිනල්රහ කිඹනහ, 
ශේ භදි, එශවභ නළත්නේ භසත ායහශ්ත එක්තයහ 

ශොටට අඩුක් ශනහ කිඹරහ. භවය අඹ අවනහ අශේ 
පුහුණු හරඹ එතු ශ යුතුද නළධද කිඹරහ. ශභොද, පුහුණු 
හරඹ ශේහ හරඹ වළටිඹට ළරකිඹ යුතු ද නළධද කිඹන එ 

භසත යහජය ශේශ භ තිශඵන ප්රලසනඹක්.  

ඉති්ත අඳට පුළු්ත ශේ කිඹන රුණු ඒ අඹත් එක් 
හච්ඡහ ය ඹේ කිසි හධහයණ ඉල්ලීභක් තිශඵනහ නේ ශේ 

යසථහ ස ය්තන. ශභොද, හුඟහක් යසථහර ශේ 
තත්ත්ඹ තිශඵනහ. භව්තසි ශරහ  හච්ඡහ යරහ යසථහ 
වදනහ. එතශොට ිනිනධ ශොටස ඇිනල්රහ කිඹනහ ශේශ්ත 

අඳට අහධහයණඹක් වුණහ; ශේ මීට ඩහ ශවොට වද්තන තිුවණහ 
කිඹරහ. එතශොට යහජය ඳරිඳහරන අභහතයහාලඹ ශවෝ මුදල් 
අභහතයහාලඹ ශවෝ ඒ ශොල්රනුත් එක් ාහදඹ ශඹදිරහ ඒහ 
හධහයණ ඉල්ලීේ නේ අඳට ඒ යසථහ නළත යක් ස 

ය්තන පුළු්ත ඒ ඒ ක්ශේත්රරට. ෆභ යජඹක්භ ශේ ය 
තිශඵනහ. 

 
 

ශභා ාංර්ධන වා කාන්තා ක යුතු අභාතාාංලඹ : 
නඳය ඳාල් ගුු පුහුු ඳාඨභාරා 

சறநர் அதறறந்த்ற, கபறர் அலுல்கள் அமச்சு : 

தரனர் தரடசரமன ஆசறரறர் தறற்சறதநறகள் 
MINISTRY OF CHILD DEVELOPMENT AND WOMEN'S 

AFFAIRS : PRE-SCHOOL TEACHER TRAINING COURSES 
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5.     ෙු අීමර වියාජ් කාරිඹම් භවතා 
 (ரண்நெறகு அகறன றரஜ் கரரறசம்) 

 (The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
  ශභහ ාර්ධන වහ හ්තතහ ටයුතු අභහතයතුභහශ්ත  ඇස 

ප්රලසනඹ - (2) : 

(අ) (i) 2011 ර්ඹ න ිනට ශභහ ාර්ධන වහ හ්තතහ 
ටයුතු අභහතයහාලඹ  ඹටශත් ලිඹහඳදිාචිඹ රඵහ 
ඇති ශඳය ඳහල් ගුරු පුහුණු ඳහධභහරහ්ත 
ශර්ද; 

 (ii) එභ ඳහධභහරහ්ත ඳත්නු රඵන ආඹතනර 
නේ ව ලිපිනඹ්ත ශර්ද; 

 ඹ්තන එතුභහ ව්ත ය්තශනහිද? 

(ආ) ශභහ ාර්ධන වහ හ්තතහ ටයුතු අභහතයහාලඹ  ඹටශත් 
ලිඹහඳදිාචි ශඳය ඳහල් ගුරු පුහුණු ඳහධභහරහක් වදහයහ 
ඇති ශඳය ඳහල් ගුරුරු ායහ එක් එක් ඳශහත ශවෝ 
දිස්රික්ඹ අනු, ශ්ත ශ්ත ලශඹ්ත ශොඳභණද 
ඹ්තනත් එතුභහ ව්ත ය්තශනහිද? 

(ඇ) ශනොඑ ශේ නේ, ඒ භ්තද? 

சறநர் அதறறந்த்ற, கபறர் அலுல்கள் அமச்சமக் 

சகட்ட றணர: 

(அ) (i )  2011 ஆம் ஆண்டரகும்சதரது சறநர் 

அதறறந்த்ற கபறர் அலுல்கள் அமச்சறன் கலழ் 

தறவுதசய்ப் ததற்நள்ப தரனர் தரடசரமன 

ஆசறரறர் தறற்சறப் தரடதநறகள் ரம 

ன்தமநோம்; 

 (ii )  அந்ப் தரடதநறகமப டத்தும் றநணங் 

கபறன் ததர்கள் ற்நம் நைகரறகள் ரம 

ன்தமநோம் 

 அர் குநறப்தறடுரர? 

(ஆ) சறநர் அதறறந்த்ற, கபறர் அலுல்கள் அமச்சறன் 

கலழ் தறவுதசய்ப்தட்டுள்ப தரனர் தரடசரமன 

ஆசறரறர் தறற்சறப் தரடதநறம தறன்தற்நறநோள்ப 

தரனர் தரடசரமன ஆசறரறர்கபறன் ண்றக்மக 

எவ்தரந் ரகரம் அல்னது ரட்டத்றற்சகற்த 

தவ்சநரக வ்பவு ன்தமநோம் அர் 

குநறப்தறடுரர? 

(இ) இன்சநல், ன்? 

 
asked the Minister of Child Development and 

Women‟s Affairs: 

(a) Will he state - 

 (i) the pre-school teacher training courses 

registered under the Ministry of Child 

Development and Women’ s Affairs as at 

2011; and 

 (ii) the names and addresses of the institutions 
that conduct those courses? 

(b) Will he also state the number of pre-school 
teachers who have followed a pre-school teacher 

training course registered under the Ministry of 

Child Development and Women‟s Affairs, 

separately in terms of each province or district? 

(c) If not, why?  

 
ෙු තින කයල්ලිඹේද භවතා (ශභා ාංර්ධන වා කාන්තා 
ක යුතු අභාතතුභා) 
(ரண்நெறகு றஸ்ம கல்லித் - சறநர் அதறறந்த்ற, கபறர் 

அலுல்கள்  அமச்சர்) 

(The Hon. Tissa Karalliyadde - Minister of Child 
Development and Women‟s Affairs) 

රු ථහනහඹතුභිශ, එභ ප්රලසනඹට පිිබතුය භහ බාෙත* 

යනහ. 
 

* බානම්ඹ භත තඵන රද ිළිතතුය: 

* சதரநடத்றல் மக்கப்தட்ட றமட : 

* Answer tabled: 
 

(අ) (i) ඇමුණුේ 01හි දළක්ශේ. 

 (ii) ඇමුණුේ 01 හි දළක්ශේ. 
 

(ආ) මුළු ායහ 6002යි.  ිනසතය ඇමුණුේ 02 හි දළක්ශේ. 

(ඇ)  ඳළන ශනොනඟී. 

871 872 
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ඇමුණුභ 01 

ඇමුණුභ 02 

873 874 



ඳහර්ලිශේ්තතු 

 

ෙු අීමර වියාජ් කාරිඹම් භවතා 
(ரண்நெறகு அகறன றரஜ் கரரறசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
රු ඇභතිතුභිශ, පිිබතුය බහත කිරීභ ෆශවනහ. නමුත් 

එ අතුරු ප්රලසනඹක් අව්තන තිශඵනහ. එඹ රු 
අභහතයතුභහශ්ත ශනභ ඇසිඹ යුතු නළවළ කිඹහ භහ ිනලසහ 
යනහ. 

මීට ශඳය අඹ ළඹ ජ ඉදිරිඳත් ය තිශඵනහ, අඩු 
ආදහඹේරහභී ළිලිශ භවුරු්ත වහ ශඳෝණ භල්රක් රඵහ 
ශදනහ කිඹහ. ඔඵතුභහ මීට ඉසශල්රහත් ශේ ේඵ්තධශඹ්ත 
උත්තය  ජරහ තිශඵනහ. භහ ඊශ  ශඳශර්දහ දින ිශළයටිඹ 

ප්රශධලඹට ිනඹ අසථහශේ, ර්ඳඹකු දසට කිරීභ ිශහ මිඹ ිනඹ 
පුධරඹකුශේ ිලරි අඳට ඳළසුහ, ශේ වනහධහයඹ ඒ අඹට 
රළශඵ්තශ්ත නළවළ කිඹහ. ඇඹ ළිලිශ භක්. ඉතහභ දුේඳත් 

තත්ත්ඹ සිටි්තශ්ත. ඒ ප්රශධලශ  රහභ ිශරධහරි භවත්භඹහත් 
එතළනට ඇිනත් හිටිඹහ. භහ ඇහුහභ එතුභහ කිේහ,  ශේ ප්රශධලරට 
නේ රඵහ ශද්තශ්ත නළවළ කිඹරහ. ඉති්ත භභ තදුයටත් ශේ 

පිිබඵ ශවොඹහ ඵළලුහ. තමු්තනහ්තශේශේ දිස්රික්ඹ තුශත් 
භවය තළ්තර ඒ අඩු ආදහඹේරහභී ළිලිශ භවුරු්තට ඒ 
ශඳෝණ භල්ර රඵහ  ජශේ යහඳෘතිඹ රිඹහත්භ ශ්තශ්ත නළවළ. 

ඒ ිශහ අඹ ළශ  ජ කිඹන ශධල් වරිඹහහය රිඹහත්භ 
ශ්තශ්ත නළවළ. ශේ ේඵ්තධශඹ්ත තමු්තනහ්තශේ අයශන 
තිශඵන රිඹහ භහර් ශභොනහද කිඹහ භහ දළන ්තන ළභළතියි. 

 

ෙු තින කයල්ලිඹේද භවතා 
(ரண்நெறகு றஸ்ம கல்லித்) 

(The Hon. Tissa Karalliyadde) 
රු භ්තත්රීතුභිශ, අඩු ඳහඩු තිශඵන තළ්ත තිශඵනහ. ශේ ළන 

හච්ඡහ යරහ භහ ඔඵතුභහට දළනුේ  ජභක් ය්තනේ.  
 

ෙු අීමර වියාජ් කාරිඹම් භවතා 
(ரண்நெறகு அகறன றரஜ் கரரறசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
භභ හිතන වළටිඹට ඔඵතුභහ මීට ඉසශල්රත් ශේ 

ේඵ්තධශඹ්ත ශේ බහශේ ජභ උත්තය  ජරහ තිශඵනහ. නමුත් මීට 
ශඳයත් ශේ හශේභ පිිබතුයක් තභයි රඵහ  ජරහ තිශඵ්තශ්ත. ඒ ිශහ 
ශේ ේඵ්තධශඹ්ත මීට ළඩිඹ ශොඹහ ඵරහ ටයුතු ය්තන කිඹහ 

ඉල්රහ සිටිනහ. 
 

ෙු තින කයල්ලිඹේද භවතා 
(ரண்நெறகு றஸ்ம கல்லித்) 

(The Hon. Tissa Karalliyadde) 
 භභ ශේ ළන ශවොඳි්ත ශොඹහ ඵරහ ඔඵතුභහ දළනුත් 

ය්තනේ. 
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ෙු අීමර වියාජ් කාරිඹම් භවතා 
(ரண்நெறகு அகறன றரஜ் கரரறசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ශඵොශවොභ සතුතියි. 

 
 

භනම්ිළටිඹ-ැලිකන්ද  දුම්රිඹ භාර්ෙඹ : යක්ෂිත ඉඩම්  

ன்ணம்தறட்டி - தலிக்கந் நெமகறப் தரம : 

எதுக்கலட்டுக் கரறகள் 

MANAMPITIYA-WELIKANDA RAILWAY TRACK  : RESERVED 

LANDS  
 

 1892/’11 

9.  ෙු බුේධික ඳතියණ භවතා 
 (ரண்நெறகு நெத்றக தற) 

 (The Hon. Buddhika Pathirana)   

ප්රහවන අභහතයතුභහශ්ත ඇස ප්රලසනඹ - (1):  

(අ) (i) භනේපිටිශ  සිට ළලි්තද දක්හ ඇති දුේරිඹ 
භහර් යක්ෂිත ඉඩේ ට්ටි ය ිනකිමේශේ 
ජහහයභක් රිඹහත්භ න ඵත්; 

 (ii) ශභශර අනය ශර ඉඩේ රඵහ  ජ, ඉදි කිරීේ 
කිරීභට ඉඩ වළරීභ භඟි්ත දුේරිඹ අනතුරු ළඩි වීශේ 
ප්රණතහඹක් ඇති න ඵත්; 

 එතුභහ ද්තශනහිද?  

(ආ) (i) ශේ පිිබඵ ිනධිභත් ඳරීක්ෂණඹක් ඳත්හ එභ 
තත්ත්ඹ ළශළක්වීභට ටයුතු ය්තශ්තද; 

 (ii) එශර ටයුතු ය්තශ්ත නේ, ඊට තන හරඹ 
ශර්ද; 

 ඹ්තන එතුභහ ශභභ බහට ද්ත්තශනහිද?       

(ඇ) ශනොඑශේ නේ,  ඒ භ්තද? 
 

 

 

சதரக்குத்து அமச்சமக் சகட்ட றணர: 

(அ) (i )  ன்ணம்தறட்டிறலிந்ந்து தலிக்கந் மற 

னரண நெமகறப் தரமக்குரற எதுக்கக் 

கரறகமப துண்டுகபரகப் தறரறத்து றற்தமண 

தசய்நோம் சரசடி றரதரதரன்ந இடம்ததந 

கறன்நதன்தமநோம்; 

 (ii) இவ்ரந சட்டறசரரண நைமநறல் 

கரறகமபப் ததற்நக்தகரடுத்து றர்ரறப்நெ 

கமப சற்தகரள்ற்கு இடபறப்தன்நனம் 

நெமகற றதத்துக்கள் அறகரறப்தற்கரண 

ரய்ப்நெகள் உள்பதன்தமநோம் 

 அர் அநறரர? 

(ஆ) (i )  இது சம்தந்ரக நைமநரண றசரம 

தரன்மந டத்ற இந்றமனமமத் டுத்து 

றநத்துற்கு டடிக்மக டுப்தரர 

ன்தமநோம்; 

 (ii )  அவ்ரந டடிக்மக டுக்கப்தடுதணறல், 

இற்கு வ்பவு கரனம் டுக்கும் ன்தமநோம் 

 அர் இச்சமதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) இன்சநல், ன்?  

 asked the Minister of Transport:  

(a) Is he aware that - 

 (i) a racket of blocking out and selling of lands 

in the reservations of the railway track from 

Manampitiya to Welikanda is underway; 

and 

 (ii) there is a tendency for railway accidents to 

increase as a result of providing lands in the 
aforesaid unauthorized manner and 

allowing constructions to be carried out on 

them? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) whether he will take action to prevent this 

situation after holding a formal inquiry into 

this matter; and 

 (ii) if he takes action, the period of time taken 

for it? 

(c) If not, why? 

 

ෙු නයෝවණ දිානාඹක භවතා (ප්රාවන නිනඹෝජ 

අභාතතුභා) 
(ரண்நெறகு சரய றசரரக்க - சதரக்குத்து தறற 

அமச்சர்) 

(The Hon. Rohana Dissanayake - Deputy Minister of 
Transport) 
රු ථහනහඹතුභිශ, ප්රහවන අභහතයතුභහ ශනුශ්ත භභ 

එභ ප්රලසනඹට පිිබතුය රඵහ ශදනහ. එභ පිිබතුය  ජර්ක එක්.  

(අ) (i) අඳ ද්තනහ තයමි්ත දුේරිඹ යක්ෂිත ඉඩේ ට්ටි ය 
ිනකිමේශේ ජහහයභක් පිිබඵ හර්තහ වී නළත.  

  එළිශ ජහහයභක් සිදු ්තශ්ත නළවළ රු 
භ්තත්රීතුභිශ. ඒ ඳළවළදිලිභ කිඹ්තනට ඕනෆ. 

 (ii) දුේරිඹ භහර්ඹ ශදඳ අනය ශොඩනළඟිලි ඉදි 
ශශවොත් එභ ප්රශධලශ  ජ දුේරිඹ දර්ලනඹ වීභ 
අහිය වීභ ශවේතුශ්ත ශඵොශවෝදුයට අනතුරු සිදු 
වීභට ඉඩ ඇතත් එළිශ අනතුයක් භෆත හරශ  
සිදු වී ඇති ඵට හර්තහක් රළබී ශනොභළත. 

  ශොශවොභත් දුේරිඹක් හභහනයශඹ්ත අඩි 132ක් 
ඳභණ ශනහ. ශදඳළත්ශත් යක්ෂිතඹ තවනේ 
ප්රශධලඹක්. ඒ හශේ අනය ශොඩනළඟිලි 
තිුවණ තළ්තර එළිශ accidents ශරහ 
තිශඵනහ. නමුත් ශේ ප්රශධලශ  එළිශ සිදු වීභක් 
ශරහ තිශඵනහ කිඹරහ හර්තහ ශරහ නළවළ. 

(ආ) ශොටට අදහශ පිිබතුය  ජර්ක එක්.  කිඹ්තනද?  

 
ෙු බුේධික ඳතියණ භවතා 
(ரண்நெறகு நெத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   
බහත ය්තන. 

 
 

ෙු නයෝවණ දිානාඹක භවතා 
(ரண்நெறகு சரய றசரரக்க) 

(The Hon. Rohana Dissanayake) 
ප්රලසනශ  (ආ) ශොටට අදහශ පිිබතුය බාෙත* යනහ. 
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ඳහර්ලිශේ්තතු 

* බානම්ඹ භත තඵන රද (ආ) (i) ිළිතතුය: 
* சதரநடத்றல் மக்கப்தட்ட (ஆ) (i) றமட : 

* Answer (b)(i) tabled:   

(ආ)  (i)   භඩරපු දුේරිඹ භහර්ශ  ළලි්තද වහ භනේපිටිඹ අතය 
ප්රශධලඹ කිශරෝමීටර් 16ක් ඳභණ ශේ. (කි.මි. 270 සිට 286 
අතය)  ශභභ ප්රශධලශ  දුේරිඹ භහර්ශ  භධයශ  සිට 
ශදඳට අඩි 132ක් ඳභණ ප්රභහණඹක් දුේරිඹ යක්ෂිත සීභහට 
අඹත් ශේ. ශභභ දුේරිඹ යක්ෂිත සීභහශේ ඳදිාචි 
අනයරු්ත 44 ශදශනකු පිිබඵ  ශතොයතුරු ශේ න 
ිනට හර්තහ වී ඇත. එශභ්තභ දුේරිඹ යක්ෂිත ඉඩේ අනය 
ඳරිවයණඹට රක් වීභ, දුේරිඹ ඉඩේ අනයශඹ්ත අල්රහ 
ට්ටි කිරීභ ඒ තුශ ඳදිාචි වීේ ළශළක්වීභ පිණි දුේරිඹ 
ආයක් ශේඹ, දුේරිඹ සථිය ඳරීක්රු්ත වහ දුේරිඹ 
සථහනහධිඳතිරු්ත දළනුත් ය ඩිනේ පිඹය ළනීභට 
උඳශදස  ජ ඇත. 

  අනයරු්ත පිිබඵ හර්තහ ව වහභ ඔවු්තට දින 14ක් 
තුශ ඉ්ත ඉත් න ශර ද්තනු රඵන අතය එශේ ඉත් 
ශනෝතශ්ත නේ අධියණ රිඹහ භහර් ශන ඉත් ශ 
යුතු ශේ. ඒ වහ 1979 අා 7 යජශ  ඉඩේ (්තතඹ 
ආඳසු ඳයහ ළනීශේ) ඳනත ඹටශත් රිඹහ ශ යුතු ශේ. 
ශභභ ඳනති්ත නඩු ඳළරීභට අනයරුශකු ඳරිවයණඹ 
යනු රඵන යජශ  භමි ප්රභහණඹ, එභ ඉඩභට භහයිේ න 
තය දිලහශේ පිහිටීේ දළක්ශන ළරසුභක් ඉදිරිඳත් ශ යුතු 
 ශේ. ශනයපීශේ ිශශඹෝඹක් රඵහ ළනීභකි්ත ශතොය ඳදිාචි 
ිශසි්ත ඉත් කිරීභට ඵරඹක් ශනොභළත. 

  භනේපිටිඹ වහ ළලි්තද අතය හර්තහ වී ඇති 
අනයරු්ත 44 ශදනහ වහ ඉත් වීශේ ිශශේදන 
ිශකුත් ය අධියණ රිඹහ භහර් ළනීභට අලය පිඹුරුඳත් 
හ රඵහ ශදන ශර දුේරිඹ මිිශ්තශදෝරු ශති්ත ඉල්රහ 
ඇත. එශවත් දුේරිඹ මිිශ්තශදෝරු ිශරධහරි්තශේ හිඟඹ  
ශවේතුශ්ත එභ ළරසුභ ස කිරීභ ප්රභහද වී ඇත. එභ 
ළරසුේ රඵහ  ජභට ප්රමුතහ රඵහ ශදන ශර දළනටභත් 
ද්තහ ඇති අතය එභ ළරසුේ රළබීශභ්ත අධියණ රිඹහ 
භහර් ශන ඉත් කිරීභ ශවෝ දුේරිඹ යක්ෂිත ඉඩේ අනය 
ඳරිවයණරු්ත පිිබඵ තීයණ ළනීභට අභහතය භණ්ඩර 
අනුමිටුක් ඳත් ය ඇති ඵළින්ත එකී තීයණඹ රද ඳසු ඒ 
පිිබඵ ිනධිභත් රිඹහ භහර්ඹක් ළනීභ ශ වළකි ඵ 
ශඳ්තහ ශදමි. 

 (ii)  ්තතඹ ඳයහ ළනීශේ ඳනතට අනු ළරසුේ හ ලිත් 
භහඹ හරඹක් රඵහ  ජ අධියණඹට ශඹොමු ය 
ශනයපීශේ ිශශඹෝ රඵහ ශන ඉත් කිරීභට භහ 06 
ඳභණ හරඹක් ත ිනඹ වළකි ඵ ද්තහ සිටිමි. 

(ඇ)  ඳළන ශනොනඟී. 

රු භ්තත්රීතුභහ ශභතළන 44 ශදශනකුශේ ප්රලසනඹක් තිශඵනහ. 
ශේ ේඵ්තධශඹ්ත අඳට තිශඵන ළටලු ශේයි. දුේරිඹ 

ශදඳහර්තශේ්තතුට මිිශ්තශදෝරු භවත්රු්තශේ - 
surveyorsරහශේ- අඩුක් තිශඵනහ. අඳට cadre එශක්  
ප්රභහණඹට ඩහ ශඵොශවොභ අඩුශ්ත ඉ්තශ්ත. ශදශදශනක් ඳභණයි 
ඉ්තශ්ත. දළනට ශඵොශවොභ ළඩ ටයුතු තිශඵනහ.  ඒ ිශහ ශේ 

ේඵ්තධශඹ්ත නීතයනුකර ටයුතු ය්තන අලය ළඩ 
පිිබශශ රිඹහත්භ ය තිශඵනහ. ශොශවොභටත් උහිනශ  
නඩුක් ඉදිරිඳත් යනශොට survey plan එක් අපි උහිනඹට 

ඉදිරිඳත් ය්තන ඕනෆ. ඒ කිඹ්තශ්ත අදහශ සථහනඹට දකුණි්ත 
ඉ්තශ්ත වුද, ඵටහිරි්ත ඉ්තශ්ත වුද, උතුරි්ත ඉ්තශ්ත වුද  
කිඹහ survey plan එක්. ඒ වහ අලය ටයුතු රිඹහත්භ 

යමි්ත තිශඵනහ.  
 

ෙු බුේධික ඳතියණ භවතා 
(ரண்நெறகு நெத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   
රු ථහනහඹතුභිශ, භශේ ඳශමු න අතුරු ප්රලසනඹ. රු 

ඇභතිතුභහ පිිබ්තනට ශඹදුණහ, 44 ශද ශනකුශේ ප්රලසනඹක් 
තිශඵනහඹ, නමුත් මිිශ්තශදෝරු්තශේ -surveyorsරහශේ- 

අඩුක් තිශඵනහඹ කිඹහ. ඇයි, එශවභ අඩුක් තිඹහ ශන 

ඉ්තශ්ත? ඒ ඉක්භනට පුය්තශ්ත නළත්ශත් ඇයි? 
 

ෙු නයෝවණ දිානාඹක භවතා 
(ரண்நெறகு சரய றசரரக்க) 

(The Hon. Rohana Dissanayake) 

 දළනට  යශට්භ මිිශ්තශදෝරු්තශේ ිනලහර හිඟඹක් ඳතිනහ. 

අශේ ජන ඵණ්ඩහය ශත්තනශෝ්ත ඇභතිතුභහත් ශභතළන 
ඉ්තනහ. භහ හිතන ිනධිඹට ශේ එතුභහට අයිති ිනඹඹක්. භභ 
හිතන වළටිඹට මිිශ්තශදෝරු භවත්රු්තශේ හිඟඹක් යශට්භ ඇති 
ශරහ තිශඵනහ. මිිශ්තශදෝරු ශදඳහර්තශේ්තතු අඳට ප්රහල ය 

තිශඵනහ, එභ අභහතයහාලශඹ්ත අලුශත්ත එිබඹට එන batch 
එශ්ත වඹ ශදශනකු රඵහ ශද්තනේ කිඹහ. ඒ වඹ ශදනහ රළබීභත් 
භඟ අඳට ශේහ ඉක්භ්ත ය්තන පුළු්ත ළඩ පි ිබශශක් 

ශඹශදනහ. 
 

ෙු බුේධික ඳතියණ භවතා 
(ரண்நெறகு நெத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ථහනහඹතුභිශ, භශේ ශදළිශ අතුරු ප්රලසනඹ ශභඹයි. 
ිනශලේශඹ්තභ අනයශඹ්ත දුේරිඹ ඉඩේර ඳදිාචි වීභ ෆභ 
සථහනඹභ තිශඵන ඵයඳතශ ප්රලසනඹක්. ිනශලේශඹ්තභ 

 ළරණිළලි භහර්ඹ ත්ශතොත් අිනසහශේල්ර ඉරහ ඕඳනහඹ 

දක්හ දුේරිඹ භනහ භනඹක් නළවළ. ඒ දුේරිඹ ඳහය භත සථිය 
ශොඩනළඟිලි ඳහ ඉදි ශරහ තිශඵනහ. ශභළිශ තත්ත්ඹ්ත 
ේඵ්තධශඹ්ත ශභොක්ද ්තනහ ව රිඹහ භහර්ඹ? ශෝටි ණ්ත 

ටිනහ දුේරිඹ ඉඩේ ිනධිභත් යජඹ තු ය ළනීභ වහ 
ශභොක්ද ්තනහ ව රිඹහ භහර්ඹ?  

 
ෙු නයෝවණ දිානාඹක භවතා 
(ரண்நெறகு சரய றசரரக்க) 

(The Hon. Rohana Dissanayake) 

රු ථහනහඹතුභිශ, භභ හිත්තශ්ත ශභඹ ඉතිවහඹ පුයහභ 

සිදු ශරහ තිශඵනහඹ කිඹරහයි. ිනශලේශඹ්තභ එතුභ්තරහශේ 
ආණ්ඩු තිශඵන හරශ ත්, ඳසු ිනඹ ආණ්ඩු හරශ ත්  ශේ 
අනය ඉදි කිරීේ ිනලහර ප්රභහණඹක් ඇති ශරහ තිශඵනහ. ඒ 
හක්ෂි හිත ප්රහල ය්තන පුළු්ත. නමුත් භභ උත්තයඹක් 

ලශඹ්ත කිඹ්තන ළභළතියි, අිනසහශේල්ර ඉරහ ඕඳනහඹ 
දක්හ දුේරිඹ භහර්ඹ - පුාචි ශෝච්චි ඳහය - දළනට අත වළය තිශඵන 
ශොටක් ලශඹ්ත තිශඵන ඵ. ඒ අත් වළය තිශඵන ශොටශේ 

6,000ක් හශේ ප්රභහණඹක් ඳදිාචි ශරහ ඉ්තනහ. ඒ අඹ 
නීතයහනුකර අයි්ත ය්තනත් ශනොශඹකුත් ඵරඳෆේ තිශඵනහ.  

භවය තළ්තර තට්ටු තුශ්ත ිශහ ඳහ ඉදි ශරහ තිශඵනහ. 

ඳසු ිනඹ ද අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ යත්නපුය දිස්රික් 
ේඵ්තධීයණ මිටුට වබහින වුණහ. භභ ඒට වබහින වුශණ් 
නළවළ. අතිරු ජනහධිඳතිතුභහට ශරොකු වුභනහක් තිශඵනහ, 

දුේරිඹ භහර්ඹ වේඵ්තශතොට දක්හ දික් ය්තන. එතුභහ දිස්රික් 
මිටු කිසවීශේ ජ අවරහ තිශඵනහ, දුේරිඹ වේඵ්තශතොට දක්හ 
ශශනනහට ළභළති නළධද කිඹරහ. එතුභහට ශරොකු වුභනහක් 

තිශඵනහ, වේඵ්තශතොට දක්හ train එ අයශන ඹ්තන. 
ඉාිනරිඹ, ඇඹිලිපිටිඹ, සරිඹළ වයවහ වේඵන සශතොට දක්හ දුේරිඹ 
භහර්ඹක් ස කිරීශේ ඒ ළඩ පිිබශශ වහ ශභොයටු 
ිනලසිනදයහරඹ භඟි්ත ලයතහ හර්තහ - feasibility report - ස 

ය අලය ටයුතු යනහ.  

රු ථහනහඹතුභිශ, දළනට අිනසහශේල්ර ඉරහ 
ඕඳනහඹ දක්හ දුේරිඹ භහර්ශ  අත් වරින ශොටකුත් 

තිශඵනහ. අ්තන ඒ හශේ තළ්තර ඉදි යන අනය ඉදි කිරීේ 
ේඵ්තධශඹ්ත තීයණඹක් ්තන ිශභල් සිරිඳහර ද සිල්හ 
ඇභතිතුභහශේ නහඹත්ශඹ්ත දිශ්තස ගුණර්ධන ඇභතිතුභහ, 

879 880 

[රු ශයෝවණ දිහනහඹ භවතහ] 
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සුසිල් ශප්රේභජඹ්තත ඇභතිතුභහ, ඩරස අරවේශඳරුභ ඇභතිතුභහ 

ව කුභහය ශල්භ ඇභතිතුභහ ඹන අඹශ්ත යුත් අභහතය 
අනුමිටුක් පිහිටුරහ තිශඵනහ.     

අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ ළදත් තී්තදුක්  අයශන තිශඵනහ,  
ශභශතක්  ඹේ ආහයඹ ළඩ ටයුත්තක්  ශොයි ඳළත්තකි්ත 

ශවෝ සිධධ වුණහ නේ, ඒ දළනට නත්හ අභහතයහාල අනු 
මිටුක්  භඟි්ත ඹේකිසි  තී්තදුක් අයශන ඉතහ ඳළවළදිලි ශර 
ශේ වහ නීතයනුකර  ටයුතු ය්තන. ඒ තභයි ිනඹ යුතු 

ශදඹ. අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ ඒ රිඹහ භහර්ඹ අය ශන තිශඵනහ. 
එතශොට සිඹලු ශදනහටභ වළභ ඳළත්ශත්තභ ඳළවළදිලි  
හධහයණඹක් ඉසට ශනහ. 

 

ෙු බුේධික ඳතියණ භවතා 
(ரண்நெறகு நெத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

  රු ථහනහඹතුභිශ, ශදන අතුරු ප්රලසනඹට දු්ත 

පිිබතුශය්ත රු ිශශඹෝජය අභහතයතුභහ ව්ත ය්තනට 
ශඹදුණහ, අිනසහශේල්ශල් සිට ඕඳනහඹ දක්හ අනය 
ඳදිාචිරු්ත 6000ක් ඳභණ ඉ්තනහඹ, තට්ටු තුශ්ත 
ශොඩනළඟිලි ඳහ වදහ තිශඵනහඹ කිඹහ.  ඒ අතය  ඇඹිලිපිටිඹ 

වයවහ තයභ දක්හ දුේරිඹ භහර්ඹ ශන ඹ්තනත්  
ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ. එතශොට ශේ ශොඩනළඟිලි ඉත් 
යනහ ද? ඒ එක්භ ශේ ිශහ භහතය සිට තයභ දක්හ ඹන 

ශෝච්චි ඳහය  නතය ශනහ ද? 
 

ෙු නයෝවණ දිානාඹක භවතා 
(ரண்நெறகு சரய றசரரக்க) 

(The Hon. Rohana Dissanayake) 

නළවළ. කිසිභ ආහයඹකි්ත නති්තශ්ත නළවළ. එභ ිශහ තභයි 

ප්රහවන අභහතයහාලශ  ශභශවඹවීශභ්ත ශභොයටු ිනලසිනදයහරඹ  
භඟි්ත  ලයතහ හර්තහ රඵහ ළනීභ ට ටයුතු ය ශන ඹ්තශ්ත.  
ඹේ ආහයඹ උඳල්ඳනඹක් තිශඵනහ ශේ ේපර්ණ දුේරිඹ 

භහර්ඹ අලය ශ්තශ්ත නළවළ කිඹහ. එයි්ත ඹේ කිසි ශොටක් 
අය ශන  ඉාිනරිඹ  වයවහ  ඹ්තන පුළු්ත. භශෝලීඹ ළරළසභ භභ 
ද්තශ්ත නළවළ. නමුත් ඉාිනරිඹ වයවහ ඇඹිලිපිටිඹට හි්ත, සරිඹ 

ළ වයවහ  වේඵ්තශතොටට ඹ්තන පුළු්ත. එතශොට ඒශක්  
ළටලුක් ්තශ්ත නළවළ. ඒ ටයුත්ත රිඹහත්භ ය ශන 
ඹනහ.  එතළන ජ ඹේ කිසි අත වළශයන ශොටක්  තිශඵනහ නේ 

ඒ ශොට  ඵදු ශද්තන ශවෝ ඒ ිශහ නීතයනුකර යනහ නේ 
නීතයනුකර ය්තන ශවෝ  ළිලනට්  අනුමිටු වයවහ තීයණඹක් 
්තන පුළු්ත.  

 

කථානාඹකතුභා 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
ශඵොශවොභ සතුතියි. ඔක්ශොභ අ්ත ශ්තශ්ත  

වේඵ්තශතොටි්ත.  

ප්රලසන අා. 10- 2155/’11-(1), රු දඹහසිරි ජඹශේය භවතහ. 
 

ෙු රක්ෂනභන් ඹාඳා අනරර්ධන භවතා (ආර්ක ක ාංර්ධන 

නිනඹෝජ අභාතතුභා) 
(ரண்நெறகு  னக்ஷ்ன் ரப்தர அசதர்ண - ததரந்பரர 

அதறறந்த்ற தறற அமச்சர்) 

(The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena - Deputy Minister 
of Economic Development) 
රු ථහනහඹතුභිශ, ආර්ථි ාර්ධන අභහතයතුභහ 

ශනුශ්ත භහ ශේ ටි කිඹ්තන ළභළතියි. ශේ ප්රලසනශ  ශොටස 
ශදක් තිශඵනහ. රු භ්තත්රීතුභහ,  ප්රලසනශ  (අ)(i) ශොටසි්ත 
අවනහ,  2011 ර්ඹ තුශ ජ ශධශීඹ වහ  ිනශධශීඹ ආශඹෝජඹ්තට 

රඵහ  ජභට තීයණඹ ශ ශවෝ රඵහ  ජ ඇති  ඉඩේ ප්රභහණඹ 

ශොඳභණද කිඹහ.  

භවය ඒහ තී්තදු යරහ තිශඵනහ. වළඵළයි ඒ තී්තදු යපු 
ඒහට අපි තභ ිනිනසුේ අත්්ත ය නළවළ. ඒ ිශහ ඒහශ  මුදල් 
ප්රභහණඹ්ත පිිබඵ ිනසතය භට බහත ය්තනට ිනධිඹක් නළවළ. 

භට තිඹ හරඹක් රඵහ ශදනහ නේ හර්ථ පිිබතුයක් රඵහ 
ශද්තනට පුළු්ත. ඒ සිඹල්රභ තිඹක් ඇතුශත අ්ත යනහ. 
එතශොට අපිට ඒ දු්ත මුදල් ප්රභහණඹ්ත ව සිඹලු ිනසතය 

ඉදිරිඳත් ය්තනට පුළු්ත.  
 

ෙු දඹාසිරි ජඹනේකය භවතා 
(ரண்நெறகு ரசறநற ஜசசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
රු ිශශඹෝජය ඇභතිතුභිශ, භහ ඇත්තටභ ශභඹට පිිබතුය 

ඵරහශඳොශයොත්තු වුශණ් ඉඩේ වහ ඉඩේ ාර්ධන 

අභහතයතුභහශනුයි. භක් නළවළ, ඔඵතුභහ ඒත් එක් එතු 
ය පිිබතුය ශද්තන. ශභොද,  ඉඩේ අක්ය 2054ක් ශධශීඹ වහ 
ිනශධශීඹ ආශඹෝජඹ්තට රඵහ දු්තනහ කිඹරහ  එතුභහ ශ 

ප්රහලඹක් අනුයි භහ ශේ ප්රලසනඹ ඉදිරිඳත් ශශේ. ඒ ඔඵතුභහට 
ේඵ්තධ ්තශ්ත ශොශවොභද කිඹරහ භභ ද්තශ්ත නළවළ.  

 

ෙු රක්නභන් ඹාඳා අනරර්ධන භවතා  
(ரண்நெறகு னக்ஷ்ன்  ரப்தர  அசதர்ண) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

ඉඩේ වහ ඉඩේ ාර්ධන ඇභතිතුභහ හ යන ඉඩේ ශවෝ 

ශභොනහ වරි ඉඩේ  ජභ ේඵ්තධශඹ්ත ප්රලසනඹක් තිශඵනහ නේ 
ඒ ප්රලසනඹ ඇභතිතුභහශ්ත ශනභ අව්තනට ඕනෆ. 
ආශඹෝජඹ්ත  වහ  ජපු ඉඩේ ේඵ්තධශඹ්ත භට උත්තය 

ශද්තනට පුළු්ත.  
 

ෙු දඹාසිරි ජඹනේකය භවතා 
(ரண்நெறகு ரசறநற ஜசசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඔේ, ආශඹෝජඹ්ත වහ දු්ත ඉඩේ තභයි.  

 
ෙු රක්නභන් ඹාඳා අනරර්ධන භවතා  
(ரண்நெறகு னக்ஷ்ன்  ரப்தர  அசதர்ண) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

ඉඩේ අභහතයහාශඹ්ත හ කිරීභ වහ ඵදු දු්ත ඉඩේ ළන 
ශනභ අව්තන. භභ ශේ ප්රලසනඹ ශ්ත ය ඒ වහ තිඹක් 

ඇතුශත පිිබතුරු ශද්තනේ.  
 
ප්රලනනඹ භතු දිනකදී ඉදිරිඳත් ීම සභ  නිනඹෝෙ කයන රදී. 
றணரம ற்தநரந் றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 

ශ්රී රාංකා අඳනඹන ණඹ යක්ෂණ ාංනථා : රාබඹ 
අරාබඹ  

இனங்மக ற்நறக் கடன் கரப்நெநறக் 

கூட்டுத்ரதணம் : இனரத ட்டம் 

SRI LANKA EXPORT CREDIT INSURANCE CORPORATION: 

PROFIT/ LOSS 

2204/’11 

11. ෙු යවි කුණානාඹක භවතා 
      (ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க) 

 (The Hon.  Ravi Karunanayake) 
 මුදල් වහ ක්රභ ේඳහදන අභහතයතුභහශ්ත ඇස ප්රලසනඹ - (1) :  

(අ) ඳසුිනඹ ර් ඳව හරඹ තුශ, එක් එක් ර්ශ  ජ            
ශ්රී රාහ අඳනඹන ණඹ යක්ෂණ ාසථහට අදහශ,  

881 882 



ඳහර්ලිශේ්තතු 

 (i) ශඹදව මුළු ප්රහේධනඹ වහ ාචිත ප්රභහණඹ 
ශොඳභණද;  

 (ii) රළබූ රහබඹ ශවෝ අරහබඹ ශොඳභණද; 

 (iii) ශේශ  ශඹදව මුළු ායහ, එක් ශේඹකු 
ශනුශ්ත දළර පිරිළඹ ව එක් ශේඹකුශ්ත 
රළබූ රහබඹ ශොඳභණද;  

 (iv) යජඹ ශත ශන රද අඩු කිරීේ ශවෝ ඵදු 
ප්රභහණඹ්ත ශොඳභණද; 

 ඹ්තන එතුභහ ව්ත ය්තශනහිද?         

(ආ) (i) ඳසුිනඹ ර් ඳව හරඹ තුශ ශ්රී රාහ අඳනඹන 
ණඹ යක්ෂණ ාසථහශේ ය ශවෝ මුදරක් 
ඳහවළය තිශේද; 

 (ii) එශේ නේ, එශේ ඳහ වරින රද මුදල් ප්රභහණඹ 
ශොඳභණද; 

 (iii) එශේ යන රධශධ ය ශවේතුක් ිශහද; 

 (iv) එඹ සිදු ශ දිනඹ ශර්ද; 

 ඹ්තනත් එතුභහ ව්ත ය්තශනහිද?         

(ඇ) (i) ඳසුිනඹ ර් ඳව හරඹ තුශ එභ මුදල් බහිනතහ 
යන රද ආහයඹට ඩහ ළඩිශඹ්ත පරදහයී ශර 
ශ්රී රාහ අඳනඹන ණඹ යක්ෂණ ාසථහට එභ 
මුදල් ඳරිවයණඹ ශ වළකි තිුවශ්තද;  

 (ii) එශේ නේ, එඹ ශ වළකි ආහයඹ ශර්ද; 

 (iii) එශේ ශ ශනොවළකි නේ, එඹට ශවේතු ශර්ද; 

 ඹ්තන එතුභහ ශභභ බහට ද්ත්තශනහිද?         

(ඈ) ශනොඑශේ නේ,  ඒ භ්තද? 

 

றற, றட்டறடல் அமச்சமக் சகட்ட றணர:  

( அ) கடந் ந்து ஆண்டுகபறல் இனங்மக ற்நறக் கடன் 

கரப்நெநறக் கூட்டுத்ரதணம் தரடர்தரக, 

 ( i)  தன்தடுத்ப்தட்ட தரத் நனணம் ற்நம் 

எதுக்குகள் ன்தண ரமதன்தமநோம்; 

 ( ii)  இனரதம் அல்னது ட்டம் வ்பவு 

ன்தமநோம்; 

 ( iii)  தரத் தறரட்தடரகுறறணர் ண்றக்மக, 

கறம் ற்நம் எந் தறரபந்க்கரண இனரதம் 

சதரன்நண ரதன்தமநோம்; 

 ( iv)  கறப்தணவுகள் அல்னது அசரங்கத்றற்கு 

தசலுத்ற அநவீடுகள் ரதன்தமநோம் 

 ந்டரந் அடிப்தமடறல் கூநரர? 

( ஆ) (i)  இனங்மக ற்நற கடன் கரப்நெநறக் 

கூட்டுத்ரதத்றன் ரது தம் கடந் 5 

ஆண்டு கரனப்தகுறறல் தறறக்கப்தட்டுள்பர 

ன்தமநோம்; 

 ( ii)  அவ்ரநரறன், தறறக்கப்தட்ட தரமக 

ரதன்தமநோம்; 

 ( iii)  ன்ண கரத்றற்கரக அவ்ரந 

தசய்ப்தட்டது ன்தமணநோம்; 

 ( iv)  அவ்ரந ப்சதரது மடததற்நது ன்தமநோம் 

 அர் கூநரர? 

( இ) (i )  இனங்மக ற்நற கடன் கரப்நெநறக் 

கூட்டுத்ரதணம் கடந் 5 ஆண்டு 

கரனப்தகுறறல் தம் தன்தடுத்ற 

றத்மறட சறநந் நைமநறல் றமணத்றநணரக 

தன்தடுத்றறந்க்க நைடிநோர ன்தமநோம்; 

 ( i i )  அவ்ரநரறன், அது வ்ரந 

தசய்ப்தடுகறன்நது ன்தமநோம்; 

 ( i ii )  இன்சநல், ன் அவ்ரந தசய்ப்தடறல்மன 

ன்தமநோம் 

 அர் சமதக்குத் தரறறப்தரர? 

( ஈ) இன்சநல், ன்? 

 

 

asked the Minister of Finance and Planning: 

(a) Will he state in relation to the Sri Lanka Export 

Credit Insurance Corporation for the last five years 

on per year basis -  

 (i) the total capital and reserves employed; 

 (ii) the profit or loss; 

 (iii) the total staff, cost and profit per employee; 
and 

 (iv) the deduction or levies paid to the 
Government? 

(b) Will he also state - 

 (i) whether any money of the Sri Lanka Export 

Credit Insurance Corporation has been 
written off for the last five years; 

 (ii) if so, the amount written off; 

 (iii) for what reason it was done; and 

 (iv) as to when it was occurred? 

(c) Will he inform this House - 

 (i) whether the Sri Lanka Export Credit 
Insurance Corporation could have 

efficiently used  the money better than the 

way they were used for the last five years; 

 (ii) if so, as to how it is done; and 

 (iii) if not, as to why it is not so? 

(d) If not,  why? 

 

ෙු (ආචාර්ඹ) යත් අමුුෙභ භවතා 
(ரண்நெறகு கனரறற  சத் அநைநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

රු ථහනහඹතුභිශ, මුදල් වහ ක්රභේඳහදන අභහතයතුභහ 
ශනුශ්ත භහ එභ ප්රලසනඹට පිිබතුය ශදනහ.  

(අ) (i)  
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 (ii)  

 (iii) 

ඊශඟට අවරහ තිශඵනහ, ටික් ශත්රුේ ්තන අභහරු 
ප්රලසනඹක්. එක් ශේඹකු ශනුශ්ත දළර පිරිළඹ ව එක් 

ශේඹකුශ්ත රළබූ රහබඹ ඹනහ ජ ිනසතය අවරහ තිශඵනහ. ඒ 

ේඵ්තධශඹ්ත ිනසතය ඹක් තිශඵනහ. භභ එඹ බාෙත* 
ය්තනේ.  [ඵහධහ කිරීභක්] එහි හුඟහක් ිනසතය තිශඵනහ. ඒයි.  

 

 (iv) 

 

(ආ)  (i)  නළත. 

 (ii)    ඳළන ශනොනඟී. 

 (iii)  ඳළන ශනොනඟී. 

 (iv)   ඳළන ශනොනඟී. 

(ඇ)  (i)   ඳසු ිනඹ  ය 05 හරඹ තුශ උඳරිභ පරදහයී 
ශර එභ මුදල් ඳරිවයණඹ ය ඇත.  

 (ii)    ඳළන ශනොනඟී. 

 (iii)  ාසථහශේ ිනධිිනධහනඹ නුශ  
අඳනඹනරු්තට අඳනඹන ණඹ යක්ණ 
ඳවසුේ වහ ඵළාකු ශත ඇඳ වති ිශකුත් 
කිරීභ භඟි්ත අඳනඹන ප්රර්ධනඹ කිරීභඹ. එභ 
රිඹහලිශ  ජ, යක්ණඹ ව ඇඳ වති 
ක්රභඹ්තශේ හර්ඹක්භ ශභනහයණඹ 
ශවේතුශ්ත අහනශ  ජ අඳනඹනරු්තට හිමි 
අයමුදරක් එක්කිස වී ඇත. අලය අසථහ්තහි ජ 
අඳනඹනරු්තට උඳහය වීභ පිණි ශභභ 
අයමුදර බහිනත යන ඵළින්ත ශභභ අයමුදශරහි 
බහයරුශකු ශර ාසථහ රිඹහ යයි. 
එඵළින්ත, ඳශමුශ්තභ එභ අයමුදල් සුකිකි න 
ශරද, ශදනු අලය ්රශීරතහඹ ඳත්හ 
ශන ඹන අයුරි්තද, ශතනු ප්රතිරහබ රඵහ ත 
වළකි ආහයශඹ්තද තවවුරු න ශර යජශ  

  2007 2008 2009 2010 2011 

ශන රද 
ඵදු 
(රුපිඹල් 
මිලිඹන) 

29.79 68.55 75.23 67.58 39.07 

සුකිකුේ ව යහජය ඵළාකුර තළ්තඳතු ළිශ ඩහත් 
සුයක්ෂිත ශභරේ ආහයශඹ්ත ශභභ අයමුදල් 
ආශඹෝජනඹ කිරීභ ළභිනටභ ාසථහශේ 
ප්රතිඳත්තිඹක්  ඹන රිඹහ ඳටිඳහටිශඹිශ.  

  ශශේ වුද, රුපිඹල් මිලිඹන 30ක් ඳභණ ව 
දහඹ ප්රහේධනඹ, යහඳහයශඹ්ත ඳළන නඟින 
ඉතිරි ඇති කීේ පිඹවීභ වහ ව හිතය 
අයමුදල් තත්ත්ඹ්ත න රුපිඹල් ිලලිඹන 
එටත් ඩහ ශඟහවීභ ඹන රුණු, ාසථහ 
ිනසි්ත අනුභනඹ යනු රඵන ප්රතිඳත්තිඹ එහි 
අයමුදල් ඳදනභ සථීය ර්ධනඹක් ඳත්හ ශන 
ඹෆභ වහ ඉවල් න ඵට හක්ෂිඹකි.  

  අයමුදරක් ශොඩනළඟීභ ඳනති්ත ිශඹභ ය ඇති 
අලයතහක් න අතය, අදහනභ ප්රහයක්ණඹට 
උඳහරී වීභ වහ ප්රභහණත් ාචිත ඳළළතීභ 
තවවුරු යනු ස ාසථහ එශේ රිඹහ කිරීභ 
අතයලය නු ඇත.  

  (ඈ) ඳළන ශනොනඟී.  

 

I hope you could understand all that jargon.  

 
ෙු යවි කුණානාඹක භවතා 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

What makes you think that I do not understand it? Do 

you understand what you told Parliament?  

 
ෙු (ආචාර්ඹ) යත් අමුුෙභ භවතා 
(ரண்நெறகு கனரறற  சத் அநைநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

No, no. I am just telling you that some of these 

translations are - 

 
ෙු යවි කුණානාඹක භවතා 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Your sarcasm is good for your party, not for the 

Opposition.  

 
ෙු (ආචාර්ඹ) යත් අමුුෙභ භවතා 
(ரண்நெறகு கனரறற  சத் அநைநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

No, no. Some of those translations have to be 
explained. 

 
ෙු යවි කුණානාඹක භවතා 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

Just because your professor does not understand, do 

you think that we also do not understand it? Do not think 
of us at that level. 

 
ෙු (ආචාර්ඹ) යත් අමුුෙභ භවතා 
(ரண்நெறகு கனரறற  சத் அநைநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

I am only talking about the jargon. You cannot 

understand a joke also. 
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ඳහර්ලිශේ්තතු 

ෙු යවි කුණානාඹක භවතා 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
I have a sense of humour that you do not seem to 

have. Just because you are mature in age and profession, 

it does not mean that you need to be sarcastic.  
 

කථානාඹකතුභා 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
ළටුේ නළති වයස ප්රලසන අව්තන. [ඵහධහ කිරීභක්] 

 

ෙු යවි කුණානාඹක භවතා 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
I am not a bloody jumping jackass.  
 

[මූරානනේ අණ ඳරිදි ඉත් කයන රදී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 

Hon. Minister, my first Supplementary Question is 

this. The SLECIC was incorporated then by the Hon. 

Lalith Athulath Mudali to ensure that exports to countries 

to which normal exporting terms do not apply are given a 
comfort factor. But now, the SLECIC does not seem to be 

giving a comfort factor to certain areas to which Sri 

Lankan exporters can export without fear. For exports to 

countries like Iran, Iraq and Russia, the SLECIC does not 
offer any insurance covers. So, would this Ministry help 

the exporters - there are quite a lot of exporters -  who 

want to export to those countries? But, owing to the fact 

that a conducive climate for exports is non-prevalent in 
those countries, that is not offered. Therefore, could you 

please ensure that the very motive for bringing SLECIC 

into existence is brought into play at this moment? Did 

you understand what I said? 
 

ෙු (ආචාර්ඹ) යත් අමුුෙභ භවතා 
(ரண்நெறகு கனரறற  சத் அநைநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

 I agree with what you say because there are so many 
obstacles to local exporters, particularly in the legal field. 

Only yesterday, with His Excellency the President of 

Uganda, we discussed the necessity of - 
 

ෙු යවි කුණානාඹක භවතා 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

Ugandan President? 

 
ෙු (ආචාර්ඹ) යත් අමුුෙභ භවතා 
(ரண்நெறகு கனரறற  சத் அநைநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

Yes, he is here. You may not know but he happens to 

be here. - [Interruption.] I will explain to you. I am, with 

some degree of responsibility, trying to tell you that what 

you said is correct because there are so many exporters 
and so many investors, particularly in the mini-hydro 

field, who cannot get there because of the absence of an 

import-export bank in Sri Lanka. They cannot get that 

type of credit easily, which many other investors in other 

countries can do. For example, in India. As you know, 

most of these countries are going towards setting up 
import-export banks. So, I am only confirming what you 

said, that we have to look at those instruments and create 

new instruments which would help exporters as well as 

investors because our policy is to allow our blue-chip 
companies and our good investors to go and invest in 

other countries as well. So, there is no contradiction.  

 
ෙු යවි කුණානාඹක භවතා 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

My question is not about an import-export bank or 

helping blue-chip companies. The concept of the Hon. 
Lalith Athulath Mudali then was to help the small and 

medium enterprises to go into countries to which hitherto 

we have never exported. It is not an import-export bank.  

 

ෙු (ආචාර්ඹ) යත් අමුුෙභ භවතා 
(ரண்நெறகு கனரறற  சத் அநைநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

So, that is exactly what I said.  

 

ෙු යවි කුණානාඹක භවතා 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
No, that is not what my question is about. You have to 

answer my question, not say what you feel should be 

said. My question was about ensuring that you help the 

small and medium exporters to take our exports to 
countries that they never think they could go. To 

countries such as Iran and Iraq, people do not want to 

export these days because there is no L/C that performs.  

 

ෙු (ආචාර්ඹ) යත් අමුුෙභ භවතා 
(ரண்நெறகு கனரறற  சத் அநைநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

So, what is your question? 

 

ෙු යවි කුණානාඹක භවතා 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
My point is that insurance premium should be to that 

type of countries. Why has SLECIC not allowed that and 

is not doing so? When the Hon. Ranil Wickremasinghe‟s 

Government was there, when this was in our charge, we 
ensured that we went into these types of things. The then 

Chairman, Mr. Hemaka de Alwis, ensured that we went 

into it but since 2005, they have stopped it.  

 

ෙු (ආචාර්ඹ) යත් අමුුෙභ භවතා 
(ரண்நெறகு கனரறற  சத் அநைநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

All this lecturing is of absolutely no use. Can you give 
me some examples where a particular - 

 
ෙු යවි කුණානාඹක භවතා 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

Iran, Iraq, Yemen, Oman - [Interruption.] 
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ෙු (ආචාර්ඹ) යත් අමුුෙභ භවතා 
(ரண்நெறகு கனரறற  சத் அநைநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

If you can give me some specific examples, I can 

answer. Otherwise, how can I answer? Hon. Speaker, how 

on earth can I answer these highly generalized and, in my 

opinion, fictitious statements in this House?  
 

ෙු යවි කුණානාඹක භවතා 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

I told you just now. Iran - 
 

ෙු (ආචාර්ඹ) යත් අමුුෙභ භවතා 
(ரண்நெறகு கனரறற  சத் அநைநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

If you give me specific cases that Mr. "X" or so-and-

so wanted to export to such and such a country and was 

deprived of that by the SLECIC, then I can give you an 

answer. But, how can I give answers to this sort of fishing 
expeditions? - [Interruption.] So, give an example. 

 

කථානාඹකතුභා 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
අතුරු ප්රලසන තුනක් අව්තන. වළඵළයි ිනසතය -[ඵහධහ කිරීභක්] 
 

ෙු යවි කුණානාඹක භවතා 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

Almost Rs. 10 billion accrued in Russia was lost to 
Ukraine. So, where is SLECIC? Is it helping?  

 

ෙු (ආචාර්ඹ) යත් අමුුෙභ භවතා 
(ரண்நெறகு கனரறற  சத் அநைநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

So, ask that as a question.  

 
ෙු යවි කුණානාඹක භවතා 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

If you want a specific case, the  Standard Trading - 

 

කථානාඹකතුභා 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
රු භ්තත්රීතුභහ, ිනසතය කිඹ්තශ්ත නළතු තු්තන අතුරු 

ප්රලසනඹ ශටිශඹ්ත අව්තන.  

 

ෙු (ආචාර්ඹ) යත් අමුුෙභ භවතා 
(ரண்நெறகு கனரறற  சத் அநைநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

අදහශ ප්රලසනඹක් අව්තන. එතශොට පිිබතුරු ශද්තන පුළු්ත. 
අඳට වා්තන වුභනහක් නළවළ. 

රු භ්තත්රීතුභහ, ඔඵතුභහ දළ්ත රු බහශේ ජ ඒ හයණඹ 
කිඹරහ, ඒ ළන අතුරු ප්රලසනඹක් ඇහුහභ භට උත්තයඹක් ශද්තන 
ිනධිඹක් නළවළ ශ්ත. ප්රලසනඹක් තිශඵනහ නේ ශනභ අව්තන අපි 
ද්තශ්ත නළවළ ඒ  තිශඵන ඳසුිලභ ශභොක්ද කිඹරහ. ඒට ශවේතු 

හධ ඔක්ශෝභ අපි ඉදිරිඳත් ය්තනේ. නමුත් ශභතළනදි 

ඔඵතුභහ නළඟිටරහ, - [Interruption.] If you ask a specific 

Question, then I can answer on a subsequent occasion.  

කථානාඹකතුභා 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
ශේ හශේ ප්රලසනරට උත්තය රඵහ ්තන ආණ්ඩු ඳක්ශ  

ප්රධහන ාිනධහඹතුභහ ශ ශඹෝජනහ ඩහ පරදහඹයි. ළඹ 
ශීර් ඹටශත් ශේ හශේ  ජර්ක හච්ඡහ ය්තන පුළු්ත. දළ්ත 

තිශඵ්තශ්ත ප්රලසනඹට අදහශ අතුරු ප්රලසන තුනක් ශටිශඹ්ත 
අවන එයි.  

 

ෙු දඹාසිරි ජඹනේකය භවතා 
(ரண்நெறகு ரசறநற ஜசசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
රු ථහනහඹතුභිශ, භහ තු්තළිශ අතුරු ප්රලසනඹ අවනහ. 
 

කථානාඹකතුභා 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
අතුරු ප්රලසන තුනභ අවරහ ඉයයි.  
 

ෙු දඹාසිරි ජඹනේකය භවතා 
(ரண்நெறகு ரசறநற ஜசசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
තු්තළිශ අතුරු ප්රලසනඹ ඇහුශේ නළවළ. 
 

කථානාඹකතුභා 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
ථහ ඳළළත්වහභ අතුරු ප්රලසන කීඹක්ද කිඹරහ භට ණ්ත ය 

්තන ඵළවළ ශ්ත. දළ්ත ය්තන ශදඹක් නළවළ. ථහ ඳත්්තශ්ත 
නළතු ඇහුහ නේ අසථහ ශද්තන තිුවණහ. 

 

ෙු දඹාසිරි ජඹනේකය භවතා 
(ரண்நெறகு ரசறநற ஜசசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
රු ථහනහඹතුභිශ, ළදත් හයණඹක් තිශඵනහ 

අව්තන. 

 
කථානාඹකතුභා 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
තත් ථහක්ද? 

 
ෙු දඹාසිරි ජඹනේකය භවතා 
(ரண்நெறகு ரசறநற ஜசசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
නළවළ, නළවළ.  ථහක් ශනොශයි. 

 
කථානාඹකතුභා 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
එශවභ නේ ශටිශඹ්ත අව්තන. 

 
ෙු දඹාසිරි ජඹනේකය භවතා 
(ரண்நெறகு ரசறநற ஜசசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
රු මුදල් වහ ක්රභ ේඳහදන ිශශඹෝජය අභහතයතුභහශ්ත භහ 

ශෞයශඹ්ත ශේ අතුරු ප්රලසනඹ අව්තශ්ත. 

 
කථානාඹකතුභා 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
ඒ ටිත් ළඩක් නළවළ. අතුරු ප්රලසනඹ අව්තන. 
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ඳහර්ලිශේ්තතු 

ෙු දඹාසිරි ජඹනේකය භවතා 
(ரண்நெறகு ரசறநற ஜசசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ශවොයි. ඔඵතුභහටත් ශෞය යරහ, එතුභහටත් ශෞය 

යරහ ශේ ප්රලසනඹ අව්තශ්ත ඵළාකු වහය ශේඹ ේඵ්තධයි. 
රාහ ඵළාකුශේ ඵහ ළනීේ,- [ඵහධහ කිරීභක්] නළවළ ඔඵතුභහ 

මුදල් වහ ක්රභ ේඳහදන ිශශඹෝජය ඇභතිතුභහ ිනධිඹට,- [ඵහධහ 
කිරීභක්] රු ථහනහඹතුභිශ, ශභතළන ප්රලසනඹක් තිශඵනහ. 
ඒයි භහ ශේ අව්තශ්ත. 

 
ෙු (ආචාර්ඹ) යත් අමුුෙභ භවතා 
(ரண்நெறகு கனரறற  சத் அநைநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

Sir, I rise to a point of Order.  

 
කථානාඹකතුභා 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
රු භ්තත්රීතුභහ, ප්රලසනඹට අදහශ නළති  අතුරු ප්රලසන අව්තන 

ඵළවළ.  අවුරුදු කීඹක් ශනහද ඔඵතුභහ ඳහර්ලිශේ්තතුට ඇිනත්? 

 
ෙු දඹාසිරි ජඹනේකය භවතා 
(ரண்நெறகு ரசறநற ஜசசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
රු යත් අමුණුභ ඇභතිතුභිශ, ශේ ළදත් ප්රලසනඹක්.  

 
ෙු (ආචාර්ඹ) යත් අමුුෙභ භවතා 
(ரண்நெறகு கனரறற  சத் அநைநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

Sir, they are abusing- 

 

කථානාඹකතුභා 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
ප්රලසන අා 12 - 2260/'12 - (1), රු ිතත් ශප්රේභදහ භවතහ. 

 

ෙු ජිත් නප්රේභදා භවතා 
(ரண்நெறகு சஜறத் தறசரம) 

(The Hon.  Sajith Premadasa) 

රු ථහනහඹතුභිශ, භහ එභ ප්රලසනඹ අවනහ. 

 
ෙු දිනන්න ගුණර්ධන භවතා 
(ரண்நெறகு  றசணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ථහනහඹතුභිශ, අරහභහතයතුභහ ව ුවධධ ලහන වහ 

ආමි ටයුතු අභහතයතුභහ ශනුශ්ත භහ එභ ප්රලසනඹට පිිබතුය 
 ජභ වහ භහඹක් ල් ඉල්රහ සිටිනහ. 

 
ප්රලනනඹ භතු දිනකදී ඉදිරිඳත් ීම සභ  නිනඹෝෙ කයන රදී. 
றணரம ற்தநரந் றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
කථානාඹකතුභා 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
ප්රලසන අා 15 - 2324/'12 - (1), රු ිතත් ශප්රේභදහ භවතහ. 

 
ෙු ජිත් නප්රේභදා භවතා 
(ரண்நெறகு சஜறத் தறசரம) 

(The Hon.  Sajith Premadasa) 

රු ථහනහඹතුභිශ, භහ එභ ප්රලසනඹ අවනහ. 

ෙු රලිත් දිානාඹක භවතා 
(ரண்நெறகு னலித் றசரரக்க) 

 (The Hon. Lalith Dissanayake) 

රු ථහනහඹතුභිශ, ශෞය අභහතයතුභහ ශනුශ්ත භහ 
එභ ප්රලසනඹට පිිබතුය  ජභ වහ තිඹ හරඹක් ඉල්රහ සිටිනහ. 

 
 
ප්රලනනඹ භතු දිනකදී ඉදිරිඳත් ීම සභ  නිනඹෝෙ කයන රදී. 
றணரம ற்தநரந் றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
කථානාඹකතුභා 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
ප්රලසන අා 1-1407/'11-(2), රු යින රුණහනහඹ භවතහ. 

 
ෙු යවි කුණානාඹක භවතා 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
රු ථහනහඹතුභිශ, භහ එභ ප්රලසනඹ අවනහ. 

 

කථානාඹකතුභා 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
එතුභහ ශදළිශ තහටයි ප්රලසනඹ අව්තශ්ත. 

 
ෙු දිනන්න ගුණර්ධන භවතා 
(ரண்நெறகு  றசணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ථහනහඹතුභිශ, අරහභහතයතුභහ ව ුවධධ ලහන වහ 
ආමි ටයුතු අභහතයතුභහ ශනුශ්ත භහ එභ ප්රලසනඹට පිිබතුය 

 ජභ වහ ති ශද හරඹක් ඉල්රහ සිටිනහ. 
 
ප්රලනනඹ භතු දිනකදී ඉදිරිඳත් ීම සභ  නිනඹෝෙ කයන රදී. 
றணரம ற்தநரந் றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 

කථානාඹකතුභා 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ප්රලසන අා 6-2539/ ’12-(1), රු අනුය දිහනහඹ භවතහ. 

 
ෙු නජෝන් අභයතුාංෙ භවතා 
(ரண்நெறகு சஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 

රු ථහනහඹතුභිශ, රු අනුය දිහනහඹ භ්තත්රීතුභහ 

ශනුශ්ත භහ එභ ප්රලසනඹ අවනහ. 

 
ෙු ිළඹාංකය ජඹයත්න භවතා (සිවිල් ගුන් නේා 

අභාතතුභා) 
(ரண்நெறகு  தறங்க ஜத்ண - சறறல் றரணச் சசமகள் 

அமச்சர்) 

(The Hon. Piyankara Jayaratne  - Minister of Civil Aviation)  

රු ථහනහඹතුභිශ,  ජර්ක පිිබතුයක් ශද්තන තිශඵනහ. එභ 
ිශහ භහ එභ ප්රලසනඹට පිිබතුය  ජභ වහ භහඹ හරඹක් ඉල්රහ 
සිටිනහ.  

 
ප්රලනනඹ භතු දිනකදී ඉදිරිඳත් ීම සභ  නිනඹෝෙ කයන රදී. 
றணரம ற்தநரந் றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் 

கட்டமபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 
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කථානාඹකතුභා 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ප්රලසන අා 7-2557/ ’12-(1), රු සුිශල් වඳු්තශනත්ති භවතහ. 

 
ෙු නජෝන් අභයතුාංෙ භවතා 
(ரண்நெறகு சஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
රු ථහනහඹතුභිශ, රු සුිශල් වඳු්තශනත්ති භ්තත්රීතුභහ 

ශනුශ්ත භහ එභ ප්රලසනඹ අවනහ. 

 
ෙු දිනන්න ගුණර්ධන භවතා 
(ரண்நெறகு  றசணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ථහනහඹතුභිශ, අරහභහතයතුභහ ව ුවධධ ලහන වහ 
ආමි ටයුතු අභහතයතුභහ ශනුශ්ත භහ එභ ප්රලසනඹට පිිබතුය 

 ජභ වහ ති ශද හරඹක් ඉල්රහ සිටිනහ.  
 
ප්රලනනඹ භතු දිනකදී ඉදිරිඳත් ීම සභ  නිනඹෝෙ කයන රදී. 
றணரம ற்தநரந் றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
කථානාඹකතුභා 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
ප්රලසන අා 8-2855/ ’12-(1), රු අිතත් පී. ශඳශර්යහ භවතහ. 

 
ෙු නජෝන් අභයතුාංෙ භවතා 
(ரண்நெறகு சஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
රු ථහනහඹතුභිශ, රු අිතත් පී. ශඳශර්යහ භ්තත්රීතුභහ 

ශනුශ්ත භහ එභ ප්රලසනඹ අවනහ. 

 
ෙු දිනන්න ගුණර්ධන භවතා 
(ரண்நெறகு  றசணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ථහනහඹතුභිශ, අරහභහතයතුභහ ව ුවධධ ලහන වහ 
ආමි ටයුතු අභහතයතුභහ ශනුශ්ත භහ එභ ප්රලසනඹට පිිබතුය 

 ජභ වහ ති ශද හරඹක් ඉල්රහ සිටිනහ.  
 
ප්රලනනඹ භතු දිනකදී ඉදිරිඳත් ීම සභ  නිනඹෝෙ කයන රදී. 
றணரம ற்தநரந் றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 

කථානාඹකතුභා 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
ප්රලසන අා 13-2540/ ’12-(1), රු අනුය දිහනහඹ භවතහ. 

 

ෙු නජෝන් අභයතුාංෙ භවතා 
(ரண்நெறகு சஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
රු ථහනහඹතුභිශ, රු අනුය දිහනහඹ භ්තත්රීතුභහ 

ශනුශ්ත භහ එභ ප්රලසනඹ අවනහ. 

 

ෙු ිළඹාංකය ජඹයත්න භවතා 
(ரண்நெறகு  தறங்க ஜத்ண) 

(The Hon. Piyankara Jayaratne) 

රු ථහනහඹතුභිශ, ඒ වහ  ජර්ක පිිබතුයක් ශද්තන 

තිශඵනහ. එඵළින්ත භහ එභ ප්රලසනඹට පිිබතුය  ජභ වහ භහඹ 
හරඹක් ඉල්රහ සිටිනහ.  

කථානාඹකතුභා 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
 ජර්ක පිිබතුයක් නේ, පිිබතුය බහත ශහභ වරි ශ්ත. 

 
ෙු ිළඹාංකය ජඹයත්න භවතා 
(ரண்நெறகு  தறங்க ஜத்ண) 

(The Hon. Piyankara Jayaratne) 

 ජර්ක පිිබතුයක් රඵහ ්තන තිශඵනහ, රු ථහනහඹතුභිශ. 
 
ප්රලනනඹ භතු දිනකදී ඉදිරිඳත් ීම සභ  නිනඹෝෙ කයන රදී. 
றணரம ற்தநரந் றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 

 

භූමිනතල් ව ඩීල් වනාධායඹ : නන් කශ මුදර 
டீசல் ற்நம் ண்தண்தய் ரணறங்கள் : 

எதுக்கற தம் 
GRANT OF KEROSENE AND DIESEL SUBSIDIES : MONEY 

ALLOCATED 

2624/’12 

14. (ෙු නජෝන් අභයතුාංෙ භවතා - ෙු සුනිල් වඳුන්නනත්ති 
භවතා නනු )   

 (ரண்நெறகு சஜரன் அதுங்க - ரண்நெறகு சுணறல் 

யந்துன்தணத்ற சரர்தரக)  

 (The Hon. John Amaratunga on behalf of the Hon. Sunil 
Handunnetti) 

 ිශජ  ශතල් ර්භහ්තත අභහතයතුභහශ්ත ඇස ප්රලසනඹ - (2): 

(අ)    2007 ර්ශ  ජ ඉ්තධන මිර ඉවශ ිනඹ අසථහශේ ජ,  

 (i) ජනතහට භමිශතල් ව ඩීල් වනහධහය රඵහ 
දු්තශ්තද; 

  (ii) එශේ නේ, එක් ඳවුරක් වහ රඵහ දු්ත භමි ශතල් 
වනහධහයශ  ටිනහභ ශොඳභණද; 

 (iii) භමිශතල් වනහධහය රඵහ  ජභට ප්රතිරහින්ත 
ශතෝයහත් ක්රභශේදඹ ශර්ද; 

 (iv) එභ භමිශතල් වනහධහයඹ රඵහ  ජභට 2008, 2009, 
2010 ව 2011 ඹන ර්ඹ්තහි ජ ශ්ත යන රද 
මුදර ශ්ත ශ්ත ලශඹ්ත ශොඳභණද; 

 (v)  ඩීල්  වනහධහයඹ රඵහ දු්තශ්ත හ වහද; 

 (vi) ධීය ජනතහටද ඩීල් වනහධහය රඵහ ශදන 
ඵට ශඳොශයෝතදුක් රඵහ  ජ තිුවශණ්ද; 

 (vii) එශේ නේ, 2008, 2009, 2010 ව 2011 ඹන 
ර්ඹ්තහි ජ  ධීය ජනතහට ඩීල් වනහධහයඹ 
රඵහ  ජභට ශ්ත ශ මුදර ශ්ත ශ්ත ලශඹ්ත 
ශොඳභණද; 

 ඹ්තන එතුභහ ව්ත ය්තශනහිද? 

(ආ) ඉවත ව්ත ඳරිදි  ඩීල් වහ භමිශතල් වනහධහය රඵහ  ජ 
ශනොභළති නේ, 2007 සිට ශේ දක්හ ජනතහ යටහ ඇති 
ඵ එතුභහ  පිිබ්තශනහිද? 

(ඇ) ශනො එශේ නේ,ඒ භ්තද? 

 
ததற்சநரலிக் மகத்தரறல்கள் அமச்சமக் சகட்ட 

றணர:  

( அ) 2007 இல் ரறததரந்ள் றமன அறகரறத் சதரது, 

 ( i )  க்களுக்கு டீசல் ற்நம் ண்தண்தய் 

ரணறங்கள் ங்கப்தட்டணர ன்தமநோம்; 
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ඳහර්ලිශේ්තතු 

 ( i i )  அவ்ரதநணறன், குடும்ததரன்நக்கு 

ங்கப்தட்ட ண்தண்தய் ரணறத்றன் 

ததநற வ்பவு ன்தமநோம்; 

 ( i ii )  ண்தண்தய் ரணறத்ம 

ங்குற்கரக தணரபறகள் 

தரறவுதசய்ப்தட்ட நைமநம 

ரதன்தமநோம்; 

 ( i v )  அந் ண்தண்தய் ரணறத்ம ங்க 

2008, 2009, 2010 ற்நம் 2011ஆம் 

ஆண்டுகபறல் எதுக்கப்தட்ட தத்தரமக 

தவ்சநரக வ்பவு ன்தமநோம்; 

 ( v )  டீசல் ரணறம் ங்கப்தட்டர்கள் ரர் 

ன்தமநோம்; 

 ( v i )  லணர்களுக்கு டீசல் ரணறம் ங்கப்தடுதண 

ரக்குநற ங்கப்தட்டிந்ந்ர ன்தமநோம்; 

 ( v ii )  அவ்ரதநணறன், 2008, 2009, 2010 ற்நம் 

2011 ஆம் ஆண்டுகபறல் லணர்களுக்கு டீசல் 

ரணறம் ங்க எதுக்கப்தட்ட தத்தரமக 

தவ்சநரக வ்பவு ன்தமநோம் 

 அர் இச்சமதறல் குநறப்தறடுரர? 

(ஆ) சற்கூநறரந டீசல் ற்நம் ண்தண்தய் 

ரணறங்கள் ங்கப்தடறல்மனதணறல், 2007 

தரடக்கம் இதும க்கள் ரற்நப்தட்டுள்பரர்கள் 

ன்தம அர் ற்நக்தகரள்ரர? 

(இ) இன்சநல், ன்? 

 
asked the Minister of Petroleum Industries:  

(a)   Will he state - 

 (i) whether kerosene and diesel subsidies were 
granted to people when fuel prices went up 
in 2007; 

 (ii) if so, the value of the kerosene subsidy 
granted to one family; 

 (iii) the methodology adopted for selecting the 
recipients of kerosene subsidy; 

 (iv) separately, the amounts of money allocated 
in the years 2008, 2009, 2010 and 2011 in 
order to grant the aforesaid kerosene 
subsidy; 

 (v) the persons to whom the diesel subsidy was 
granted; 

 (vi) whether a pledge had been made to grant a 
diesel subsidy to the fishing community 
too; and 

 (vii) if so, the amounts of money allocated in the 
years 2008, 2009, 2010 and 2011 
separately, in order to grant the diesel 
subsidy to the fishing community? 

(b) If diesel and kerosene subsidies have not been 

granted as mentioned above, will he admit that the 
people have been deceived since 2007 up to now? 

(c) If not, why? 

ෙු ඒ.ඩී. සුසිල් නප්රේභජඹන්ත භවතා (ඛ්නිජ නතල් 
කර්භාන්ත අභාතතුභා) 
(ரண்நெறகு .டி. சுசறல் தறசஜந் - ததற்சநரலிக் 

மகத்தரறல்கள் அமச்சர்) 

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha - Minister of 
Petroleum Industries) 

රු ථහනහඹතුභිශ, භහ එභ ප්රලසනඹට පිිබතුය බාෙත* 

යනහ.  

 
* බානම්ඹ භත තඵන රද ිළිතතුය: 
* சதரநடத்றல் மக்கப்தட்ட றமட : 

* Answer tabled: 
 

(අ) (i) නළත. 

 (ii) ඳළන ශනොනඟී. 

 (iii) ඳළන ශනොනඟී. 

 (iv) ඳළන ශනොනඟී. 

 (v) ඳළන ශනොනඟී. 

 (vi) ශනොදනී. 

 (vii) ඩීල් වනහධහයඹ ශභභ අභහතයහාලශඹ්ත රඵහ ශනොශදයි. 

(ආ) අදහශ ශනොශේ. 

(ඇ) ඳළන ශනොනඟී. 

 

2012.11.09 දින ැලිකඩ ඵන්ධනාොයනේ 

ඇති ව සිේධිඹ: 

පුනුත්ථාඳන වා ඵන්ධනාොය 
ප්රතිාංනකයණ අභාතතුභානේ ප්රකාලඹ 
2012.11.09ஆம் றகற தலிக்கமடச் 

சறமநறல் டந் சம்தம்: 

நெணர்ரழ்பறப்நெ, சறமநச்சரமனகள் 

நசலமப்நெ அமச்சரறன் கூற்ந 
INCIDENT AT WELIKADA PRISON ON 09.11.2012 : 

STATEMENT BY MINISTER OF REHABILITATION 

AND PRISON REFORMS 

 
ෙු චන්ද්රසිරි ෙජදීය භවතා (පුනුත්ථාඳන වා 
ඵන්ධනාොය ප්රතිාංනකයණ අභාතතුභා) 
(ரண்நெறகு சந்றசறநற கஜல - நெணர்ரழ்பறப்நெ, 

சறமநச்சரமனகள் நசலமப்நெ அமச்சர்)  

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera - Minister of 
Rehabilitation and Prison Reforms) 

රු ථහනහඹතුභිශ, සථහය ිශශඹෝ 23(2) ඹටශත් රු 

අනුය දිහනහඹ භ්තත්රීතුභහ ිනසි්ත 2012.11.12 න දින අන රද 
ප්රලසනඹට පිිබතුය ශභශේයි. 

රු ථහනහඹතුභිශ, එතුභහ ශේ ප්රලසනඹ ඉදිරිඳත් යමි්ත 

තුහර ව ායහ පිිබඵ ඉදිරිඳත් ශ රුණු ළන භශේ 
ිනහදඹක් නළවළ. නමුත් ඊට ඳසු ශේ ප්රලසනඹ ේඵ්තධශඹ්ත 
ආශටෝඳ ලශඹ්ත ඉදිරිඳත් ශ රුණු පිිබඵ භශේ 

එඟත්ඹකුත් නළවළ. එතුභහ එහි ජ ශ්ත ශ්ත ලශඹ්ත ප්රලසන 
අටක් ඉදිරිඳත් යරහ තිශඵනහ. භභ ඒ ප්රලසන අටට පිිබතුරු 
ශභශේ ඉදිරිඳත් යනහ.  

රු ථහනහඹතුභිශ, එතුභහශේ ඳශමුළිශ ප්රලසනඹ වුශණ්, 
ළලිඩ ඵ්තධනහහයඹ ශත ශඳොලිස ිනශලේ හර්ඹ ඵරහඹ වහ 
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[රු ශජෝ්ත අභයතුා  භවතහ] 
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ආයක් වමුදහ්ත භළදිවත් කිරීභ වහ ිශශඹෝ රඵහ ශදන 

රධශධ වුරු්තද ඹ්තනයි.  

එඹට පිිබතුය ශේයි.  

ඵ්තධනහහය ුවධධි අාලඹ ශභශවඹ න ශෝදිසිඹ වහ 
ශඳොලිස ිනශලේ හර්ඹ ඵශහශ  වඹ රඵහ ශදන ශභ්ත 

ඵ්තධනහහය ශොභහරිස ශජනයහල්යඹහශේ ඉල්ලීභට අනු 
ශඳොලිස ිනශලේ හර්ඹ ඵශහශ  වහඹ ුවධධි අාලඹ ශත රළුවණි 
ඹ්තනයි. 

රු ථහනහඹතුභිශ, රු අනුය දිහනහඹ භ්තත්රීතුභහ 
බහට ප්රලසන ඉදිරිඳත් ය තිශඵන ිශහ ප්රලසන නළත කිඹ්තන 
ඕනෆ නළවළ කිඹහ භභ හිතනහ.  

ශදළිශ ප්රලසනඹට පිිබතුය ශේයි.  

ළලිඩ ඵ්තධනහහයඹ තුශ පිහිටි එල් ව යළඳල් හට්ටු ය 
ණනහ සිට ඳරීක්හට රක් ය නළත, එඹට ශවේතු වශ  එභ 

ඳරීක්හ වහ කිිනඹ්ත ිනසි්ත අසථහ රඵහ ශනොශදමි්ත ඳශ 
යන රද ිනශයෝධතහයි. තහක්ණි උඳයණ ව ප්රභහණත් 
පිරිස ඒ වහ රඵහ ශදන ශර ඵ්තධනහහය ිශර ධහරි්ත ිනසි්ත 
යන රද ඉල්ලීභට අනු ශභභ අාල ඳරීක්හ වහ ශඳොලිස 

ිනශලේ හර්ඹ ඵශහශ  වඹ රඵහ ළනීභට තීයණඹ යන ර ජ.  

ශභභ හට්ටු ශදශහිභ සිටි්තශ්ත ඵයඳතශ ළකිදි යන රද 
ිනශලේ ණශ  සියකුය්ත ව ළරු්ත.  ඵ්තධනහහයඹ තුශ 

සිට යට තුශ අඳයහධ ශභශවඹ න ඵට ව භත් ්රය ජහහයභ 
ශභශවඹ න ඵට ආයක් අාල ිනසි්ත රි්ත ය අඳ ශත 
යන රද දළනුේ  ජභ අනු ශභභ හට්ටු ශද ශෝදිසි කිරීභ අශේ 

අයමුණ ිනඹ. එශේභ, මීට ඉවත ජ ශොශම යක්ෂිත ඵ්තධනහහයඹ, 
ඵ්තධනහහය ුවධධි අාලඹ ිනසි්ත ශඳොලිස ිනශලේ හර්ඹ ඵශහශ  
වහශඹ්ත යන රද ළටලීශභ්ත ජාභ දුයථන 127ක් ව ින 

භත් ්රය ිනලහර ප්රභහණඹක් ශොඹහ ත වළකි ව අතය, එභ ජාභ 
දුයථන භඟි්ත යට පුයහ අඳයහධ ශභශවඹ වීභ ේඵ්තධ 
ශතොයතුරුද, ශනත් යටල් භඟ ඳළළත්ව ේඵ්තධතහ ද 

අනහයණ ය ත වළකි ව ඵ ත්රසත ිනභර්ලන අාලඹ ිනසි්ත අඳ 
දළනුත් ය ඇත. එශභ්තභ, එදහ සිදු යන රද ශෝදිසිශ  
ශභළිශ සිදු වීභක් සිදු ශනොව ඵ ද ද්තහ සිටිමි. භභ ශේ 
කිඹ්තශ්ත ශොශම යක්ෂිත ඵ්තධනහහයශ  ලි්ත යන රද 

ශෝදිසි ශභශවයුභ ළන. ඒ අනු ශභභ අසථහශේ ජ ද ශෝදිසිඹ 
වහ අලය අධිතහක්ණි උඳයණ ව ඒහ බහිනතහට 
පුහුණු රත් ිනශලේ ශඳොලිස හර්ඹ ඵශහශ  වශඹෝඹ 

ඵ්තධනහහය ුවධධ අාලඹට රඵහ ළනීභ අශේක්හ ිනඹ. 

තු්තළිශ ප්රලසනඹට පිිබතුය ශේයි.  

එභ ශෝදිසි ශභශවයුභ සිදු න අසථහශේ ළටුභක් ශවෝ 

ශනෝතසු්තතහක් ශනොඳළතිඹ ද, ශෝදිසිශඹ්ත ඳසු නීති ිනශයෝධී 
ශර රඟ තඵහ ත් ින භත් ්රය ේෑමේ 18ක් ව මිලිරෑමේ 790ක්  
ද, -ේෑමේ 2ක් තිුවණත් භයමේඹ දණ්ඩනඹ හිමි ශනහ- ජාභ 

දුයථන 41ක් ද, ඊට අභතය සිේ හේ 22ක් ද, මුදල් ලශඹ්ත 
රුපිඹල් 2,140ක් ද ඵ්තධනහහය ුවධධි අාලඹ ිනසි්ත තභ බහයඹට 
ළනීශභ්ත ඳසු ශනෝතසු්ත ව කිිනඹ්ත ශෝදිසිඹ අ්ත 
ශොට පිට න ඵ්තධනහහය ුවධධි අාල ිශරධහරි්ත ව ශඳොලිස 

ිනශලේ හර්ඹ ඵශහශ  ිශරධහරි්ත ශත ල් මුල් ප්රවහයඹක් 
එල්ර ශ ඵ හර්තහ ශේ. එහි ජ එක් ඵ්තධනහහය ිශරධහරිශඹකුට 
තුහර සිදු ිනඹ. ඒ අසථහ න ිනට ඵ්තධනහහය ුවධධි අාලශ  

ව ශඳොලිස ිනශලේ හර්ඹ ඵශ හශ  ිශරධහරි්ත 
ඵ්තධනහහයශඹ්ත පිටතට ඳළමිණ සිටි අතය, ඔවු්ත ශතද ල් 

මුල් ප්රවහය එල්ර යමි්ත ප්රයණ්ඩහරී ශර වළසිශයමි්ත 

ශධශඳොශරට අරහබ වහිශ ශොට, අින ඵඩහ ශදශ්ත එක් ිල 
අින ඳළවළය ශන, ඵ්තධනහහය භමිශ  එිබශ  සිටි ිශරධහරි්තට 
ශභ්තභ සිිනල් ළසිඹ්තට ද ශඩි ප්රවහය එල්ර යමි්ත 
ඵ්තධනහහය භමිශඹ්ත ඳළන ඹෆභ ආයේබ ය ඇත. එභ 

ප්රවහයශ  ජ ශඳොලිස ිනශලේ හර්ඹ ඵශ හශ  අණ ශදන ිශරධහරි 
ිශශඹෝජය ශඳොලිසඳති යණන භවතහ ඇතුළු තත් ිශරධහරි්ත 
පිරිට ඵයඳතර තුහර සිදු වී ඇත. එභ රිඹහට භහමී අින 

කිශන වර භත නළ ත් කිිනඹ්ත ඵ්තධනහහයඹ ඇතුශතට 
ව පිටතට ශඩි ප්රවහය එල්ර යමි්ත වළසිරුණු ආහයඹ ිනදයුත් 
භහධය භඟි්තද දළ ත වළකි ිනඹ. 

වතය න ප්රලසනඹට පිිබතුය ශේයි. 

ළටුශභ්ත මිඹ ිනඹ ායහ 27කි. (සියරු්ත 14ක්ද, යක්ෂිත 
ඵ්තධනහහයත ව අඹ 13ක්ද ශේ.) රු භ්තත්රීතුභහශේ 

ප්රලසනශඹ්ත අවරහ තිුවශණ් සියරු්ත ශොඳභණද, කිිනඹ්ත 
ශොඳභණද කිඹරහයි. භහ හිතන වළටිඹට  යක්ෂිත අඹ පිිබඵ ඒ 
අදව ශ්තන ඇති ්තන ඇත්ශත්. 

ළටුශභ්ත තුහර රළබූ සියරු්ත ායහ 19ක්ද, යක්ෂිත 

ඵ්තධනහහයත ව ායහ 7ක්ද ලශඹ්ත 26කි. එභ අඹ අතය 
එල්ටීටීඊ ාිනධහනඹට ේඵ්තධ අඹ ශවෝ -ශේ ළදත්- ිනශධශීඹ 
කිිනඹ්ත ශවෝ කිසිකු ශනොභළති ඵ ශභභ බහට අධහයණඹ 

යමි. ළකිදි ශතොයතුරු ශරෝඹට ඹනහ, එල්ටීටීඊ කිිනඹ්තට වහ 
ිනශධශීඹ කිිනඹ්තට තුහර වුණහඹ කිඹරහ. එ ළිශ කිසික් සිදු 
ශරහ නළවළ. 

ඳසන ප්රලසනඹට පිිබතුය ශේයි. 

මිඹ ිනඹ කිිනඹ්තශේ භෘත ලරීය ශඟභ ඥහතී්ත වට  බහය  ජභත්, 
තුහර රළබූ කිිනඹ්ත වට අතයලය ප්රතිහය රඵහ  ජභත් ආණ්ඩු 

ිනසි්ත සිදු යනු රළශේ. ශේ න ශතක් භෘත ලරීය 5ක් බහය ්තන 
කිසිකු ඳළමිණ නළති ඵ අද උශධ න ශොට හර්තහ වුණහ. 

වඹන ප්රලසනඹට පිිබතුය ශේයි. 

( i.)  එළිශ ළටුභක් ඇති කිරීභට තුඩු දු්ත තී්තදු වහ තීයණ ත් 
කිසිදු ිශරධහරිශඹක් පිිබඵ ශේ න ශතක් හර්තහ වී 
ශනොභළත. 

 ( ii.)  ශේ ේඵ්තධශඹ්ත අඳක්ඳහතී පර්ණ ඳරීක්ණඹක් 
ඳළළත්වීභ වහ ිනරහභරත් භවහධියණ 
ිනිශසුරුයඹකුශේ බහඳතිත්ශඹ්ත යුත් ්රිපුධර 
මිටුක් ඳත් යනු රළඵ ඇත. 

 

වත්න ප්රලසනඹට පිිබතුය ශේයි. 

( i.)  වඹන ප්රලසනඹට දළක්ව පිිබතුය ඳරිදිභ එළිශ ළටුභට 
භළදිවත් වීභ යනු රළබූ තී්තදු ශවෝ තීයණ ත් 
ිශරධහරිශඹක් ශේ න ශතක් හර්තහ වී නළත. 

(ii.)  එළිශ තත්ත්ඹක් ඳරීක්ණශඹ්ත අනතුරු අනහයණඹ 
වුශවොත් ඵ්තධනහහය ආඥහඳනශත් නීතිරීතිරට 
අනුකර ටුයුතු යනු රළශේ. 

 

අටන ප්රලසනඹට පිිබතුය ශේයි. 

  ඵ්තධනහහය ආඥහඳනශත් 77න ්තතිඹ ව ඊට අදහශ 
නීති ශයගුරහසි ඹටශත් -20න ශයගුරහසිඹ ඹටශත්- ශේ 
වහ වනති ප්රතිඳහදන රහ ඇත. තද, ජීිනත වහ 
ශධඳශ ආයක්හ වහත්, හභඹට ඵහධහ න 
ළයලිහරිත්ඹ භළඬලීභ, නීතිඹ වහ හභඹ සුකිකීභ 
උශදහත් ආයක් අාලරට භළදිවත් වීභට නීතිභඹ 
ප්රතිඳහදන ඇති ඵ ව්ත යමි.  සතුතියි.  
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ඳහර්ලිශේ්තතු 

ෙු නජෝන් අභයතුාංෙ භවතා 
(ரண்நெறகு சஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
රු ථහනහඹතුභිශ, ඒ ප්රලසනඹ ළන ිනශලේ හය 

බහක් ඳත් ය්තනඹ කිඹරහ  ිනඳක්ශඹ්ත ඉල්රහ තිශඵනහ. 
රු ඇභතිතුභහ  ජපු උත්තයඹ අඳට පිිබ්තන අභහරුයි. ප්රෘත්තිර 
තිශඵ්තශ්ත මීට වහත්ඳසි්තභ ශනස ශධල්. ඒ ිශහ  ිනශලේ  

හය බහක් ඉක්භිශ්තභ ඳත් යරහ ශභහි ඇත්ත තත්ත්ඹ 
යටට එිබ ය්තන අඳට අසථහ ශද්තනඹ කිඹරහ භහ ඉල්රහ 
සිටිනහ.  

 

ෙු චන්ද්රසිරි ෙජදීය භවතා 
(ரண்நெறகு சந்றசறநற கஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 

රු ථහනහඹතුභිශ, - 
 

ෙු යනිල් වික්රභසිාංව භවතා (විුේධ ඳාර්ලනනේ 
නාඹකතුභා) 
(ரண்நெறகு றல் றக்கறசறங்க - றர்க்கட்சற நைல்ர்) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe - Leader of the 
Opposition) 

ඳත් ය තිශඵන ිනිශලසයඹහයරු වුද?  
 

ෙු චන්ද්රසිරි ෙජදීය භවතා 
(ரண்நெறகு சந்றசறநற கஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 

ඒ ශනභ අව්තන. ශේ ප්රලසනඹට අදහශ - 
 

ෙු නජෝන් අභයතුාංෙ භවතා 
(ரண்நெறகு சஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 

ඳත් යරහ නේ ඒ අඹශේ නේ කිඹ්තන.  
 

ෙු චන්ද්රසිරි ෙජදීය භවතා 
(ரண்நெறகு சந்றசறநற கஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 

අලය නේ භභ ඒ අඹශේ නේ කිඹ්තනේ, හශේ හශේ 
ප්රධහනත්ශඹ්තද කිඹරහ.  

ශභ්තන ශේ අඹශ්ත තභයි මිටු ඳත් ය තිශඵ්තශ්ත. 
ිනරහභ රත් භවහධියණ ිනිශසුරු ඵ්තදුර අතඳත්තු භළතිතුභහ, 
ිනරහභ රත් ශජයසධ ිශ ශඹෝජය ශඳොලිසඳති ගුණශේන ශත්නඵදු 

භළතිතුභහ.  
 

ෙු යනිල් වික්රභසිාංව භවතා 
(ரண்நெறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 

එතුභහ ිනිශලසයඹහයශඹක් ශනොශයි ශ්ත.  
 

ෙු චන්ද්රසිරි ෙජදීය භවතා 
(ரண்நெறகு சந்றசறநற கஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 

නළවළ නළවළ. ිනරහභ රත් භවහධියණ ිනිශසුරුයශඹකුශේ 
බහඳතිත්ශඹ්ත තභයි ශේ මිටු ඳත් ශශේ.  [ඵහධහ කිරීභක්] 

ඔේ. එක්ශනහයි. එතුභහශේ බහඳතිත්ශඹ්ත තභයි මිටු ඳත් 
ශශේ. එ එ අාලලි්ත ේඵ්තධ ශශේ. ශඳොලිස 
ශදඳහර්තශේ්තතු, ශජයසධ නීති උඳශධල රලිත් අ්ත්රහවළ්තනදි 

භවතහ.  
 

ෙු යනිල් වික්රභසිාංව භවතා 
(ரண்நெறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 

ඒ අපිට පිිබ්තන ඵළවළ.  

ෙු චන්ද්රසිරි ෙජදීය භවතා 
(ரண்நெறகு சந்றசறநற கஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 

තමු්තනහ්තශේරහට ශභොක් ශත් පිිබ්තන ඵළවළ.  

 

ෙු යනිල් වික්රභසිාංව භවතා 
(ரண்நெறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 

රු ථහනහඹතුභිශ, අඳට කිේශේ ිනිශලසයඹහයරු තු්ත 
ශදශනක් ඳත් යනහ කිඹරහයි. අඳ ඵරහශඳොශයොත්තු වුශණ් අඩු 

ණශ්ත ිනරහභ ිනඹ ශරේසධහධියණ ිනිශලසයඹහයයශඹකුයි, 
භවහධියණශ  ශශනකුයි, අිනඹහයනහධිය ණශ  ශශනකුයි 
ඳත් යහින කිඹරහ. 27 ශදශනක් භළරුණ සිධධිඹ ළන ඳරීක්හ 

ය්තන ආණ්ඩුශේ නීති උඳශධලශඹකුයි, ිනරහභ ිනඹ ශඳොලිස 
ිශරධහරිශඹකුයි, භවහධියණශ  ශශනකුයි තභයි ඳත් ය 
තිශඵ්තශ්ත. If 27 people died,  there should be, at least, a 

trial-at-bar. 
 

ෙු චන්ද්රසිරි ෙජදීය භවතා 
(ரண்நெறகு சந்றசறநற கஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 

ිනරහභ රත් භවහධියණ ිනිශසුරුයශඹකුශේ 

බහඳතිත්ශඹ්ත තභයි ශේ මිටු ඳත් ය තිශඵ්තශ්ත.  
 

කථානාඹකතුභා 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

බහඳති එතුභහ. 

 

ෙු යනිල් වික්රභසිාංව භවතා 
(ரண்நெறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 

 ිනරහභ ිනඹ ශශනක් ශේ ඳත් ය තිශඵ්තශ්ත. ශභොක්ද 
ශේශක් ටිනහභ? What is the cover-up that is being done? 

 

කථානාඹකතුභා 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

සථහය ිශශඹෝ 23(2) ඹටශත් ප්රලසනඹ. රු යිශල් ිනක්රභසිාව 

භවතහ.  
 

නඳෞේෙලික දැනුම් දීනභන් ඇසූ ප්රලනනඹ 
ணற அநறறத்ல் நன றணர 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 
දවතුන්න ආණ්ඩුක්රභ නථා ාංනලෝධනඹ 

ිළිතඵ යජනේ නථායත්ඹ 
13ஆது அசறனமப்நெத் றந்த்ம் தரடர்தறனரண 

அசறன் றமனப்தரடு 
GOVERNMENT STANCE ON THIRTEENTH AMENDMENT TO 

THE CONSTITUTION  
 
 

ෙු යනිල් වික්රභසිාංව භවතා 
(ரண்நெறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 

රු ථහනහඹතුභිශ, 2009 ශර් භළයි 26ළිශ දහ එක්ත් 

ජහතී්තශේ භව ශල්ේයඹහ ව ශ්රී රාහ ආණ්ඩු ඒහඵධධ 
ප්රහලඹක් ිශකුත් ශහ. එභ ප්රහලශ  ශභශේ ව්ත 
ශන: 

899 900 
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“ ශ්රී රාහට තියහය හභඹ වහ ාර්ධනඹ රඵහ  ජශේ රිඹහලිඹ 

වති යලීභ උශදහ, ශදභශ ඳක් ඇතුළු අශනකුත් 

ශධලඳහරන ඳක් භඟ පුපල් ශර හච්ඡහ ඳළළත්වීභටත්, 

දවතු්තන ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ාශලෝධනඹ රිඹහත්භ 
යලීභටත් තභහ තුශ ඇති දෘඪ අිනරහඹ ජනහධිඳති යහජඳක් 

භවතහ ඳශ ය සිටිශ ඹ”.  

ඇත්ත ලශඹ්තභ ඒ අවුරුධශධ භළයි 29 ළිශදහ එක්ත් 
ජහතී්තශේ ිතනීහ භහන හිමිේ භණ්ඩරඹට ශ්රී රාහ ආණ්ඩු 

ඉදිරිඳත් යපු ශඹෝජනහශේත් අපි ශේ ළන ව්ත ශහ. ඒ 
ශභශේයි. 

“ Further welcomes the visit to Sri Lanka of the Secretary-General at 

the invitation of  the President of Sri Lanka, and endorses the joint 

communiqué issued at the conclusion  of the visit and the 

understandings contained therein; ” 

ශේ ආහයශඹ්ත ශ්රී රාහ ආණ්ඩු අසථහ ණනහ ජභ 
ලිඛිතත්, හචිත් ඳහ ඇත්ශත් දවතු්තන ආණ්ඩුක්රභ 
යසථහ ාශලෝධනඹ ඹටශත් සිදු ශරුණු ඵරඹ ශඵදහ වළරීභ 
තතත් ක්රභත් වහ ලක්තිභත් යන ඵයි. එක්ත් ජහතී්තශේ 
ාිනධහනඹ භඟ ඳභණක් ශනො ශනත් ඳහර්ලසඹ්ත භඟද 
ිශකුත් ශ ඒහඵධධ ප්රහලඹ්තහි ශේ ඵ ව්ත ය 
තිශඵනහ. අශේ අල්ළසි යහජයඹ න ඉ්තදිඹහ භඟ එක් 
2011 භළයි 17 ළිශදහ ිශකුත් ශ ඒහඵධධ ප්රහලශ  ව්ත 
 ්තශ්ත ශභශවභයි: 

“ ශදභශ ඳක් ිශශඹෝිතතඹ්ත ව ආණ්ඩු අතය දළනට ඳත්න 
හච්ඡහ්තලි්ත ඩිනේ වහ තියහය ර්ධනඹක් රඵහ ළනීභ 
වති කිරීභ ආණ්ඩුශේ අිනරහඹ ඵ ශ්රී රාහ ිනශධල 
අභහතයයඹහ අධහයණඹ ශශේඹ. දවතු්තන ආණ්ඩුක්රභ 
යසථහ ාශලෝධනඹ ඳදනේ ය ත් ඵරඹ ශඵදහ වළරීශේ 
ශඹෝජනහලිඹක් එළිශ ප්රති්තධහනඹක් වහ අලය 
ශෝතශධසි පුයහරනු ඇත”. 

ආණ්ඩු ිනටි්ත ිනට එළිශ ප්රහල සිදු ශත්, දළ්ත දළ්ත අඳට 
ඇශ්තශ්ත ඊට ඩහ වහත්ඳසි්තභ ශනස භමිහක්; ශනස 
වඬක්. යහජඳක් ආණ්ඩුශේ ප්රධහන භමිහක් ිශරඳණඹ යන 
ිශරධහරිශඹකු ව ආයක් ශල්ේ ශෝධහබඹ යහජඳක් භවතහ 
දවතු්තන ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ාශලෝධනඹ අශවෝසි ශ යුතු 
ඵ ප්රහල යනහ. ආණ්ඩුශේ ශධලඳහරන ඹ්ත නඟ්තශ්තද 
ඊටභ භහ්තතය වඬල්. ජහති ශවශ උරුභඹ ිශශේදනඹක් 
ිශකුත් යමි්ත ශේ අදවභ ප්රහල යනහ. අභහතය ිනභල් 
වීයාල භවතහ ජනහධිඳතියඹහට ලිපිඹක් ඹමි්ත දවතු්තන 
ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ාශලෝධනඹ අශවෝසි කිරීභ වහ ජන භත 
ිනභසුභක් ඳත්්තනළයි ඉල්රනහ. අපි එක්ත් ඇභතිතුභහ ඒ 
ළන ව්ත ශහ. ආණ්ඩුශේ ප්රධහන ාිනධහඹ දිශ්තස 
ගුණර්ධන ඇභතිතුභහත්, එතුභහශේ භවජන එක්ත් ශඳයමුණත් 
දවතු්තන ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ාශලෝධනඹ අශවෝසි ය්තන 
ඹළයි ඉල්රහ සිටිනහ. ආණ්ඩුශේ ජනභහධය ඔසශේත් නළ ශඟ්තශ්ත 
ශේ වඬභයි. ඒ ිශහ ශභඹ ාිනධහනහත්භ ශර සිදු ශශයන 
රිඹහලිඹක් ඵ ඉතහභ ඳළවළදිලියි. ශභයි්ත වළඟී ඹ්තශ්ත ආණ්ඩු 
තභ්ත ලි්ත දළර සථහයඹ ශනස ය ඇති ඵක්ද, එශේත් 
නළතිනේ ආණ්ඩුශේ ිශරධහරි්ත, යි්ත වහ ජනභහධය ආණ්ඩුට 
එශයහි භතඹක් දයනහද ඹ්තනයි. 

ශභළිශ ප්රතිිනරුධධ භතහදඹ්ත ආණ්ඩුශේ ිනිනධ 
ඳහර්ලසඹ්තශ්ත එිබ දළකීභ ශධශීඹ ලශඹ්ත ඳභණක් ශනො, 
ජහතය්තතය ලශඹ්තද අශේ යට අඳකීර්තිඹට වහ අඳවසුතහට ඳත් 
ශශය්තනක්.  

අපි එ සථහයඹ ඉ්තන ඕනෆ. ශොයි ශධ වුණත් ආණ්ඩු 
එ සථහයඹ ඉ්තන ඕනෆ. 

ඒ ිශහ ශේ පිිබඵ ආණ්ඩුශේ සථහයඹ ඳළවළදිලි යමි්ත 

භතු දළක්ශන ප්රලසන වහ පිිබතුරු ඳඹන ශර භභ රු 
අභළතිතුභහශ්ත ඉල්රහ සිටිනහ. 

 

01.  එක්ත් ජහතී්තශේ ාිනධහනශ  භවශල්ේයඹහ භඟ 
එක් ිශකුත් ශ 2009 භළයි 26 න දිනළති ඒහඵධධ 
ිශශේදනඹ වහ ඉ්ත ජඹ යජඹ භඟ එක් ිශකුත් ශ 2011 
භළයි 17 දිනළති ඒහඵධධ ිශශේදනඹ දළ්ත ආණ්ඩු 
ප්රතික්ශේඳ යනහද? 

02.  එශේ ප්රතික්ශේඳ යනහ නේ, ආණ්ඩුශේ ර්තභහන 
සථහයඹ කුභක්ද? 

 

කථානාඹකතුභා 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
රු ිශභල් සිරිඳහර ද සිල්හ ඇභතිතුභහ. 

 
ෙු නිභල් සිරිඳාර ද සිල්ා භවතා (ාරිභාර්ෙ වා ජර 
ම්ඳත් කශභනාකයණ අභාතතුභා ව ඳාර්ලිනම්න්තුනේ 
බානාඹකතුභා ) 
(ரண்நெறகு றல் சறநறதரன  சறல்ர - லர்ப்தரசண, லர்ப 

நைகரமத்து அமச்சந்ம் தரரளுன்நச் சமத நைல்ந்ம்) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva - Minister of Irrigation 
and Water  Resources Management and Leader of  the 
House of Parliament)  

රු ථහනහඹතුභිශ, රු ිනරුධධ ඳහර්ලසශ  නහඹතුභහ 
ිනසි්ත සථහය ිශශඹෝ 23(2) ඹටශත් අද නඟන රද ප්රලසනඹට 
පිිබතුය ශභශේයි. 

රු ිනරුධධ ඳහර්ලසශ  නහඹතුභහ ිනසි්ත නඟන රද ප්රලසනශ  
ප්රධහන වයඹ නුශ  දවතු්තන ආණ්ඩුක්රභ යසථහ  
ාශලෝධනඹ අශවෝසි ශ යුතු ඹළයි යශට් ිනිනධ ශධලඳහරන ඳක් 

වහ පුධරයි්ත ිනසි්ත ය ඇතළයි කිඹනු රඵන ප්රහලඹ්ත පිිබඵ 
යජශ  සථහයඹ කුභක්ද ඹ්තනත්, ශ්රී රාහට තියහය හභඹක් 
වහ ාර්ධනඹක් රඵහ  ජශේ රිඹහලිඹ වති කිරීභ උශදහ මීට 
ශඳය යන රධශධ ඹළයි කිඹන ප්රහලඹ්ත පිිබඵ ශ්රී රාහ 

යජශ  සථහයඹ ඉදිරිඳත් යන ශරත්ඹ.  

ශේ න ිනට ආණ්ඩුක්රභ යසථහ 18 තහක් ාශලෝධනඹට 
බහජනඹ ය ඇත. එක්ත් ජහති ඳක් යජඹ ිනසි්ත 16 තහක් 

ද, අඳ යජඹ භඟි්ත ශදතහක් ද ආණ්ඩුක්රභ යසථහ 
ාශලෝධනඹ ය ඇති ඵ ශභභ රු බහශේ අධහනඹට ශඹොමු 
යනු ළභළත්ශතමි. ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ඹනු වළභ ිනටභ 

ාශලෝධනඹ්තශ්ත ශතොය තිිලඹ යුතු ශල්නඹක් ශනොන 
අතය, භහජශ  හලීන අලයතහ අනුත්, යසථහ රිඹහත්භ 
කිරීශේ ජ රඵහ නු රඵන අත් දළකීේ ඳදනේ ය ිශමි්ත පුළුල් 

ජනතහ භතඹක් අනු හලීන ශනස ිනඹ යුතු ශල්නඹක් ඵත් 
අඳ යජඹ ිනලසහ යයි.  

"භහි්තද චි්තතන ඉදිරි දළක්භ" ඹටශත් ශේ පිිබඵ ඉතහ 

ඳළවළදිලි ිනරවඹක් එහි 50 න පිටුශේ දක්හ ඇති අතය, එඹ ශභභ 
රු බහට නළත යක් භහ භතක් ය  ජභට අසථහක් ය 
ිශමි.  

 

I quote:  
 
"ඳශහත් බහ. 

දල ශදක් තුශ ඳශහත් බහ ක්රභඹ රිඹහත්භ කිරීශභ්ත අඳට අත් දළකීේ 

කික් රළබී තිශේ. ළශශඳන ශනොළශශඳන, අලුති්ත එක් ශ යුතු, ඉත් 
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ඳහර්ලිශේ්තතු 

ශ යුතු ආ ජ ශර ිනිනධ අදවස ඒ වහ භඟභ භතු වී තිශේ. ඳශහත් බහ 

ක්රභඹට ළභති, අළභළති පිරිස ද අඳ අතය සිටිති.  

ශශේ ශතත් එඹ අශේ යසථහශේ 13 ළිශ ාශලෝධනඹ ශර යශට් 

මලි නීතිඹට ද එතු වී රිඹහත්භ ශමි්ත ඳතී. දවතු්තළිශ 

ාශලෝධනඹ වහ ඳශහත් බහ ක්රභඹ පිිබඵ ිනෘත හච්ඡහට භභ 

එශශමමි.  

අඳ ිනසි්ත සිඹලු ඳක් වහ ාිනධහන භඟ ය ්තනහ හච්ඡහශේ 

ඳදනභක් ්තශ්ත එකී ිනෘත හච්ඡහයි.  

අතීතශ  ිනිනධ අසථහර  ජ යට බහ, දිස්රික් ාර්ධන බහ, ප්රහ්තත බහ 

ආ ජ ශර සිදු ශ ශඹෝජනහ පිිබඵද එහි ජ හච්ඡහ ශ වළ. අඳට 

අලය ශඵ ජ ශ්ත න ශදට ශනො, යශට් ඒකීඹ බහඹ තවවුරු න 

ශර ශොඩ නළ ශඟන ප්රහශධශීඹ ඳහරනඹක් ඵ සිත්හි තඵහ ශන ිනෘත 

හච්ඡහක් භහර්ශඹ්ත ේමුතිඹක් ඇති ය ළනීභට ටයුතු යමි."  

ශේ තභයි "භහි්තද චි්තතන ඉදිරි දළක්ශේ" ශේ පිිබඵ 
තිශඵන දර්ලනඹ. ශභභ හලීන අලයතහ පුයහලීභ වහ පුළුල් 
ජහති ාහදඹක් ශභ්තභ ශභභ ඳහර්ලිශේ්තතු තුශ ිශශඹෝජනඹ 

යනු රඵන ශධලඳහරන ඳක් ිශශඹෝිතතයි්තශේ ඳහර්ලිශේ්තතු 
හය බහක් තුිබ්ත ශේ වහ ශධශීඹ ිනඳුභක් රඵහ ළනීභ 
උචිත ඵ අඳ යජශ  ශනොශනස සථහයඹ ඵ ප්රහල යනු 

ළභළත්ශතමි. ඒ ිශහභ යජඹ භඟි්ත අශනකුත් ශධලඳහරන ඳක් 
භඟ හච්ඡහ ශොට ඔවු්තට ද එඟ ිනඹ වළකි ශෝතශධසි 
භහරහක් ඔසශේ ශධලඳහරන වහ ආණ්ඩුක්රභ යසථහනුකර 
පිඹය ිශර්ශධල ශොට හර්තහ කිරීභ වහ න ඳහර්ලිශේ්තතු 

ිනශලේ හය බහක් ඳත් කිරීභට පිඹය ්තනහ ර ජ.  

දවතු්තන ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ාශලෝධනඹ ඳභණක් ශනො 
ආණ්ඩුක්රභ යසථහට ඳශහත් බහ ඵරතරඹ්තට අදහශ සිඹලු 

රුණු පුළුල් ශර ශභභ ිනශලේ හය බහ තුශ හච්ඡහ 
ශොට පුළුල් එඟතහට ඳළමිමේභ ශභභ හය බහ සථහපිත 
කිරීශේ අිනප්රහඹ ිනඹ. ඒ වහ යජඹ සිඹ ිශශඹෝිතතඹ්ත ඳත් ය 

යට ආ්තන හරඹක් ත වුද, ිනඳක්ඹ ිනසි්ත 
ිශශඹෝිතතයි්ත නේ ශනොකිරීභ ිශහ ශභභ හය බහශේ ළඩ 
ටයුතු ආයේබ කිරීභට ශනොවළකි වීභ ළන යජඹ නහටු ශේ.  

්රිනඩ ඳක් ඇතුළු අශනකුත් ශධලඳහරන ඳක් භඟ පුළුල් 
ශර හච්ඡහ ඳළළත්වීභට භහි්තද යහජඳක් ජනහධිඳතිතුභහ තුශ 
ව දළඩි අිනරහඹ මුදු්තඳත් යහ ළනීභට ශනොවළකි වී ඇත්ශත් 
එභ රිඹහලිඹ වහ ඹවඳත් ප්රතියහයඹක් ිනඳක්ශඹ්ත ශනොරළබීභ 

ිශහ ඵ අධහයණඹ යනු ළභළත්ශතමි. රු ිනරුධධ ඳහර්ලසශ  
නහඹතුභහ ිශශඹෝජනඹ යනු රඵන එක්ත් ජහති ඳක්ඹද, 
ජහති ිශදවස ශඳයමුණ භඟ ආණ්ඩුක්රභ යසථහ 

ාශලෝධනඹක් පිිබඵ හච්ඡහ ශ ඵ භෆත ජ පුත් ඳත්ර 
ඳශ වුණු ප්රෘත්ති තුිබ්ත භය ශේ.  

අද දින "ද අයිර්තේ" පුත්ඳශත් ඳශමුළිශ පිටුශේ ව්ත 

ය ඇති “13A : UNP agreeable to „practical‟ amendments”  

ඹන සියසතරඹ ඹටශත් එක්ත් ජහති ඳක්ශ  භව ශල්ේ 
තිස අත්තනහඹ භවතහ ිනසි්තද ය ඇති ප්රහලශ  ශභශේ 

ව්ත ශේ.  

එඹ ශභශේයි: 

“As the 13th Amendment was rushed through parliament, 

following the 1987 Indo-Lanka Accord, certain shortcomings 

had crept in and they needed to be rectified.” 

ශභභ ප්රහලශඹ්ත ඳළවළදිලි ශඳනී ඹ්තශ්ත එක්ත් ජහති 

ඳක්ශ  සථහයඹ ්තශ්තද ඉතහ ඉක්භ්ත රිඹහලිඹක් තුිබ්ත 
යන රද දවතු්තන ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ාශලෝධනශ  අඩු 
ඳහඩුේ ඇති ඵත්, එශවයි්ත එඹ ාශලෝධනඹ කිරීභ අතයලය 
ඵත්ඹ.  

භහ ඳශමු කී ඳරිදි, දවතු්තන ආණ්ඩුක්රභ යසථහ 
ාශලෝධනඹ ඉත් කිරීභ, පුළුල් කිරීභ, ිශළයදි කිරීභ ඹන රුණු 
පිිබඵ දළ්ත අඳ යශට් ශධලඳහරන ඳක් වහ ිනිනධ ාිනධහන වහ 

පුධරයි්ත අතය ඹේ ආහයඹ ාහදඹක් ඳළන නළඟී තිශේ. එකී 
ාහදශ  ජ ිනිනධ ශධලඳහරන ඳක් වහ පුධරයි්ත ප්රහල යන 
රුණු යජශ  සථහයඹ ශර හුහ දළක්වීභ හධහයණ ශනොශේ. 

යජශ  සථහයඹ ඳදනේ නුශ  භහි්තද චි්තතන ඉදිරි දළක්ශභහි 
දක්හ ඇති රිඹහලිඹ තුිබ්ත භතු යනු රඵන පුළුල් එඟතහක් 
තුිබිශ. ශභභ මරධර්භඹ උඳශඹෝගී ය ිශමි්ත ශේ පිිබඵ 

යජශ  සථහයඹ ්තශ්ත, ඳහර්ලිශේ්තතු ිනශලේ හය බහ තුශ 
ශේ පිිබඵ ඳත්නු රඵන පුළුල් හච්ඡහ තුිබ්ත එශළශමන 
එඟතහ අනු ටයුතු කිරීභට යජඹ සදහනේ ඵයි.  

ජහතය්තතය ලශඹ්ත අඳ යට අඳකීර්තිඹට වහ අඳවසුතහට 

ඳත් ිනඹ වළකි ඵ රු ිනරුධධ ඳහර්ලසශ  නහඹතුභහ ිනසි්ත ය 
ඇති ප්රහලඹ පිිබඵ යජශ  සථහයඹ නුශ , යජඹ ෆභ ිනටභ 
ජහතය්තතයඹට ශඳ්තහ  ජ ඇත්ශත් ශභභ ප්රලසනඹ වහ ශධශීඹ 

ිනඳුභක් රඵහ ළනීභ යජශ  සථහයඹ ඵත්, ශභභ ප්රලසනඹ 
ජහතය්තතයයණඹ කිරීභට අඳ යජඹ ේපර්ණශඹ්ත ිනරුධධ න 
ඵත්ඹ. එශවයි්ත ශේ පිිබඵ උන්තදුක් දක්න සිඹලු 

ඳහර්ලසඹ්ත ශනොඳභහ ඳහර්ලිශේ්තතු ිනශලේ හය බහ වහ 
ිශශඹෝිතතයි්ත නේ ශොට එකී රිඹහලිඹ ආයේබ කිරීභට 
වශඹෝඹ රඵහ  ජ ශභභ ප්රලසනඹ ිනීමභ වහ සිඹ පර්ණ 

වශඹෝඹ රඵහ ශදනු ඇතළයි යජඹ ඵරහශඳොශයොත්තු ශමි.  

 

ෙු යනිල් වික්රභසිාංව භවතා  
(ரண்நெறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 

රු ථහනහඹතුභිශ, එක්ත් ජහති ඳක්ශ  සථහයඹ 

ඇත්ත ලශඹ්තභ 2009 භළයි 27 ළිශදහත්, 2011 භළයි 17 
ළිශදහත් ඒහඵධධ ිශශේදන අනු දවතු්තන ආණ්ඩුක්රභ 
යසථහ ඕනෆ නේ ාශලෝධනඹ ය්තන කිඹරහයි. භශේ 

ප්රලසනඹ ලශඹ්ත ඇහුශේ ඇත්ත ලශඹ්තභ ආණ්ඩු ශේ 
ප්රහලන ශද තභ පිිබ්තනහද කිඹන එයි. ශභොද, දළ්ත 
ආණ්ඩු පිිබ්තනහ ශධ අනු රිඹහ යන එශක් ිනරුධධත්ඹක් 
නළවළ. නළත්නේ ආණ්ඩු ශේ ිශශේදන ශද ප්රතික්ශේඳ යනහද 

කිඹන එයි අපි අව්තශ්ත. එච්යයයි අඳට දළන ්තන ඕනෆ. 
ඔඵතුභ්තරහ ප්රතික්ශේඳ යනහ නේ, අපි ඒ දිවහ ඵරරහ අශේ 
අලුත් සථහයඹ කිඹ්තනේ. නළත්නේ අපි ඔක්ශෝභ එතු ශරහ 

ශේ ප්රහලන අනු අඳට පුළු්ත ශේ බහශේයි  පිටතයි හච්ඡහ 
ය්තන. 

 

ෙු නිභල් සිරිඳාර ද සිල්ා භවතා 
(ரண்நெறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

රු ථහනහඹතුභිශ, එශවභ යර උත්තයඹක් ශනොශයි.  

දවතු්තන ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ාශලෝධනඹ පිිබඵ යජශ  
සථහයඹ ශභොක්ද කිඹරහ  භශේ ප්රහලශ   ව්ත ශනහ. 
රු ිනරුධධ ඳහර්ලසශ  නහඹතුභිශ, ඔඵතුභහ භශේ ප්රහලඹ 
කිශඹේහ නේ  ශත්ශයයි. ශේ පිිබඵ පුළුල් ව ාහදඹක් තිඹරහ 

එඟ ශන රුණු තිශඵනහ නේ ඒ තභයි යජශ  සථහයඹ. 
ශේ යජඹ ඒ ඳහර්ලසින තී්තදුක් ්තනහ යජඹක්  ශනොශයි. යට 

903 904 

[රු ිශභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ] 
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තුශ සිඹලු ශධලඳහරන ඳක් එතු ය ශන පුළුල් ාහදඹක් 

තුිබ්ත ශේ හර්ඹ ශ යුතුයි. ඒ වහ තභයි අපි ශේ ිනශලේ 
හය බහ ඳත් ශශේ. ඒ හය බහ තුිබ්ත එඟ ශන 
සුිනශලේෂී එඟතහ අනු තභයි යජඹ ටයුතු ය්තශ්ත. 

 
ෙු යනිල් වික්රභසිාංව භවතා 
(ரண்நெறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 

රු ථහනහඹතුභිශ, භභ ප්රහලඹක් ශහ. එතුභහ පිිබතුරු 

දු්තනහ. ඒ අපි අතය තිශඵ්තශ්ත. ඔඵතුභ්තරහශේ ඳක්ශ  
සථහයඹ අපි ද්තනහ. ඒ ඳහර්ලසින නදිල්ලිශ  ජ ප්රහලඹක් 
ශහ. ප්රහලඹක් ය අශඳ්ත ඇහුහ එඟ ශනහද කිඹරහ. එහි ජ 

කිේශේ ඇත්ත ලශඹ්තභ දවතු්තන ආණ්ඩුක්රභ යසථහ 
ාශලෝධනඹ ඳදනේ ය ශන ඵරඹ ශඵදහ වළරීශේ ශඹෝජනහලිඹ 
එළිශ ප්රතිාිනධහනඹක් ඹටශත් යනහ කිඹරහ. දළ්ත ආඳසු 

කිඹ්තන ඕනෆ නළවළ, ඳක් ළන ථහ යරහ.  ඔඵතුභ්තරහ 
පිිබ්තශ්ත ශේ නේ අපි ඒ අනු රිඹහ ය්තනේ. අඳට 
ප්රලසනඹක් නළවළ. අපි ඒ පිිබ්තනේ. දළ්ත අපි ද්තශ්ත නළවළ 
ඔඵතුභ්තරහ ප්රතික්ශේඳ ශහද කිඹරහ. ප්රතික්ශේඳ ශශේ 

නළත්නේ, නළවළ කිඹ්තන. එච්යයයි අඳට දළන ්තන ඕනෆ. 

 
ෙු (පජ) අතුයලිනේ යතන ිමමි 
(ரண்நெறகு (.) அத்துலிச ண சர்) 

(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero) 
රු ථහනහඹතුභිශ, භට අදවක් ඳශ ය්තනට තිශඵනහ. 

 
කථානාඹකතුභා 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
සථහට ිශශඹෝ 23(2) ඹටශත් අදවස ප්රහල ය්තනට ඵළවළ. 

ඒට ශනභ අසථහක් තිශඵනහ. 

 
ඳාර්ලිනම්න්තුනේ ක යුතු 
தரரளுன்ந அலுல் 

BUSINESS OF THE PARLIAMENT 
 

ෙු නිභල් සිරිඳාර ද සිල්ා භවතා 
(ரண்நெறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

රු ථහනහඹතුභිශ, ඳවත ව්ත ශඹෝජනහ භහ ඉදිරිඳත් 

යනහ: 

"නයහඹ ඳත්රශ  ප්රධහන ටයුතුර අා 2 දයන ිනඹඹ පිිබඵ ළඩ අද දින 

කිසවීශේ ජ අා 23 දයන සථහය ිශශඹෝශඹහි ිනධිිනධහනඹ්තශ්ත ිශදවස ිනඹ 
යුතු ඹ." 

 
ප්රලනනඹ විභන රදින්, බා ම්භත විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்நக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
කථානාඹකතුභා 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
සතුතියි.  

අද දින නයහඹ ඳත්රශ  ප්රධහන ටයුතු ිනඹ අා 1 -   ිනර්ජන 
ඳනත් ශටුේ ඳත - 2013, ශදන ය කිඹවීභ. වතයන ශ්ත 

ශ දිනඹ.  රු ශජෝත අභයතුා භවතහ. 

විර්ජන ඳනත් නකටුම්ඳත, 2013 
எதுக்கலட்டுச் சட்டநனம், 2013 

APPROPRIATION BILL, 2013  

 
කල් තඵන රද විාදඹ තදුය ත් ඳත්නු ිළණි නිනඹෝෙඹ 

ීමඹන රදී   
ඊ  අදාශ ප්රලනනඹ [ නනොැම්ඵර් 8 ] 
'ඳනත් නකටුම්ඳත දැන් නද න ය ීමඹවිඹ යුතු ඹ'' [ අතිෙ  ු 

භිමන්ද යාජඳක් භැතිතුභා]  
ප්රලනනඹ ඹිතත් බාිමමුඛ් කයන රදී.  
எத்றமக்கப்தட்ட  றரம் லபத் தரடங்குற்கரண கட்டமப 

ரசறக்கப்தட்டது.  

சம்தந்ப்தட்ட றணர - [ ம்தர்  8 ] 

"சட்டநனம் இப்ததரழுது இண்டரம் நைமந 

றப்தறடப்தடுரக"  [சகு யறந் ரஜதக்ஷ] 

றணர லண்டும் டுத்றம்தப்தட்டது. 

Order read for resuming Adjourned Debate on Question - [8th 

November] 

"That the Bill be now read a Second time" - [His Excellency Mahinda 

Rajapaksa] 

Question again proposed. 

 

ෙු නජෝන් අභයතුාංෙ භවතා 
(ரண்நெறகு சஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
රු ථහනහඹතුභිශ, ශේ ඉදිරිඳත් ශ ශල්නඹ- 
 

ෙු භන්ත්රීයනඹක් 
(ரண்நெறகு உநப்தறணர் எந்ர்) 

(An Hon. Member) 
අඹ ළඹ. 
 

[ප.බහ. 10.40] 
 

ෙු නජෝන් අභයතුාංෙ භවතා 
(ரண்நெறகு சஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
ශවොයි, අඹ ළඹ. ශේ තභයි ශේ අවුරුධදට ශරුණ 

ළදත්භ ප්රහලඹ. ශේශක් ඔක්ශොභ ඳටරරහ තභයි දහරහ 

තිශඵ්තශ්ත. හභහනයශඹ්ත අඹ ළඹ ශල්නඹ අහනශ , අඹ 
ළඹ ශල්නශ  හයහාලඹක් තිශඵනහ. ඒ කිඹ්තශ්ත 
පුනයහර්තන ිනඹදේ ශොඳභණද, ඒ හශේභ ප්රහේධන ිනඹදේ 

ශොඳභණද, ආදහඹභ ශොඳභණද, ප්රදහනඹ්ත ශොඳභණද ව 
ඳයතයඹ පිඹ්තශ්ත ශොශවොභද කිඹරහ එ ්තතිඹකි්ත 
ශඳ්තනුේ ය්තන ඕනෆ.  

අපි අඹ ළඹ ශල්න යහශිඹට ඇහුේ ්ත  ජරහ තිශඵනහ. 
ශේ අඹ ළඹ ශල්නශ  අ්තතිභ පිටුශේ ශවො යඹක් වරහ 
දභහ තිශඵන ඒ ිනසතය ටි ශවොඹ්තන ළල්යුශල්ටයඹක් 

අයශන ඳළඹ බහඹක් ිනතය භව්තසි ශ්තන ඕනෆ. ඇයි, ශේ  
ශල්නඹ යර ශර ඉදිරිඳත් ය්තන ඵළරි?  ශදන  එ අඳට 
ඵරහ කිඹහ ්තන පුළු්ත ආහයඹට ශද්තන ඕනෆ. ශභතළන 
ශඳොඩි යවක් තිශඵනහ. භට ශඳශනන වළටිඹට ශේ යව තභයි 

ණඹ ත්ත ඒහ වරහ දළමීභ. ණඹ අයශන අයශන දළ්ත ණඹ 
ක්ශේත්රඹ ළඩි ශරහ තිශඵනහ. ඒ ව ්තනට තභයි  ඔඹ 
ළශේ යරහ තිශඵ්තශ්ත. අපි නහටු ශනහ. අපි 

ඵරහශඳොශයොත්තු වුණහ ශඵොශවොභ යර ශර ශේ ප්රලසනඹ ඉදිරිඳත් 
යයි කිඹහ. ශේ අඹ ළඹ ශල්නඹ පිිබඵ අපිට මුලි්තභ 
ය්තන තිශඵන ශයෝදනහ ඒයි.  

භහි්තද චි්තතන ශඳොත ජනහධිඳතිතුභහශේ පි්තතයඹක් දභරහ 
ශඵොශවොභ රසනට මු්රණඹ ය තිශඵනහ. නමුත් ඒශක් ව්ත 
ශන  සු්තදය ශඹෝජනහ අද රිඹහත්භ  ශරහ නළවළ. අඳට ඒහ 

905 906 



ඳහර්ලිශේ්තතු 

දකි්තනත් නළවළ. අශේ භහි්තද චි්තතන ශඳොත හශෝ හරහද 
කිඹ්තන භභ ද්තශ්ත නළවළ. තිුවණු ශවො ඒහ, ඹවඳත් ඒහ, සුළු 
ජහතී්තට ඒ හශේභ අඩු ආදහඹේ රඵන ජනතහට ශද්තන 

ශඳොශයෝතදු වුණු ශධල් අඩාගු ශඹෝජනහ අද ිනලිහී ිනහි්ත තිශඵන 
ඵයි ශඳශන්තශ්ත. ඒ ශනුට ධනඳති ඳ්තතිඹ ලක්තිභත් 
කිරීභට උත්හවඹක් යන ඵයි ශඳශන්තශ්ත. අඩු ආදහඹේ රඵන 

හභහනය පුයළසිඹ්තට ප්රතිරහබඹක් රළශඵනහද කිඹහ අපි 
දකි්තශ්ත නළවළ. ඒ නහටුට හයණඹක්. හසුශධ 
නහනහඹක්හය භළතිතුභහ එදහ කිඹ කිඹහ හිටි  ශ    එක්ත් ජහති 

ඳක්ඹ ධනඳති ඳ්තතිඹට ත්  අදිනහඹ කිඹරහයි. නමුත් අද 
්තධහනඹ මුළුභිශ්තභ ඒ ධනඳති ඳ්තතිඹ ය උඩ තිඹහ ශන 
ඹ්තන වදන ඵ අඳට ශඳශනනහ.  

 

ෙු යනිල් වික්රභසිාංව භවතා 
(ரண்நெறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 

රළේශඵෝිනිශ ඳ්තතිඹ. 
 

ෙු නජෝන් අභයතුාංෙ භවතා 
(ரண்நெறகு சஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
රළේශඵෝිනිශ ඳ්තතිඹ කිඹරහත් කිඹනහ. භභ නේ ද්තශ්ත 

නළවළ. ඳත්තයර ව්ත ය තිශඵනහ. භභ දළ්ත ශඹෝජනහ 

ඔක්ශොභ කිඹ්තන ඹ්තශ්ත නළවළ. ශඹෝජනහ කිහිඳඹක් ළන 
උදහවයණ ශඳ්ත්තන ළභළතියි. දළ්ත ඵර්තන ළු ල්ලි ශුධධ 
ය්තන ක්රභශේදඹක් වදරහ  ිනිනධහහයශඹ්ත දුණශඹ්ත එතු 

ය ත්ත ල්ලි රාහට ශශන්තන භහර්ඹක් ස ය  ජභ 
තභයි තමු්තනහ්තශේරහශේ ප්රධහන ශඹෝජනහ වළටිඹට අපි 
දකි්තශ්ත. ශේහ ඔක්ශොභ ධනඳති ඳ්තතිඹට තුඩු ශදන රුණු. 

ශේහ නළවළ කිඹ්තන ඵළවළ. ඒ ශඵොශවොභ ඳළවළදිලි ව්ත ය 
තිශඵනහ. ඒ  ශඹෝජනහට අමුණුභ භළතිතුභහ  ළභළති ශන 
එකුත් නළවළ. නමුත් ය්තන ශදඹක් නළවළ.  

ශභොද, එශවභ ල්ලි  වේඵ ය ත්තු  හුඟක්  ශදශනක් 

ඉ්තනහ. වුද, ශොශවොභද කිඹන එ අපි කිඹ්තන ඹ්තශ්ත  
නළවළ. දළ්ත ඒහ ශභවහට  ශශන්තන භහර්ඹක් තභයි ඒ වදහ 
ශන තිශඵ්තශ්ත. ඒශ්ත හටද  ප්රශඹෝජනඹක් ඇති ශ්තශ්ත?  

සුළු ජහතී්තට, අඩු ආදහඹේ රඵන අඹට ඒශ්ත ඇති ප්රශඹෝජනඹක් 
නළවළ. ශඳොශවොත් මිිශවහ තත් ශඳොශවොත් කිරීභක් තභයි 
ඒශ්ත  ශ්තශ්ත.   

Racing cars ළන ව්ත ය තිශඵනහ. ශේ ව්ත 
ශශේ ඇයි කිඹහ භභ ද්තශ්ත නළවළ. Racing cars ඳහිනච්චි  
ය්තශ්ත කී ශදනහද? අතශශොසක් ශ්ත. එ ඳවුර  කිහිඳ  

ශදශනක් ිනතයයි ශ්ත ඒහ ශ්ත්තශ්ත. ඒත් අඹ ළඹ 
ශල්නඹට දභරහ. ඒට අඹ යන ඵදු ේපර්ණශඹ්තභ නළති 
යරහ.  ධද  නළති හිටිඹහ නේ භක් නළවළ. ඕ ඉති්ත අඹ ළඹ 

ශල්නශ  ව්ත  ය්තන ඕනෆ නළවළ ශ්ත, ඹටි්ත ව්තන 
තිුවණහ ශ්ත. [ඵහධහ කිරීභක්] හඩි ශ්තන, හඩි ශ්තන. 
තමු්තනහ්තශේත් ඒ ඳළත්තට ඳ්තදභ අල්රනහ ශ්ත. ඒත් එ 
හයණඹක්.   

භභ ශේ එක් ශදක් ඳභණයි කිේශේ. ඊශඟට යහ භදින  
මිිශසසු්තට ිශදවක්  ජ තිශඵනහ. රයි්ත එට ල්ලි 
ශද්තශ්ත නළති කිතුල් ස, ශඳොල් ස  භදි්තන ිශදව  ජරහ 

තිශඵනහ. ශේහ තභයි අඩු ආදහඹේ රඵන ශඳොදු ජනතහට  ජරහ 
තිශඵන වන. භභ ඔක්ශොභ කිඹ්තශ්ත නළවළ, රු 
ථහනහඹතුභිශ. ශේහ කිඹධදි තමු්තනහ්තශේටත් හිනහ ඹනහ.  

නමුත් ය්තන ශදඹක් නළවළ. අපි ශේහ ව්ත   ය්තන  ඕනෆ.  

බීරහ,  භත් ශරහ, භඵෆ ශඹ්ත කිඹරහ තභයි ශඳොඩි මිිශසසු්තට 

ශේ වන  ජරහ තිශඵ්තශ්ත.  ශරොකු මිිශසසු්තට ිනසකි, බ්රළ්තඩි 
තිශඵනහ ඇති ශ්තන. ඒ ළන  කිසි ප්රලසනඹක් නළවළ.   Racing 
cars  ප්රලසනඹ, ඵරඳත්ර ප්රලසනඹ, ඕහ ළන තභයි ඉති්ත කිඹ්තන 
තිශඵ්තශ්ත.  

ඊශඟට ඵර්තන රු ථහනහඹතුභිශ, අශේ ආණ්ඩුක්රභ  
යසථහශේ ශඵොශවොභ ඳළවළදිලි ව්ත ශරහ තිශඵනහ, ඒ  
හශේභ භහි්තද චි්තතනශ ත් ව්ත යරහ තිශඵනහ,  

පුයළසිඹ්තශේ අයිතිහසිේ ආයක්හ ය ශදනහඹ කිඹහ. 
පුයළසිඹ්තශේ ආයක්හ  කිඹ්තශ්ත  ිලශඹ්ත,  ළශ්ත ශතොය  
ිශදවස වීශේ අයිතිඹයි. ඒ අශේ ආණ්ඩුක්රභ යසථහශේ ව්ත 

ය තිශඵනහ. භහි්තද චි්තතන ශඳොශත්ත් ව්ත ය තිශඵනහ. 
නමුත් භභ අව්තශ්ත අද ශේ යශට් ඒහ ආයක්හ ශරහ තිශඵනහද 
කිඹන ප්රලසනඹයි. භහන හිමිේ, කීශේ ලිවීශේ ිශදව,  

ශතොයතුරු දළන ළනීශේ අයිතිඹ ආ ජ ඒ වළභ එක්භ රඵහ 
ශදනහඹ කිඹහ ආණ්ඩුක්රභ යසථහශේ ිනතයක් ශනොශයි භහි්තද 
චි්තතනශ ත් ව්ත ශරහ  තිශඵනහ. අද ඒ ප්රජහත්තත්රහ ජ 
අයිතිහසිේ සිඹල්රභ ිනලිහී ිනහි්ත. අද අශේ යට ඒහධිඳති 

ඳහරනඹට ඳහ තඵන භහර්ඹක් ඵට ඳත්  ශරහ තිශඵනහඹ 
කිඹන එ භභ ශේ අසථහශේ ජ ව්ත යනහ. භභ 
නහටුශ්ත  වුණත් ඒ කිඹනහ. ශේ අපි ිනතයක් කිඹන 

ශදඹක් ශනොශයි, ිනශධශිඹ්ත ඳහ ව්ත යන ශදඹක්.  ශේ 
තභයි අපි දකින ශදඹ.  

ඊශඟට දවවත්න ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ාශලෝධනශඹ්ත - 

[ඵහධහ කිරීේ] ඉති්ත ශඳොේඩක් ඉ්තන ශෝ. ඕහ කිඹන ශොට 
තමු්තනහ්තශේරහට කිති ළශනහ ශ්ත. ශේහ අව්තන. 
දවවත්න ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ාශලෝධනශඹ්ත ආයක්හ වුණු 

අධියණශ  සහධීනත්ඹ අද නළති ශරහ තිශඵනහ. භභ ඒ 
ළන ථහ ය්තන ඹ්තශ්ත නළවළ. ඒ නළති ශරහ තිශඵනහ 
කිඹන එ මුළු යටභ භසතඹක් වළටිඹට අද පිිබශන තිශඵනහ. 

භභ ඒ ළන ිනසතය කිඹ්තන ඹ්තශ්ත නළවළ. තමු්තනහ්තශේරහ 
කිඹයි භහ ශොමිටිඹට ඳත් යරහ තිශඵන ිශහ ඕහ ථහ 
ය්තන අයිතිඹක් නළවළ කිඹරහ. ඒ ිශහ ඒ ළන කිඹ්තන 
ඹ්තශ්ත නළවළ.  

ඊශඟට යහජය ශේශ  සහධීනත්ඹ අද තිශඵනහද? අද ඒ 
දකි්තනත් නළවළ. අඳට ශඳශනනහ අද යජශ  ඉ්තන ශේශඹෝ 
ඔවු්තශේ අයිතිහසිේ  නළති වීභ පිිබඵ ශභොන ිනධිශ  භළසිිනලි 

නඟනහද කිඹරහ. ශඳොලිස ශේශ  සහධීනත්ඹ තිශඵනහද? 
ඵළරි ශරහත් ආණ්ඩුශේ හට වරි ශභොනහ වරි කිේශොත් ඒ 
ශඳොලිස ිශරධහරිඹහ භහරු යරහ දභනහ. එශවභ නළත්නේ අස 

යරහ දභනහ. අද එහි සහධීනත්ඹක් නළවළ. අද ශඳොලිස 
ිශරධහරි්ත ශඵොශවොභ නහටුදහඹ තත්ත්ඹයි ජීත් 
ශ්තශ්ත.  

ඊශඟට භළතියණ ශොමිශේ සහධීනත්ඹ. භළතියණ 
ශොභහරිසතුභහත් ඳයහණ බශ  ඉ්තශ්ත ශභොනහ ශයිද කිඹරහ. 
දළ්ත අපි ශේහ ළන-  

 
ෙු ඩිරාන් නඳනර්යා භවතා (විනේල රැීමඹා ප්රර්ධන වා 

සුඵ ාධන අභාතතුභා) 
(ரண்நெறகு டினரன் ததசர - தபறரட்டு சமனரய்ப்நெ 

ஊக்குறப்நெ, னசணரம்நெமக அமச்சர்) 

(The Hon. Dilan Perera - Minister of Foreign Employment 
Promotion and Welfare) 
 

නැඟී සිටිනේඹ. 
ழுந்ரர். 

rose. 

907 908 

[රු ශජෝ්ත අභයතුා භවතහ] 
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ෙු නජෝන් අභයතුාංෙ භවතා 
(ரண்நெறகு சஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
හඩි ශ්තන ශෝ. තමු්තනහ්තශේ යට ඉ්තන ශභයි ළන ඵරහ 

්තන ශෝ.  

දවඅටන ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ාශලෝධනශඹ්ත තභ්තශේ 

අලයතහ්ත, ඒ කිඹ්තශ්ත යජශ  භළති ඇභතිරු්තශේ, යජඹට 
ඳ්තදේ අල්රන අඹශේ, යජශ  ශවායයිඹරහශේ අලයතහ්ත 
තභයි අද ආයක්හ ශ්තශ්ත. ඒ අනු ටයුතු ශශයන භහර්ඹක් 

තභයි අද ඇති ශරහ තිශඵ්තශ්ත. ඒ ඇත්ත. නළවළ කිඹරහ 
කිඹ්තන ඵළවළ. ඕනෆභ ශශනකුශ්ත ඇහුශොත් කිඹයි භළති, 
ඇභතිරු්තට වයස ශ්තන ඹ්තන ඵළවළ කිඹරහ.  

ඊශඟට අඳයහධ ායහ ශල්න දිවහ ඵළලුශොත් ඳසු ිනඹ 

හරශ  මිනී භළරුේ ශොඳභණ ශරහ තිුවණහද?  ඳත්තයර 
ව්ත යරහ තිශඵනහ, තු්ත වහය සිඹඹක් සිධධ ශරහ තිුවණහ 
කිඹරහ. සත්රී කහතන ශොඳභණද? රු ථහනහඹතුභිශ, 

වත්ශත් තිශඵන record එ ඵර්තන. ශශයක් නළවළ. ශවට 
අිශධදහටත් ත භයනහ කිඹරහ දහරහ තිශඵනහ. භනුය කහතන, 
සත්රී දූණ, ශභහ අඳයහය ළඩි ශරහ. ශේ හර්තහ ශන ඒහ 

ඇශය්තන ිශවඬ ත කීඹක් ශේ හශේ සිධධි ශරහ තිශඵනහද 
කිඹන එ අඳට දළන ්තන ඕනෆ. ශේ ිනධිඹට ඵරන ශොට ශේ 
යශට් මිිශස අයිතිහසිේ කිශනහද, ජීිනත ආයක්හක් 

තිශඵනහද කිඹන ප්රලසනඹ අඳට අව්තන සිධධ ශනහ.  

ශේහට තුඩු ශදන හයණඹක් තිශඵනහ. ඒ තභයි භත් කුඩු. 
රු ථහනහඹතුභිශ, අද ශඵොශවෝභ ඳවසුශ්ත භත් කුඩු ඕනෆ 

තළනකි්ත ්තන පුළු්ත. ඕනෆභ ශශශ ශඳොශට ිනශඹොත් 
ශඳොඩි, ශඳොඩි ඳළට් හක්කුශේ දහ ශන ඉ්තන මිිශසසු රුපිඹල් 
100ක්, 200ක්  ජපුහභ ටේ හරහ ඹටි්ත වරහ ශදනහ. ඒ තභයි 
ශල්රභ.  

අශේ හරඹ තුශ -අඳ අවුරුදු ශදක් ඳහරනඹ ශ හරඹ තුශ
- මත්කුඩු  නැත්තටම නැති කර තිබුණා.  මත්කුඩු ගෙගනන මාර්ෙ 
ඔක්ශොභ නළති ය තිුවණහ. කුඩුහයයි්තට පිසසු වළදුණහ.  අද ශේ 

භත්කුඩු ප්රලසනඹ තභයි  මිනීභළරුේරටයි  අඳයහධරටයි  මලි 
ශවේතු. ශේ ළන ථහ ය්තනටත් අභහරුයි. ශේහ ශභොන ිනධිඹට 
රිඹහත්භ ශනහද, ශේහට  කි යුත්ශත් වුද කිඹහ භභ 

ද්තශ්ත නළවළ. ශේ භත්කුඩු ශ්ත්තනට භළදිවත් ශරහ 
තිශඵ්තශ්ත වුද? ඳසු ිනඹ දසර නේ ශේ ආණ්ඩුශේ ශරොකු 
ශරොක්ශෝ ළනත් ථහ වුණහ.  භභ ඒ ළන කිඹ්තන ඹ්තශ්ත 

නළවළ. ඒ මිිශසසු ශේනහ භභ දළක්ශක් නළවළ. ශශේ ශතත් 
තිශඵන ශයෝදනහ නේ    ශේහ ප්රහවනඹ කිරීභ වහ ශඵදහ වළරීභ 
ශශය්තශ්ත ශරොක්්තශේ අති්තඹ කිඹහයි. ශභොද, රු දිශ්තස 

ගුණර්ධන අභහතයතුභහ කිඹ්තශ්ත? ථහ ශනොශහට 
තමු්තනහ්තශේත් ඔඹ ළන ද්තනහ. තයශව්ත ඉ්තනහ.  ය්තන 
ශදඹක් නළවළ. නමුත් භභ කිඹ්තශ්ත වුරු ශවෝ ශේහ ශේ  
ප්රලසනඹ නත්්තනට ඕනෆ කිඹරහයි.  අඳයහධ භර්දනඹ  ය්තනට  

නේ, මිනී භළරුේ නත්්තනට නේ,  සත්රී දුණ  නත්්තනට 
නේ, ශවොයේ නත්්තනට නේ, ශේ භත් කුඩු ප්රලසනඹ  
නත්්තනට  ඕනෆ.  ශේ වළභ ශදඹටභ  අද භත් කුඩු තභයි  මුල් 

ශරහ තිශඵ්තශ්ත. යහ  භදි්තන permit  එ දු්තනහට භදියි රු 
ථහනහඹතුභිශ. යහ බීරහ ශරි ශන ශොට ිශ්තද ඹනහ.  
නමුත් භත්කුඩු බඹහන ශදඹක්.  ඒ ිශහ එඹ නත්්තනට  ඕනෆ.  

එඹ නළළත්වශ  නළත්නේ මුළු භහජඹභ ිනනහල ශරහ  ඹනහ. 
එභ ිශහ රුණහය ශේ  භත්කුඩු නත්්තනඹ කිඹහ භභ 
යජශඹ්ත ඉල්ලීභක් යනහ.  

රු ථහනහඹතුභිශ, ඊශඟට ඵ්තධනහහය  ප්රලසනඹත් -දළ්ත 
දස ශද තුනට ඉසශල්රහ ඇති ශච්ය ළකිල්රත්- භත්කුඩු 

ප්රලසනඹටභ අදහශයි. ඒ ප්රලසනඹට මලි වුණු ප්රධහන හයණඹ තභයි 

භත්කුඩු  ප්රලසනඹ.  භත්කුඩු ශනළල්රහ වාහශන හිටිඹහඹ කිඹහ 
දළ්ත අශේ ඇභතිතුභහ  ප්රහල ශහ.  ඒහ ශවොඹ්තන ිනහි්ත තභයි 
ශේ ප්රලසනඹ ඇති වුශණ්. එතශොට අඳ දකින ශදඹක්  තභයි එශවභ 
නේ ඵ්තධනහහය ඳරිඳහරනඹ දුර්රයි කිඹන එ.  ඵ්තධනහහය 

ඳරිඳහරනඹට Commissioner General  ශශනක් ඉ්තනහ; 
නහඹශඹක් ඉ්තනහ.  ඔහු  වමුදහශේ  හිටපු -ිනරහභ ිනඹ-  
ිශරධහරිශඹක්ලු. ඇයි ඵ්තධනහහයඹ ඳහරනඹ ය ්තනට ඵළරි? 

ඵ්තධනහහය ිශඹහභයි්තට ශොඳභණ ඳඩි ශනහද? 
ඵ්තධනහහය ිශඹහභයි්ත ිනලහර ායහක් ඉ්තනහ. භහත්  
ඵ්තධනහහයඹ බහය අභහතයයඹහ වළටිඹට හරඹක් ටයුතු ශහ. 

නමුත් ශේ හශේ සිධධී්ත ඇති වුශණ් නළවළ. අඳ භත් කුඩු 
ශ්ත්තනට දු්තශ්තත් නළවළ; ශිශඹ්තන දු්තශ්තත් නළවළ. 
එතශොට හිටපු ඵ්තධනහහය ශොභහරිසයඹහ ිනශලේ හර්ඹ 

ඵර හඹ ශ්තහ ්තශ්ත නළති, ශඳොලීසිශ  ආධහයඹක් නළති, 
ඵ්තධනහහය ිශඹහභයි්ත රහභ ශඵොශවොභ අපරුට 
පිිබශශට ඵ්තධනහහයඹ ඳහරනඹ  ශහ.  

රු ථහනහඹතුභිශ, අශේ රු ඇභතිතුභහ ඵ්තධනහහයශ  

ඇති ව ප්රලසනඹ ළන ප්රහලඹක් ශහ. නමුත් ඒ රුණු  අඳට 
පිිබ්තනට ඵළවළ.  එභ ිශහ තභයි ඒ ළන ිනබහ ය්තනට අපි 
හය බහක් ඳත් ය්තන කිඹහ ඉල්ලුශේ.  රු ඇභතිතුභහ 

ප්රහලඹක්  ය්තනට  ඕනෆ,  තමු්තනහ්තශේශේ අභහතයහාලඹ 
ආයක් අභහතයහාලඹ ඹටතට ්තනහද කිඹරහ? ශේ හයණඹ 
ළන භභ ද්තශ්ත නළති ිශහයි අව්තශ්ත.  

ඳත්තයර වළභදහභ ඒ ළන තිශඵනහ. ඒ ළන එතුභහ ථහ 
ය්තශ්තත් නළවළ, එතුභහශේ ශජොේ එ වරහ ඹයි කිඹරහ. [ඵහධහ 
කිරීභක්] ඒ හර්ඹඹට අපි ිනරුධධයි. තමු්තනහ්තශේශේ 

අභහතයහාලඹ ආයක් අභහතයහාලඹ ඹටතට ්තනහට අපි 
ිනරුධධයි. ඒ ේපර්ණශඹ්තභ භහන හිමිේ උල්රාකනඹ 
කිරීභක්.  

 
ෙු චන්ද්රසිරි ෙජදීය භවතා 
(ரண்நெறகு சந்றசறநற கஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ශොභහරිස ජනයහල්තුභහ ශනොයපු ප්රහලඹක් ඳශ ශහයි 

කිඹරහ එතුභහ අශේ අභහතයහාලඹට ලිපිඹක් එහ තිශඵනහ, එඹ 
ිශළයදි ය්තන කිඹරහ. [ඵහධහ කිරීභක්] 

 
ෙු නජෝන් අභයතුාංෙ භවතා 
(ரண்நெறகு சஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
ශභොක්ද ඔඹ ළශේ?  තමු්තනහ්තශේශේ ශොභහරිස එක් 

කිඹනහ, තමු්තනහ්තශේ ත එක් කිඹනහ. යජශ  ඇභතිරු්ත 

ත එක් කිඹනහ. ශේ ිනහිළුක් ශ්ත.  

 
ෙු චන්ද්රසිරි ෙජදීය භවතා 
(ரண்நெறகு சந்றசறநற கஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 

ශොභහරිස ජනයහල්තුභහ -[ඵහධහ කිරීභක්]  අභහතයහාලශ  
ශල්ේයඹහට ලිපිඹක් එරහ තිශඵනහ. තමු්තනහ්තශේරහ ළකිදි 
ප්රයහය අයශන ඹනහ. [ඵහධහ කිරීභක්]  

 
ෙු නජෝන් අභයතුාංෙ භවතා 
(ரண்நெறகு சஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
එඹ අශේ යශට් කීර්තිනහභඹට ළරරක් ශනහ. අධියණඹ 

බහයශ  තභයි ශේ කිිනඹ්ත සිටි්තශ්ත. ඒ අඹ - 
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ඳහර්ලිශේ්තතු 

ෙු චන්ද්රසිරි ෙජදීය භවතා 
(ரண்நெறகு சந்றசறநற கஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 

රු භ්තත්රීතුභිශ, ඳළවළදිලි ය ළනීභක්.  
 

ෙු නජෝන් අභයතුාංෙ භවතා 
(ரண்நெறகு சஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
කිඹ්තන. වළඵළයි භශේ හරඹ ශද්තන ඵළවළ.  
 

ෙු චන්ද්රසිරි ෙජදීය භවතා 
(ரண்நெறகு சந்றசறநற கஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 

අය ඔඵතුභහශේ හරශ  තාල්ර ඵ්තධනහහයශ  වශ උඩ 
නළඟරහ ශරොකු ිනශයෝධඹක් ඳශ ශශේ. 

 

ෙු නජෝන් අභයතුාංෙ භවතා 
(ரண்நெறகு சஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
ඔේ, අපි ිනහිල්රහ ඒ ිනඳුහ. අපි ඔඹ හශේ අින ඵඩහ 

ඩ්තන දු්තශ්ත නළවළ; ශඩි තළුවශේ නළවළ.   
 

ෙු චන්ද්රසිරි ෙජදීය භවතා 
(ரண்நெறகு சந்றசறநற கஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 

අශේ අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ එදහ ිනඳක් නහඹයඹහ වළටිඹට 
එහි ශනොිනඹහ නේ ඒ අඹ තභ වශ උඩ. [ඵහධහ කිරීේ] එදහ ඒ 

ශේරුශේ අශේ ර්තභහන රු ජනහධිඳතිතුභහයි. 
 

ෙු නජෝන් අභයතුාංෙ භවතා 
(ரண்நெறகு சஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
අපි ශඩි තළුවශේ නළවළ. [ඵහධහ කිරීේ] එදහ ිනඳක් 

නහඹයඹහ වළටිඹට තමු්තනහන සශේරහශේ ජනහධිඳතිතුභහයි, භභයි 
එහි ිනශ . අපි ශදශොල්ර්තභ ිනහිල්රහ එඹ ිනඳුහ. [ඵහධහ කිරීේ]   

අද ශ්රී රාහ ජහතය්තතයශ  අඳකීර්තිඹට ඳත් ශරහ 

තිශඵනහ. ශේ භහන හිමිේ ප්රලසනඹ උඩ ජහතය්තතයඹ ඉදිරිශ  
අද අශේ යට අඳකීර්තිඹට රක් ශරහ තිශඵනහ.  ිතනීහ මුළුට 
ඉදිරිඳත් ශ ශඹෝජනහ ේඵ්තධ ිනහදශ  ජ  එභ ඡ්තදශඹ්ත 

අශේ යට ඳයහජඹ වුණහ.  මීට ලි්ත දහත්  ශේහ සිදු වුශණ් 
නළවළ. යටල් ණනහක් රාහට ිනරුධධ ඡ්තදඹ ඳහිනච්චි 
ශහ. ඒ ඉදිරිඳත් ශ ශඹෝජනහ ේභත වුණහ. ඒ යටල්රට 

ිනහිල්රහ, ිනධිිනධහන ශඳ්තරහ,  තය ශේයි කිඹරහ ශඳ්තහ  ජරහ  
එයි්ත අශේ යට ශේයහ ්තන තමු්තනහ්තශේරහට ඵළරි වුණහ. 
තභත් ඒ ිනහදඹ ඹනහ.  භහර්තු භහඹ නශොට නළත යක් 
ශඹෝජනහක් ශනළල්රහ ේභත යශන අඳට රළශඵ්තන 

තිශඵන ආධහයත් නළති ඹ්තන පුළු්ත කිඹන එ භහ ශේ 
අසථහශේ  ජ භතක් ය්තනට ඕනෆ. ශේහ තභයි ඳසු ිනඹ අවුරුධද 
තුශ තමු්තනහ්තශේරහශේ ආණ්ඩු යපු ශධල්.  

රු ථහනහඹතුභිශ, දළ්ත දවතු්තන ආණ්ඩුක්රභ යසථහ 
ාශලෝධනඹ ළන ථහ යනහ. භට ශඳශනන වළටිඹට 
ජනහධිඳතිතුභහත් ළශේ ශොශවොභද  කිඹරහ ස මුට්ටිඹ දභරහ 
ඵරනහ.  ිනභල් වීයාලශේ මුට්ටිඹ ඉසයවට දළේභහ. දභරහ 
ඵරනහ ශභොද ශ්තශ්ත කිඹරහ. ඊට ඳසශේ ශවශ උරුභඹ 
ඉසයවට දභනහ, ිනහිල්රහ ථහ යරහ ඵරඳල්රහ  මිිශසසු 
ශභොද කිඹ්තශ්ත කිඹරහ.  

භභ ද්තනහ, තමු්තනහ්තශේරහට අලය ශරහ තිශඵ්තශ්ත 
දවතු්තන ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ාශලෝධනඹ අශවෝසි ය්තනයි 
කිඹරහ. ඒ භහි්තද චි්තතනශ  ශඵොශවොභ ඳළවළදිලි ව්ත 
ශරහ තිශඵනහ. ශභොද, තමු්තනහ්තශේරහ ඵඹයි, ඹහඳනඹ 

ඳශහත් බහශේ ඡ්තදඹ ඳළළත්වුශොත් එශවභ නළත යක් උතුරු 
නළ ශඟනහිය එට එතු ශරහ ශේ යට ශඵද්තන වදයි කිඹරහ. 
අපි ඒට ඳක් නළවළ.  

අපි ශොශවත්භ ඒට ඳක් නළවළ. නමුත් ශ්තන ඹන ශධ 
ඒ තභයි කිඹන එ ල්ඳනහ යරහ, දවතු්තන ආණ්ඩුක්රභ 
යසථහ ාශලෝධනඹ අශවෝසි යරහ දභ්තන දළ්ත දළ්තභ 
රළවළසති ශනහ. භත තිඹහ ්තනට ඕනෆ, ශේ ජනහර්ින 

ප්රලසනඹට අපි ිනඳුභක් ශොඹහ ශදනහ ශනුට ශේ ප්රලසනඹ උර 
යන ළඩක් තභයි ශේ  තමු්තනහ්තශේරහ දවතු්තන ආණ්ඩුක්රභ 
යසථහ ාශලෝධනඹ අශවෝසි කිරීශභ්ත ඳශහත් බහ ඉත් 

කිරීශභ්ත ය්තශ්ත කිඹන එ.  

භහ අවනහ, ශේ දවතු්තන ආණ්ඩුක්රභ යසථහ 
ාශලෝධනඹ ඉත් යරහ, ශඵදුේහ ජ්තට නළත යක් ශේ යශට් 

ඔළු උස්තනට අසථහ රහ ශදනහද කිඹරහ.  යුධධඹක් 
ඉය ශරහ ඹහ්තතේ වනඹක් රඵහ ත් අසථහ ශේ නළත යක් 
උතුරු නළ  ශඟනහිය යුධධඹක් ශේ යශට් ඇති ය්තනට වදන 

ප්රඹත්නඹක් වළටිඹටයි භභ ශේ ළන ල්ඳනහ ය්තශ්ත. ශේ 
බඹහන රකුණක්.  

භභ ද්තනහ, ඉ්තදිඹහ ේපර්ණශඹ්තභ ශභභ හර්ඹඹට 
ිනරුධධ ඵ.  ඉ්තදිඹහශේ ශවො හිතත් තිඹහශන, අශේ යශට් 

නළත යක් ඒ හරණ්ණි යුධධඹ ඇති ශනොන ශර  
ශඵදුේහ ජ්තට ඔළු උස්තන ඉඩ ශනොතඵහ ටයුතු ය්තනඹ 
කිඹරහ ජනහධිඳතිතුභහශනුත් ශේ අසථහශේ  ජ භහ ඉල්ලීභක් 

ය්තන ළභළතියි.  

රු ථහනහඹතුභිශ, ඊශඟට, ශඵොශවොභ ඳළවළදිලි ශදඹක් 
තභයි, නීතිශ  ආධිඳතය කිඹන එ.  නීතිඹ ඉදිරිපිට රාහශේ 

සිඹලු ශදනහභ එ භහනද? භභ හිත්තශ්ත නළවළ කිඹරහයි. 
භවරු්තට ශභොන නීතිඹක්ත් නළවළ. උහිනඹට ිනඹහභ 
නඩුහයඹහත් ඵඹයි.  ඒයි ඇත්ත. ඇයි? සහධීන අධියණඹක් 

නළවළ. ඒ මිිශවහ ඵර්තශ්ත තභ්තශේ යක්හට ශශශයි  
කිඹරහ  ඒ  ආයක්හ ය ්තනයි.  ඉති්ත භවරු්තට එ 
ිනධිඹටත් තත් භවය අඹට ශනත් ිනධිඹටඹත් තභයි 

ටයුතු ය්තශ්ත.  

ශේ ඔක්ශෝභ ඳවය දි්තශ්ත හභහනය ජනතහටයි. ල්ලි 
තිශඵන, ඵරඹ තිශඵන අඹට ඒ නීතිශ  ආධිඳතයඹක් නළවළ. එඹ 
නහටුට හයණඹක්. ඵරශ  ඉ්තන ිශහ තමු්තනහ්තශේරහට 

ශේහ ශත්ශය්තශ්ත නළවළ. ඕනෆ එක් ය ්තන පුළු්ත. දළ්ත 
අශේ හදර් ිශශඹෝජය ඇභතිතුභහ එශවභ ශඵොශවොභ 
්තශතෝශඹ්ත  ඉ්තනහ. ඉති්ත ඒට ය්තන ශදඹක් නළවළ.  

 
ෙු ඒ.ආර්.එම්. අරදුල් කාදර් භවතා (ඳරිය නිනඹෝජ 
අභාතතුභා) 
(ரண்நெறகு .ஆர்.ம். அப்துல் கரர் - சுற்நரடல் தறற 

அமச்சர்) 

(The Hon.  A.R.M. Abdul Cader - Deputy Minister of 
Environment) 

ට ශවෝදරහ දහරහ කිඹ්තන.  

 
ෙු නජෝන් අභයතුාංෙ භවතා 
(ரண்நெறகு சஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
ට ශනොශයි, ශවෝද්තශ්ත. ශභොක්ද කිඹරහ භභ කිඹ්තශ්ත 

නළවළ. හදර් ිශශඹෝජය අභහතයතුභහ හඩි ශ්තන. හදර් 
ිශශඹෝජය අභහතයතුභහ හඩි ශ්තනශෝ. භක්භ ඹන ශොට භභ 
එ්තනේ, තමුනහ්තශේ එක් ඹ්තන. [ඵහධහ කිරීභක්] ඕනෆ දිවහ 

එ්තනේ. හඩි ශ්තන.  
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රු ථහනහඹතුභිශ, අද ශෞය ක්ශේත්රශ  ිනලහර 

ප්රලසනඹක් භතු ශරහ තිශඵනහ. ශෞය ක්ශේත්රඹ ශද 
ඵළලුශොත් ඳසු ිනඹ අවුරුධද තුශ  පුදුභහහය ප්රලසන කීඳඹක් භතු 
ශරහ තිශඵනහ. හභහනය මිිශශවක් ඹ්තශ්ත යජශ  
ශයෝවරටයි. ශභොද, ශඳෞධලි ශයෝවරට ඹ්තන ල්ලි 

නළති ිශහ. තුණ්ඩුක් රළශඵනහ. ශඵශවත් ්තන ශනත් 
ෂහභසිඹට ඹ්තන ඕනෆ. ිනඹදභ! ඒයි භභ කිේශේ. ශෞයඹ 
ක්ශේත්රශ  එළිශ අාලරට වරිඹට වනඹක්  ජරහ නළවළ.  

රු ථහනහඹතුභිශ, ඊශ  ශඳශර්දහ ඳත්තයඹ තිශඵනහ  
භභ දළක්හ, "ශෞය ශදඳහර්තශේ්තතු ශ්ත්තශ්ත ඵහර 
ශඵශවත්" කිඹරහ. හටද ඒහ වේඵ ශ්තශ්ත? ල්ලි තිශඵන 

මිිශවහ එාර්තතශඹ්ත, ඇශභරිහශ්ත එන ශඵශවත් ිශයි. ශේ 
ිනධිඹට වේඵ ශන ශඵශවත් ටිත් ඵහර ශඵශවත් කිඹන එ 
තභයි අඳට ව්ත ය්තනට ශ්තශ්ත. ශේ ිනධිඹට ශේ 

මිිශසු්තට ර්තශ්ත ඇයි කිඹන එ නහටුට හයණඹක්.  

රු ථහනහඹතුභිශ, ශඳෞධලි වදය ිනදයහරඹක් 
දභ්තන ිනහි්ත ශභොන ප්රලසනඹක් ඇති වුණහද?  වදයරු්ත සිඹලු 
ශදනහභ ිනරුධධ වුණහ. භහ හිතන වළටිඹට ර්ජනඹක් ය්තනත් 

සදහනේ වුණහ. ශභොටද, ශේ ළශේ? ඒ ළශේ වරිඹට 
නීතයනුකර, වුභනහ යන රුණු හයණහ වරිඹට  ශොඹරහ 
ඵරහ ඉදිරිඳත් ශහ නේ ශේ ප්රලසනඹ ඇති ශ්තශ්ත නළවළ. අදත් 

වදයරු ශඵොශවොභ නසල්ශර්ත තභයි ටයුතු ය්තශ්ත. 
ශේ අඳට ිනලහර ප්රලසනඹක්. ශේ රුණු ිශහ අද 
ආශයෝයලහරහර ළඩ ටයුතු වරිඹට ශශය්තශ්ත නළවළ.  

රු ථහනහඹතුභිශ, අද ඳත්තයඹ ව්ත ශරහ 
තිශඵනහ භභ දළක්හ, that nurses are to launch an islandwide 

token strike on Thursday කිඹරහ. බ්රවසඳති්තදහට හත්තු 

ශේිනහ්ත strike එක් ය්තන ඹනහලු.  මුළු වදය 
ක්ශේත්රශ භ ළඩ ටයුතු නතය ශනහ. [ඵහධහ කිරීභක්] වදය 
ක්ශේත්රශ   ශදේ යන ිශරධහරි්ත ළඩ ර්ජනඹක් ය්තන 

ඹනහ. ඒට ශේ අඹට හිනහ. ඇයි, ශේ අඹට ඵරඳහ්තශ්ත නළවළ 
ශ්ත. ශභොවු්ත ශඳෞධලි ආශයෝයලහරහරට ිනහි්ත ශඵශවත් 
්තනහ. හභහනය මිිශවහට තභයි ශේශ්ත ඳවය දි්තශ්ත. 
ශභොද, කීඳ තහක් ශෞය ඇභතිතුභහට කිේහලු, ශේ තිශඵන 

ළටුේ ිනභතහ්ත ඉත් ය්තන, ළටුේ ළඩි කිරීේ ළන ල්ඳනහ 
ය්තන කිඹරහ. නමුත් ඒ කිසි ශදඹක් ශශය්තශ්ත නළවළ කිඹරහ 
තභයි එශවභ ය්තශ්ත.  ශභශවභ වුණහභ අපි ශේ ශොවහටද 

ඹ්තශ්ත? ශභොක්ද, අශේ භවජනතහට රළශඵන ශේහ? ශේ 
ළනත් ශඵොශවොභ නහටුශ්ත වුණත් භභ භතක් ය්තනට 
ඕනෆ.  

රු ථහනහඹතුභිශ, සුසිල් ශප්රේභජඹ්තත ඇභතිතුභහ ඳසු ිනඹ 
හර ශ  ඉ්තධන ශනහහ. ශභොද, වුශණ්?  

 
ෙු ඒ.ඩී. සුසිල් නප්රේභජඹන්ත භවතා 
(ரண்நெறகு  . டி. சுசறல் தறசஜந்) 

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
භභ ශනහශේ නළවළ.  

 

ෙු නජෝන් අභයතුාංෙ භවතා 
(ரண்நெறகு சஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
නළත්ශත් ශභොද? තමු්තනහ්තශේ තභයි ශනහශේ.  ශභොද 

වුශණ්? අශ්ත! අය අහිා මිිශසු්තශේ හර් ඔක්ශෝභ ළඩුණහ; 
ිනනහල වුණහ; එ්තිත්ත ර්තන වුණහ. ල්ලි ශදනහයි කිේහට 

ඔක්ශෝටභ දු්තශ්ත නළවළ.  ශොටට ිනතයයි වේඵ වුශණ්. 
[ඵහධහ කිරීභක්]  ඔක්ශෝටභ  වේඵ වුශණ් නළවළ. 

ෙු සුජී නේනසිාංව භවතා 
(ரண்நெறகு சுஜல சசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

සිඹඹට 10ටත් වේඵ ශරහ නළවළ.  

 
ෙු නජෝන් අභයතුාංෙ භවතා 
(ரண்நெறகு சஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
භභ දළ්ත තමු්තනහ්තශේශ්ත අවනහ, ශේ අවුරුධද පුයහ 

ශතල් ආනඹනඹ ේඵ්තධශඹ්ත වුණු ළයදි ළඩ ශශේ 

තමු්තනහ්තශේ ශනොශයි නේ හටද අච්චු ශරුශේ කිඹරහ.  

 
ෙු සුජී නේනසිාංව භවතා 
(ரண்நெறகு சுஜல சசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ඔක්ශෝටභ ල්ලි  ජරහ නළවළ.  

 
ෙු නජෝන් අභයතුාංෙ භවතා 
(ரண்நெறகு சஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
ශේ ඵර්තන, ල්ලි  ජරහ නළවළ. ශේ සුජී ශේනසිාව 

භ්තත්රීතුභහ ශඳ්තනහ. එතුභහ ඒ ලිඹිනලි අශත් තිඹහ ශන 

ඉ්තනහ. ඒ ිශහ එශවභ "ල්ලි දු්තනහ" කිඹරහ කිඹ්තන එඳහ. 
ශොටට ශද්තන වේඵ වුශණ් නළවළයි කිඹ්තන. රේජහ ශ්තන 
එඳහ. ය්තන ශදඹක් නළවළ ශ්ත. ඕහ ඔශවොභ තභයි. 

තමු්තනහ්තශේ ශද්තශ්ත ළයදි   පිිබතුරු. ශේ ිනලහර ප්රලසනඹක්.  

රු ථහනහඹතුභිශ, ඒ භදිහට ශභතුභ්තරහ ිනහි්ත ශවිත්ත 
ිනිනසුභක් අත්්ත යරහ එතළනත් ශරොකු ශප්රෝඩහක්, 

ශොල්රඹක් ශරහ තිශඵනහ. ල්ලි වුද ව ත්ශත් කිඹරහ 
භභ ද්තශ්ත නළවළ. අඳට ිනලහර මුදරක් ශ්තන ශරහ 
තිශඵනහ. ශේ ිනලහර ප්රලසනඹක්. ශේ මුදල් සිඹල්රක්භ 

ශ්තශ්ත  භවජනතහ. ශන වුරුත් ශනොශයි. ශේ ඵදු 
ශ්තන්තශේ ල්ලි. ඒ ිශහයි අපි ෆ ව්තශ්ත. ශේ 
ශරශවසි ළඩක් ශනශයි. තමු්තනහ්තශේට double charge එක් 
තභයි අපි දභ්තශ්ත. හවන අඵර්ත වුණහ භදිහට ශවිත්ත ිනිනසුභට 

ිනහිල්රහ, දූණ ිනිනසුභක් වරහ අද ශඵොශවෝ ශදශනක් අභහරුශේ 
දහරහ ඉ්තනහ. ශභෝටර් යථ අයිතිහයඹ්තට ඳභණක් ශනොශයි, 
හභහනය ජනතහටත් ඒහට මුහුණ ශද්තන සිධධ ශරහ 

තිශඵනහ. ඒහ ඔක්ශෝභ ශේ අවුරුධශධ තභයි සිධධ වුශණ්.  

ඊශඟට ෘත්තී මිති ිනශයෝධතහ ළන ඵර්තන. අද ෘත්තීඹ 
මිතිරට ිශදවක් තිශඵනහද ිනශයෝධතහක් ය්තන? එදහ 

ටුනහඹ ිශදවස ශශශ රහඳශ  ශොල්ශරෝ ටික් එිබඹට 
ඵළවළරහ ෆ ළහුහ කිඹරහ ශඩි තිඹරහ දළේභහ. ශභොක්ද ශේ 
ප්රජහත්තත්රහදඹ? ශේ ශභොන අඳයහධඹක්ද? හධහයණ ිනශේයනඹක් 

යරහ ආණ්ඩුට ිනරුධධ ිනශයෝධතහක් ප්රහල ය්තන එිබඹට 
ඵළසහභ, එතළන ජ තුක්කු ඳහිනච්චි යරහ ඔවු්තට ශඩි තිඹරහ 
භර්දනඹ යරහ දළේභහ. ඒශ්ත භහ ශඳ්තනුේ ය්තන වද්තශ්ත, 
අද ෘත්තීඹ මිති ිශදවත් ශේ යශට් ශභොට යරහ දභහ 

තිශඵනහඹ කිඹන එයි.  

ඊශඟට කුඩහ හවන වහ ඵදු ඳළනවීභ. දළ්ත racing carsර 
ඵදු ඉත් ය්තන ශඹෝජනහ ය තිශඵනහ. ඒට භක් නළවළ 

ටි ශදශනකුට  තිශඵන ආලහ ශ්ත. ශභොක්ද ඒශක් නභ?  
 
ෙු සුජී නේනසිාංව භවතා 
(ரண்நெறகு சுஜல சசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

රළේශඵෝිනිශ. 
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ඳහර්ලිශේ්තතු 

ෙු නජෝන් අභයතුාංෙ භවතා 
(ரண்நெறகு சஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
රළේශඵෝිනිශ.  භභ ඒ නභ අවරහත් නළවළ.  
 

ෙු සුජී නේනසිාංව භවතා 
(ரண்நெறகு சுஜல சசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

අඳට ඵඩිනිශ. 
 

ෙු නජෝන් අභයතුාංෙ භවතා 
(ரண்நெறகு சஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
දළ්ත ශඳොඩි හවනර, ශභෝටර් යිල්ර, ත්රී ිනරර්ර ඵදු 

ළඩි යරහ. ඇයි එශවභ ය්තශ්ත? ඒ හවන හභහනය ජනතහ 
තභයි ඳහිනච්චි ය්තශ්ත. ශඳොඩි මිිශසසු ඹන හවනඹටත් ඳයි්ත 
ළහුහ ශ්ත තමු්තනහ්තශේරහ. ශභොක්ද ශේ  තිශඵන වයඹ? 

භහ ඒ ශ්ත කිේශේ, භහි්තද චි්තතනශ  තිශඵන සු්තදය ශඹෝජනහ 
ටි අද හශෝ හරහ, ඒහ ඒ ශඳොශත්ත නළති ශරහ ිනහිල්රහ 
කිඹරහ. ඒ ශනුට අද ශඳොදු ජනතහට ඳවය ළසීභක් තභයි අඳට 

දකි්තන  රළශඵ්තශ්ත.  

රු ථහනහඹතුභිශ, ිනශලේශඹ්තභ නයඵද ප්රශධලර 
මිිශසු්තට අද එශශදනකු තිඹහ ශන කිරි ශදොහ ්තන  ිනධිඹක් 
නළවළ. ඔවු්ත ිනහිල්රහ කිරි පිටි ඳළට් එක් ්තනහ ශඩ්ත. 
ශල්සිඹට ඒ තභයි ය්තශ්ත. ඵර්තන, අද ඒශක් මිරත් ළඩි 
යරහ. ඳඩි ළඩි ශහ නේ භක් නළවළ, ඒට ඔශයොත්තු ශද්තන 
පුළු්ත. භහ ද්තශ්ත නළවළ ඇයි ශභශවභ ය්තශ්ත කිඹරහ. ශේ 
යශට් කිරි ිශසඳහදනඹ වරිඹට ශශයනහ නේ, ඒත් භක් නළවළ. 
යටට ඇති ශ්තන කිරි ිශසඳහදනඹ ය්තන පුළු්ත නේ ඒත් 
භක් නළවළ. එශවභ ඵළරි නේ, ඒ තත්ත්ඹ ඇති න ශතක් ශේ 
ළශේ ය්තන එඳහ.  

 

කථානාඹකතුභා 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
ඔඵතුභහට ත ිනනහඩි ඳවක් තිශඵනහ. 
 

ෙු නජෝන් අභයතුාංෙ භවතා 
(ரண்நெறகு சஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
අශ්ත, රු ථහනහඹතුභිශ, ත ශඳොේඩක් ශරහ ශද්තන 

ශෝ.  

අශනක් එ, පුයහ ිනදයහ. ශභ්තන අපරු එ! ඊශ  - ශඳශර්දහ 
ටුශටත් ශවොරු ඳළ්තනහ. අද ශරොකු ප්රලසනඹක් තිශඵනහ, පුයහ 
සතු ශොශවොභද ආයක්හ ය ්තශ්ත කිඹරහ. ශොශම වශත් 
ටුශේ තිුවණු ඵඩු ටි උසහ ශන ිනඹහ නේ, අශනක් තළ්තර 
තිශඵන ිශධ්ත වහයන එ නත්්තශ්ත ශොශවොභද? ශේ 
අවුරුධශධ පුදුභ ශල්රේ ශරහ තිශඵ්තශ්ත. ටු ශේ තිුවණු ඩු 
ශොශවේද ිනශ  කිඹරහ තභ ශවොඹහ ්තන ඵළවළ. අහිා 
මිිශසු්ත අල්රහ ශන ිනහිල්රහ වරහ, "උම ත්තහ කිඹහඳ්ත, උම 
ත්තහ කිඹහඳ්ත" කිඹනහ. ඒ අඹ, නළවළ කිඹනහ. ඉති්ත ඒ අඹ 
අත වරිනහ. නමුත් ඒ ඩු ිනඹ තළනත් අපි ද්තනහ. ඒ ත්තු 
ිශධ්ත තිශඵන තළනත් අපි ද්තනහ. අපි ඒහ කිඹ්තන ඹ්තශ්ත 
නළවළ. [ඵහධහ කිරීභක්] එස.බී. දිහනහඹ ඇභතිතුභහ නේ ඩු 
උස්තශ්ත නළවළ. නමුත් ශේ හශේ ශධල් නළති වීභ 
නහටුදහඹයි. අද වළභ තළනභ ිශධ්ත වහයනහ. ඇහුහභ 
කිඹනහ, ශවලිශොේටර් එක් ආහ; STF එශ්ත ඵළසහ; ට 
ශරුහ; වහය ත්තහ;  ඳටහ ශන ිනඹහ කිඹරහ. භහ ද්තශ්ත නළවළ 
ඒහ ඇත්තද කිඹරහ. රු ථහනහඹතුභිශ, තමු්තනහ්තශේ 
ද්තනහද දකු ණු ඳශහශත් ඒ හශේ කීඹක් වුණහද කිඹරහ. භක් 
නළවළ. භට ඒ කිඹ්තන එඳහ. තමු්තනහ්තශේ- 

කථානාඹකතුභා 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
ද්තනහ ශතොයතුරු ශනො ජභත් යදක්. 
 
 

ෙු නජෝන් අභයතුාංෙ භවතා 
(ரண்நெறகு சஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
ඊශඟට, යහජය ශේශ  අඹට දු්තනු ශඳොශයෝතදු ඵර්තන. 

ඔවු්තට ඳඩි ළඩි යනහ කිඹරහ වළභ දහභ ව්ත ශහ. මීට 
අවුරුදු ඳවට, වඹට ඉසය ශරහ ශඳොේඩක් ළඩි වුණහ. ඊට 
ඳසශේ ශභොනහද වේඵ වුශණ්? රුපිඹල් 750යි, රුපිඹල් 1500යි, 

ශත් ශෝේඳඹයි, ඒ ිනධිඹට තභයි. දට රුපිඹල් 50යි ශේ 
තහශේ ළඩි ශරහ තිශඵ්තශ්ත. ඉති්ත ශේ ිනලහර ප්රලසනඹක්. 
යහජය ශේශඹෝ ඵරහශන ඉ්තනහ, දදහ ශේ යජඹ ළටුේ 

ළඩි කිරීශේ ශඳොශයෝතදු ඉටු ය්තශ්ත කිඹරහ. ත ඳළත්තකි්ත 
ිනරහමිශඹෝ ඵරහ ශන ඉ්තනහ. ළටුේ ිනභතහ ළන ඔවු්ත 
වළභ දහභ ථහ යනහ. ඒටත් උත්තයඹක් නළවළ. ඒටත් 

ශභොද ය්තශ්ත කිඹරහ  අපි ශේ අසථහශේ ජ භතක් ය්තන 
ඕනෆ.  

රු ථහනහඹතුභිශ, අද තිශඵන ශරොකුභ අර්ුවදඹ තභයි, 

අධයහඳන අර්ුවදඹ. අද අධයහඳන ඇභතිතුභහ ශභතළන නළවළ. 
ිනලසිනදයහරරට ඇතුළු වුණ ශභයි්තට උඳහධිඹ ්තන ඵළරි 
දළ්ත අවුරුදු කීඹක් ත වුණහද? 2007 ඉරහ ඇතුළු වුණ ශභයි්තට 
තභ උඳහධිඹ රළුවශණ් නළවළ. ඒ හශේභ 2011 අවුරුධශධ 

ිනබහඹට  හඩි ශරහ ිනලසිනදයහරඹට ඇතුළු ශ්තන ඵරහ ශන 
ඉ්තන ශභයි්තට ඇතුළු ශ්තන අසථහක් නළවළ. 2012 
අවුරුධදත් දළ්ත  ඉය ශේශන එනහ. තභ ඒහට ිනඳුභක් 

නළවළ.  

අධයහඳනඹට ශ්ත යන ප්රතිඳහදන සිඹඹට වඹ දක්හ ළඩි 
ය්තන කිඹරහ ඉල්ලීභක් ශහ. ඒ යරහත් නළවළ. අද භහ 

දළක්හ ඳත්තශර් දහරහ තිශඵනහ, ගුරුරු ව ිනදුවල්ඳතිරු ළඩ 
ර්ජනඹට අයඅඳිනහ කිඹරහ. ඳත්තශර් ශඵොශවොභ ඳළවළදිලි 
තිශඵනහ, “Teachers sound alarm bells” කිඹරහ. මීට ලි්ත 

දහත් ශේහ සිධධ වුශණ් නළවළ. ඒ කිඹ්තශ්ත, a 
countrywide token strike will be held on the 4th of December 
urging that their six demands be met. අේශභෝ! ශේ රළයිසතු 

නේ දහත් ශද්තන වේඵ ශ්තශ්ත නළවළ. ශද්තන 
රළශඵ්තශ්ත නළවළ. භට ශඳශනන වළටිඹට නේ අහනශ  
තමු්තනහ්තශේරහට ශදය ඹ්තන ශනහ.  

ශේ වරි අහධහයණඹක් ශනහ. අධයහඳන ක්ශේත්රඹ 

ේපර්ණශඹ්තභ අර්භණය යරහ. ඒ ිශහ අද අඳට ශඳශනනහ 
අධයහඳන ක්ශේත්රඹ ිනනහලහරි තත්ත්ඹට මුහුණ ශද්තන 
ඹනහ කිඹරහ. ඒ එච්යය ශවො ළඩක් ශනොශයි. රු දිශ්තස 

ගුණර්ධන භළතිතුභිශ, තමු්තනහ්තශේශේ හරශ  ශේහ සිධධ 
වු ශණ් නළවළ ශ්ත.  

ශොටස ශශශ ශඳොශට ශභොක්ද ශරුශේ? ශවො 

රසණට ශොටස ශශ ශඳොශ රිඹහත්භ ශේශන ආහ. 
ශඳොඩි ශඳොඩි මිිශසසු, හර්ඹහරර ඉ්තන අඹ තමු්තශේ කීඹ කීඹ 
වරි දහරහ කීඹක් වරි වේඵ ය්තන ඵළලුහ.  

 
ෙු දිනන්න ගුණර්ධන භවතා 
(ரண்நெறகு  றசணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඔඵතුභහ committee member ශශනක්  ශ්තද?   
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ෙු නජෝන් අභයතුාංෙ භවතා 
(ரண்நெறகு சஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
ශභොශක්ද? 

 
ෙු දිනන්න ගුණර්ධන භවතා 
(ரண்நெறகு  றசணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

භහ ඇහුශේ ිශභට. ද්තනහද කිඹරහ ඵර්තන. 

 
ෙු නජෝන් අභයතුාංෙ භවතා 
(ரண்நெறகு சஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
ල්ලි තිශඵන මිිශසසු ටි ශදශනක් එතු ශරහ 

තළයේහයඹ්ත දහරහ ශොටස ශශශ ශඳොශ සුධධ ය දළේභහ. 
ඒශ්ත වුශණ් ශභොද? වුශණ් ශොටස ශශශ ශඳො ශ ිනනහල 

වුණහ, අය ශඳොඩි ශඳොඩි ආ  ශඹෝජන යපු මිිශසු්තට ඹන එන භඟක් 
නළති වුණහ. ශේට ආණ්ඩු  කිඹ්තන ඕනෆ. ඒශ්ත වළාිනරහ 
ඹ්තන ඵළවළ. ඒ නහටුදහඹ තත්ත්ඹක්. ඒයි භහ කිේශේ, 

හභහනය ශඳොදු ජනතහට ශේ අවුරුධශධ ඳවය ළදුණහ මික් 
වනඹක් රළුවශණ් නළවළ කිඹරහ. ඒ භහ භතක් ය්තන ඕනෆ.  

රු ථහනහඹතුභිශ, භට කිඹ්තන ඵළරි වුණ තත් එ 

හයණඹක් තිශඵනහ. ඒ තභයි අතුරුදව්තවීේ ව ඳළවළය ශන 
ඹෆේ. යුධධඹ ඉය වුණහභ අපි හිතුහ ශේහ නතියි කිඹරහ. නමුත් 
තභත් සුදු ෆ්ත දුනහ. ඳසු ිනඹ දසරත් උතුශර්ත්, දකුශණ්ත්, 
නළ ශඟනහියත් ශේ හර්ඹඹ සිධධ වුණහ. ඒත් නහටුට 

හයණඹක් වළටිඹට අඳ භතක් ය්තන ඕනෆ.  

රු ථහනහඹතුභිශ, භට තත් හුඟක් ශධල් තිශඵනහ, 
කිඹ්තන. එිබශන ල් කිඹ්තන භට පුළු්ත. නමුත් භභ ඒහ 

කිඹ්තන ඹ්තශ්ත නළවළ. භභ ශේ ථහ ශරුශේ තිශඵන 
ප්රලසනලි්ත ශොටක් ඳභණයි. භව ජනඹහශ්ත ිනභසුශොත් 
ඔවු්තට ඇති ශරහ තිශඵන අභහරුේ ළන ශශයක් නළති 

ථහ යයි. රු ථහනහඹතුභිශ,- 

 
කථානාඹකතුභා 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
ඔඵතුභහට ත ශොඳභණ හරඹක් ඕනෆද? 

 
ෙු නජෝන් අභයතුාංෙ භවතා 
(ரண்நெறகு சஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
නළවළ, භභ ථහ අහන යනහ. භභ ද්තනහ, 

තමු්තනහ්තශේ ආයි ශේහ කිඹනහට. ශභොනහ ය්තනද, 
ඉති්ත? නහටුශ්ත වුණත් භහ කිඹ්තශ්ත ශේයි. ධනඳති 

ඳ්තතිඹට යප්රහද රඵහ  ජරහ අහිා ජනතහට දුක් ඳුළු 
ශවශ්තන ටයුතු කිරීභ පිිබඵ යජඹට අශේ අප්රහදඹ ඳශ 
යමි්ත, ශේ අඹ ළඹට ිනරුධධ අපි ඡ්තදඹ ශදනහඹ කිඹමි්ත 

භභ ිශවඬ ශනහ. සතුතියි. 

 
කථානාඹකතුභා 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
මීශඟට, ආණ්ඩු ඳක්ශඹ්ත රු දිශ්තස ගුණර්ධන භවතහ. 

රු ඇභතිතුභිශ, ඔඵතුභහට ිනනහඩි 30ක් තිශඵනහ.  

 

[ප.බහ. 11.10] 

 

ෙු දිනන්න ගුණර්ධන භවතා (ජරම්ඳාදන වා 
ජරාඳවන අභාතතුභා ව ආණ්ඩු ඳාර්ලනනේ ප්රධාන 

ාංවිධාඹකතුභා) 
(ரண்நெறகு  றசணஷ் குர்ண - லர்ங்கல், 

டிகரனமப்நெ அமச்சந்ம் அசரங்கத் ப்தறன் 

நைற்சகரனரசரநம்)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena - Minister of Water Supply 
and Drainage and Chief  Government Whip) 

රු ථහනහඹතුභිශ, අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ ඉදිරිඳත් ය 
තිශඵන ජඹරහහී අටළිශ අඹ ළඹ ිනහදඹට එතු වීභට ශේ 
අසථහශේ අඳට වළකි ්තශ්ත, එතුභහශේ නහඹත්ඹ ඹටශත් 

අශේ යට ත්රසතහදශඹ්ත වහ ශඵදුේහදශඹ්ත මුදහ ශන රඵහ ත් 
ිනජඹරවණඹ ශවේතුශ්ත ඇති ව ඳසු ිලභ ිශහයි. ඒ භඟභ                 
ශ්රී රාහශේ ආර්ථිශ  ර්ධන ශේඹ ශනොනත්හ සිඹඹට 

6.8ට ඉවිබ්ත ඳත්හශන ඹෆශේ රිඹහලිඹට අඳට අතීර්ණ 
්තන පුළු්ත වී තිශඵන ඵ ඳශමුශ්ත ව්ත ය්තන 
ළභළතියි.  

රු ථහනහඹතුභිශ, භට ශඳය ථහ යපු ිනඳක්ශ  ප්රධහන 
ාිනධහඹතුභහ ශඵොශවෝ ශධ ඳටරහශන අඹ ළඹ  ළන ළඹුරි්ත 
කිසික් ව්ත ශනොය ථහ කිරීභ ළන භභ නහටු ශනහ. 
නමුත් භභ ඒ ළන පුදුභ ්තශ්ත නළවළ. ශභොද, අද එක්ත් 
ජහති ඳක්ශ  භත දවඹක් ිනතය ප්රහල න ිශහ. එක්ත් 
ජහති ඳක්ඹ ඉතිවහශ  දහත් ශනොතිුවණු භවහ අර්ුවදඹට 
වහ ඳසු ඵෆභට රක් වී තිශඵන රක්ණඹ තභයි ිනඳක්ශ  ප්රධහන 
ාිනධහඹතුභහ ප්රහල ශශේ.  

භභ ිනශලේශඹ්ත ව්ත ය්තන ඕනෆ, 1980 ජලි ළඩ 
ර්ජඹ්තශේ අයරඹට වබහින වී වශඹෝඹ දු්තනු ෘත්තීඹ 
මිති නහඹඹකු වළටිඹට අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ, රුපිඹල් 
5,000 භහසි  ජභනහක් ඹසත ජලි ර්ජඹ්ත ශනුශ්ත 
අඹ ළඹ ශල්නශඹ්ත රඵහ  ජභ ිශහ, ශභඹ ඓතිවහසි අඹ 
ළඹක් ඵට ඳත් ය තිශඵන ඵ. එඹ ජලි ර්ජඹ්ත 
කීඳශදනකුට සීභහ  ්තශ්ත නළවළ. ඒ ර්ජඹ්තශේ ඉල්ලීේර 
හධහයණත්ඹ රහ ඵරහ ව ශනොනත්හ ඒ අඹ ිනසි්ත යන 
රද ඉල්ලීේරට ්ත  ජ යහජය නහඹඹහ වළටිඹටත්, මුදල් 
අභහතයයඹහ වළටිඹටත් ඒ වනඹ  ජභ ඉතහභ ළදත්.  

දළ්ත අපි එහි අශනක් ඳළත්ත ශන ඵරමු. රු ශජෝ්ත 
අභයතුා භළතිතුභහ ශභහි ජ ඒ අඹ ළන ථහ ශහ. වුද ඒ 
ශේඹ්ත දවස ණනක් අස ශශේ? ළඩ ර්ජඹ්ත 45,000ක් 
අස ය ඒ අඹට ේශල්ච්ඡ ඳවය  ජේ ශශේ ශජෝ්ත අභයතුා 
භළතිතුභ්තරහශේභ එක්ත් ජහති ඳක් ආණ්ඩු ශනොශේද?   

අද ප්රජහත්තත්රහදඹ ළන ථහ යනහ. අද ළඩ යන 
ජනතහ ළන ථහ යනහ. රේජහක් නළති මිිශසු්තට ශඵො ශවෝ 
ශධල් ථහ ය්තන පුළු්ත. ශජෝ්ත අභයතුා භළතිතුභහට කිඹරහ 
තිශඵන ථහ තභයි එතුභහ කිේශේ. වෘදඹ හක්ෂිඹට එඟ නේ 
එතුභහ ඒ කිඹ්තශ්ත නළවළ. ඒ කිඹ්තශ්ත එතුභ්තරහභ ශේ අඹ 
ිනනහල යපු ආහයඹ අපි ද්තනහ. ෘත්තීඹ මිති යහඳහයඹ 
ිනනහල කිරීශේ, ෘත්තීඹ මිති යහඳහයඹ තශහ ශඳොඩි ඳට්ටේ ය 
දළමීශේ අයමුණ ඇති ශශේ තමු්තනහ්තශේරහඹ කිඹන එ භහ ශේ 
අසථහශේ ඉතහභ ඕනෆමි්ත ව්ත ය්තන ළභළතියි.  

අශේ මුදල් වහ ක්රභේඳහදන ිශශඹෝජය අභහතය රු යත් 
අමුණුභ භළතිතුභහ ඳළවළදිලි ශහ හශේ භහ හයණහ කිහිඳඹක් 
ඳභණක් ව්ත ය්තන ළභළතියි. 2013 වහ අඹ ළඹ 
භසතඹක් ලශඹ්ත භහන ශක්්තද්රීඹ වහ ාර්ධන අඹ ළඹක් 
ඵට ඳත් යරහ තිශඵනහ. ඉදිරි අවුරුදු තුන වහ ඉතහ ඳළවළදිලි 
ළඩ පිිබශශක් ප්රහලඹට ඳත් ශරහ තිශඵනහ. ඒ හශේභ අඩු 
ආදහඹේ රහභී්තශේ දිිබඳුභ තුය්ත කිරීභ වහ ව ජීන භට්ටභ 
උස කිරීභ ඉරක් ය ශන අඹ ළඹ ශඹෝජනහ ඉදිරිඳත් කිරීභ 
ඉතහභ ළදත් රිඹහ භහර්ඹක් වළටිඹට භහ දකිනහ.  
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ඳහර්ලිශේ්තතු 

රු ථහනහඹතුභිශ, අශේ ආවහය සුයක්ෂිතබහඹ, ඵරලක්ති 
සුයක්ෂිතබහඹ, දිිබඳුභ තුය්ත කිරීභ, ඳරියඹ සුයක්ෂිත කිරීභ, ඒ 
හශේභ අශේ යශට් වළශදන, ළශඩන න ඳයේඳයහට කිකිඹහ, 

ජීශනෝඳහඹ අසථහ්ත ිලහි කිරීභ ඹන හර්ඹඹ්ත ඉදිරි අවුරුදු 
තුන තුශ භ්ත යන ආහයඹ පිිබඵ අඹ ළඹ ශල්නශඹ්ත 
ඉතහ ඳළවළදිලි ඉදිරිඳත් යනහ. දිිබඳුබහඹ වහ ව ප්රලසනශ  ජ 

ජරඹ, ශෞය ේඳ්තනබහඹ, වරක් නළති අඹට ිශක් රඵහ 
 ජභ, අධයහඳනඹ වහ ආවහය රඵහ  ජභ වහ වු ඉරක් ප්රධහන 
නහ. දිිබඳුභ තුය්ත කිරීශේ ප්රලසනඹ පිිබඵ අපි ිශදව රළබූ 

දශේ සිට ඳහර්ලිශේ්තතුශේ හච්ඡහ වී තිශඵනහ. ශේ වහ අපි 
අතිරු ජනහධිඳතිතුභහශේ නහඹත්ඹ ඹටශත් ්තනහ රද ිනිනධ 
මිනුේ දඬුලි්ත අද ඉතහභ ළදත් අසථහට අශේ යට භ්ත 

ය තිශඵනහ. According  to the Department of  Census and 
Statistics, Headcount ratio has declined from 15.2 in 2006 to 
8.9 in 2010. Around 1.8 million are considered poor. The 
Budget 2013 has allocated Rs. 1,500 million to intensify 

poverty reduction initiatives targeting the remaining poor. 
ශේ ායහ ශල්න කිඹහ ඳහනහ, ඳසු ිනඹ හර ඳරිච්ශයදඹ තුශ 
මිලිඹනඹට ළඩි ප්රභහණඹක් දිිබඳුමි්ත ශතොය ිනලසහනීඹ 

ජීිනතඹක් ත ශ වළකි අඹ ඵට ඳත් ය තිශඵන ඵ. ිනරුධධ 
ඳක්ඹ ශභඹ පිිබ්තශ්ත නළත්ශත් ඇයි?   

"Sri Lanka Human Development Report 2012" ශේ 

පිිබඵ හක්ෂි දයනහ. ශේ ථහ්තදයඹ අපි කිඹනහ නේ 
තමු්තනහ්තශේරහ කිඹයි, අපි තභයි ශේහ කිඹ්තශ්ත කිඹරහ. - 
[Interruption.] I will continue with my speech. It is the 

UNDP Report 2012, if you want to say UNDP is wrong,  you 
all could say UNDP is wrong. ශභභ ායහ ශල්නරටත් ඩහ 
අශේ රු මුදල් වහ ක්රභේඳහදන ිශශඹෝජය ඇභතිතුභහත් ඒ 

ේඵ්තධශඹ්ත ඳළවළදිලි ශහ. UNDP හර්තහශේ ඉතහ ඳළවළදිලි 
ශේ පිිබඵ ව්ත යරහ තිශඵනහ, රු ථහනහඹතුභිශ. 
හර්ක් යටල් අතය ඉතහභ ඉදිරිශඹ්ත ශේ දියුණු රළබූ යට ශ්රී 
රාහ ඵත් එහි ව්ත ය තිශඵනහ. 

ඉති්ත ශේ කුභන ප්රතිඳත්තිර ප්රතිඹක්ද? ශභඹයි 
තමු්තනහන සශේරහ ල්ඳනහට ත යුත්ශත් කිඹන එ භභ 
ිනශලේශඹ්ත ව්ත ය්තන ළභළතියි.  ශේ ශනසේ ඇති 

කිරීභට අධහනඹ ශඹොමු ශොට, ඒ වහ ඇති යපු ළඩ 
පිිබශශල්ර හර්ථත්ඹ ිශහයි යජඹට ශේ ශධල් ය්තන 
වළකිවී තිශඵ්තශ්ත.  

රු ථහනහඹතුභිශ, ශභ්තන ශේ හයණඹට ඔඵතුභහත් භහ 
භඟ එඟ ශයි. ශේ යශට් ේඵද ජනතහ ආවහයශඹ්ත 
සඹාශඳෝෂිත කිරීශේ ළඩ පිිබශශ දළ්ත හර්ථ වී තිශඵනහ. 

අද අඳ වලි්ත යට සඹාශඳෝෂිත ය තිශඵනහ. වුද ශේ 
ශශේ? ශේ යශට් ශොින ජනතහ ව ේඵද ජනතහයි. ඒ අඹට 
ිනලසහනීඹ නහඹත්ඹ රඵහ  ජ ඹවඳත් ආර්ථි පිිබශතක් 
අනුභනඹ ශ ිශහ ඒ ශනුශ්ත පිට යටට රහ ිනඹ භවහ 

ධනස්තධඹ අද යශට් ඉතුරු වී ඒ අඹශේ ජීන භට්ටභ, ආදහඹේ 
භට්ටභ ළඩි වී තිශඵනහ.  ඵඩ ඉරිඟු ළිශ අිශකුත් හලි්ත ද 
යට සඹාශඳෝෂිත වී තිශඵන ඵ රු ජනහධිඳතිතුභහශේ අඹ ළඹ 

ථහශේ ජ ව්ත ශහ. අිශකුත් අතයලය ශඵෝ ණනහකි්ත 
යට සඹාශඳෝෂිත කිරීශේ ඉරක්ඹට භ්ත කිරීභට අලය 
ශඹෝජනහ ශේ අඹ ළඹ ශල්නශඹ්ත අඳ ප්රහලඹට ඳත් ය 

තිශඵනහ. ඒ ඉරක් පුයහ ලීභ තුිබ්ත අඳට, ශේ යටට ඉතුරු ය 
ත වළකි ිනශධල ිනිශභඹ ප්රභහණඹ ළඩි න අතය, එභඟි්ත න 
ආර්ථි ආදහඹේ භහර් ජනතහ තුශ සථහපිත කිරීභට ද වළකි 

ශනහ.  

රු ථහනහඹතුභිශ, වී ර වති මිර ළඩි ශ යුතු ඹයි  

අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ  ශභය අඹ ළඹ ශල්නශඹ්ත ශඹෝජනහ 
ශහ. වී කිශරෝක් ශනුශ්ත දළනට ශදනු රඵන රුපිඹල් 28-30 
වති මිර රුපිඹල් 32-35 දක්හ ළඩි කිරීභ ට වහ හඵිශ 
ශඳොශවොය බහිනතශඹ්ත ිශසඳහදනඹ යන වී කිශරෝ එට රු. 

40 ඵළින්ත ශිනභට එතුභහ ශඹෝජනහ ය තිශඵනහ. උතුරු 
ප්රශධලඹට, දකුණට, නළ ශඟනහියට, යජ යටට හරිභහර් ඳවසුේ 
ළරසීභ වහ රුපිඹල් ිලලිඹන 102ක් ආශඹෝජනඹ යනු 

රඵ්තශ්ත ශොිනතළන වහ ආවහය ෘෂිර්භහ්තතඹ ළඩිදියුණු 
ය්තනත්, අලුත් ඉඩේ හ ශ වළකි රිඹහ භහර්ඹට අතීර්ණ 
යවීභටත් ශනොශේද කිඹන ප්රලසනඹ අඳ නඟ්තන ළභළතියි. ඒ 

හශේභ වී ඵඩහ අලුත්ළඩිඹහ කිරීභ වහ ශභය අඹ ළශඹ්ත 
රුපිඹල් මිලිඹන 500ක් ශ්ත ය තිශඵනහ. ේ භට්ටශේ කුඩහ 
ශොින ඒ තුශ ඵඩහ ඉදි කිරීභටත් අධහනඹ ශඹොමු ය 

තිශඵනහ.  

රු ථහනහඹතුභිශ, ශේ යශට් සිඹඹට 38ත්-40ත් අතය 
ප්රභහණඹක් ආවහය නහසති ශනහ. එශේ ්තශ්ත වරිඹහහය 
ඵඩහ ඳවසුේ නළති ිශහයි. ශොවී්තට තභ ිශසඳහදන  වහ 

වරිඹහහය මිරක් රඵහ ්තනට ඵළරි ඒ ිශහයි. අතිරු 
ජනහධිඳතිතුභහ ශේ ප්රලසනඹ ඉතහ ඳළවළදිලි වඳුනහ ශන ඵඩහ 
ඳවසුේ ළඩි කිරීභ වහ ශභය අඹ ළඹ ශල්නශඹ්ත මුදල් 

ශ්ත ය තිශඵනහ. ශජෝ්ත අභයතුා භ්තත්රීතුභහ ිශශඹෝජනඹ 
යන ධනඳති ඳ්තතිශ  ශධලඳහරන ඳක්ශ  අදවස ශනුට 
භහි්තද චි්තතන ඉදිරි දළක්ශේ න ාල්ඳ තත් ලක්තිභත් 

යමි්ත එතුභහ ති ශඳොශල් ළඩිදියුණු කිරීශේ රිඹහ භහර්ඹට 
අතීර්ණ ශරහ තිශඵනහ. එභඟි්ත එතුභහ ේඵද ජනතහශේ  
ිශසඳහදන අශශින ය ළනීශේ රිඹහභහර්ඹට වශඹෝඹ දක්හ 

තිශඵනහ. ඒ හශේභ බීජ, ඳළශ ඇතුළු ඒ හ්තට අලය 
ඳවසුේ රඵහ  ජභ වහද අඹ ළඹ ශල්නශඹ්ත ප්රහලඹට ඳත් 
ය තිශඵන වන අඳ ශේ අසථහශේ අඹ ය්තන ඕනෆ.  

රු ථහනහඹතුභිශ, ිනශලේශඹ්තභ භභ ශේ හයණඹත් 
ව්ත ය්තන ළභළතියි. අශේ  යටට ආනඹනඹ යන 
යහඹිශ ශඳොශවොය ර් අඩු ය ළනීභ වහ අද ශේ අඹ ළඹ 
ශල්නශඹ්ත හඵිශ ශඳොශවොය බහිනතඹ පිිබඵ දළඩි 

අධහනඹක් ශඹොමු ය තිබීභ අඳ ඉතහභ අඹ ශ යුතු 
හයණඹක්. ඒ හශේභ ඳිබශඵෝධ නහල වහ අිශකුත් යහඹන 
්රය ිශහ වහිශඹට ඳත් න අශේ භව ශඳොශශො, ඒ තුිබ්ත 

වහිශඹට ඳත් න අශේ ජර ඳධධතිඹ, භත ජරඹ ආයක්හ ය 
ත වළකි න ක්රභඹක් ශඹෝජනහ ශොට, එඹ රිඹහත්භ කිරීභට 
අලය ප්රතිඳහදන ශ්ත කිරීභ තුිබ්ත අඳ යශට් ශනක් යන 

ආහයඹ භනහ ඳළවළදිලි ශනහ.  

ජීන තත්ත්ඹ ඹටශත් ආයක්ෂිත ඳහනීඹ ජරඹ රඵහ ළනීභට 
ශනොවළකි ඵ ශවෝ ඳහනීඹ ජරඹ රඵහ ළනීභට ිනනහඩි තිවට ළඩි 
හරඹක් ඇින ජභට සිදු න ඵ දිිබඳුඵ භළනීශේ ජ ළරකිල්රට 
ශන තිශඵනහ. රක් ඳවක් ඉක්භන ිශශස වහ ඳහනීඹ 
ජරඹ රඵහ  ජශේ ළඩටවන වහ ද ශභය අඹ ළශඹ්ත මුදල් 
ප්රතිඳහදන ශ්ත ය ඇති ඵ උතුරු ප්රශධලශ  රු 
භ්තත්රීතුභ්තරහට භහ ිනශලේශඹ්ත ව්ත ය්තන ඕනෆ.  

අතිරු ජනහධිඳතිතුභහශේ අඹ ළඹ ථහශේ ඳශමුශ්තභ  
ව්ත ය තිශඵනහ, අවුරුදු 75ක් තිසශේ ඵරහ ශන හිටපු 
ඳහනීඹ ජරඹ ව හරි ජරඹ ඹන ශදභ උතුයට ශන ඹහශේ 
යහඳෘතිඹ ආයේබ කිරීශේ රිඹහ භහර්ඹට අඹ ළඹ ශල්නශඹ්ත  
ප්රතිඳහදන ශ්ත ශොට ළඩ ටයුතු ආයේබ කිරීභ සිදු ශනහඹ 
කිඹරහ. ඒ හශේභ භවනුය, දඹුල්ර, අේඳහය, වේඵ්තශතොට, 
ඵරාශොඩ, ශොශම, ේිශඹහ, පුත්තරභ, වරහත, භ්තනහයභ, 
කිලිශනොච්චිඹ ව ඹහඳනඹ දිස්රික්ශ  ඉතිරි ප්රශධලරට ද 
ඳහනීඹ ජරඹ රඵහ  ජශේ ළඩටවනට රුපිඹල් ිලලිඹන 126ක් ශේ 
ඉදිරි අවුරුදු තුන වහ ශභය අඹ ළශඹ්ත ශ්ත ය තිශඵනහ. 
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2013 ශර් ආයේබ න ඒ ළඩ පිිබශශ තුිබ්ත ජන ජීිනතඹ 
ිනලහර ශඳයිබඹට ජන ිතිනතඹ ඳරිර්තනඹ ය්තන පුළු්තභ 
රළශඵනහ. ප්රජහ ජර බහයඹ  වහ රුපිඹල් මිලිඹන 250ක් ශ්ත 
කිරීශභ්ත මිලිඹන 3ක් ඳභණ ව රහමීඹ ජනතහ ිනසි්ත ශොඩ 
නඟහශන තිශඵන ප්රජහ ජර යහඳෘතිඹ ලක්තිභත් කිරීභට වළකිඹහ 
ඇති ශනහ.  

රු ථහනහඹතුභිශ, තත් හයණහක් ශද වළරී ඵරමු. 
අශේ යශට් ඵරලක්ති අර්ුවදඹක් ඳතිනහ. අපි ිනලහර මුදල් 
ප්රභහණඹක් ඵරලක්තිඹ වහ ළඹ යනහ. ජරඹ ශොිනතළනටත්,  

ිනදුලිඵර ිශසඳහදනඹටත්  ඳහනීඹ ජරඹටත් ඳහිනච්චි යනහ.  අපිට 
මුහුණ ශද්තනට සිදු වී තිශඵන හරගුණි ිනඳර්ඹහ ිශහ භවය 
ිනට  අනහතශ  ජ  ජර ක්ශේත්රඹ  ේඵ්තධශඹ්ත මීට ඩහ උස 
ශභනහයණඹට අතීර්ණඹ ිනඹ යුතු නහ.  

රු ථහනහඹතුභිශ, ඔඵතුභහ ඉතහ ශවොඳි්ත ද්තනහ, අශේ 
යශට් ජර ක්ශේත්රඹ ඉතහ උස ශභනහයණඹට බහජනඹ 
කිරීශේ හර ඳරිච්ශයදඹට දළ්ත අපි ඳළමිණ තිශඵන ඵ. එශේ 

ශනොශශොත් බඹහන ප්රලසනරට ඉදිරි හරශ  අපිට මුහුණ 
ශද්තනට සිදු ශනහ. අපි දළක්හ, දරුණු  ඉශඩෝයඹක් ආහභ අඳට 
ඩීල්ලි්ත ිනදුලිඹ ිශසඳහදනඹ ය්තන සිදු වුණු ඵ. ශභොන තයේ 

ිනඹදභක් අපිට ඒ ඉ්තධන වහ ළඹ ය්තන සිධධ ශරහ 
තිශඵනහද? ශභොන තයේ මරයභඹ ප්රතිඳහදනඹක් ශ්ත ය්තන 
සිධධ ශරහ තිශඵනහද? ශේ අර්ුවදඹට න ිනඳුේ ශොඹහ ළනීභ 

වහ ව රිඹහ භහර් අතයලය නහ. අශේ යශට් ිනශධල ිනිශභඹ 
වරිඹහහය ශභනහයණඹ කිරීභ අතයලය ඵ ව්ත ශරහ 
තිශඵනහ.  

රු ථහනහඹතුභිශ, අඹ ළඹ ථහශේ ව්ත ශනහ, 

තදුයටත් ඩීල් බහිනතශඹ්ත ඵරලක්තිඹ ිශසඳහදනඹ ශශයහි 
භ්ත ශ යුතු රිඹහ භහර්ඹ අඩු ශ යුතු ඵ. ඒ ිශහ අපි 
ඇ ශභරිහනු ශඩොරර් (US$) මිලිඹන 6000ක් ඳභණ ශතල් වහ 

ඳළශරෝලිඹේ වහ හර්ෂි ිනඹදේ යනහ. අඳට ශභඹ දළරීභට 
පුළු්ත ප්රභහණඹට අඩු ය ළනීභ ට ිනල්ඳ ඵරලක්තිඹ වහ 
ඉතහ ඳළවළදිලි ළඩ පිිබශශක් වඳු්තහ  ජභ, මරය ප්රතිඳහදන රඵහ 

 ජභ, ඵදු වන රඵහ  ජභ පිිබඵ අඹ ළඹ ශල්නශ  ප්රහලඹට 
ඳත් යරහ තිශඵනහ. ිනදුලි ඵරඹ ඳභණක් ශනො සුශා ඵරඹ, 
සර්ඹ තහඳඹ ළිශ අඳට හිමි වුණ භවහ දහඹහදඹ්ත එශරභ ඳහිනච්චි 

කිරීභට අපි දක් වුශණොත් ශේ යටට ශභොන තයේ හනහ්තත 
හරඹට අතීර්ණ ිනඹ වළකිද? ශභඹ දළ තිශඵන අතිරු 
ජනහධිඳතිතුභහ  ාර්ධනශ  ජඹරවණඹ වහ ශභය අඹ ළඹ 

ශල්නශඹ්ත න භහතක් ිනෘත ය තිශඵනහ. 

භභ ිනශලේශඹ්ත ව්ත ය්තනට ළභළතියි, අඳට තිශඵන 
සීමිත ව මුදල් ේබහයඹ්ත දිවහ ඵරන ශොට රු 
ථහනහඹතුභිශ, ඉශනත් ශභයි්තශ්ත  ිනිනධ භට්ටේලි්ත 

ඳහල් වළය ඹන ශොට, එක්තයහ ිනධිඹට දිිබඳුබහඹට ඳත් වී 
සිටින ශොටකි. තත් ිනධිඹට උත් ශොට අද ිනශධල ත 
ශරහ තිශඵනහ. ශේ තුිබ්ත ශ්රී රාහ ඇශභරිහනු ශඩොරර් 

(US$) මිලිඹන 5000ක් ඳභණ ආදහඹභක් රඵනහ. ශේහ අපි 
වරිඹහහය ප්රශඹෝජනඹට ත යුතුඹ කිඹන හයණහට අඹ ළඹ 
ශල්නඹ භඟි්ත දළඩි අධහනඹක් ශඹොමු ය තිශඵනහ. ඇත්ත 

ලශඹ්තභ ශභඹ ළඵෆක්. ඒ අඹ ඹිබ රාහට ඳළමිණි ිනට ඒ 
අඹට ිශක් වදහ ත වළකි, ශවොඳි්ත තභ ඳවුශල් දියුණු ඇති ය 
ශන ජීත් ිනඹ වළකි හතහයණඹක් ඇති ශ යුතුයි. ඒ හශේභ 

එභ මුදල් ේබහයඹ වහ භහන මුදල් ේබහයඹක් අපි ඉ්තධන 
වහ ළඹ යනහ. අපි තත් එළිශ ටයුතු වහත් මුදල් ළඹ 
යනහ. අද ශේ යට දළළ්තත ආයක්හට ඳරිර්තනඹ ය 
තිශඵ්තශ්ත භළද ශඳයදි වහ දකුණු යුශයෝඳශ  ශේඹ යන       

ශ්රී රහාකි ජනතහ ඵ ඉතහභ ඕනෆමි්ත ශේ අසථහශේ ව්ත 

ය්තන ඕනෆ. ඒ අඹශේ ජීිනතර සුයක්ෂිතබහඹ ශභ්තභ අඹ 

ළඹ ශල්නශඹ්ත ඒ ශොල්ර්තශේ ආශඹෝජන ශේ යට තුශ ළඩි 
යරහ තිශඵනහ. යටට මුදල් ශශන්තන එඹ ළඩිශඹ්ත 
ආර්ලණඹ ය ශන තිශඵනහ. ඒ ළඩි වී තිශඵන ප්රණතහ 
ිනසතයහත්භ තිශඵන ටව්තර ඉතහ ඳළවළදිලි ව්ත 

ශනහ. 

රු ථහනහඹතුභිශ, භට රළබී තිශඵන හරඹ සීමිත ිශහ 
අපි අද මුහුණ ශදන තත් ළදත් හයණහක්, ශදක් ේඵ්තධ 

භහ ව්ත ය්තනට ළභළතියි. භහ ලි්ත ව්ත ශ ඳරිදි 
ඉතහභ ළදත් ප්රහලඹක් තිශඵනහ. 

The Institute of Policy Studies of Sri Lanka  has 

issued the report titled, "State of the Economy  2012". 

This report has just been released. It is very interesting. I 
would like to bring to the attention of the House the crisis 

that we are facing in forest cover.  

Page 66 of the report  states: 

“The depletion of forest resources and associated losses in 

biodiversity have been long discussed environmental issues in Sri 

Lanka. The extent of natural forest in 2010 was estimated to be 

1,883,310 ha,  which accounts for nearly 28.7 per cent…..”  

Now the Proposal in the Budget has been to increase 

this to over 30 per cent. 

ශභඹ අතයලයයි. ශභොද, හරගුණ ිනඳර්ඹහශඹ්ත වහිශ ිනඹ 
වළකි තත්ත්ඹ්ත අපි ිශළයදි ය ත්ශත් නළත්නේ ඒ අශේ 

ශොිනතළනට ඵරඳහනහ, අශේ ර්භහ්තතරට ඵරඳහනහ, 
අලුති්ත ිනෘත ය තිශඵන වනඹ්ත භඟි්ත හි ඔන අශේ 
සඹා කිකිඹහ ක්ශේත්රඹට ඵරඳහනහ. ඒ ිශහ අඹ ළඹ ශල්නඹ 

භඟි්ත ඉතහ ඳළවළදිලි එඹ පිිබිශමි්ත අශේ ළශෆ අලුති්ත හ 
කිරීභට, ආයක්හ කිරීභට ශඳ්තහ  ජ තිශඵන හධඹ්ත භහ ශේ 
අසථහශේ ජ ව්ත ය්තනට ළභළතියි. 

රු ථහනහඹතුභිශ, ඒ හශේභ ජර භට්ටභ පිිබඵ ද ශේ 
හර්තහශේ ව්ත යරහ තිශඵනහ. භහ ශේ ථහ ය්තශ්ත අඹ 
ළඹ ශල්නශ  තු්ත අවුරුදු රිඹහභහර්ඹ පිිබඵ ිනලසහඹක් 
ජිශත යරහ තිශඵන එ ළනයි. ාර්ධන ිනලසහඹ, ආශඹෝජ 

ිනලසහඹ, ශධශීඹ වහ ිනශධශීඹ ආශඹෝජඹ්තශේ ිනලසහඹ ඇති 
යරහ තිශඵනහ. ඒ තුිබ්ත ජර ේඳත අඳට අති සුිනශලේයි කිඹන 
එ කිඹ්තන පුළු්ත. 

Page 69 of the Policy Report very clearly states and 
highlights the problems we are faced with regard to water 
resources. I hope we will be able to follow these policies 
so that we will not be threatened heavily by the climate 
change mentioned in page 71. 

රු ථහනහඹතුභිශ, ඒ හශේභ ඳසු ිනඹ හර ඳරිච්ශයදඹ 

තුශට ඩහ අශේ යශට් ශත්ශත් ිශසඳහදනඹ ව ශේ 
ිශසඳහදනඹ ළඩි කිරීභ වහ දිින නළගුභ ළඩටවන දිඹත් යපු 
හර්ථත්ඹ තත් ලක්තිභත් ඉදිරිශ  ජ දිඹත් ය්තන රළශඵයි 
කිඹන එ භහ ව්ත ය්තන ළභළතියි. රු ඵළසිල් යහජඳක් 

ඇභතිතුභහ ඒ පිිබඵ දක්හ තිශඵන උන්තදු ිශහ ේ 
භට්ටශභ්ත අශේ යට පුයහ ඇති ෆභ භක්භ න පිිල ජභට ඳළමිණ 
තිශඵනහ. ඒ අනුයි කිරි ර්භහ්තතඹ දියුණු වුශණ්. කිරි 

ර්භහ්තතඹ ඇතුළු කුඩහ ර්භහ්තතර ිශසඳහදනඹ්තට ඳභණයි 
ආවහය අති්ත අඳ මුහුණ ශදන තත්ත්ශ  ආයක්හ රඵහ  ජභටත්, 
ිනශධල ිනිශභඹ ඇශභරිහනු ශඩොරර් (US$) මිලිඹන 350ක් ඉතිරි 

ය ළනීභටත් වළකි ්තශ්ත. 
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ඳහර්ලිශේ්තතු 

රු ථහනහඹතුභිශ, ඒ හශේභ අශේ අධයහඳන ක්ශේත්රශ  
ඇති වී තිශඵන ප්රලසනඹ පිිබඵ ශේ හර්තහශේ කිඹශනහ. 
රක්ඹක් ඳභණ තරුණ තරුණිඹ්ත අද ිනලසිනදයහර සුදුසුේ 
රඵනහ. භශේ මිත්ර රු එස.බී. දිහනහඹ ඇභතිතුභහ ඒ පිිබඵ 
දයන ිනශලේ උත්හවඹ්ත ශේ ශරහශේ අපි ව්ත ය්තනට 
ඕනෆ. ශේ හර්තහශ්ත කිඹළශ්තශ්ත ඩහත් පුහුණු රමිඹ්ත ිලහි 
යන උස අධයහඳන ක්ශේත්රඹක් අලය වී තිශඵන හර 
ඳරිච්ශයදඹ අඳ සිටින ඵයි.  

Page 80 of the report states: 

“Currently, Sri Lanka‟s Tertiary education system caters to only a 

very small proportion of the population. Due to the limited number 

of placements in the state funded universities, only 17 per cent of 

those who qualify for university education gain admission to State 

Universities. Each year, more than 100,000 qualified students are 

forced to abandon their ambitions to enter university. Compared to 

other comparable countries, the number of students enrolled in  

tertiary education is extremely low in Sri Lanka. For example, in 

2009, only 3.6 per cent of 20 - 24 year olds were enrolled in a 

university while only a further 3.6 per cent of the same age group 

was enrolled in technical and vocational training ………”  

 

ශභඹ වඳුනහ ිශමි්ත හර්මි අධයහඳන ක්ශේත්රඹ; ෘත්තීඹ 
අධයහඳන ක්ශේත්රඹ, ඳර්ශ ණ ේඵ්තධශඹ්ත අඹ ළඹ 
ශල්නශ  දක්හ තිශඵන ආශඹෝජනඹ වහ ළඩ පිිබශශ අපි ශේ 
අසථහශේ ජ සිහිඳත් යනහ. අශේ යශට් න ඳයේඳයහට එළිශ 
ක්ශේත්රරට පිිනශ්තන පුළු්ත න ලක්තිඹ තභයි, හර්මි වහ 
ෘත්තීඹභඹ දළනුභ ඇති අධයහඳනඹකි්ත ඔවු්තශේ අධයහඳනඹ 
වභහය ය ළනීභට අසථහ ළරසීභ. භහ හිතනහ, ඒ හයණහ 
ළන අ්ත කිසි දට ඩහ අද අපි අශේ අධහනඹ ශඹොමු 
ය්තනට ඕනෆඹ කිඹරහ. ෆභ ිශභ සිටින ශඵොශවෝ ශදනහ අද 
ඩහ ශවො යක්හක් ප්රහර්ථනඹ යනහ. ෆභ ිශභ ඉශන 
ත් අඹට, ඒ හශේභ අධයහඳනඹ වහ ව අසථහ ඳසු යමි්ත 
සිටින අඹට ඊට ඩහ අත් දළකීභක්, කිකිඹහක්, ජීශනෝඳහඹ 
භහර්ඹක් රඵහ ත වළකි හයණහ පිිබඵ දක්න රිඹහභහර් 
ළනත් ශභය අඹ ළඹ ශල්නඹ වති ය තිශඵනහඹ කිඹන 
එ අඳ ිනලසහ යනහ. 

අපි ප්රහල යරහ තිශඵන ශේ යහමු ආයක්හ ය ිශමි්ත 
අශේ ිනශධල ණඹළතිබහඹ අඩු ය ළනීභට ආශඹෝජඹ්ත 
ශ්තහ ළනීභට අඳට සිදු නහ. ආශඹෝජඹ්ත ශ්තවීභ 
පිිබඵ ප්රලසනඹ අපි ද්තනහ. දළ්ත ශරෝඹ පුයහ ශෝලීඹයණඹ 
තුශ භවහ ආශඹෝජඹ්තශේ, භහේ ිනලහර ප්රභහණඹක් ශරො 
පුයහ භ්ත යනහ. ඒ ආශඹෝජඹ්තශේ ඹේ ඹේ ශෝතශධසි 
තිශඵනහ. ශරෝශ  මරය ශශශ ශඳොශශේ අද ිනලසනීඹ 
ආශඹෝජඹ්ත සිටිනහ, එශේ ශනොන ආශඹෝජඹ්ත ද සිටිනහ. 
ශභඹ ශතෝයහ ශේයහ ළනීශේ ළටලුට අඳ හශේ යටල් ව 
ශරෝශ  ශඵොශවෝ යටල්  මුහුණ ශදනහ. තභනට 
ආශඹෝජඹ්ත ළහ ළනීභ හශේභ තභනට ආශඹෝජඹ්ත 
යහ ළනීශේ රිඹහ භහර්ඹ්ත ඉතහභ ළදත් ඹළයි අපි ශේ 
අසථහශේ ිනලසහ ය්තශ්ත, එභ රිඹහ භහර්ඹ ිනසි්ත ජිශත 
යන න දළනුභ වහ න ආශඹෝජනඹ න කිකිඹහ ිලහි කිරීභට 
වළකි තත් භහතක් ඵට ඳත් යන ිශහයි.  

 

කථානාඹකතුභා 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
රු ඇභතිතුභහට ත ිනනහඩි ශද හරඹක් තිශඵනහ. 

 
ෙු දිනන්න ගුණර්ධන භවතා 
(ரண்நெறகு  றசணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

එක්ත් ජහති ඳක්ශ  ප්රතිඳත්තිඹ වුශණ් ශභොක්ද? 

එක්ත් ජහති ඳක්ඹ ය්තන වළදුශේ සිඹලුභ යහජය ාසථහ 
ිනකුණහ දළමීභයි; ඒහ හ දළමීභයි. එශර ඒ ිශසඳහදන අඩඳණ 
යන වහිශදහඹ ආර්ථි රිඹහ භහර්ඹ අශේ යජඹ භ්ත ශශේ 
නළවළ. ශේ අඹ ළඹ ශල්නඹත් එළිශ භ්ත භඟට පිිනසිරහ 
නළති ඵ භභ ව්ත ය්තනට ඕනෆ.  

රු ථහනහඹතුභිශ, අද ජහතය්තතය ලශඹ්ත තිශඵන 
හතහයණඹ ශභොක්ද? අද ජහතය්තතය පුත ශභොක්ද? ඔඵහභහ 
ජනහධිඳතිතුභහ වදිසිශ  ිනශලේඥඹ්ත ළහ තිශඵනහ, 
ඇශභරි්ත ආර්ථිඹ සිඹඹට 2 ර්ධන ශේඹකි්ත ඳත්හ 
ශන ඹ්තන පුළු්තද කිඹරහ ශොඹ්තන. ඇශභරිහ අඹ ළඹ 
ශල්නශඹ්ත මුහුණ ශදන දරුණුතභ අර්ුවදඹ අඹ ළඹ හිඟඹ -   
ණඹ හිඟඹ -  පිඹහ ්තශ්ත ශශේද කිඹන එයි. ජහතය්තතය 
ශභළිශ හතහයණඹක් ඳතිධ ජ - 

 

ෙු නජෝන් අභයතුාංෙ භවතා 
(ரண்நெறகு சஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 

ඇයි, චීනඹ? 
 

ෙු දිනන්න ගුණර්ධන භවතා 
(ரண்நெறகு  றசணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
චීනඹ රඵහ තිශඵන ශඹෝධ දියුණු රළුවශණ්  චීනඹ භහජහ ජ 

භ්ත භින්ත ආයේබ ශ ිනඹ ිශහ මික් තමු්තනහ්තශේරහ 
කිඹන භ්ත භ ශඟහි ිනඹ ිශහ ශනොශයි. අද චීනඹ ශඹෝධශඹක් වී 
තිශඵනහ. ඉ්තදිඹහ ශඹෝධශඹක් ඵට ඳත් ශරහ තිශඵනහ. 
[ඵහධහ කිරීභක්] භශේ ථහ අ්ත ය්තනයි ඹ්තශ්ත. රු 
ශජෝ්ත අභයතුා භවත්තඹරහ ඒ හරශ  චීනඹ පිිබත්ශත්ත්  
නළවළ. [ඵහධහ කිරීභක්] 1956 භවජන එක්ත් ශඳයමුණු ආණ්ඩු 
ජනතහ ජඹරවණශඹ්ත ඳසශේ තභයි භවජන චීනඹ යටක් වළටිඹට 
තනහඳති ශේහට ශ්රී රාහ පිිබත්ශත්. අනහතශ  සිදු න ශේ 
ශධලඳහරන ශනසේ දළරහයි එළිශ ශනසේරට අශේ 
යට බහජනඹ ශශේ.  

රු ථහනහඹතුභිශ, ශේරහ ශනොභළති ිශහ භභ ථහ 
අ්ත ය්තනයි ඵරහශඳොශයොත්තු ්තශ්ත.  භභ ිනලසහ 
යනහ, අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ ඉදිරිඳත් ශ අඹ ළඹ 
ශල්නශඹ්ත අඳට ිනලහර ජඹරවණ රළබී තිශඵනහඹ කිඹරහ. 
අශේ ිනශධල ිනිශභඹ අනුඳහතඹ ඳත්හ ශන ඹහභ වහ  ්තනහ 
ව  රිඹහ භහර්ඹ අශේ යශට් ඉදිරි ප්රලසනරට ළදත් නහ 
ඳභණක් ශනො ශ්රී රහාකිඹ්ත ිනශධලත අභහරුශ්ත ශොඹහ 
ශදන භවහ ධනස්තධඹ ආයක්හ ය ළනීභට ආශඹෝජනඹ්ත 
ළඩි ය ළනීභටත් ප්රතිඳත්තිඹක් ය ශන තිශඵන ඵත් භහ 
ව්ත ය්තන ළභළතියි.  

රු ිනරුධධ ඳහර්ලසශ  නහඹතුභහ අද උශධ භහ ළන ව්ත 
යපු ිශහ ඒ හයණඹ ළනත් භභ ශේ අසථහශේ ජ කිඹ්තන 
ඕනෆ. අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ අඹ ළඹ ශල්නශඹ්ත කිඹරහ 
තිශඵ්තශ්ත  දවතු්තන ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ාශලෝධනඹ 
පිිබඵ ශනොශයි. එතුභහ කිඹරහ තිශඵනහ ඳශහත් බහර 
ිනඹදභ ළඩියි කිඹරහ. තය ඒ ශ්ත. නළවළයි කිඹනහද?  ිනඹදභ 
ළඩි නේ හච්ඡහ යරහ ිනඹදභ අඩු ය ළනීශේ න 
ක්රභශේදඹ්ත අනුභනඹ ය්තන සිධධ ශයි.  

 

ෙු නජෝන් අභයතුාංෙ භවතා 
(ரண்நெறகு சஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 

ඳශහත් බහ අශවෝසි යනහද? 
 

ෙු දිනන්න ගුණර්ධන භවතා 
(ரண்நெறகு  றசணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

  ඔඵතුභහ ශේ ඳළත්ශත් ඉ්තන ශොට ඔඵතුභහශ්ත භභ ශේ 
හශේ ප්රලසනඹක් ඇහුහ, "යිශල්- ප්රබහ ිනිනසුභ අ්ත යනහද?" 

923 924 

[රු දිශ්තස ගුණර්ධන  භවතහ] 
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කිඹරහ. එදහ ඔඵතුභහ ඒට උත්තය දු්තශ්ත නළවළ. උත්තය ශද්තන 

ඵළවළ. අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ අඹ ළඹ ශල්නශඹ්ත ඉතහ 
ඳළවළදිලි කිඹරහ තිශඵනහ ඳශහත් බහර භවහ ිනඹදභක්, 
නහසතිහය ිනඹදභක් තිශඵනහ නේ ඒහ ශනස ය්තන ඕනෆ 
කිඹරහ. ඒ ය්තන ඕනෆ. [ඵහධහ කිරීේ] ඒහ ඳටරහ ශන- 

 
ෙු සුජී නේනසිාංව භවතා 
(ரண்நெறகு சுஜல சசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ඳශහත් බහශේ ිනඹදේ ළන කිඹ්තශ්ත, ඇයි ආණ්ඩුශේ 
ිනඹදේ? 

 
ෙු දිනන්න ගුණර්ධන භවතා 
(ரண்நெறகு  றசணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
රු ථහනහඹතුභිශ, ඳශහත් බහ අවුරුදු 25ක් ඳයණයි.  එදහ 

යපු ශඹෝජනහශ්ත ඳසශේ අද ඉ්තදිඹහශේත් ිනලහර ශනසේ 
ඇති ශරහ තිශඵනහ. ප්රහ්තත කුඩහ යරහ තිශඵනහ. ජනතහට 
වබහින ිනඹ වළකි ඳවශ භට්ටශේ ආඹතන අලුති්ත එතු  යරහ 
තිශඵනහ. ශේ අඹ ථහ ය්තශ්ත ශධලඳහරන කුභ්තත්රණඹක් 

ළනයි. ඒ කුභ්තත්රණරු්ත තමු්තනහ්තශේරහයි. ඒ භන ඹ්තන 
එඳහ. තමු්තනහ්තශේරහ කිේහ යට ඵාශොශරොත් කිඹරහ. යට 
ඵාශොශරොත් වුශණ් නළවළ.  

 
ෙු නජෝන් අභයතුාංෙ භවතා 
(ரண்நெறகு சஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 

ත ඉසයවට. 

 
ෙු දිනන්න ගුණර්ධන භවතා 
(ரண்நெறகு  றசணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
තමු්තනහ්තශේරහ යුශයෝඳඹට ිනහිල්රහ කිේහ, අශේ ඵඩු 

්තන එඳහ කිඹරහ. [ඵහධහ කිරීේ] ඒ ශක්රහේ කිේශේ 
තමු්තනහ්තශේරහයි. තමු්තනහ්තශේරහ අද - [ඵහධහ කිරීේ] භශේ 

ථහ අ්ත කිරීභට ශඳය ශේ ටිත් කිඹ්තන ඕනෆ. 
තමු්තනහ්තශේරහ අද ශරෝඹට ඳළමිණිලිරු්ත ශ්තනයි 
වද්තශ්ත. තභ්තශේ යටට එශවභ ය්තන එඳහ. තභ්තශේ යශට් 

ජනතහට එශවභ ය්තන එඳහ.  

අද ශේ යශට් ආර්ථිඹ ළශඩනහ; තරුණඹ්තට අලුත් කිකිඹහ 
අසථහ රළශඵනහ; ශොින ජනතහට වන රළශඵනහ; 

ආශඹෝජඹ්ත ඳළමිශණනහ; ායහයඹ්ත ළඩි ශ්තන ඳට්ත 
ශන තිශඵනහ. ඔඵතුභ්තරහ  ඊර්යහ්තත ශ්තන එඳහ. ළයදි 
ප්රතිඳත්ති ශනස ය්තන. එක්ත් ජහති ඳක්ශ  ප්රතිඳත්ති 
ළයදියි. ප්රතිඳත්ති ළයදි ිශහ ජනතහ එක්ත් ජහති ඳක්ඹ 

24ළිශ තහටත් ඳයහජඹට ඳත් යරහ තිශඵනහ. අලුත් ප්රතිඳත්ති 
වද්තන. අපිත් එක් එඟතහශ්ත ශේ ප්රලසන ිනහ ශන 
ටයුතු යමු.   

ශේ යුඹ යශට් ාර්ධන යුඹ ඵට ඳත් ය්තන අතිරු 
ජනහධිඳතිතුභහ භඟ  ළඩ යමු.   ශේ ආණ්ඩු ඳක් 15 
ආණ්ඩුක්. ශේ ආණ්ඩු තුශ,  භභ භවජන එක්ත් ශඳයමුණ 

ිශශඹෝජනඹ යනහ. භවජන එක්ත් ශඳයමුශණ් භතහදඹ අපි 
ආයක්හ ය තිශඵනහ. තමු්තනහ්තශේරහ ිනභල් වීයාල 
භළතිතුභහට ඳවය වනහ; එශවභ නළත්නේ ජහති ශවශ උරුභඹට 

ඳවය වනහ; භවජන එක්ත් ශඳයමුණට ඳවය වනහ.  යිශල් 
ිනක්රභසිාව  ිනරුධධ ඳහර්ලසශ  නහඹතුභහ අද උශධ රඵර වුණහ. 
ශභොටද ශේ රඵරඹ? අඳත් එක්  ඉ ශන ථහ යනහ 

නේ ශභොටද රඵර ශ්තශ්ත? යිශල් ිනක්රභසිාව භවතහට භභ 

කිඹනහ ශදළේඵර් 01ළිශ දහ න තුරු ඉසීශභ්ත ළඩ 
ය්තනඹ කිඹරහ. නළත්නේ යිශල් ිනක්රභසිාව භවතහට ඳක්ඹ 
ඇතුශශේභ ළකිල්රක් උදහ ශනහ. ඒ ිශහ අඹ ළඹ ේභත 
යරහ ලක්තිභත් ආර්ථි පුනර්ජීනශ  ආලසයර්ඹභත් ශධශලශ  

භ්ත භහර්ඹට  2013 ශර් ජ අඳත් එක් භ්ත යමුඹ 
කිඹන ටි ව්ත යමි්ත ඔඵතුභහට සතුති්තත ශමි්ත භහ 
නතිනහ.  

 

කථානාඹකතුභා 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
ශඵොශවොභ සතුතියි. මීශඟට රු ිශශඹෝජය හය 

බහඳතිතුභහ මරහනඹට ඳළමිශණනහ ඇති. 
 
අනතුු කථානාඹකතුභා මූරානනඹන් ඉත් වුනඹන්, 

නිනඹෝජ කායක බාඳතිතුභා [ෙ  ු මුුනේසු චන්ද්රකුමභාර් භවතා] 
මුරානාරූඪ විඹ. 

அன்தறநகு, சதரரகர் அர்கள் அக்கறரசணத்றணறன்ந 

அகனச, குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்  [ரண்நெறகு 

நைந்சகசு  சந்றகுரர் ]  மனம கறத்ரர்கள். 

Whereupon MR. SPEAKER left the Chair, and MR. DEPUTY 

CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. MURUGESU 

CHANDRAKUMAR] took the Chair. 

[ප.බහ. 11.46] 
 

ෙු ජිත් නප්රේභදා භවතා 
(ரண்நெறகு சஜறத் தறசரம) 

(The Hon.  Sajith Premadasa) 
රු ිශශඹෝජය හය බහඳතිතුභිශ, අඹ ළඹ පිිබඵ අදවස 

කිහිඳඹක් ඉදිරිඳත් ය්තන අසථහ රළබීභ ළන භභ තුටු 
නහ.  

ශරොේතුයහ ුවදුයජහණ්ත ව්තශේ ශධලනහ ශ උතුේ 

ධේභඳදඹ ශක්්ත්ර ය ශන භශේ ථහ ආයේබ ය්තන  භභ 
ඵරහශඳොශයොත්තු නහ. රු ිශශඹෝජය හය බහඳතිතුභිශ,  

"අහශය හයභතිශනො - හශය යහහයදසසිශනො 

ශත හයා නහධිච්ඡ්තති - මිච්ඡහඞ්ේඳශොයයහ"   

ඹනුශ්ත උ්ත ව්තශේ ශධලනහ ය තිශඵනහ. 

එහි ශත්රුභ, ඹශභක් රු ශදඹ ිශරු වළටිඹට ප්රහල යනහ 

නේ, තත් පුධරඹකු ිශරු ශධ රු වළටිඹට ප්රහල යනහ 
නේ, ළයදි භත ඳදනේ ශච්ය එ්ත ප්රහල ිශහ ඒ පුධරඹහ 
පිරිශව්තශ්තඹ කිඹන එයි . ඒ හශේභ, 

"වසභපි ශය හයහ - අනත්ථඳදාහිතහ 

එා අත්ථඳදා ශශඹයො - ඹා සුත්හ උඳේභති"   

ඹනුශ්ත උ්ත ව්තශේ ශධලනහ ය තිශඵනහ.  

එහි ශත්රුභ ්තශ්ත ශශශස උඳදන යන දවට ළඩිඹ 

ඹවඳත උදහ යන එ යනඹක් ටිනහ කිඹන එයි.  රු 
ිශශඹෝජය හය බහඳතිතුභිශ, එශවනේ ශේ අඹ ළඹ ළන 
භශේ අදවස ඉදිරිඳත් යන ශොට ිශරු ශදඹ ිශරු වළටිඹට 

ව්ත ය්තනටත්, රු ශදඹ රු වළටිඹට ව්ත ය්තනටත් 
භභ ඵරහශඳොශයොත්තු නහ. ිනශලේශඹ්ත ශේ යටටත්, 
ජනතහටත් ඹවඳතක් උදහ න ආහයඹට භශේ අදවස ඉදිරිඳත් 

ය්තන භහ ඵරහශඳොශයොත්තු නහ.  
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ඳහර්ලිශේ්තතු 

රු ිශශඹෝජය හය බහඳතිතුභිශ, දළ්ත ශේ අඹ ළඹ ළන 
ථහ යන ශොට ිනශලේශඹ්තභ ආර්ථි ිනශලේඥ ක්ශේත්රඹක් 
තුිබ්ත, එ්ත දෘසටි ශෝණඹකි්ත ඵරනහ නේ අපි 
ශදඹහහයඹකි්ත ඵර්තන ඕනෆ. ප්රථභශඹ්තභ අපි ඵර්තනට ඕනෆ 
යහජය මරය ශභනහයණඹ - fiscal management- ඳළත්ශත්ත. 
ශදනු අපි ඵර්තන ඕනෆ, හර් ආර්ථි ිනයරයඹ්ත 
ශභනහයණඹ - management of macroeconomic variables - 
ඳළත්ශත්ත.   

ිනශලේශඹ්තභ රු ිශශඹෝජය හය බහඳතිතුභිශ,  ශභය 
අඹ ළශ , ආදහඹේ ිනඹදේ ශභනහයණශ  - income and 
expenditure management - ආදහඹේ ඳළත්ත දිවහ අපි ප්රථභශඹ්තභ 
ඵරමු.  

ර්තභහන ආණ්ඩු ක්ර ඵදු උඳශඹෝගී ය ශන, යහජය 
ආදහඹභ උත්ඳහදනඹ ය්තනට උත්හව යනහ. ිනශලේශඹ්තභ 
අඹ ළඹ හයහාලශ  4ශිශ ගුශේ ව්ත ශරහ තිශඵනහ යහජය 
ආදහඹභ උත්ඳහදනඹ ය්තනට උත්හව ය්තශ්ත ක්ර ඵදු - 
indirect taxes - උඳශඹෝගී ය ශන කිඹරහ. ඳළවළදිලිභ අපි 
ව්ත ය්තනට ඕනෆ, ක්ර ඵදු කිඹ්තශ්ත regressive tax  එක් 
ඵ. ඒ කිඹ්තශ්ත ප්රතිහමී tax  එක්. දුේඳත්, ශඳොශවොත් 
ආදහඹේ ශේදඹකි්ත ශතොය වළශභෝටභ එ වහ භහන දඬුේ 
ශදන ක්රභඹක් තභයි ශේ ක්ර ඵධද; - regressive tax එ. ඒ ිශහ  
ශේ ආණ්ඩු ක්ර ඵදු තුිබ්ත යජශ  ආදහඹේ උත්ඳහදනඹ ය්තනට 
උත්හව කිරීභ ඇත්ත ලශඹ්තභ භභ දකි්තශ්ත ඉතහභත්භ 
ිශ්තදිත, ඳවත් රිඹහක් වළටිඹටයි. ශරෝශ  යජඹක් ආදහඹේ 
උත්ඳහදනඹ ය්තනට උඳශඹෝගී ය ්තනහ ර් හධහයණ 
ක්රභඹ ්තශ්ත ප්රතිශීලී ඵදු ක්රභඹයි; progressive tax system 
එයි.  

අද ප්රතිශීලී ඵදු ක්රභඹ ඳළත්තට දභරහ ශේ යශට් ජනතහශේ 
ආදහඹේ භට්ටභ කුභක් වුණත්, වළශභෝටභ එ වහ භහන 
රරහ, ශේ යශට් පුාචි භනුසඹහශේ ඵඩට වන ක්ර ඵදු දිඹත් 
යමි්ත ශේ අඹ ළඹ පුාචි භනුසඹහට භවහ ඵයඳතශ 
අහධහයණඹක් සිදු යනහ කිඹන එ භභ ශේ අසථහශේ ජ 
ප්රහල යනහ. ඒ හශේභ ශේ හ තිශඵන ක්ර ඵදු තුිබ්ත 
ිනශලේශඹ්තභ ශේ යශට් ජනතහශේ ආශඹෝජන ධහරිතහට, ඉතිරි 
කිරීශේ ලක්තිඹට අිශසි ඵර ඳෆභක් සිදු යරහ තිශඵනහ කිඹන 
එ භභ ශේ අසථහශේ ජ ප්රහල යනහ.  

රු ිශශඹෝජය හය බහඳතිතුභිශ, ඒ හශේභ භභ ශේ 
අසථහශේ ජ භතක් ය්තනට ළභළති හයණඹක් තිශඵනහ. ඳසු 
ිනඹ දහ ඇශභරිහ එක්ත් ජනඳදශ  ඳළළත්වුණ භළතියණශ  ජ 
ඇශභරිහ එක්ත් ජනඳදශ  ජනතහ අ්තත ිශ්තදිත, අ්තතහ ජ 
දක්ෂිණහාශි ආර්ථි ාල්ඳඹ ඳළත්තට දභරහ, ශඳෝතු්තට 
ඵදු වන රඵහ  ජභ ඳළත්තට දභරහ, භධයභ ඳ්තතිඹට රන 
ඔඵහභහ යජඹ ිලහි ශශේ පුාචි භනුසඹහට වන රඵහ ශදන යුඹක් 
ඇශභරිහශත් ිලහි ්තනට ඕනෆ කිඹරහ ඒ අඹත් පිිබශන 
තිශඵන ිශහයි. නමුත් අද අශේ යට ඳහරනඹ යන යජඹ ශභොක්ද 
ය්තශ්ත? ශේ යජඹ ක්ර ඵදු වයවහ ශේ යශට් කුඩහ, ිනලහර ෆභ 
සිඹලු ශදනහභ එභ තළනට දභරහ වළශභෝභ ආර්ථි ලශඹ්ත, 
භහජීඹ ලශඹ්ත තරහ ශඳශන යුඹක් රිඹහත්භ ය තිශඵනහ 
කිඹන එ භභ ශේ අසථහශේ ජ ව්ත ය්තනට ළභළතියි. 

රු ිශශඹෝජය හය බහඳතිතුභිශ, ිනශලේශඹ්තභ ආණ්ඩු 
ක්ර ඵදු ඳන්තන ශරොකු දක්තහක් ඉසභතු යරහ තිශඵනහ. 
නමුත් ආණ්ඩු ශභොශවොතටත් උත්හව ය නළවළ, ඵදු දළර 
ඳළවළය වරින, -ශේ යශට් සුවක් ජනතහශේ ඳළවළය වරින රද 
ඵදු- අඹ ඵදු දළරට එතු ය්තන. ඒ වහ කිසිභ ක්රභඹක් ඇතුශත් 
යරහ නළවළ; කිසිභ ක්රභඹක් ඉදිරිත් යරහ නළවළ.  

රු ිශශඹෝජය හය බහඳතිතුභිශ, 2011 ශදළේඵර් 

31ශිශ දහ න ිනට ශේ යශට් ඳළවළය වරින රද ඵදු ප්රභහණඹ 

රුපිඹල් මිලිඹන 94,000යි. -රුපිඹල් ිලලිඹන 94යි-. ඒහශ  දඩ 

මුදර රුපිඹල් මිලිඹන 45,000යි. -රුපිඹල් ිලලිඹන 45යි-. රු 

ිශශඹෝජය හය බහඳතිතුභිශ, එශවභ නේ අද ශේ යජඹ 

රිඹහත්භ ය තිශඵන ඵදු යුවඹ - tax structure එ - ඵදු 

යහමු - tax framework  එ- ිශර්භහණඹ ය තිශඵ්තශ්ත ඇති 

වළකි ජනතහ අධි ශඳෝතු්ත ඵට ඳත් ය්තනටත්, නළති ඵළරි 

ජනතහ නළති ඵළරිභ කිඹන භවහ භය උගුශල් හිය ය්තනටත් 

කිඹන එ භභ ශේ අසථහශේ ජ ප්රහල ය්තනට ළභළතියි.  

රු ිශශඹෝජය හය බහඳතිතුභිශ, අපි එ ඳළත්තකි්ත 

යහජය ආදහඹභ ළන ථහ යනහ. අපි දළ්ත යහජය ිනඹදභ ඳළත්තට 

අධහනඹ ශඹොමු ය්තනට ඕනෆ. ශභොශවොතට හිතරහ ඵර්තන, 

ශේ යජඹ රිඹහත්භ යන ආදහඹේ ිනඹදේ ළඩ ටවන ළන. 

ිනශලේශඹ්තභ ිනඹදේ ක්ශේත්රඹ දිවහ ඵළලුහභ ශඳශනනහ, එ 

ඳළත්තකි්ත ර්තන ිනඹදේ තිශඵනහ. තත් ඳළතතකි්ත ප්රහේධන 

ිනඹදේ තිශඵනහ. ශරෝශ  ඕනෆභ යටක්, ඕනෆභ ආර්ථි 

ිනශලේඥශඹක් පිිබ්තනහ හයණහක් තභයි ප්රහේධන ිනඹදේරට 

ළඩි ඵයක් දළේශභොත් තභයි යටක් දියුණු ශ්තශ්ත කිඹන එ. 

ර්තන ිනඹදේ ර්ධනඹ කිරීශභ්ත යට  දියුණුක් හක්හත් 

කිරීභ අභහරුයි.  

අශේ යශට් ර්තන ිනඹදේ ප්රතිලතඹ දිවහට භභ අධහනඹ 

ශඹොමු ය්තනට ළභළතියි. 2011 එඹ සිඹඹට 71.8යි. 2012 එ 

සිඹඹට 72යි. 2013  ජ එඹ සිඹඹට 71 ර්තන ිනඹදේ ප්රතිලතඹක් 

ඉරක් ය තිශඵනහ. නමුත් ප්රහේධන ිනඹදේරට ශභොක්ද 

ශරහ තිශඵ්තශ්ත? එඹ 2011  ජ සිඹඹට 29යි; 2012  ජ සිඹඹට 

28යි. 2013  ජ සිඹඹට 30 ප්රහේධන ිනඹදභක් ඉරක් ය 

තිශඵනහ. ශේ ර්තන ිනඹදේලි්ත භහ ශඳ්තනුේ ය්තන 

ළභළතියි, ශඳොලී ශවීේ ප්රතිලතඹ ශොඳභණද කිඹරහ. එඹ 2011 

 ජ සිඹඹට 35.4යි; 2012  ජ සිඹඹට 35යි. ඒ හශේභ 2013  ජ සිඹඹට 

35.1යි.  

එඳභණක් ශනොශයි. ශේ යජඹ ඹට ශත් අද ශනශොට යහජය 

ආඹතන කික් ඳහඩු රඵනහ. SriLankan Airlines එ මිලිඹන 

17,000ක් මිහි්ත රාහ ආඹතනඹ මිලිඹන 1900ක්, ිනදුලිඵර 

භණ්ඩරඹ මිලිඹන 43,722ක් ඳහඩු රඵනහ. එඳභණක් ශනොශයි. 

ිශජ ශතල් ාසථහ, භනහ භන භණ්ඩරඹ ඒ හශේභ දුේරිඹ 

ශදඳහර්තශේ්තතු ඹනහ ජ ආඹතන කික් අද ඳහඩු ිනඳිනහ. ළට් ඵදු 

ායහ ිශහ අශේ යටට රුපිඹල් මිලිඹන 39,000ක් අහිමි ශරහ 

තිශඵනහ. එශවභ නේ ශේ යශට් පුාචි භනුයඹහට ක්ර ඵදු 

ඳටරහ, ඒ ක්ර ඵදුලි්ත රළශඵන ආදහඹශභ්ත ශේ ආණ්ඩු 

ය්තශ්ත ශභොක්ද? ය්තශ්ත ඳහඩු රඵන ආඹතන තදුයටත් 

ශඳෝණඹ කිරීභයි. ිශජ ශතල් ාසථහ තුිබ්ත අද ශේ යශට් 

දූණඹ ායහ ශවොයභ ිනසි වතය ඳළඹභ, තු්තසිඹ වළටඳස 

දශභ යහේත වී තිශඵන ශභොශවොත ආණ්ඩු ශභොක්ද 

ය්තශ්ත? ආදහඹේ භට්ටභ ශනොරහ ශේ යශට්  භසත 

ජනතහශේ ය පිට ක්ර ඵදු, ප්රතිහමි ඵදු ඳටරහ ශේ යශට් 

ජනතහ මිරිරහ මිරිරහ, ඒ මිරිකීභ තුිබ්ත රඵහ ්තනහව 

ආදහඹභ තුිබ්ත ශේ යශට් එක්තයහ ප්රභ ඳළරළ්තතිඹක් ිනතයක් 

සුිනවයණඹ රළබීභයි අද අශේ යශට් රිඹහත්භ ශ්තශ්ත කිඹන 

එ ශේ අසථහශේ ප්රහල ය්තන ඕනෆ. ඒ තභයි ආණ්ඩු 

ය්තශ්ත. 

රු ිශශඹෝජය හය බහඳතිතුභිශ, ර්තභහන යජඹ 

ශඵොශවොභ ඕනෆමි්ත ඳේශඳෝරි වනහ අඹ ළඹ හිඟඹ දශ 

ශධශීඹ ිශසඳහදනශ  ප්රතිලතඹක් වළටිඹට එ්තන එ්තනභ අඩු ය 

927 928 

[රු ිතත් ශප්රේභදහ භවතහ] 
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්තන ටයුතු ය තිශඵනහ කිඹරහ. එඹ 2011  ජ සිඹඹට 6.9යි; 

2012  ජ සිඹඹට 6.2යි. 2013  ජ සිඹඹට 5.8ක් ඉරක් ය 

තිශඵනහ. ඒ ඇත්ත. අඹ ළඹ හිඟඹ දශ ශධශීඹ ිශසඳහදනශ  

ප්රතිලතඹක් වළටිඹට අඩු ය ්තනට ශේ ආණ්ඩු ශඵොශවොභ 

හර්ථ ටයුතු ය තිශඵනහ. ඒ ය තිශඵ්තශ්ත 

ශොශවොභද? භෘධධි වනහධහයඹ ළඩි ය නළවළ. ශඳොශවොය 

වනහධහයඹ ළඩි ය නළවළ. ිශඹඟශඹ්ත පීඩහ ිනඳි ජනතහට රඵහ 

 ජරහ තිශඵ්තශ්ත ශොච්යභක්. භවශඳොශ ශියත්ඹ -ශියධහයඹ- 

ළඩි ය නළවළ. යහජය ශේ ළටුේ ළඩි ය නළවළ. ඒ අඹට 

ශොච්යේ  ජභනහක් ිනතයක් රඵහ  ජරහ තිශඵනහ. ගුරු ළටුේ 

ිනභතහ ිනහ නළවළ. ිනරහභ ළටුේ ිනභතහ ිනහ නළවළ. එක්ත් 

ජහති ඳක් ආණ්ඩු තුිබ්ත රඵහ දු්තනු ශනොමිශල් දිහ ආවහයඹ   

අද ේඳහදු යරහ. ශොින ිනරහභ ළටුඳට මුදල් ශ්ත යරහ නළවළ. 

එශවභ නේ රු ිශශඹෝජය හය බහඳතිතුභිශ, භළතියණ 

ශේදිහක් ශේදිහක් ඳහහ යශට් ජනතහට ශදනහඹ කිඹපු 

සුඵහධන භල්ර ේඳහදුට රක් යරහ, මර කහතනඹට රක් 

යරහ අඹ ළඹ හිඟඹ අඩු ය ත්තහඹ කිඹන එ භවහ ශරොකු 

ශදඹක් ශනොශයි කිඹන එ භහ ශේ අසථහශේ ප්රහල ය්තන 

ළභළතියි.  

රු ිශශඹෝජය හය බහඳතිතුභිශ, භශේ ථහ 

ආයේබශ  ජභ භභ ඔඵතුභහට ප්රහල ශහ, අඹ ළඹක් ළන ථහ 

යන ිනට එ ඳළත්තකි්ත යහජය මරය ශභනහයණඹ ළන - 

fiscal management -  අපි ඵර්තන ඕනෆ  කිඹරහ. ඒ හශේභ අපි 

හර් ආර්ථි ිනයරයඹ්ත ශභනහයණඹ  - management of 

macroeconomic variables - ශදත්  අපි ඵර්තනත් ඕනෆ. භභ 

ළභළතියි, ඒ පිිබඵ භශේ අදවස ශේ අසථහශේ ඉදිරිඳත් 

ය්තන.  

රු ිශශඹෝජය හය බහඳතිතුභිශ අද න ිනට ආණ්ඩු 

කිඹනහ, උධධභනඹ අඩු ය්තන ශේ ආණ්ඩු ටයුතු ය 

තිශඵනහ කිඹරහ. උධධභනඹ ළන ථහ යන ිනට උධධභන 

ර් ණනහක් තිශඵනහ. පිරිළශඹ්ත තල්ලු වුණු උධධභනඹ - 

cost-push inflation, ඉල්ලුශභ්ත ඇදුණු උධධභනඹ - demand-

pull inflation,  ළටුේ උධධභනඹ - wage inflation - තිශඵනහ.  

දළ්ත ආණ්ඩු ශඳ්තනුේ යනහ, 2008  ජ සිඹඹට 22.6ක් තිුවණු 

උධධභනඹ 2009 න ිනට සිඹඹට 3.4 දක්හ අඩු ය ඇති ඵ. 

සිඹඹට 84.9 අඩු කිරීභක්  ය්තන ආණ්ඩු භත් ශරහ 

තිශඵනහඹ කිඹනහ. ශොශවොභද, ශේ ආලසයර්ඹත් ශ්රී රාහ ශේ 

ශේ ඓතිවහසි උධධභන ශේඹ ශේ තයේ ඉක්භනට අඩු ය්තන 

ශේ ආණ්ඩු ටයුතු ය තිශඵ්තශ්ත?  

රු ිශශඹෝජය හය බහඳතිතුභිශ, නල් සත්තය ණිතභඹ 

ිතල්භහට්  එක්  රිඹහත්භ  ය තභයි  අද උධධභනඹ ණනඹ 

කිරීභ ය තිශඵ්තශ්ත. ඒ මික් ළඵෆ ායහ ශල්න ඉදිරිඳත් 

යරහ ශනොශයි. ඹථහර්ථහ ජ ශනොන මිථයහහ ජ උධධභන  

ායහ ශල්න ඉදිරිඳත් යරහ ඳේශඳෝරි ව්තන අද ආණ්ඩු 

පිඹුරු ඳත් ස යරහ තිශඵනහ.  ශභොනහද  ශේ අඹ  යරහ 

තිශඵ්තශ්ත? ඳහු ිනඹ  හරඹ තුශ ශදතහක්භ උධධභනඹ 

ණනඹ යන ඳදනේ ර්ඹ ශනස යරහ තිශඵනහ. 1952 

ඳදනේ ර්ඹ 2002 ඵට ඳරිර්තනඹ ශහ, 2007-2008  

හරශ  ජ.  2011  ජ නළත  යක් 2006-2007 ලශඹ්ත ඳදනේ  

ර්ඹ ශනස ශහ.  

ඒ ිනතයක් ශනොශයි. උධධභනඹ ණනඹ ය්තනට  ස 

ශරුණු බහණ්ඩ  ඳළ අද වමුලි්තභ ශනස යරහ. භදයහය, 

ඳහන ර්, දුේශොශ ව භත්්රය ේපර්ණශඹ්තභ ඒ බහණ්ඩ  

ඳළශ්ත ඉත් යරහයි අද උධධභනඹ ණනඹ ය්තශ්ත.  

එශවභ නේ රු ිශශඹෝජය හය බහඳතිතුභිශ, අද ශේ ආණ්ඩු 

ථහ යන ඳේශඳෝරි වන උධධභන ශේඹට අභතය ළඵෆ 

උධධභනඹක්, ළඟවුණු උධධභන ශේඹක් අද අශේ යශට් 

තිශඵනහඹ  කිඹන එ භභ ශේ අසථහශේ ජ  ප්රහල ය්තන 

ළභළතියි.   

 රු  ිශශඹෝජය හය බහඳතිතුභිශ, භභ ශේ අසථහශේ 
තත් හර් ආර්ථි  ිනයරයඹක් පිිබඵ  ථහ ය්තන  

ළභළතියි. ළදත්භ macroeconomic indicator එක්  තභයි 
ිනකිකිඹහ  පිිබඵ  ප්රලසනඹ. භභ භශේ ථහශේ මුර ජ කිේහ අපි 
ඇත්ත ඇති ළටිශඹ්ත  ථහ ය්තන ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ  

කිඹරහ. ායහ ශල්නරට අනුකර ඇත්ත ලශඹ්තභ 
ිනකිකිඹහශේ අඩු වීභක්  සිදු ශරහ තිශඵනහ. ඒ පිිබඵ අපි 
යජඹට ප්රලාහ ඳශ  යනහ. 2005 ශර් සිඹඹට 7.2ක් තිුවණු 

ිනකිකිඹහ  ප්රතිලතඹ 2010  ජ සිඹඹට 4.9  දක්හ අඩු ය  තිශඵනහ.  
වළඵළයි ිනකිකිඹහ ප්රතිලතර ළඟවුණු බඹාහය ප්රලසනඹක් 
තිශඵනහ. ඒ ප්රලසනඹ තභයි තරුණ ිනකිකිඹහ - youth 

unemployment. රභ ඵරලක්ති  ාණන ඹ පිිබඵ  2011 
හර්ෂි හර්තහට අනු අවුරුදු 15-24  අතය ඹළති, තරුණ  
ිනකිකිඹහ  ප්රතිලතඹ පිරිමි්ත අතය  සිඹඹට 12.9යි. තරුණිඹ්ත අතය 
සිඹඹට 24.8යි.  ඒ ිශහ  තමු්තනහ්තශේරහශේ ආණ්ඩුට අද  

ිනකිකිඹහ  තුය්ත  ය්තනට,  ිනකිකිඹහ අභ ය්තනට  ජහති  
ප්රතිඳත්තිඹක් නළවළ.  

රු ිශශඹෝජය හය බහඳතිතුභිශ, අනුයට ඳභණක් සීභහ  

ශරහ තිුවණු ඒ ේඳත් යණසිාව ශප්රේභදහ භළතිතුභහශේ යුශ  
ඇඟලුේ ේවල් 200  ළඩටවන  වයවහ  එදහ යට ශට්භ යහේත 
යරහ  ිනකිකිඹහ තුය්ත යන මුළු යටභ ශශහ ත්  ඳළවළදිලි, 

ඒහඵධධ  ජහති  ප්රතිඳත්තිඹක් රිඹහත්භ  ශහ. නමුත්  රු 
ඇභතිතුභිශ, අද අශේ යශට් කිකිඹහ ායුතිඹ දිවහ ඵර්තන.  
ඔඵතුභහ ශේ  අශඵෝධ ය ්තන ඕනෆ. අශේ යශට් කිකිඹහ 

ායුතිඹ ශභොක්ද?  යහජය ශේඹ්ත  සිඹඹට 14ක් ඉ්තනහ . 
සඹා කිකිඹහර  ිශඹළශරන අඹ සිඹඹට 31.4ක් ඉ්තනහ. 
ශඳෞධලි අාලශ  සිඹඹට 40. 4ක් ඉ්තනහ.  ඒ හ ශේභ ශවීේ 

ශනොයන ෘහිණිඹ්ත - unpaid female workers - සිඹඹට 11ක් 
ඉ්තනහ. එශවභ නේ රු ඇභතිතුභිශ, අශේ යශට් කිකිඹහ 
ිශයුක්තිඹ්තශ්ත සිඹඹට 71.8ක් ඉ්තශ්ත  ශඳෞධලි අාලශ  
ව සඹාකිකිඹහ ක්ශේත්රශ යි. [ඵහධහ කිරීභක්]  ඔඵතුභහ ශේ 

ථහශේ ජ පිිබතුරු ශද්තන. ශඳෞධලි අාලශ  කිකිඹහ 
උත්ඳහදනඹ ය්තන, ශේ යශට් න ආශඹෝජන දිඹත් ය්තන,  
සඹා කිකිඹහ  ක්ශේත්රඹ දියුණු ය්තන ශභොනහද ශේ ආණ්ඩු 

රඵහ  ජ තිශඵන දිරි ළ්තවීේ, ශභොනහද රඵහ  ජ  තිශඵන ලක්තිඹ 
කිඹරහ භභ  රු ඇභතිතුභහශ්ත අවනහ. ඇත්ත ලශඹ්තභ රු 
ඇභතිතුභිශ,  ඔඵතුභ්තරහ  ඒ පිිබඵ  ඳළවළදිලි ඒහඵධධ  

ළඩටවනක් දිඹත්  යරහ නළවළ.  භභ  ඒ හයණඹ ඔඵතුභහශේ 
අධහනඹට ශඹොමු යනහ.  

ආණ්ඩු ශඵොශවොභ රසණට ඳේශඳෝරි වනහ, භවහ 

ඳරිභහණශ  යහඳෘති  - mega projects - රිඹහත්භ  යනහඹ 
කිඹරහ. ඒ වළභ  යහඳෘතිඹක්භ  පිට යටි්ත ඵධධ ණඹ අයශනයි  
රිඹහත්භ  ය්තශ්ත. You  are subjecting this country to tied 
loans.  ඵධධ ණඹ කිඹ්තශ්ත ශභොක්ද? අල්ශඳශනත්ශත් ඉරහ, 

ඉදිට්ශට් ඉරහ, හවනශ  ඉරහ,  පුහුණු, නුපුහුණු ේරු 
රභඹ දක්හ වළභ එක්භ ශේ යටට පිට යටි්ත  ශනළල්රයි ශේ 
ළඩටව්ත රිඹහත්භ ය්තශ්ත.  [ඵහධහ කිරීභක්]   ශඳොේඩක්   

්ත ශද්තන. භට  ජර්ක  ඉදිරිඳත්  කිරීභක් ය්තන  තිශඵනහ. 
ශේ අසථහශේ ජ  භභ ඔඵතුභහශ්ත ප්රලසනඹක් අව්තන ළභළතියි.  
භවහ ඳරිභහණ  යහඳෘති ශභඳභණ රිඹහත්භ  ශනහ නේ, 

ශභඳභණ  mega projects  රිඹහත්භ  ශනහ නේ  ශෝ රු 
ඇභතිතුභිශ, Local Multiplier Effect එ? ශෝ Local 
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Multiplier Effect එ? වේඵ්තශතොට යහඹ වළදුණහඹ කිඹරහ 
වේඵ්තශතොට ඵර  ප්රශධලශ  ේරුහට, පුහුණු-නුපුහුණු 
රමිඹහට කිසිභ වනඹක් රළුවශණ් නළවළ.  

ේ උදහ ළඩටවන රිඹහත්භ  ශන ශොට හය ිනට 
ශශශ්තදහශේ මුදල් ඳසුේිලඹටත් මුදල් එතු වුණහ. භවහ 
ශරොකුට mega projects ළන ඳේශඳෝරි ළහුහට mega 

projectsලි්ත local economic multiplier impact එක් -
ප්රහශධශීඹ ආර්ථිඹට ධනහත්භ, ගුණහත්භ, වයහත්භ 
එතුක්- වුශණ් නළවළයි කිඹන එ භභ ශේ අසථහශේ 

ශඵොශවොභ  කීශභ්ත ප්රහල ය සිටිනහ. හර් ආර්ථි 
ිනයරයඹ්ත ළන ථහ යන ශොට- [ඵහධහ කිරීේ] හර් ආර්ථි 
ිනයරයඹ්ත ළන ථහ යන ශොට- [ඵහධහ කිරීේ] භභ නහටු 

ශනහ, කුඩහ ර භහ ඩහ ත්තු අසර් භළතිතුභහට ශේ හ ර් 
ආර්ථි ිනයරයඹ්ත පිිබඵ භනහ අශඵෝධඹක් නළති එ ළන. 
භභ එතුභහශ්ත ඉල්ලීභක් යනහ, පුසතහරඹට ිනහිල්රහ 
ශවොට කිඹරහ, ඵරරහ භහත් එක් හද, ිනහද ය්තන එ්තනඹ 

කිඹහ. රු ිශශඹෝජය හය බහඳතිතුභිශ, එශවභ නේ හර් 
ආර්ථි ිනයරයඹ්ත පිිබඵ- 

 
ෙු අල්වාජ් ඒ.එා .එම්. අනර් භවතා 
(ரண்நெறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 
නිනඹෝජ කායක බාඳතිතුභා 
(குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Order, please! There is a point of Order being raised 

by the Hon. Azwer. 

 

ෙු අල්වාජ් ඒ.එා .එම්. අනර් භවතා 
(ரண்நெறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

භශේ නභ ව්ත ශ ිශහයි භභ ශේ අව්තශ්ත. එතුභහ 
උස ත්තද, ිලභ දළේභහද කිඹරහ ශනොශයි භභ අව්තශ්ත. 
වේඵ්තශතොටට යහඹක් එන එට ිනරුධධද? අ්තන ඒයි අපි 

අව්තශ්ත. 

 

නිනඹෝජ කායක බාඳතිතුභා 
(குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

That is not a point of Order. Hon. Sajith Premadasa, 
you carry on with your speech. 

 
ෙු ජිත් නප්රේභදා භවතා 
(ரண்நெறகு சஜறத் தறசரம) 

(The Hon.  Sajith Premadasa) 
රු ිශශඹෝජය හය බහඳතිතුභිශ, භභ නළත යක් කිඹන 

ථහ ශභඹයි. හර් ආර්ථි ිනයරයඹ්ත පිිබඵ භනහ දළනුභක් 
තිශඵන පුධරඹ්තට භභ ශේ කිඹන ථහ ඳළවළදිලි ශනහ. ශේ 
ආණ්ඩු ත දුයටත් කිඹනහ, ශේ යශට් ආර්ථි ර්ධන ශේඹ 

ශඵොශවොභ ශීඝ්රශඹ්ත ඉවශ ඹනහඹ කිඹරහ.  

රු ඇභතිතුභහශේ අධහනඹ භභ ශඹොමු ය්තන ළභළතියි 
economic growth rate එ ළන. ඔඵතුභහ inflation එ එතු 
ශ -උධධභනඹට ණ්ත වදපු- ිශසඳහදිතශ  අධභනඹ ශක්්ත්ර 
යශනයි ශේ economic growth rate එ ළන ථහ ය්තන 
ඕනෆ. එශවභ නේ ිශසඳහදිතශ  අධභනඹ ළන ථහ යන 

ශොට 2005 සිඹඹට 9.9ක් තිුවණු ආර්ථි ර්ධන ශේඹ 2012 
ශන ශොට සිඹඹට 7 දක්හ අඩු ශරහ තිශඵනහ. ඒ ශශේ 
ශතත් සිඹඹට 9, සිඹඹට 8, සිඹඹට 7 ආර්ථි ර්ධන 
ශේඹක් රිඹහත්භ යනහඹ කිඹන එ ශවො ශදඹක්. රු 
ිශශඹෝජය හය බහඳතිතුභිශ, ශේ ආර්ථි ර්ධන ශේශඹ්ත 
ශේ යශට් ජනතහශේ ළඵෆ තත්ත්ඹ පිිබිලඹු ්තශ්ත නළවළ; 
ඉසභතු ශ්තශ්ත නළවළ.  

රු ඇභතිතුභිශ, භභ ිනශලේශඹ්තභ ඔඵතුභහශේ අධහනඹ 
ශඹොමු ය්තනට ඕනෆ, 2009 - 2010 ෘවඹ ආදහඹේ ිනඹදේ 
මීක්ණඹ පිිබඵ. ශේ යශට් ජහති ආදහඹශභ්ත සිඹඹට 
54.1ක් භුක්ති ිනඳි්තශ්ත ශේ යශට් ශඳොශවොත්භ සිඹඹට 20යි.  ශේ 
යශට් දුේඳත්භ සිඹඹට 20 භුක්ති ිනඳි්තශ්ත ශේ යශට් ජහති 
ආදහඹශභ්ත සිඹඹට 4.5ක්. 

භභ රු ඇභතිතුභහශේ අධහනඹ ශඹොමු ය්තනට 
ළභළතියි, ෘවඹ ආදහඹේ, ිනඹදේ මීක්ණඹ ශදට. ඒ ළන 
ඵරන ශොට 2006 - 2007 මීක්ණඹ තිශඵනහ. 2009 - 2010 
මීක්ණඹ තිශඵනහ. ශේ මීක්ණ ශදභ දිවහ ඵළලුහභ 
ආවහය ිනඹදේ, ආවහය ශනොන ිනඹදේ -ශේ සිඹල්රක්භ ඵළලුහභ- 
ෘවඹ ිනඹදභ 2010 ශන ශොට සිඹඹට 36.5කි්ත ර්ධනඹ 
ශරහ තිශඵනහ. ශේ ායහ ශල්න දිවහ ඵළලුහභ අඳට ඳළවළදිලි 
ශනහ, ශේ ආර්ථි ර්ධන ශේඹ ළන වුරු වුරුත් 
ඳේශඳෝරි ළහුහට ෘවඹ ජීත් ශන ජනතහ අද ආර්ථි, 
භහජයීඹ පීඩනඹ ිශහ තළලිරහ, ශඳොඩි ශරහ, මිරිකිරහ, 
ශෝතශරහ ඳළත්තට වීසි ශරහ තිශඵන ශභොශවොතක්ඹ කිඹහ. 
ඒ ිශහ භභ ඔඵතුභහශේ අධහනඹ ශේ හයණඹ ශශයහි ශඹොමු 
ය සිටිනහ. අඩුභ ණශ්ත ඳරිපය ඇසතශේ්තතුක් ශවෝ 
ඉදිරිඳත් ය මීට ළඩිඹ වන ප්රභහණඹක්, මීට ළඩිඹ ලක්තිඹක් 
අශේ යශට් රක් 200ක් ව සුවක් ජනතහට රඵහ ශද්තනට 
තමු්තනහ්තශේරහ ළඳ  ශ්තනඹ කිඹරහ භභ ශේ අසථහශේ ජ 
ඉල්ලීභක් යනහ.  

රු ිශශඹෝජය හය බහඳතිතුභිශ, හර් ආර්ථි 
ිනයරයඹ්ත - macroeconomic variables - ළන ථහ යන 
ශොට අඳට ශශශ ශලේඹ අභත ය්තනට ඵළවළ. රු 
ඇභතිතුභිශ, අද ශශශ ශලේඹ පිිබඵ ඔඵතුභහ කිඹ්තශ්ත 
ශභොක්ද? 2010 ව  2011 ත් ර, දශ ශධශීඹ ිශසඳහදනශ  
ප්රතිලතඹක් වළටිඹට 2010 ර්ශ  ශශශ ශලේඹ ෘණ 9.7යි. 
2011 ර්ශ  ශශශ ශලේඹ ෘණ 16.4යි. සිඹඹට 70 
ර්ධනඹක්.  

රු ඇභතිතුභිශ, ශභොක්ද අඳනඹන ාර්ධන භණ්ඩරඹ 
ය්තශ්ත? ශශශ ශලේඹ අඩු ය ළනීභට Export 
Development Board එශ්ත -ඒ ආඹතනශඹ්ත- රිඹහත්භ 
ය්තනට ඕනෆ, මුය රිඹහ දහභඹක්. ඒ මුය අයමුණු හක්හත් 
ය ළනීභ වහ අද EDB එ ටයුතු යනහද?  

එක්දවස නසිඹ ඳණස ණ්තර, වළට ණ්තර  
ජඳහනශ   ශඹොෂීඩහ අභළතිතුභහ MITI  කිඹන ආඹතනඹ - 
Ministry of International Trade and Industry -  ිලහි ශහ.    

ඔඵතුභ්තරහ  ශඳොේඩක්  internet   එට ිනහි්ත ඕහ  ශොඹහ  
ඵර්තන.  ශඹොෂීඩහ අභළතිතුභහ ඒ  MITI  කිඹන ආඹතනඹ ිලහි  
ශශේ ශභොද? Export-led economic growth  එක් - අඳනඹන 
ශක්්ත්ර ය ත්  ආර්ථි ාර්ධනඹක්-  ජඳහනශ  දිඹත් 
ය්තනටයි. එශේ නේ,  රුණහය අඩු ණශ්ත  ජඳහනශ  
MITI  කිඹන ආඹතනශඹ්තත්   ඳහඩේ ඉශන ශන ශේ යශට්  
අඳනඹන ාර්ධන භණ්ඩරඹ ශේ  යශට් අඳනඹන ක්ශේත්රඹ  
ර්ධනඹ  ය්තනට   ටයුතු යන ප්රමු   ආඹතනඹක් ඵට 
ඳත් ය්තනටඹ කිඹහ භභ  ඔඵතුභහශ්ත ඉල්ලීභක් යනහ.  

  රු ිශශඹෝජය හය බහඳතිතුභිශ, අඹ ළඹ ශල්නශඹ්ත 
ප්රහල වුණහ, අඳනඹන ශශ ශඳොශ  ිනිනධහාගීයණඹ -export 

931 932 

[රු ිතත් ශප්රේභදහ භවතහ] 
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market diversification - ළන.  භභ අව්තනට ළභතියි,  අශේ 
unit cost  එ  ර්ධනඹ ශනහ නේ, අපි අඳනඹන ශශ ශඳොශ 
ර්ගීයණඹට රක් ය්තශ්ත ශොශවොභද කිඹරහ. ඒ 
පිරිළඹ  ර්ධනඹ ශනහ නේ අපි  ශරෝ ශශශ  ශඳොශශේ  
තය ය්තශ්ත ශොශවොභද? ශශ ශඳොශල් රිඹහත්භ  
ය්තනට අශේ යට  දිඹත් යන රිඹහදහභඹ ශභොක්ද?    
ශභොක්ද අශේ යශට් දර්ලනඹ?  ඒ හශේභ රුපිඹශල්  අප්රභහණඹ 
වීභ  ිශහ ශේ යටට  එන අමු ්රයර මිර - raw material cost  
එ-  අද එ්තන එ්තනභ  ර්ධනඹ ශරහ.  අශේ අඳනඹනඹ්ත 
ර්ධනඹ  ශනහ ශනුට  අද අශේ යශට් අඳනඹන ක්ශේත්රඹට 
භවහ තර්ජනඹක් එල්ර ශරහ  තිශඵනහඹ කිඹන හයණඹ  
ඔඵතුභහ  වඳුනහ ්තනට ඕනෆ.  

 රු ිශශඹෝජය හය බහඳතිතුභිශ, අඹ ළශ  ව්ත 
ශනහ, ඇඟලුේ ක්ශේත්රශ  ශයදි පිිබ ක්ශේත්රශ  අඳනඹන  
ර්ධනඹ ඉදිරි ය තුන තුශ US Dollars මිලිඹන 5000  
ඉරක්ඹ යහ ඹනහඹ කිඹහ. ඒ ඉරක්ඹ යහ ඹ්තනට  නේ,   

ශේ ය  තුන ඇතුශත අඳ ශයදිපිිබ අඳනඹන ක්ශේත්රශ   සිඹඹට 
19.3 ර්ධනඹක්  රඵ්තනට  ඕනෆ. වළඵළයි,  රු ඇභතිතුභිශ, 
2000 - 2011  අතය   අවුරුදු 11 හරඹ තුශ අඳ රළබූ  අඳනඹන  

ර්ධනඹ සිඹඹට 40.5යි.  එශවභ නේ ශේ  ශඩොරර් මිලිඹන 5000 
ඉරක්ඹට  ඹන භන   ඹථහර්ථහ ජ ද කිඹහ භභ  ඔඵතුභහශ්ත 
අව්තනට ළභළතියි.   

රු ඇභතිතුභිශ, භභ තත් රුණු කිහිඳඹක්  ඉදිරිඳත් 
ය්තනට ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ. ිනශලේශඹ්තභ ආනඹන 

 ක්ශේත්රඹ ළන. ඔඵතුභහ ද්තනහ, ඔඵතුභ්තරහශේ  යජශඹ්ත "අපි 
මු-යට නඟමු" ළඩ පිිබශශ රිඹහත්භ යන ඵ. 
ශධශීඹත්ඹට මුල් තළන  ජරහ, ජහති හිවතෂීත්ඹ, ජහති 

භහභත්ඹ. ජහතයහරඹ  මුදු්තඳත් ය ශන ශේ යශට්   
ආවහයශඹ්ත වහ ඒ සිඹල්ශර්තභ  සාඹශඳෝෂිත  යටක් ිලහි කිරීශේ 
භන රිඹහත්භ යනහඹ කිඹහ යජඹ  ප්රහල යනහ.   

භහ ඔඵතුභහට කිඹ්තනට ළභතියි,  ශේ යටට ආනඹනඹ ශ 
ඳහරිශබෝින බහණ්ඩ ළන.   2000 ව 2001 ර් ත්තහභ,  2000 
ර්ශ  ජ US Dollars   මිලිඹන 1027 ඳහරිශබෝින බහණ්ඩ ශේ  

යටට ආනඹනඹ ය තිශඵනහ.  ශේ ර්ධනඹ ශරහ තිශඵනහ,  
US Dollars   මිලිඹන3654 දක්හ. එඹ සිඹඹට 255 ර්ධනඹක්.  
ආවහයඳහන ළන ථහ යන ශොට,  ර්  2000ත් 2011ත්  අතය  
හරඹ තුශ US Dollars  මිලිඹන  566 සිට 1567 දක්හ  

ආවහයඳහන අශේ  යටට  ශ්තවීභ -ආනඹනඹ කිරීභ-  සිඹඹට 
177කි්ත ර්ධනඹ ශරහ තිශඵනහ. ශේ ිනධිඹට ආවහයඳහන  
ආනඹනඹ ර්ධනඹ ශනශොට ශොශවේද  "අපි මු -යට නඟමු" 

ළඩ පිිබශශ? ශොශවේද ශධශීඹ සඹාශඳෝෂිත ආර්ථිඹ?  
ශොශවේද ජහති භහභත්ඹ?  ශෝ ශධල හිවතෂීත්ඹ?  ශේහ 
යනරට  ඳභණයි  සීභහ ශරහ තිශඵ්තශ්ත. ශේ ආණ්ඩු ශධල 

භහභත්ඹ, ශධල හිවතෂීත්ඹ   ළන  ශොච්යය  ඳේශඳෝරි 
ළහුත්, ශොච්යය පුයහයේ ශදඩුත්, ප්රශඹෝින ළඩ 
පිිබශශල්  වයවහ    යනරට  සීභහ වුණු ශේ ඉරක්ඹ්ත    

රිඹහ්තරට ඳරිර්තනඹ ය ඉරක්ත ළඩටවනක් 
රිඹහත්භ ය්තනට දළඩි ශර  අශඳොශවොත් ශරහ  
තිශඵනහඹ කිඹන එ  භහ ප්රහල ය්තනට ළභළතියි.  

 ශේ අසථහශේ ජ  භභ රු  ඇභතිතුභහශේ අධහනඹ ශඹොමු 
ය්තනට ළභළතියි, තත් ආර්ථි ප්රලසනඹක් පිිබඵ. ඒ 
තභයි ශතයපීශේ ප්රතිිනඳහඹ;  crowding out effect. අද යජඹ 
ශශ ශඳොශට  ිනහි්ත හණිජ ඵළාකුලි්ත හණිජ ණඹ රඵහ 

්තනහ.  හණිජ ණඹ රඵහ ්තනශොට  ශඳොලී අනුඳහතඹ ළඩි 
ශනහ;  ශඳොලී පිරිළඹ  ළඩි ශනහ. එතශොට  ශඳෞධලි 
ක්ශේත්රඹට සිධධ  ශ්තශ්ත ශභොක්ද?  ශඳෞධලි අාලඹට  

සිධධ ශ්තශ්ත ශභොක්ද? යජඹ ිනහි්ත ශේ මුරය ආඹතනලි්ත  

හණිජ  ණඹ රඵහ ්තනශොට  ශඳෞධලි ක්ශේත්රඹට ඒ රඵහ 

දිඹයුතු ප්රහේධන ේඳත; ඒ ශඳෞධලි අාලඹට රළිලඹ යුතු 
ේඳත් ටි අද අහිමි ශරහ තිශඵනහ. 

2002ත්-2011ත් අතය යජඹ ිනසි්ත හණිජ ඵළාකුලි්ත ණඹ 
රඵහ ළනීශේ ප්රතිලතඹ ර්ධනඹ ශරහ තිශඵනහ, සිඹඹට 

262.3කි්ත.  රු ඇභතිතුභහශේ අධහනඹ ශඹොමු ය්තනට භහ 
ළභළතියි, ඒ පුධර ණඹ ඵයතහ කිඹන ප්රලසනඹට. රු 
ඇභතිතුභිශ, 2006 ර්ශ   ජ ශේ යශට් වළභ පුයළසිඹකුභ යටට 

ණඹයි, රුපිඹල් 1,30,003ක්. 2006 ර්ශ   ජ රුපිඹල් 1,30,003ක් 
ණඹ වුණු අශේ යශට් ජනතහශේ ඒ පුධර ණඹ ප්රභහණඹ 
ණනඹ ශහභ, 2011 ර්ඹ නශොට ඒ පුධර ණඹ 

2,45,980 දක්හ සිඹඹට 89.2කි්ත ඉවශ ිනහි්ත තිශඵනහ. 
එශවනේ ශේ ආණ්ඩුශේ ප්රතිඳත්තිඹ දිවහ ඵරනශොට අ ඳට 
ශඳශන නහ, අශේ යශට් පුයළසි ඳයපුය,  අශේ යශට් දරු ඳයපුය, 

අශේ යශට් භතු ඳයපුය දහහලි ණඹරු්ත, ණඹළත්ත්ත 
ඵට ඳත් න යුඹක්  තභයි ශේ ආණ්ඩුශේ ප්රතිඳත්ති ිශර්භහණඹ 
යරහ තිශඵ්තශ්ත කිඹන එ.  

අඹ ළඹ ථහශේ තත් වනක් තිශඵනහ, ඒ පුධර 

ආදහඹභ ළන. 2016  ජ ඒ පුධර ආදහඹභ යඑස ශඩොරර් මිලිඹන 
4,000ක් ය ්තනහයි කිඹරහ ව්ත ශරහ තිශඵනහ. 2011  ජ 
යඑස ශඩොරර් 2836ක් වුණු ඒ පුධර ආදහඹභ 2016  ජ යඑස 

ශඩොරර් 4,000ක් ය්තනට නේ ඒ පුධර ආදහඹභ සිඹඹට 
41කි්ත ළඩි ්තනට ඕනෆ. ආණ්ඩුභ කිඹනහ, ශභඹ සිඹඹට 
41කි්ත ළඩි ය්තනට නේ ජහති ිශසඳහදිතඹ ආශඹෝජන 

භට්ටභක් වළටිඹට ත්ශතොත්, සිඹඹට 35 ශේඹක් යහ 
්තනට ඕනෆ යි කිඹරහ. නමුත් 2005ත්-2011ත් අතය හරඹ තුශ 
ඳත්හශන ිනඹ ආශඹෝජන භට්ටභ ශභොක්ද? 2005  ජ සිඹඹට 

26.5යි; 2006  ජ සිඹඹට 28.7යි; 2007  ජ සිඹඹට 28යි; 2008  ජ 
සිඹඹට 27.5යි; 2009  ජ සිඹඹට 24.4යි; 2010  ජ සිඹඹට 27.6යි; 
2011  ජ සිඹඹට 29.9යි. එශවනේ ඒ සිඹඹට 35 භට්ටභට එ්තනට 

අදටත් ශේ ර්තභහන යජඹට ඵළරිශරහ තිශඵනහ.  

අශේ යශට් ඵයඳතශ ප්රලසනඹක් තිශඵනහ, ඉතිරි කිරීේ ව 
ආශඹෝජනඹ්ත පිිබඵ.  ඉතිරි කිරීේ ව ආශඹෝජනඹ්ත පිිබඵ 
භවහ ිනභතහක්, භවහ ඌණතහක් තිශඵනහ. 2010  ජ අශේ යශට් 

ඉතිරි කිරීශේ ප්රතිලතඹ සිඹඹට 19.3යි. 2011  ජ ඒ අඩු වුණහ, 
සිඹඹට 15.4ක් දක්හ. සිඹඹට 8, 9 ආර්ථි ර්ධන ශේඹ 
ඳත්හශන ඹ්තනට නේ  ඒ වහ ඉරක්ත ළඩ පිිබශශක් 

අලයයි.    

ඉ්තදිඹහ දිවහ ඵර්තන, චීනඹ දිවහ ඵර්තන, ඉ්තදුනීසිඹහ 
දිවහ ඵර්තන, භළශල්සිඹහ දිවහ ඵර්තන. චීනශ  ඉතිරි කිරීශේ 

ප්රතිලතඹ සිඹඹට 52.3යි. ඉ්තදිඹහශේ සිඹඹට 32.3යි. 
ඉ්තදුනීසිඹහශේ සිඹඹට 36.4යි. භළශල්සිඹහශේ සිඹඹට 39.5යි. අශේ 
යශට් සිඹඹට 15.4යි. එශවනේ ඒ පුධර ආදහඹභ යඑස ශඩොරර් 

4,000ක් යනහයි කිඹරහ ඳේශඳෝරි ළහුහට ළඩක් නළවළ. ශේ 
ඉරක්ඹ යහ ඹ්තනට,  ඒ වහ  ජහති ළඩ පිිබශශක්, ජහති 
ළඩ ටවනක්, ඉරක්ත ළඩ පිිබශශක් අලයයි. 

රු ිශශඹෝජය හය බහඳතිතුභිශ, ශේ අඹ ළශ  ව්ත 

වුණු ිනහිළු වත ශඹෝජනහ කිහිඳඹක් ළන රුණු ිනදවහ 
දක්්තනට ශේ අසථහ භහ උඳශඹෝගී ය ්තනහ. [ඵහධහ 
කිරීභක්] ිනහිළු,  ිනහිළු. In other words - if you want to 

comprehend in English - it is called “budgetary jokes”.  අඹ 
ළඹ ිනහිළු.  

ඳශමු ළිශ ිනහිළු, යණිනරු්තශේ ිශහ ප්රතිාසයණඹ 
කිරීභට රුපිඹල් මිලිඹන 1,000ක් ශ්ත ශහඹ  කිඹන එ. ඇත්ත 
ලශඹ්තභ ඒ ඳහර්ලසශ  සිඹලු ශදනහභ රුපිඹල් මිලිඹන 1,000ක් 
කිඹනශොට ඔල්ය්ත ශදනහ; අත්පුඩි වනහ; ප්රීති ශකෝහ 

933 934 



ඳහර්ලිශේ්තතු 

ඳත්නහ. වළඵළයි, අශේ යශට් යණිනරුශෝ 3,50,000ක් 
ඉ්තනහ. එශවනේ එ යණිනරුශකුට ිශහ වහ ශ්ත යරහ 
තිශඵනහ, රුපිඹල් 2857.14ක්. ශඵොශවොභ ශවොයි!   

ශදළිශ හයණහ,  අඹ ළශ  ව්ත නහ, සිිනල් ආයක් 
ක්ශේත්රශ  ිශරධහරි්තශේ ශේහ සථීය යනහඹ කිඹරහ, ිනරහභ 
ළටුඳක් භඟ.  නමුත් අද ශන්ත යහජය ිශශඹෝඹක්, යහජය 

යක්රශල්ඹක් රිඹහත්භ ශරහ නළවළ. අය ඳශහත් බහ 
භළතියණඹ ඳළළත්ශධ ජ SMS  ඳණිවුඩඹක් ිනතයක් ඹළේහ, 
සිිනල් ආයක් ක්ශේත්රශ  කිකිඹහ ටි සථීයයි කිඹරහ. ශේ යශට් 
දහත් SMS  ඳණිවුඩලි්ත කිකිඹහ සථීය ශරහ නළවළ යි කිඹන 
එ භහ ප්රහල ය්තනට ළභළතියි. තත් ශඹෝජනහක් 
තිශඵනහ, හුදරහ ඳහල්රට ධහනය ආවහය රඵහ ශදනහ, කිරි 
ආවහය රඵහ ශදනහ, ශදළිශ ිශර ඇඳුභක් රඵහ ශදනහ, ඳහව්ත 
යුරක් රඵහ ශදනහ කිඹරහ.  

භභ අසර් භළතිතුභහට භතක් ය්තන ළභළතියි, ශේ යශට් 
ජනතහශේ 43,00,000 දුහ දරු්තට ිශර ඇඳුේ රඵහ දු්තශ්ත, 
දිහ ආවහය මුධදයඹ රඵහ දු්තශ්ත කිසිභ ර්ගීයණඹකි්ත ශතොය, 
කිසිභ ශේදඹකි්ත ශතොය ඵ. වළශභෝටභ එ වහ භහනයි 
ළරකුශේ. එශවභ නේ භභ රු මුදල් ිශශඹෝජය අභහතයතුභහට ශේ 
අසථහශේ ජ ශඹෝජනහ යනහ, ඳරිපය ඇසතශේ්තතුක් 
ඉදිරිඳත් ය ඳහව්ත යුරඹ්ත රඵහ ශදන ශොට, ශදශිශ ිශර 
ඇඳුභ රඵහ ශදන ශොට, කිරි ආවහය, ිලත්තය, ධහනය ර් රඵහ 
ශදන ශොට රුණහයරහ ශේ ය ශට් භසත ඳහල්රභ සිසු 
ඳයපුයට ශභඹ රඵහ ශද්තන ටයුතු ය්තන කිඹරහ.  

රු ිශශඹෝජය හය බහඳතිතුභිශ, ඒ හශේභ වතයන අඹ 
ළඹ ිනහිළු ශේයි. දිිබඳුභ පිටු දළකීශේ ළඩටවන පුළුල් 
කිරීභට රුපිඹල් මිලිඹන 1,500 අතිශර් ප්රතිඳහදන ශ්ත යරහ 
තිශඵනහයි කිඹරහ කිඹනහ. 2012 භෘධධිරහභී ඳවුල් ප්රභහණඹ 
15,12,380යි. එ ඳවුරට කීඹක්ද ළඩි යරහ තිශඵ්තශ්ත? මුළු 
අවුරුධදටභ රුපිඹල් 981යි.  

ඳසන අඹ ළඹ ිනහිළු ශේයි. යහජය ශේඹ්තශේ ළටුේ 
රුපිඹල් 2,500කි්ත ළඩි යනහයි කිඹරහ අද ශේ න ශතක් 

2010  භවහ ජනයභ තුිබ්ත ිලහි වුණු ශේ ආණ්ඩු ශභොක්ද 
යරහ තිශඵ්තශ්ත? ිනරහභ ළටුඳට ඵර ශනොඳත්න ආහයඹට 

 ජභනහ ළඩි කිරීභ ිනතයයි යරහ තිශඵ්තශ්ත. යහජය ශේඹ්තශේ 
ළටුේ ළඩි යරහ නළවළ. අඹ ළඹ ප්රහලශඹ්ත  තදුයටත් 

කිඹනහ, "ආමි සිධධසථහන මුල් ය ත් ප්රජහ ාර්ධන 

යහඳෘති වහ රුපිඹල් මිලිඹන 200ක් ශ්ත යනහ"යි කිඹරහ. 
අශ්ත! ආණ්ඩු ඳළත්ශත්ත ඉක් ඵක්  නළතු ශවොට  අත්පුඩි 

ළහුහ. නමුත් භභ අත්පුඩි ව්තනට ඉසය ශරහ ශඳොේඩක් 
ශවොඹරහ ඵළලුහ, ශේ යශට් ආමි සිධධසථහන ශොඳභණ 

තිශඵනහද කිඹරහ. දිශ්තස ගුණර්ධන ඇභළතිතුභහ                     
2010 ළේතළේඵර් 23 න දහ ශේ ඳහර්ලිශේ්තතුට ඉදිරිඳත් ශ 

ායහ ශල්න උඳ ශඹෝගී ය ශන භභ වඳුනහ ත්තහ, ශඵෞධධ 

ආමි සිධධසථහන 9,897ක්ද, හි්තදු ආමි සිධධසථහන 
5,035ක්ද, ඉසරහමීඹ ආමි සිධධසථහන 3,992ක්ද, රිසතිඹහිශ 

ආමි සිධධසථහන 1,310ක්ද න ඳරිදි මුළුභිශ්තභ ආමි 
සිධධසථහන 20,234ක් තිශඵන ඵ. එක් ප්රහථමි සිධධසථහනඹට 

ශේ ළඩටවිශ්ත ශ්ත යරහ තිශඵ්තශ්ත රුපිඹල් 9,884.35යි.  

වත්න අඹ ළඹ ිනහිළු ශේයි. භභ ඉදිරිඳත් ය්තන 
ළභළතියි, වත්න අඹ ළඹ ිනහිළු. ශොින ිනරහභ ළටුේ 

ශනුශ්ත එ ත ඳවක්, එ රුපිඹරක් ශ්ත යරහ නළවළ. 
ඳශහත් බහ භළතියණ හරශ  භව ශරොකුට ඳේශඳෝරි ළහුහ, 

"ශොින ිනරහභ ළටුඳ අද ශදනහ, ශවට ශදනහ, අිශධදහ ශදනහ, 
ඊශඟ භහශ  ශදනහ"යි කිඹරහ. අශේ යශට් ජනතහ 

ේපර්ණශඹ්තභ අනහථ ශහ. අශේ යශට් ද රක්ඹක් ඉ්තනහ, 

ශොින ිනරහභ ළටුඳට දහඹ වුණු ශොවී්ත. ශේ යශට් ශොවී්ත 
27,00,000ක් ඉ්තනහ. කිකිඹහ ිශයුක්තිඹ්තශ්ත ශේ යශට් දශ 

ශධශීඹ ිශසඳහදනඹට රඵහ ශද්තශ්ත සිඹඹට 33යි. ශේ යශට් 

ශොවී්ත  සිඹඹට 11.2  දහඹත්ඹක් රඵහ ශදනහ. අශ්ත! 
රුපිඹල් 1,000 සිට රුපිඹල් 4,166 ශොච්යේ ිනරහභ ළටුඳක් ශේ 

ඉල්ර්තශ්ත.  ශර්ස හර් ඵධද ඉත් ය්තන ශවොයි.  නමුත් 
ශොින ිනරහභ ළටුඳට ත ඳවක්ත්, රුපිඹරක්ත් ශ්ත 

ය්තනට ශෝතදක් නළති ආණ්ඩුක් තභයි අද යට ඳහරනඹ 
ය්තශ්ත කිඹන එ ශේ අසථහශේ ජ ප්රහල ය්තනට ඕනෆ.  

ඊශඟ අඹ ළඹ ිනහිළු ශේයි. ශර්ස හර් ඵදු අඩු ය්තන 
පුළු්ත, ශේ ආණ්ඩුට. ඇයි, භව ශඳොශ ශියත්ඹ, යින 
සිසු්තට ශදන ශියහධහයඹ ර්ධනඹ ය්තන ටයුතු ය්තශ්ත 
නළත්ශත්? 2010/ 2011 භව ශඳොශ ශියත්ඹ රඵපු සිසු්ත 
10,519ක් ඉ්තනහ. ශියහධහයඹ රඵපු සිසු්ත 6,442ක් ඉ්තනහ. 
ශර්ස හර්රට ඵදු ඉත් ය්තන පුළු්ත. තහරුණයශ  ශවට 
දක් ළන ථහ යනහ, තහරුණයශ  නශෝදඹ ළන ථහ 
යනහ, තහරුණයශ  ලක්තිඹ ළන ථහ යනහ. නමුත් 
භවශඳොශ ශියත් මුදර ළඩි ය්තන ඵළවළ; ශියහධහය මුදර ළඩි 
ය්තනට ඵළවළ.   

රු ිශශඹෝජය හය බහඳතිතුභිශ, ඒ හශේභ රේජයි 

කිඹ්තන, අශේ යටට අයහිලයශඹ්ත -ශෞදි අයහිලඹ ඇතුළු තත් 
යටල් ණනහකි්ත- රළශඵනහ,  යට ඉඳි ආධහය . 2010   ජ අඳට 
රළුවණහ, කිශරෝරෆේ 1,76,260ක්; 2011  ජ රළුවණහ, කිශරෝරෆේ 

2,61,258ක්.  රු ිශශඹෝජය හය බහඳතිතුභිශ, රේජයි 
කිඹ්තන, අශේ යටට ශනොමිශල් රළශඵන යට ඉඳි ආධහයරට 
රුපිඹල් රක් 60ක්   2010  ජ ඵදු ළහුහ; රුපිඹල් රක් 90ක් 

2011 ජ ඵදු ළහුහ. ශනොමිශල් රළශඵන යට ඉඳි ආධහයරට ඵදු 
වනහ.  ශේ යශට් ධන කුශේයඹ්ත ශනුශ්ත,  ශේ යශට් 
ධනඳති ඳ්තතිඹ ශනුශ්ත, ශේ යශට් ඳහර ඳළශළ්තතිඹ 

ශනුශ්ත ශර්ස හර් ශ්තන එට ඵදු ඉත් ය්තනට ශේ 
ශේ ආණ්ඩුට වළකිඹහ රළිලරහ තිබීභ ිශ්තදිත ශදඹක් කිඹන එ 
භභ ශේ අසථහශේ ජ ප්රහල ය්තන ළභළතියි.  
 

ෙු අල්වාජ් ඒ.එා .එම්. අනර් භවතා 
(ரண்நெறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

නිනඹෝජ කායක බාඳතිතුභා 
(குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Order, please! There is a point of Order being raised 

by the Hon. Azwer. What is your point of Order? 

 

ෙු අල්වාජ් ඒ.එා .එම්. අනර් භවතා 
(ரண்நெறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

I am happy that the Hon. Member admitted that - he 

mentioned my name - Saudi Arabia and other Muslim 

countries are sending dates to us. We are paying the taxes 

also. Are you against Saudi Arabia and other Muslim 
countries sending dates for the Muslims?  

 

නිනඹෝජ කායක බාඳතිතුභා 
(குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

That is not a point of Order. Hon. Azwer, please sit 

down. Hon. Member you may carry on.  

935 936 

[රු ිතත් ශප්රේභදහ භවතහ] 
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ෙු ජිත් නප්රේභදා භවතා 
(ரண்நெறகு சஜறத் தறசரம) 

(The Hon.  Sajith Premadasa) 

රු ිශශඹෝජය හය බහඳතිතුභිශ, භශේ ථහ අ්ත 

කිරීභට ශඳය භහ ළභළතියි යන කීඳඹක් ප්රහල ය්තන ඉා්රීසි 
බහහශ්ත. In conclusion, Hon. Deputy Chairman of 

Committees, when one examines the intricate substance of 

this Budget, I am led to believe that the decision-making 

structure suffers from major deficiencies. This Government 

lacks a sound fiscal policy stance. The monetary policy of 

this country depicts incongruence, incompetence and 

ignorance. I would like to coin the basis on which this 

Budget was formulated.  I would like to call it the "Voodoo 

Economic Theory" that has been propagated by this 

Government. Actually disjointed incrementalism as 

expounded by Charles Lindblom has been the main 

methodology that this Government has adopted in terms of 

financial decision making.  

In conclusion, let me quote from the speech made by 

John F. Kennedy in his inaugural address in 1961. He 

stated, I quote: 

Let every nation know, whether it wishes us well or ill, that we 

shall pay any price, bear any burden, meet any hardship, 

support any friend, oppose any foe, in order to assure the 

survival and the success of liberty.” 

On this occasion, we on this side of the political aisle 

would like to reflect on what late President John F. 

Kennedy stated. We on this side of the political aisle shall 

pay any price, bear any burden, meet any hardship, 
support any friend, oppose any foe to ensure that our 

mother Lanka is peaceful and prosperous.  

රු ිශශඹෝජය හය බහඳතිතුභිශ, භශේ ථහ අ්ත 
කිරීභට ශඳය භහ ධේභ ඳදශඹ්ත උතුේ ුවදු දනක් උඳශඹෝින ය 

්තන ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ.  ශරොේතුයහ ුවදුයජහණ්ත ව්තශේ 
ශධලනහ ය තිශඵනහ, "අක්ශොශධන ිතශන ශොධා - අහධුා 
හධුනහ ිතශන, ිතශන දරිඹා දහශනන - ච්ශයන අලිහදිනා" 

කිඹරහ.  උ්තව්තශේ එයි්ත ඳවදහ ශද්තශ්ත "ශක්රෝධ ය්තනහ 
ශක්රෝධ ශනොකිරීශභ්ත දිිශඹ යුතු ඹ. අත්පුරුඹහ ත්පුරුමි්ත 
දිිශඹ යුතු ඹ. භසුයහ  ජශභ්ත දිිශඹ යුතු ඹ. ශඵොරු කිඹ්තනහ 

තයශඹ්ත දිිශඹ යුතු ඹ" කිඹරහයි. එශවභ නේ භහ ප්රහල ය්තන 
ළභළතියි,  භශේ තයහදි ද්ත තුිබ්ත, ශඵොරු - මිථයහ, මුහ- 
මුරහ භත ඳදනේ වුණු ශභභ අඹ ළඹ ශල්නඹ ළන මුළු යටටභ, 
මුළු ශරොටභ ඳවදහ ශද්තනට වළකිඹහ රළුවණහඹ කිඹන එ. 

එශේ  ප්රහල යමි්ත භශේ ථහ  අ්ත යනහ.  

 
 

නිනඹෝජ කායක බාඳතිතුභා 
(குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

The Sitting is suspended till 1.00 p.m. 

 
රැනවීභ ඊ  අනුකූර තාකාලික අත් ිමටුන රදින්, අ. බා. 

1.00  නැත ඳත්න රදී. 
அன்தடி, அர்வு தற.த. 1.00 றம இமடறநத்ப்தட்டு 

லண்டுந் தரடங்கறற்ந.    

Sitting accordingly suspended till 1.00  p.m. and then resumed. 

නිනඹෝජ භව නල්කම් 
(தறறச் தசனரபர் ரகம்) 

(The Deputy Secretary-General) 
Will an Hon. Member propose the Hon. Alhaj A.H.M. 

Azwer to take the Chair? 

 
ෙු ඒ.ඩී. සුසිල් නප්රේභජඹන්ත භවතා 
(ரண்நெறகு  . டி. சுசறல் தறசஜந்) 

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 

I propose that the Hon. Alhaj A.H.M. Azwer do now 

take the Chair. 
 

ප්රලනනඹ විභන රදින්, බා ම්භත විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்நக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

අනතුු ෙු අල්වාජ් ඒ.එා .එම්. අනර් භවතා මූරානාරූඪ 
විඹ. 

அன்தடி, ரண்நெறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர் அர்கள் 

மனம கறத்ரர்கள். 

Whereupon THE HON. ALHAJ A.H.M. AZWER took the Chair. 

 
[අ.බහ. 1.01] 
 

ෙු ඒ.ඩී. සුසිල් නප්රේභජඹන්ත භවතා (ඛ්නිජ නතල් 

කර්භාන්ත අභාතතුභා) 
(ரண்நெறகு .டி. சுசறல் தறசஜந் - ததற்சநரலிக் 

மகத்தரறல்கள் அமச்சர்) 

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha - Minister of Petroleum 
Industries) 

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභිශ, 2013 අඹ ළඹ ශඹෝජනහ 
ේඵ්තධශඹ්ත අඹ ළඹ ශදන ය කිඹවීශේ ිනහදඹ ඳළළත්ශන 
අසථහශේ ජ රුණු කිහිඳඹක් ේඵ්තධශඹ්ත අධහනඹ ශඹොමු 

යමි්ත ශේ අඹ ළඹ ශඹෝජනහ පිිබඵ ථහ කිරීභට භභ 
අශේක්හ යනහ. ඊට ප්රථ භශඹ්ත හයණඹක් කි යුතුයි. අද 
ශඳය රුශේ ිනරුධධ ඳහර්ලසඹ ශනුශ්ත ශභභ අඹ ළඹ ිනහදඹ 

ආයේබ යපු ිනඳක්ශ  ප්රධහන ාිනධහඹ රු ශජෝ්ත අභයතුා 
භළතිතුභහ රුණු කිහිඳඹක් ශනවළය දළක්වහ. එතුභහ නඟපු 
ශරොකුභ ශයෝදනහ තභයි ශේ අඹ ළඹ ථහ හයහාලත යරහ 

අඹ ව ළඹ ව්ත යරහ තිුවශණ් නළවළ කිඹන එ. එතුභහ 
කිේහ, ණ ඹ්තත්රඹක් අයශන ණනඹ යරහ ඵර්තන ඕනෆ 
කිඹහ.  

භහ හිතන වළටිඹට ඉතහභ ශජයසධ භ්තත්රීයඹකු න රු 

ශජෝ්ත අභයතුා භ්තත්රීතුභහට ශේ අඹ ළඹ ථහ ඳරිශීරනඹ 
ශහභ පුළු්තභ තිශඵ්තන ඕනෆ අඹ ශොඳභණද; ළඹ 
ශොඳභණද ව ඒහ අතය තිශඵ්තනහ ව ඳයතයඹ පිඹහ ළනීභ 

වහ ශේ අඹ ළශඹ්ත ශඹෝජනහ ඉදිරිඳත් යරහ තිශඵ්තශ්ත 
කුභන ආහයශඹ්තද කිඹන හයණඹ ශත්රුේ ්තන. ඒ හයණඹ 
ශේ අඹ ළඹ ථහශේ  ව්ත ශරහ තිශඵනහ. නමුත් එතුභහට එඹ 

ශොඹහ ්තන ශනොවළකි වීභ ළන භභ නහටු ශනහ.  

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභිශ, එතුභහශේ ථහශේ ජ 
ළකිඹකි්ත ශදකි්ත ිනිනධ ක්ශේත්ර ශශයහි අධහනඹ ශඹොමු 

ශහ. ශොශම 7 පිහිටි ශෞතුහහයශ  තිුවණු ශඳෞයහණි සතු 
ශොයහ ළනීභ ේඵ්තධශඹ්ත එතුභහ ව්ත ශහ. භහ එතුභහට 
භතක් ය ශද්තන ඕනෆ, එක්තයහ හනු ජ, එනේ එතුභ්තරහ 
යට ඳහරනඹ යපු හරශ  ිනශලේශඹ්ත ශඳෞයහණි සථහනර 

ිශද්ත ශොරු්ත ළන ිශතය ථහ ඵවට රක් ශරහ තිුවණු ඵ. 
එතුභහට භතක් වුශණ් භෆත සිදු වීභක් ළනයි. ඒ සිධධිඹට අදහශ 
ශොරු්ත දළ්ත අල්රහ ශන තිශඵනහ කිඹන එයි ශඳොලීසිඹ 

ව්ත ය්තශ්ත. එතුභ්තරහශේ ආණ්ඩු ඳළළති හනුශේ 
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ඳහර්ලිශේ්තතු 

තභයි ශඳෞයහණි සථහනර ිශද්ත වෆරුහ කිඹන ථහ ඳළතිරිරහ 

තිුවශණ්. ිනිනධ ප්රශධලර -වේඵ්තශතොට ඳහ- ඔඹ ථහ ඳළතිය 
තිුවණහ. එතුභහට ඒ ළන අභත ශරහ ති ශඵනහ. ඒ ිශහ භභ 
එතුභහට කිඹනහ හලීන ප්රලසනඹක් අයශන අඹ ළඹ ථහට 
ේඵ්තධ ය්තන එඳහ කිඹරහ. අඹ ළඹ ථහ කිඹ්තශ්ත ඉතහ 

ළදත් එක්. 

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභිශ, මුදල් අභහතයයඹහ වළටිඹට 
අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ 2013 මුදල් ර්ඹ වහ ඉදිරිඳත් ශ අඹ 

ළඹ ශල්නශඹහි ප්රතිඳත්තිභඹ රුණු, ප්රතිඳත්තිභඹ තී්තදු, ිනිනධ 
ක්ශේත්ර දිරිළ්තවීභ වහ ඉදිරිඳත් යන ශඹෝජනහ, ඒ හශේභ 
ිනිනධ ක්ශේත්ර වහ වන රඵහ ශදන ශඹෝජනහ ඇතුශත් ශරහ 

තිශඵනහ. ශේ සිඹල්ර ළටි යශන යශට් භසත ආර්ථිඹභ 
රහ ඵරහ තභයි, අද ඳතින ශරෝ තත්ත්ඹ්ත දිවහ රහ 
ඵරහ තභයි ශේ අඹ ළඹ ශඹෝජනහ ඉදිරිඳත් යරහ තිශඵ්තශ්ත 

කිඹන හයණඹ ශභහි ජ ව්ත ය්තන ඕනෆ.  

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභිශ, ඊශඟට ථහ යපු රු ිතත් 
ශප්රේභදහ භ්තත්රීතුභහ හර් ආර්ථි ිනයරයඹ්ත ළන ථහ ශහ. 
අපි එ හධඹක් ිශමු. උධධභනඹ ිනතයක් ත්ශතොත්, 2009 

යුධධඹ අ්ත වුණහයි්ත ඳසශේ උධධභනඹ තිශ ඉරක්භට 
ශන එ්තන අඳට පුළු්තභ රළුවණහ කිඹන එ භහ ශභහි ජ 
ව්ත ය්තන ඕනෆ. 2008 ර්ඹ ත්ශතොත්, අශේ යශට් 

උධධභනඹ ඉරක්ේ ශදයි තිුවශණ්. එඹ තිශ ඉරක්භක් 
ඹටතට ශනහහ ිනතයක් ශනොශයි, 2010්ත ශභපිටට අද දක්හ 
උධධභනඹ ඳහරනඹ යරහ තිශ ඉරක්ශේභ යහ ඳත්හ ්තන 

්තධහන යජඹට පුළු්තභ රළුවණහ.  

ඒ, එදහ සිට අද දක්හ රිඹහත්භ යපු ආර්ථි ප්රතිඳත්තිභඹ 
ළඩ පිිබශශ ිශහඹ කිඹන එ භභ ශභහි ජ ව්ත ය්තන 

ඕනෆ. ඒ හශේභ, ෘවඹට ඹන ිනඹදභ ළන එතුභහ ථහ ශහ. 
භට භත ිනධිඹට අශේ රු ශජෝ්ත අභයතුා භළතිතුභහත් ඒ ළන 
ව්ත ශහ. භහි්තද චි්තතන ළඩ පිිබශශශහි ප්රතිඳත්ති්ත 

ඳදනේ ය ශන තභයි "අපි මු-යට නමු" ළඩ ටවන, "දිින 
නළගුභ" යහඳෘතිඹ ආදි සිඹල්ර ශඹෝජනහ යරහ තිශඵ්තශ්ත. 
ෘවඹ ඳදනේ ය ශන ෘව ශ  ආර්ථිඹ ලක්තිභත් කිරීශේ ළඩ 
පිිබශශයි එයි්ත ඉදිරිඳත් යරහ තිශඵ්තශ්ත කිඹන එ භහ 

කිඹ්තන ඕනෆ.  

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභිශ, ඊශඟට අපි ආර්ථි ර්ධන 
ශේඹ ිශමු. භෘධධිඹ රඵන පිරි ශොච්යය හිටිඹහද, 1995 ඒ 

ළඩ පිිබශශ ආයේබ යන ශොට? ඳවුල් රක් 19ක් තිුවණහ. 

සිඹඹට 23ට තිුවණු දරි්රතහ සිඹඹට 27ට ිනහිල්රහ, ඊට ඳසශේ 
ක්රභශඹ්ත අඩු ශ්තන ඳට්ත ත්තහ. ශේ අවුරුධශධ භව ඵළාකු 

හර්තහ අනු දරි්රතහ සිඹඹට 8.9 දක්හ අඩු ය්තන ශේ යජඹට 
පුළු්ත ශරහ තිශඵනහ. ඒ,  අශේ ශේ  ජර්ක හලීන ආර්ථි 
ාර්ධන ළඩ පිිබශශ ව ප්රතිඳත්තිභඹ තී්තදු ිශහ. 

ඊශඟට ශශශ ශලේඹ ළන ථහ ශහ. ඔේ, ශශශ ශලේඹ 
ළඩි ශනහ. යශට් තිුවණු අවුරුදු 30 යුධධඹ අ්ත යරහ, 
ශේත් ආර්ථි ාර්ධන ළඩ පිිබශශක් ඉදිරිඹට ඹන ශොට 
භවහ භහර් වළශදනහ නේ, තහය ආනඹනඹ ය්තන ඕනෆ. එදහ 

ශනහහට ඩහ කිහිඳ ගුණඹක් ළඩිපුය ඒහ ශේ්තන ඕනෆ. ගු්ත 
ශතොටක් වළශදන ශොට ල්, ළලි ශධල් වළය ඒට අලය 
්තනහ ව අමු ්රය සිඹල්ර ආනඹනඹ ය්තන ඕනෆ.  

ඒ ිනතයක් ශනොශයි, භභ එ උදහවයණඹක් ශඳ්තරහ 
ශද්තනේ. 2000 ර්ඹ ත්ශතොත් අශේ යටට ඉ්තධන ආනඹනඹ 

කිරීභ වහ ළඹ ශරහ තිශඵන මුදර ඇශභරිහනු ශඩොරර් 

මිලිඹන 902යි. 2005  ජ ඇශභරිහනු ශඩොරර් මිලිඹන 1,657යි. 
2012  ජ ඇශභරිහනු ශඩොරර් මිලිඹන 6,000යි. ඒ අනු 2005 සිට 
2012 දක්හ තු්ත ගුණඹකි්ත ඉ්තධන ආනඹන ිනඹදභ ළඩි ශරහ 
තිශඵනහ. ඒ ිශහ ශශශ ශලේඹ ළඩි වීභ, යශට් ආර්ථි 

ාර්ධනඹ ඉදිරිඹට ශන ඹෆශේ ජ වහ අතයලය ශේහ්ත 
ඳත්හශන ඹෆශේ ජ යජඹට ය්තන න ශධල් ිශහ සිදු 
්තනක්. 

ඊශඟට, ව්ත ශහ අඳනඹන ාර්ධනඹත්, රුපිඹශල් අඹ 
අප්රභහණඹ වීභත් පිිබඵ. එ ඳළත්තකි්ත රු ිතත් ශප්රේභදහ 
භ්තත්රීතුභහ ශ ථහශේ ඳයසඳයඹක් භතු ශනහ. ශභොද, 
අඳනඹනඹ ාර්ධනඹ යරහ රුපිඹශල් අඹ අප්රභහණඹ ශන 
ශොට අඳනඹනරු්තශේ ආදහඹභ ළඩි ශනහ. ඇශභරිහනු 
ශඩොරයශ  අඹ රුපිඹල් 115 ඉරහ 130ට ඹන ශොට ශත්, 
ශඳොල්, යඵර් ළිශ හේප්රදහයි අඳනඹන බහණ්ඩ අඳනඹනඹ 
කිරීශේ ජ ඒ අඳනඹනරුහශේ අතට රළශඵ්තනහ ව රුපිඹල් 
ප්රභහණඹ ළඩි ශනහ. ඒ හශේභ ආවහය ආනඹනඹ ත්ශතොත්, 
කිරි පිටි, ශඵශවත් ්රය අතයලය ශධල්. ඒහ ආනඹනඹ 
කිරීශේ ජ මුළු ශරෝශ භ ආනඹන පිරිළඹ ළඩි ශනහ. එශේ 
ළඩි වීභ තභයි ශශශ ශලේඹ පුළුල් ශ්තන ශවේතුක් 
ශ්තශ්ත. 

ශේ අඹ ළශ  භවය ශඹෝජනහ ිනහිළු ශඹෝජනහ කිඹරහ එතුභහ 
කිේහ. ඒ ශභොනහද? යණිනරු ිශහ ප්රතිාසයණඹට රුපිඹල් 
මිලිඹන 1,000ක් ශ්ත කිරීභ. රු ිතත් ශප්රේභදහ භ්තත්රීතුභහ 
කිේශේ, තු්තරක්ඹට අධි යණ ිනරු්ත පිරික් ඉ්තනහ, 
රුපිඹල් මිලිඹන 1,000 ඒ තු්තරක්ශඹ්ත ශඵදුහභ එක් අශඹකුට 
රළශඵ්තශ්ත ශභච්යයයි කිේහ. නමුත් එශවභ ණ්ත වද්තන 
ඵළවළ. ඒ සිඹල්ර එ ය, එ අවුරුධද ජ යනහඹ කිඹන 
හයණඹ ශනොශයි අඹ ළශඹ්ත කිේශේ. යණ ිනරු්ත අතය 

තභ්තශේ ිශහ ප්රතිාසයණඹ ය ්තන අලය පිරිස 
ඉ්තනහ. ඒ අඹශේ අලයතහ්ත  ඉටු කිරීශේ ළඩ පිිබශශ  
රුපිඹල් මිලිඹන 1,000කි්ත ශේ අවුරුධශධ  ආයේබ යනහ.  

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභිශ, ශොයි යශට්ද එශවභ යරහ 
තිශඵ්තශ්ත? අපි ශදළිශ අිනභාර ඹුරුපිටිශ  ිනෘත ශහ. 
දහහලි දුඵරතහට ඳත් වුණ යණ ිනරු්ත 400ට අධි 
පිරික් ඉ්තනහ. දහහලි ඒ අඹ ඵරහ ළනීභ වහ යජඹ, 
ආයක් අභහතයහාලඹ ළඩ පිිබශශ වදරහ තිශඵනහ. ඒ ිශහ ඒ 
රුපිඹල් මිලිඹන 1,000 ශ්ත යරහ තිශඵ්තශ්ත යණ ිනරු්ත 
තු්තරක්ශ භ ිශහ ප්රතිාසයණඹ ය්තන ශනොශයි කිඹන 
එ භභ ඳළවළදිලි ව්ත යනහ. අදිඹශය්ත අදිඹය අලය 
අඹට ඒ මුදල් ළඳයීභටයි ඒ ළඩ පිිබශශ රිඹහත්භ යරහ 
තිශඵ්තශ්ත. 

ඊශඟට සිිනල් ආයක් ඵරහශ  ශඵළු්ත සථිය කිරීභ 
ේඵ්තධශඹ්ත ථහ ශහ. ඒට අලය ළඩ පිිබශශ දළ්ත ස 
ය ශන ඹනහ. ඳහල් ශමු්ත රක් 41ක් ඳභණ ඉ්තනහ. -
රක් 43ක් ශනොශයි- දළනට ඒ රක් 41ට ර්ඹ මුර ජ ිශර 
ඇඳුේ ට්ටරඹක් රළශඵනහ. ඒ හශේභ ශඳශ ශඳොත් රළශඵනහ. 
ඒ භ්තත්රීතුභහ ශත්රුේ ත්ශත්, ර්ගීයණඹකි්ත ශතොය ඒ  
රක් 41ක් න දරු්ත වහ ත ඇඳුේ ට්ටරඹක් ව ඳත්තු  
ශදන ඵයි. ඒ ශනොශයි අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ අඹ ළඹ 
ථහශේ ජ ව්ත ශශේ. ඒ භ්තත්රීතුභහ ද්තශ්ත නළති වුණහට 
තිශ  දිනර, ඳහල් ඳත්න දිනර ඳහල්  ශභයි අයලිඹව 
භ්තදියඹට ආහභ අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ ඒ ශභයි එක් ථහ 

යනහ. ිනශලේශඹ්තභ දුය ඵළවළය ප්රශධලලි්ත එන ශභයි්ත 
භඟ. ඒ දරු්තශ්ත රඵහ ත් අදවස තුිබ්ත, ඒ ශශයහි ඇති 
ශච්ය ාශේ ජත්ඹ තුිබ්ත තභයි එතුභහ ඒ ශඹෝජනහ ඉදිරිඳත් 
ශශේ. 
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[රු ඒ.ඩී. සුසිල් ශප්රේභජඹ්තත භවතහ] 
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ඒ ආධහය ළඩිශඹ්ත රළිලඹ යුතු අඹට රළබීභ වහ අලය 
ප්රතිඳහදන ස යරහ, ඒ අඹට ඒ වනඹ රඵහ ශද්තනයි, ශේ 
ශඹෝජනහ ඉදිරිඳත් ය තිශඵ්තශ්ත. ඒ ිශහ ශේ ිනහිළුට රක් 
යන හයණඹක් ශනොශයි කිඹන එ රු ිතත් ශප්රේභදහ 
භ්තත්රීතුභහට ඉතහ ඳළවළදිලි භහ කිඹ්තන ඕනෆ.  

ඒ ිනතයක් ශනොශයි. දිිබඳුඵ පිටු දළකීභට රුපිඹල් මිලිඹන 
1,500ක් ශ්ත ය තිශඵනහ. භෘධධි ප්රතිරහින ඳවුල් රක් 12ක් 
ඉ්තනහ නේ, ශභභ රුපිඹල් මිලිඹන 1,500  ඒ රක් 12්ත ශඵදහ 
එතුභහ ණන වදනහ. ඒ ේපර්ණශඹ්ත ළකිදියි. ශභඹ 
ප්රතිඳත්තිභඹ තී්තදුක්. ශේ රුපිඹල් මිලිඹන 1,500 ඳභණක් 
ශනොශයි, ශේ ළඩ පිිබශශට ඹ්තශ්ත. දිින නළගුභ ළඩටවන 
ඹටශත් ඉ්ත එවහට ිනඹ ළඩ පිිබශශට ශභභ මුදර ඹනහ. 
දළනට රිඹහත්භ යන ළඩටව්ත ව දිින නළගුභ ඹටශත් 
තිශඵන ළඩටව්තරට අතිශර්යි ශේ රුපිඹල් මිලිඹන 1,500 
ශ්ත ය තිශඵ්තශ්ත කිඹන එ භහ ව්ත යනහ. 

ඊශඟට යහජය ශේ ළටුේ ළඩි කිරීභ පිිබඵ ථහ ශහ. 
එතුභ්තරහශේ යජඹ 2001 සිට 2004 දක්හ අඹ ළඹ ශල්න 
තුනක් ඉදිරිඳත් ශහ. මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභිශ, 2002 අඹ 
ළශඹ්ත යජශ  ශේඹ්තශේ ිනරහභ ළටුඳ අයි්ත ශහ. අපි 
2004  ජ ඵරඹට ඇිනල්රහ තභයි, යජශ  ශේඹ්තට ිනරහභ ළටුඳ 
නළත දු්තශ්ත. දළ්ත එතුභ්තරහ යහජය ශේඹ්ත ළන ථහ 
යනහ. නමුත් එතුභ්තරහ යහජය ශේඹ වළකුළුහ. ඒ හරශ  
සශේච්ඡහශ්ත ිනරහභ ළ්තවීශේ යක්රශල් ිශකුත් වුණහ. රක් 
වඹවභහයට අඩු ය්තන ිනඹ යහජය ශේඹ තභයි අද අපි රක් 
13 දක්හ ළඩි ශශේ. යහජය ශේඹ්තශේ ළටුේ ශවීභ වහ 
ශභය අඹ ළඹ ශල්නශඹ්ත රුපිඹල් ිලලිඹන 355ක් ශ්ත ය 
තිශඵනහ. යහජය ශේඹ්තශේ ිනරහභ ළටුඳට ඹනහ, රුපිඹල් 
ිලලිඹන 105ක්. ශේ ශදශක් එතු ත්ශතොත් රුපිඹල් ිලලිඹන 
460යි. අශේ රුපිඹල් ිලලිඹන 1,785 ආදහඹශභ්ත රුපිඹල් 
ිලලිඹන 460ක් ළඹ ්තශ්ත යහජය ශේඹ නඩත්තු කිරීභ වහයි 
කිඹන එ භහ ඳළවළදිලි ව්ත යනහ.  

මීට අවුරුදු වතයට ලි්ත රුපිඹල් 6,000 අභ භට්ටශේ 
තිුවණු යහජය ශේඹහශේ ළටුඳ රුපිඹල් 11,780 දක්හ ළඩි 
ශශේ ශභභ යජඹ හරශ  ජයි.  ශභභ යජඹ ෆභ ර්ඹභ ළටුේ 
ළඩි වීේ යරහ තිශඵනහ. ඒ ළන ිශේ හිත්තන ඵර්තන. එක් 
යහජය ශේඹකුට රුපිඹල් 1,000කි්ත ළටුඳ ළඩි ශශොත් 
මිලිඹන 1.3ක් න යහජය ශේඹ්තට ශිනඹ යුතු මුදර 
ශොඳභණද? රුපිඹල් මිලිඹන 13,000ක් ඕනෆ. රුපිඹල් 1,000කි්ත 
ළටුඳ ළඩි ශශොත් රුපිඹල් මිලිඹන 13,000ක් ඕනෆ. රුපිඹල් 
මිලිඹන 13,000ක් කිඹ්තශ්ත මුළු භෘධධි වනහධහයඹට ශ්ත 
න මුදර.  

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභිශ, ආමි සිධධසථහනරට 
ශ්ත ය තිශඵන මුදර යශට් තිශඵන ආමි සිධධසථහන 
20,000්ත ශඵදරහ  ණ්ත වළදුහ, රු ිතත් ශප්රේභදහ භ්තත්රීතුභහ. 
ඒ ේපර්ණශඹ්ත ළකිදියි. රාහශේ තිශඵන ඳ්තල් 9,000ටභ 
එතුභහ රුපිඹල් 50,000 ණශ්ත ශදනහද? රුපිඹල් 50,000 
ණශ්ත ඳ්තල් 9,000ට ශද්තන නේ ශොඳභණ මුදරක් ඹනහද 
කිඹහ ණ්ත වදහ ඵර්තන. එශවභ නේ එභ මුදර උඳඹහ ත්ශත් 
ශොශව්තද? අ්තතිභට ත්ේ, ඵළයේ ප්රහලඹ ශොඹහ ශන 
ඹ්තන ශයි, ඒ මුදර ඉඳයුශේ ශොශවොභද කිඹන එ ශොඹ්තන. 
ශජෝ්ත අභයතුා භ්තත්රීතුභහට ශේහට හිනහ ඹනහ. අඳට ිනතයක් 
ශනොශයි. එතුභහශේ ඳක්ශ භ ිනඳක්ශ  ප්රධහන 
ාිනධහඹතුභහට හිනහ ඹනහ, ිතත් ශප්රේභදහ භ්තත්රීතුභහශේ 
ථහශේ රුණුරට භහ උත්තය ශදන ශොට.  

 

ෙු සුජී නේනසිාංව භවතා 
(ரண்நெறகு சுஜல சசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

නළවළ, නළවළ. එතුභහ - 

ෙු ඒ.ඩී. සුසිල් නප්රේභජඹන්ත භවතා 
(ரண்நெறகு  . டி. சுசறல் தறசஜந்) 

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
නළවළ, නළවළ. ශඳොේඩක් ඉ්තනශෝ. ඒ ිශහ භහ ඳළවළදිලි 

කිඹනහ, යජශ  දිගු හලීන ආර්ථි දළක්භක් භත තභයි, ශේ ළඩ 
පිිබශශ රිඹහත්භ ය තිශඵ්තශ්ත කිඹරහ.  

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභිශ, එතුභහ වනහධහය ළන ථහ 
ශහ. ඒ ේඵ්තධශඹ්ත භහ ඉතහභ ශටිශඹ්ත ව්ත යනහ. 
භහ එ ක්ශේත්රඹක් ළන අධහනඹ ශඹොමු යනහ. රු 

ජනහධිඳතිතුභහශේ අඹ ළඹ ථහශේ පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්තිඹ 
ඹටශත් 13.1 ව 13.2 කිඹන ශයදරට අධහනඹ ශඹොමු යනහ. 
ශභහි ව්ත ්තශ්ත ඵරලක්ති ක්ශේත්රඹ ේඵ්තධශඹ්ත.  

භහ ශභහි ජ ව්ත යනහ, ිනශලේශඹ්තභ ිශඹඟඹ ඳළළති 

ිශහ ඉ්තධනලි්ත සිඹඹට 85ක් ිනදුලිඹ ිශසඳහදනඹ කිරීශේ ජ න 
පිරිළඹ.  රුපිඹල් 103ක් ිනඹදේ න ශතල් ලීටයඹක් රාහ ිශජ 
ශතල් නීතිත ාසථහ ිනදුලිඵර ක්ශේත්රඹට ශද්තශ්ත රුපිඹල් 

65ට. දට ශතල් ලීටර් මිලිඹන 2.4ක් ශදනහ. එතශොට 
රාහ ිශජ ශතල් නීතිත ාසථහට දට රුපිඹල් මිලිඹන 
92ක් ඳහඩු නහ. එභ මුදර දස 365්ත ළඩි ශශොත්, ිනදුලිඵර 

ක්ශේත්රඹට වනහධහය මිරට ශතල්  ජභ ිශහ රාහ ිශජ ශතල් 
නීතිත ාසථහට අවුරුධදට රුපිඹල් දලරක් 33,580ක් ඳහඩු 
නහ.  

ඊශඟට ශරයපිටිඹ ඵරහහයඹට ශශනන අඩු ල්ෂර් 
ශතල් වහ අපි ්තශ්ත ලීටයඹට රුපිඹල් 75යි. නමුත් 

ලීටයඹට රුපිඹල් 110ක් ිනඹදේ නහ. ඒ අනු රාහ ිශජ 
ශතල් නීතිත ාසථහට අවුරුධදට රුපිඹල් මිලිඹන 12,775ක් 

ඳහඩුයි. එතශොට එ අවුරුධද ජ ිනදුලිඵර ක්ශේත්රඹට ශදන 

වනහධහයඹ එතු රුපිඹල් දලරක් 46,355ක්.   

ශේ ශනොශඳශනන වනහධහයඹක්. ශේ ිනධිඹට අඩු මිරට 

ශතල් ශදන ිශහ තභයි රුපිඹල් 16ත්-22ත් අතය ඒ පිරිළඹක් 
ඳත්හ ්තන ිනදුලිඵර භණ්ඩරඹට පුළු්ත ශරහ තිශඵ්තශ්ත. 

අපි ිශඹභ මිරට ශතල් දු්තනහ නේ ශේ හශේ ශදගුණඹකි්ත ඒ 
පිරිළඹ ඉවශ ඹනහ. එශවභ නේ අද  ශේ ණනට ිනදුලි 

ඒඹක් ශද්තන ඵළවළ.  ිනදුලිඹ ිශසඳහදනඹ කිරීශේ ජ,  ිනදුලිඵර 

ක්ශේත්රඹට යජඹ ශතල් ාසථහ වයවහ අසථහ ශද ජ  
වනහධහය රඵහ ශදනහ. ශේ ිශහ තභයි ිනදුලිඵර භණ්ඩරඹ 

රුපිඹල් 16ත්-22ත් අතය ිනදුලි ඒ පිරිළඹක් ඳත්හශන 
ඹ්තශ්ත. එහි ජ ඳශමුශිශ ඒ 30 ශද්තශ්ත රුපිඹල් 3.40 

ඵළින්ත. ඒ 90 දක්හ ඒඹට අඹ ය්තශ්ත රුපිඹල් 
7.90යි. ඒ 90්ත එවහට ිනඹහභ තභයි හණිජ භට්ටශේ මිරට 

එ්තශ්ත. ශේ යශට් සිඹඹට 60ක් ඉ්තශ්ත ඒ 90 දක්හ ිනදුලිඹ 

ඳරිශබෝජනඹ යන ඳහරිශබෝිනඹ්ත.  ඒ ඳළත්ශත්ත ඵළලුහභ ඒ 
ඳහඩු රඵ්තශ්තත් ිනදුලිඵර භණ්ඩරඹයි. ශේ රහඳශ භ යටල් 

අතරි්ත රාහ ිනතයයි ඳළඹ 24භ ිනදුලිඹ රඵහ ශද්තශ්ත.  

මීට අභතය ශතල් ාසථහ ඳහරිශබෝිනඹ්තට ඉ්තධන 

ඳඹනහ. දට ශඳරල් ශටෝත 1,800-2,000 අතය ප්රභහණඹක්; 

ඩීල් ශටෝත 4,500-5,000 අතය ප්රභහණඹක් ව භමිශතල් ශටෝත 
300ක් ඳභණ. ශේ ්රය තුනභ ත්ශතොත්,  අද ිනකුණන මිර අනු 

ලීටයඹකි්ත න ඳහඩු රුපිඹල් 6ක් ිනතය නහ. -වඹට ළඩියි, 
භවය ඒහශ  8යි, භවය ඒහශ  12යි- ශේ ඉ්තධන 

වනහධහයඹ ිශහ අවුරුධදට අඳට සිදු න ඳහඩු රුපිඹල් 
දරක් 14,600ක්. අපි ිනදුලිඵර ක්ශේත්රඹට දශ ලශඹ්ත 

අවුරුධදට ශදන ඉ්තධන වනහධහයඹ රුපිඹල් දරක් 

46,355ක්. ඳහරිශබෝිනඹ්තට වනහධහය   ජශභ්ත අඳට සිදුන 
ඳහඩු දරක් 14,600ක්. ශේ ශදශක් එතු දරක් 61,000ක් 

941 942 



ඳහර්ලිශේ්තතු 

ශනහ. ාසථහට දරක් 61,000ක් ඳහඩු ශ්තශ්ත ිනදුලිඵර 

ක්ශේත්රඹටත්, ඳහරිශබෝිනඹ්තටත් ඳතින මිරට ශවෝ පිරිළඹට 

ඩහ අඩුශ්ත ශතල් රඵහ  ජභ ිශහයි. ශොයි යශට්ද ඒ හශේ 
ශදඹක් ය්තශ්ත?  නමුත්  ජපු වන ළන ශභතුභ්තරහ අවනහ. 

මීට ඩහ වනඹක් ශොශවේද තිශඵ්තශ්ත?  

ඳසු ිනඹ ශඳඵයහරි භහශ  ශතල් හසතු ාශලෝධනඹ 

යධ ජත්, ඩීල් ලීටයඹට රුපිඹල් 25 වනහධහයඹක්  ජරහ 
තිශඵනහ. භමිශතල් ලීටයඹට රුපිඹල් 30 වනහධහයඹක්  ජරහ 
තිශඵනහ. ඒ ිශහ ශඳොශවොය වනහධහයශ  රුපිඹල් දරක් 

40,000 ිනතයක් ශනොශයි, භෘධධි වනහධහයශ  රුපිඹල් 
දරක් 12,000 ිනතයක් ශනොශයි, ශේ ශනොශඳශනන 
වනහධහයත් ශේ යජඹ  ජරහ තිශඵනහඹ කිඹන එ භභ ඉතහභ 
ඳළවළදිලි ව්ත ය්තන ඕනෆ.  

 

ෙු නජෝන් අභයතුාංෙ භවතා 
(ரண்நெறகு சஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
ඒ වුණහට අවනඹක් දළ්ත තිශඵ්තශ්ත.  
 

ෙු ඒ.ඩී. සුසිල් නප්රේභජඹන්ත භවතා 
(ரண்நெறகு  . டி. சுசறல் தறசஜந்) 

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
අවනඹ තිශඵ්තශ්තත් ඔඵතුභ්තරහට.  ශේ හශේ අඹ ළඹක් 

ඉදිරිඳත් කිරීභ පිිබඵ ිනඳක්ඹ අවනඹට ඳත් ශරහ තිශඵන 

ඵ අඳට දළ්ත ඳළවළදිලි ශඳනී  ඹනහ.  

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභිශ, භභ ශේ ව්ත ශශේ රුණු 
කීඳඹක් ඳභණයි. ශතල් වහ ළඹ න රුපිඹල් ිලලිඹන 6 මුදර 

අඩු ය ළනීභ වහ, ිනශලේශඹ්තභ පුනර්ජනනීඹ ිනදුලිඹ 
ිශසඳහදනඹ දිරි ළ්තවීභ වහ, ශේ අඹ ළශඹ්ත ශඹෝජනහ 
ඉදිරිඳත් ය තිශඵනහ. ශේ ශනුශ්ත ප්රතිඳත්තිභඹ තී්තදු ්තන 

දළ්ත අඳ ටයුතු ය තිශඵනහ. ඳරියඹත් ායක්ණඹ ය 
ිශමි්ත ඉදිරි හරඹ තුශ සහබහින හයු ශේ වහ ශඹොදහ 
්තනට අඳ ටයුතු යශන ඹනහ. ශභළිශ ක්රභශේදරට 

අලය ශඹෝජනහ ශේ අඹ ළඹ තුශ තිශඵනහ. ඒ ිශහ ශභභ අඹ 
ළඹ තුිබ්ත භසත ආර්ථිඹභ රහ ඵරහ තිශඵන ඵ අඳට 
ශඳශනනහ.  

අද සඳහඤසඤඹ ළිශ යටර භසත ිනකිකිඹහ සිඹඹට 26යි. 
අශේ යශට් එඹ සිඹඹට 5යි. සඳහඤසඤශ  තරුණ ඳයපුය අතය 
ිනකිකිඹහ සිඹඹට 53ක් ඳභණ ශනහ. ඊශ  යුශයෝඳහ වවුර 
්රීසිඹට ශඩොරර් ිලලිඹන 40ක් අනුභත ය දු්තනහ. ්රීසිශ  

ඳහර්ලිශේ්තතුට ඵළවළ අඹ ළඹ ේභත ය්තන, එශවේ මිිශසසු 
ඳහර්ලිශේ්තතු ටරරහ. අද ශරෝශ  එළිශ තත්ත්ඹක් 
තිශඵ්තශ්ත. චීනඹ ඒ ශොල්ර්තශේ ආර්ථි ර්ධන ශේඹ අඩු 

ශහ. ඉ්තදිඹහශේ ආර්ථි ර්ධන ශේඹ වශඹ්ත ඳවශට අඩු 
ශහ.  වළඵළයි, අශේ ආර්ථි ර්ධන ශේඹ සිඹඹට 7-8 අතය 
ප්රභහණඹ ඳත්හශන ඹ්තන ශේ අඹ ළඹ තුිබ්ත ශඹෝජනහ 

ඉදි රිඳත් ය තිශඵනහ. ිනශලේශඹ්තභ  ශරෝ ආර්ථිශ  තිශඵන 
අඳහතඹත් එක්යි අඳ ශේහ යශන ඹ්තශ්ත.   

ශරෝශ  ශතල් ිශසඳහදනශඹ්ත සිඹඹට 20ක් දය්තශ්ත 

ඉයහනඹයි. ඉයහනඹට ඳනහ තිශඵන තවාචිඹත් එක් අද ඒ ශතල් 
රළශඵ්තශ්ත නළවළ. ඒ ිශහ අඳටත් ප්රලසන භතු වුණහ. නමුත් අඳ 
ඒහයි්ත ඉදිරිඹට ආහ. "ශතල් පිරිඳවදු වනහ,  පිරිඳවදු 
ිනකුණනහ" කිඹරහ ිනඳක්ඹ තහහලි -තිඹට ශදට 

අලය- ට්ත ඳහධඹක් අයශන ඹනහ. දළ්ත ශතල් පිරිඳවදු 

අශේට ළඩ ය ශන ඹනහ. දළ්ත ඒ පිරිඳවදුශේ ිනිශ දළල්ර 

නළත ඳත්තු ශනහ. නමුත් ඒ ළන වුරුත් ථහ ය්තශ්ත 
නළවළ. අඳට ඳහරනඹ යත ශනොවළකි රුණුර ජ ශරෝ 
ආර්ථිඹත් එක් එතු ශරහ ඹේ තී්තදු ත්තත්, අඳ ඒ තී්තදු 
සිඹල්ර ්තශ්ත ශේ යශට් ජනතහශේ ඹවඳත ශනුශ්තඹ 

කිඹන එ භහ ඉතහභ ඳළවළදිලි ව්ත ය්තන ඕනෆ.   

භහි්තද චි්තතනඹට අනුකර ඊශඟ ඳස අවුරුදු ළරළසභ, 
ආර්ථි ාර්ධන ළරළසභ රිඹහත්භ කිරීභ වහ අලය 

ශඹෝජනහ ශභය අඹ ළඹ තුිබ්ත ඉදිරිඳත් ය තිශඵනහ. වන 
රළිලඹ යුතු ක්ශේත්රරට වන රඵහ  ජරහ, ාර්ධනඹ ිනඹ යුතු 
ක්ශේත්රරට ඵදු වන රඵහ  ජරහ, ඒ ක්ශේත්ර ා ර්ධනඹ වීභට ඉඩ 

වළරීභ තුිබ්ත ආර්ථිඹ ලක්තිභත් කිරීභට   ශන ඹන දළළ්තත 
ාර්ධන ළඩ පිිබශශට භහමී, යශට් ආර්ථි ාර්ධනඹත් 
ඉදිරිඹට ශන ඹන ශඹෝජනහ භහරහකි්ත භ්තිනත ඉතහභ 

හර්ථ අඹ ළඹක් ශභය ඉදිරිඳත් ය තිශඵනහ. එඹට 
ඔඵතුභ්තරහශේ වශඹෝඹ රඵහ ශද්තන කිඹරහ ඉල්රහ සිටිමි්ත 
භශේ ථහ අ්ත යනහ.  

 
මූරානාරූඪ භන්ත්රීතුභා 
(மனமரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 
රු ිශශයෝ්ත ශඳශර්යහ භ්තත්රීතුභහ. 

 
[අ.බහ. 1.21] 

 
ෙු නිනයෝන් නඳනර්යා භවතා 
(ரண்நெறகு றசரன் ததசர ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභිශ, අඹ ළඹ ිනහදඹට වබහින 
වීභට භටත් අසථහක්  ජභ ළන ප්රථභශඹ්ත සිඹලු ශදනහටභ භහ 

සතුති්තත ශනහ. රු ජනහධිඳතිතුභහ මුදල් වහ ක්රභේඳහදන 
අභහතයයඹහ ශර 2013 අඹ ළඹ ශත්භහ තුනක් මුල් ශොටශන 
ඉදිරිඳත් ශහ. ත්භ්ත ආණ්ඩුශේ ඳසු ිනඹ අඹ ළඹ ථහ වහ ඒහ 

රිඹහත්භ කිරීේ ඵරන ශොට, කිඹ්තනහ ශශේ කීත් අ්තනහ 
සිහි ුවධධිශඹ්ත ඇසිඹ යුතුයි කිඹන ශත්භහ උඩ අපි ශේ අඹ ළඹ 
දිවහ ඵර්තන ඕනෆ.  

ශ්රී රාහ භව ඵළාකු හරඹක් තිසශේ කිේශේ, ශේ යශට් 
ඵයඳතශ ආර්ථි ප්රලසන නළවළයි කිඹරහ. ෘ්රිභ ශර රුපිඹශල් 
අඹත්, ශඳොලී අනුඳහතඹත් ඳත්හශන ඹ්තන ිනහිල්රහ ඳස 
ිලභ ඇන ත්ත වළටි භහ හිතන වළටිඹට ශේ යශට් ජනතහට 

ශවොඳි්ත භතයි. ඳසු ිනඹ හරශ  ිනලහර ශර ණඹ ශමි්ත භවහ 
ඳරිභහණ යහඳෘති ශේ යජඹ ආයේබ ශහ. ශේ යහඳෘතිලි්ත යටට 
ිනලහර ප්රතිරහබ රළශඵනහඹ කිඹරහත් ජනතහට වති වුණහ. 

අපිට අව්තන සිධධ ශරහ තිශඵනහ, අද ශේහලි්ත ශභොනහද 
ශරහ තිශඵ්තශ්ත කිඹරහ.  

අද දකුශණ් යහඹක් තිශඵනහඹ කිඹනහ. ඒ යහඹට නළේ 

කීඹක් අද න ශොට ඇිනල්රහ තිශඵනහද? ඒ යහඹට නළක් 
ආශොත් ඒ ඳත් තශර් ඳශ න පුතක්. නළත්නේ ෑමට 
රඳහහිිශශ  ඒ ප්රෘත්තිඹ දහනහ. ඒ හශේභ තභයි පුත්තරේ 

දිස්රික්ශ  ශනොශයොච්ශයෝශල් ිනදුලි ඵරහහයඹ ඉදි ශහ. අශේ 
යටට ඳභණක් ශනොශයි, ඉ්තදිඹහට ඳහ ිනදුලිඹ ශදනහඹ කිඹරහ 
ඳට්ත ත්ත ශේ යහඳෘතිඹ කී ඳහයක් ිනිශ ශන තිශඵනහද? කී 

ඳහයක් ිල ළටිරහ තිශඵනහද?  

ඒ එක්භ ඵර්තන, අශේ සුසිල් ශප්රේභජඹ්තත ඇභතිතුභහශේ 
අභහතයහාලඹ දිවහ. අද ශභොනහද, ඒ අභහතයහාලශඹ්ත ශේ යටට 
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සිදුශරහ තිශඵ්තශ්ත? ඵහර ශඳරල් ිශහ, ඵහර ඩීල් ිශහ, 

ශවිත්ත නුශදනු ිශහ අශේ යටට ශෝටි කීඹක් අහිමි වුණහද? 
ශේහ සිධධ ශ එ ිශරධහරිශඹක්ත්  නීතිඹ ඉදිරිඹට  ශිශ 
ඹ්තන ශේ යජඹට පුළු්ත වුණහද? අශේ ජනතහ ඳත් යරහ 
ශේහර කීභ දු්තනු ඇභතිරු ඒ ශොල්ර්තශේ කීභ 

වරිඹට ඉටු ය තිශඵනහද කිඹරහ අඳට ශේ අසථහශේ ජ 
අව්තනට සිදු ශනහ. ඉ්තධන මිර ඉවශ දහරහ ඒ දයහ ්තන 
ඵළරි ධීයශඹෝ වරහත ජ උධශකෝණඹ යධ ජ ඒ ධීයයි්තට 

ශඩි තිඹරහ, භයරහ දළේභහ. EPF එ ශොල්ර ්තන ඹන ශොට  
ඒට ිනරුධධ ටුනහඹ උධශකෝණඹ යධ ජ  ිශදවස ශශශ 
රහඳශ  ශේඹ යන ඒ අහිා පිරිට ශඩි තිඹරහ, භයරහ 

දළේභහ.  

අද න ශොට ශේ ආණ්ඩු ශේ අඹ ළශඹ්ත ශභොනහද යරහ 
තිශඵ්තශ්ත? ධීයයි්ත දළල් ආේඳ්තනරට ඵදු වනඹක් ඉල්රන 
ිනට, ධීයඹහ ශඵෝට්ටු එ්තිත්තරට ඵදු වනඹක් ඉල්රන ශොට, 
ශභොනහද  ජරහ තිශඵන වන? ශර්ස හර්රට ඵදු වන  ජරහ 
තිශඵනහ. 

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභිශ, ශේ යශට් දුේඳත් ජනතහ 
ඳහිනච්චි යන motor cycle එට, three-wheeler එට ඵදු 
වරහ ඒහශ  මිර ළඩි යපු ආණ්ඩු car race ශේිශඹහක්, ඒ 
හශේභ ශඵෝට්ටු  race ශේිශඹහක් අද ශේ යටට වඳු්තහ  ජභට 
ඹනහ. තභ්තශේ යහජය ඵරඹ ඳහිනච්චි යරහ Carlton Sports 
Network වයවහ ඇශභරිහනු ශඩොරර් මිලිඹන ණන රීඩහ 
යහජයඹක් අද ශේ යශට් ිලහි ය්තන ශේ අඹ ළශඹ්ත ශඹෝජනහ 
ඉදිරිඳත් ශරහ තිශඵනහ. අද Carlton Sports Network 
ආඹතනඹ ශ්රී රාහ රිට් ඳහර භණ්ඩරඹ ද ආක්රභණඹ යරහ 
තිශඵනහ.  ජර්ක හරඹක් cricket matches ිනහලනඹ කිරීභට 
ජහති රඳහහිිශඹට දු්ත රුපිඹල් ශෝටි ණනක් ටිනහ 
ිනහලන අයිතිඹ ඳහ නළති යමි්ත අද ඒ ිනහලන අයිතිඹ 
කුණුශොල්ශරට ිනකුණහ දභහ තිශඵනහ. රිට්, යර් රීඩහරට 
එල්ර න ශධලඳහරන ඵරඳෆේ වහ ඒහ තුිබ්ත රුපිඹල් ශෝටි 
ණනක් වේඵ ය ළනීභට- 

 

ෙු භිමන්දානන්ද අලුත්ෙභනේ භවතා ( ක්රීඩා අභාතතුභා) 
(ரண்நெறகு யறந்ரணந் அலுத்கசக -  

றமபரட்டுத்துமந அமச்சர்) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage - Minister of  
Sports ) 

Sir, I rise to a point of Order.  
 

මූරානාරූඪ භන්ත්රීතුභා 
(மனமரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

What is your point of Order?  
 

ෙු භිමන්දානන්ද අලුත්ෙභනේ භවතා 
(ரண்நெறகு  யறந்ரணந் அலுத்கசக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

රු ිශශයෝ්ත ශඳශර්යහ භ්තත්රීතුභිශ, ඔඵතුභහ CSN 
රඳහහිනී නහලිහට රඵහ  ජපු රඳහහිිශ ිනහලනඹ ේඵ්තධ 
නුශදනු පිිබඵ- 

 

ෙු නිනයෝන් නඳනර්යා භවතා 
(ரண்நெறகு றசரன் ததசர ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

Sir, that is not a point of Order.  

 
ෙු භිමන්දානන්ද අලුත්ෙභනේ භවතා 
(ரண்நெறகு  யறந்ரணந் அலுத்கசக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

Sir, can I explain this? 

මූරානාරූඪ භන්ත්රීතුභා 
(மனமரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 
As the Minister of Sports, he wants to explain it.  

 
ෙු භිමන්දානන්ද අලුත්ෙභනේ භවතා 
(ரண்நெறகு  யறந்ரணந் அலுத்கசக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ශේ ඳහර්ලිශේ්තතු ශනොභඟ ඹළවීභක්. මරහනහරඪ රු 
භ්තත්රීතුභිශ,-[ඵහධහ කිරීභක්] රු භ්තත්රීතුභහ, ශේ 
ඳහර්ලිශේ්තතු ශනොභඟ ඹළවීභක්. 

 
මූරානාරූඪ භන්ත්රීතුභා 
(மனமரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

The Hon. Minister says that you have misled the 

House and he wants to correct it.  

 
ෙු භිමන්දානන්ද අලුත්ෙභනේ භවතා 
(ரண்நெறகு  யறந்ரணந் அலுத்கசக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ඳහර්ලිශේ්තතුශේ රු භ්තත්රීයශඹක් ඳහර්ලිශේ්තතු ශනොභඟ 
ඹළවීභක් ශේ ය්තශ්ත. ඒ ිනහලන අයිතිඹ පිිබඵ පුත් ඳත් 
දළ්තවීභක් දභහ, ප්රසිධධිඹ  ජරහ, ළඩිභ තක්ශේරුට  ජරහ 
තිශඵ්තශ්ත. රු ිශශයෝ්ත ශඳශර්යහ භ්තත්රීතුභිශ, ඔඵතුභහ ඒ 

ළන ද්තශ්ත නළත්නේ රුණහයරහ ශේ අව්තන. ශේ 
ළකිදියි. ඔඵතුභහ ළකිදි ශධ කිඹ්තන එඳහ..  

 
ෙු නිනයෝන් නඳනර්යා භවතා 
(ரண்நெறகு றசரன் ததசர ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

හල්ට්තලි්ත ශන ශධල් තභයි කිඹ්තශ්ත. 

 

ෙු භිමන්දානන්ද අලුත්ෙභනේ භවතා 
(ரண்நெறகு  யறந்ரணந் அலுத்கசக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ඔඵතුභහට උණක් තිශඵනහ. 

 
ෙු නිනයෝන් නඳනර්යා භවතා 
(ரண்நெறகு றசரன் ததசர ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

ශේ හල්ට්ත උණ ශනොශයි, හල්ට්තලි්ත ශන ශධල් 
තභයි ශේ කිඹ්තශ්ත. [ඵහධහ කිරීේ]  

 
ෙු භිමන්දානන්ද අලුත්ෙභනේ භවතා 
(ரண்நெறகு  யறந்ரணந் அலுத்கசக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ඔඵතුභහට අනීඳඹක් තිශඵනහ. 

 
ෙු නිනයෝන් නඳනර්යා භවතා 
(ரண்நெறகு றசரன் ததசர ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

ඔඵතුභ්තරහටයි අනීඳ තිශඵ්තශ්ත.  

 
ෙු සුජී නේනසිාංව භවතා 
(ரண்நெறகு சுஜல சசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ශභච්යය ශරහ ිශලසලේද සිටිඹහ. 

945 946 



ඳහර්ලිශේ්තතු 

ෙු භිමන්දානන්ද අලුත්ෙභනේ භවතා 
(ரண்நெறகு  யறந்ரணந் அலுத்கசக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ශේ භහය ථහක් ශ්ත.  

 
මූරානාරූඪ භන්ත්රීතුභා 
(மனமரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Hon. Member, please continue.  

 

ෙු නිනයෝන් නඳනර්යා භවතා 
(ரண்நெறகு றசரன் ததசர ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

රිට්, යර් රීඩහරට එල්ර න ශධලඳහරන ඵරඳෆේ වහ 
ඒහ තුිබ්ත රුපිඹල් ශෝටි ණනක් වේඵ ය ළනීභට එතු වී 
ති ශඵන පුධරඹ්ත ළන ශේ යශට් ජනතහ දළනුත් කිරීභ අශේ 

 කීභක් නහ. ඵදු හ අතයලය ආවහය මිර, ඉ්තධන මිර, 
ිනදුලි ිලර, ජර ිලර ළඩි ය ශේ යජඹ racing carරට ඵදු 
වනඹක් ශදන එ හධහයමේයණඹ ය්තන පුළු්තද කිඹරහ 

අපි ශේ අසථහශේ ජ අවනහ.  

 

ෙු භිමන්දානන්ද අලුත්ෙභනේ භවතා 
(ரண்நெறகு  யறந்ரணந் அலுத்கசக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

පුළු්ත. ඇයි නයද? 

 
ෙු නිනයෝන් නඳනර්යා භවතා 
(ரண்நெறகு றசரன் ததசர ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභිශ, ඒ හශේභ ිනශධල යටර 

කිකිඹහ යන ශ්රී රහාකිඹ්ත ළන ශේ අඹ ළඹ ථහශේ ජ භවහ 
ශරොකුට ථහ ශහ. ශේ යටට ඇශභරිහනු ශඩොරර් මිලිඹන 
6,000 ිනශධල ිනිශභඹක් ශේ පුධරඹ්ත ශශනන ඵත් 

ජනහධිඳතිතුභහ ව්ත ශහ. ශේ පුධරඹ්ත අය යණිනරුහ 
හශේ "යට ිනරු්ත" කිඹරහ නේ ය ඒ යට ිනරුහට ශභොද 
ශශේ? 2012 ජනහරි භහශ  ජ ශේ යට ිනරු්ත පිට යට ඉරහ 
තභ්තශේ ිලරි, ඒ හශේභ දරු්ත, ඒ හශේභ ශදභේපිඹ්ත භඟ 

ේඵ්තධ ්තන තිශඵන ජහතය්තතය දුයථන හසතු ළඩි ශහ. 
රඵහ ්තනහ ඇභතුේ- 

 
ෙු ඩිරාන් නඳනර්යා භවතා  
(ரண்நெறகு டினரன் ததசர) 

(The Hon. Dilan Perera) 

Sir, I rise to a point of Order.  

 
මූරානාරූඪ භන්ත්රීතුභා 
(மனமரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Hon. Minister, what is your point of Order?  

 
ෙු ඩිරාන් නඳනර්යා භවතා 
(ரண்நெறகு  டினரன்  ததசர) 

(The Hon. Dilan  Perera) 

ශේ කිඹ්තශ්ත අතයඹ. ශේ අවුරුධශධ ජනහරි භහශ  ඉරහ 

Skype වයවහ telephone එශ්ත ථහ ිනතයක් ශනොශයි, ඒ 
ඉ්තන  ශනහ ඵරහශන ථහ කිරීභටත් පුළු්ත. [ඵහධහ කිරීේ] අද 
රාහ පුයහභ ඒ ඳවසුභ රඵහ  ජරහ තිශඵනහ. ශේ ඳට්ටඳල් 

අතයඹ කිඹ්තශ්ත. වුරු වරි ශභොක් වරි ලිඹරහ දු්තනහභ එ 
ඳහයට කිඹහ ශන  කිඹහ ශන ඹ්තන එඳහ. 

ෙු භිමන්දානන්ද අලුත්ෙභනේ භවතා 
(ரண்நெறகு  யறந்ரணந் அலுத்கசக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ඔේ. ඕ වට ශදය ිනහිල්රහ කිඹ්තන. වුද ඕ ලිඹරහ 
දු්තශ්ත? 

 
ෙු නිනයෝන් නඳනර්යා භවතා 
(ரண்நெறகு றசரன் ததசர ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 
මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභිශ, telecommunication ළන 

භට වුරුත් ලිඹරහ ශද්තන ඕනෆ නළවළ. භභ telecommunication 
engineer ශශනක්.  

 
ෙු භිමන්දානන්ද අලුත්ෙභනේ භවතා 
(ரண்நெறகு  யறந்ரணந் அலுத்கசக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

එශවනේ ශොශඹ ඳළත්ත තිඹරහ ථහ ය්තන. 

 

ෙු නිනයෝන් නඳනර්යා භවතා 
(ரண்நெறகு றசரன் ததசர ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

භට වුරුත් ලිඹරහ ශද්තන ඕනෆ නළවළ. රු ඇභතිතුභහ,  
ඔඵතුභහට තභයි ලිඹරහ ශද්තන ඕනෆ. අපි ශභතළන ිනහදඹක් 
ය්තශ්ත. ශරෝශ  ශරොකුභ නයර telecommunication 

network එ තභයි භභ ඵරහශන හිටිශ . වරිද?  

[ඵහධහ කිරීභක්] ඔේ, ඔේ. ඹර් භහරු ශහ. ඔඵතුභහට තභයි 
ඹර් භහරු ශරහ තිශඵ්තශ්ත. 

 
ෙු භිමන්දානන්ද අලුත්ෙභනේ භවතා 
(ரண்நெறகு  யறந்ரணந் அலுத்கசக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ශභොශශ  ඹර් ටි ශඳොේඩක් භහරු ශරහ.  

 
ෙු නිනයෝන් නඳනර්යා භවතා 
(ரண்நெறகு றசரன் ததசர ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

 භභ හිතන වළටිඹට හල්ට්ත එට ප්රවහය එල්ර යන ශොට 
ශභතුභහට ටික් අභහරු ශනහ හශේ. ඒයි ශරහ තිශඵ්තශ්ත. 

[ඵහධහ කිරීේ] ඔඵතුභහ ඉ්තන. අඳට ආයාචි ශරහ තිශඵනහ, ත 
ටි රකි්ත රීඩහ ඇභතිභත් නළති ශරහ ඹනහ කිඹරහ. [ඵහධහ 
කිරීේ] ඒ ිශහ ඔඵතුභ්තරහ අව ශන ඉ්තනශෝ. [ඵහධහ කිරීේ] 

ඔේ, ඔේ. අයි්ත ශ්තන එඳහ.  

 
ෙු භිමන්දානන්ද අලුත්ෙභනේ භවතා 
(ரண்நெறகு  யறந்ரணந் அலுத்கசக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ශේ රීඩහ ශ්ත.  

 
ෙු නිනයෝන් නඳනර්යා භවතා 
(ரண்நெறகு றசரன் ததசர ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

ඔේ, රීඩහ, රීඩහ.  

 
ෙු භිමන්දානන්ද අලුත්ෙභනේ භවතා 
(ரண்நெறகு  யறந்ரணந் அலுத்கசக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ඔඹ ශොශශේ අයි්ත ය්තන. Qualified engineer, ශොශශේ 
අයි්ත ශහ නේ ශවොයි.  
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ෙු නිනයෝන් නඳනර්යා භවතා 
(ரண்நெறகு றசரன் ததசர ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

ඔඵතුභහශේ qualifications අපි ශවොට ද්තනහ. [ඵහධහ කිරීේ] 
මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභිශ, ජනහරි භහශ  රඵහ ්තනහ 
ජහතය්තතය ඇභතුේ ඵධද සිඹඹට 50කි්ත ළඩි ශහ. ශේ ළන 

ඳහර්ලිශේ්තතුශේ ිනහදඹක් තිුවණහ. ඒ හශේභ රළශඵන 
ජහතය්තතය ඇභතුේ ඵධද සිඹඹට 29කි්ත ඉවශ දභ්තන ශේ යජඹ 
ටයුතු ය තිශඵනහ. ඒ හශේභ ිනශධල යටර ඉ්තන පිරිස දුක් 

ිනරහ වේඵ යන ධනඹ ශේ තයේ ඵදු වරහ සයහ හරහ ිනඹදේ 
ය්තශ්ත ශභොනහටද කිඹරහ අඳට අව්තන සිධධ ශනහ. [ඵහධහ 
කිරීභක්] ඔේ, "යට ිනරුශෝ" කිඹරහ කිඹ්තශ්ත.  

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභිශ, අඳ යට ශරෝශ  ාර්ධන 

න යටක් ්තන නේ ිනශලේශඹ්තභ නීතිඹ වහ හභඹ අඳ ය ශට් 
තිිලඹ යුතුයි. එ්තනභ එ්තනභ බඹහන සිධධී්ත අද ශේ යශට් 
හර්තහ ශනහ. ඒ හර්තහ න සිධධී්ත ඳසුඳ ශේ යජඹට  ිනලහර 

ශර ේඵ්තධ ප්රහශධශීඹ ශධලඳහරනඥයි්ත ඉ්තනහ. දකුශණ් 
ිනශධල ායහයයි්ත කහතනඹ යනහ. සත්රී දූණ යනහ. ශභහ 
අඳයහය යනහ. වත්ශත් කහතන, ශොශම ශෞතුහහයශ  

ශොයේ, ශේ සිඹල්රටභ හධහයණ ිනඳුභක් ශද්තන අද ශේ 
යජඹට ඵළරි ශරහ තිශඵනහ. ඒ හශේභ ඳසු ිනඹ දින ළලිඩ 
ඵ්තධනහහයශ  ඇති වුණු ළටුේලි්ත 27 ශදශනක් මිඹ ිනහිල්රහ 

තිශඵනහ. 42ක් තුහර රඵහ තිශඵනහ. භත් ්රය 
ජහහයේරු්ත ශේ සිඹලුභ සිධධී්ත පිටුඳ ඉ්තනහඹ කිඹරහ 
ශේ යශට් ජනතහ ද්තනහ. ශේ භත් ්රය ජහහයභ ආයක්හ 

ය්තශ්ත වුද?  

 

ෙු භිමන්දානන්ද අලුත්ෙභනේ භවතා 
(ரண்நெறகு  யறந்ரணந் அலுத்கசக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

පුත්තරේ ඳළත්ශත්ත එ්තශ්ත. 

 
ෙු නිනයෝන් නඳනර්යා භවතා 
(ரண்நெறகு றசரன் ததசர ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

පුත්තරේ ඳළත්ශත්ත තභයි එ්තශ්ත. ඉති්ත ළඩක් නළවළ ශ්ත, 
ඔඹශොල්ර්තශේ ශඳොලීසිඹත් නළවළ. ශඳොලීසිඹ රිඹහත්භ 

්තශ්ත නළවළ. නහින වමුදහ රිඹහත්භ ්තශ්ත නළවළ. 
ඒශොල්ර්ත උඩ ඵරහ ශන ඉ්තනහද? යහජය ආයක් 
අභහතයහාලඹට රුපිඹල් ශෝටි ණනක් ිනඹදේ යනහ. යහජය 

ආයක් අභහතයහාලඹ ශභොක්ද ය්තශ්ත කිඹන එ තභයි 
අඳට අව්තන සිධධශරහ තිශඵ්තශ්ත.  

ඵ්තධනහහය ඳරිඳහරනශ  දුර්රභ ිශහ අද  
අඳයහධරු්ත ශඵෝ යන භධයසථහන ඵට ඵ්තධනහහය ඳත් 

ශරහ තිශඵනහ. අද එිබඹටත් ඩහ ඵ්තධනහහය ඇතුශශේ භත් 
කුඩු තිශඵනහ. ඵ්තධනහහය ඇතුශශේ ජාභ දුයථන තිශඵනහ. 
ඵ්තධනහහය ඇතුශශේ ිනිනධ අින ආයුධ ඟහ ශන තිශඵනහඹ 

කිඹන එ ශේ ළටුේලි්ත ශවොඳි්ත ශඳනී ිනඹහ. ඒ හශේභ ශේ 
ළටුේර ජ ඳරහ ිනඹ සියරු්ත එක්ශශනක් වළය අශනක් 
ට්ටිඹ අත් අඩාගුට ්තන තභත් ශේ යජඹට ඵළරි ශරහ 

තිශඵනහ. ඒ හශේභ නීතිඹ වහ හභඹ ිල ළටීභ සිදු ්තශ්ත  ශේ 
යජඹ අශේ යශට් අධයහඳනඹ, දවේ අධයහඳනඹ ළන ළරකිල්රක් 
දක්්තශ්ත නළතිශේ ප්රතිපරඹක් ශරයි කිඹන එ භභ ශේ 

අසථහශේ ව්ත යනහ. ිනශලේශඹ්තභ දවේ ඳහල් 
ශනුශ්ත ඉරිදහ දිනඹට ශේ යජඹ ශ්ත ය්තශ්ත රුපිඹල් 
2.50ක් ිනතයයි. එච්යයයි ශ්ත ය්තශ්ත. ඒ වහ ශේ අඹ 
ළශඹ්ත ඹේ වනඹක් ඵරහශඳොශයොත්තු වුණත්, ප්රතිඳත්තිඹක් 

ශර ඒ ළන ථහ ශත්, අද ඒ වහ මුදල් ශ්ත ශරහ නළවළ.  

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභිශ, ශේ යජඹ අතිිනලහර 

ප්රභහණඹක් ණඹ ශරහයි ශේ යහඳෘති  ආයේබ ශශේ. ශභභ 
යහඳෘති තුිබ්ත අද ශේ යටට වනඹක්, ශේ යටට ආදහඹභක් 
රළුවණහද කිඹරහ අඳට අව්තන සිධධ ශරහ තිශඵනහ. ණඹ ශහ 
්තන ත තත් ණඹ ්තනහ යුඹටයි අපි අද ඇිනල්රහ 

තිශඵ්තශ්ත.  

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභිශ, ඒ හශේභ අශේ යටට එ්තන 
තිුවණු ශොටස ශශශ ශඳොශශේ ආශඹෝජන අද ශේ යජඹ ිල දභහ 
තිශඵනහ.  ශොටස ශශශ ශඳොශ තභ්තශේ ජ මිතුය්තශේ  
සදු ශඳොශක් ඵට ඳත් ය තිශඵනහ. ඒ එක්භ ශ්රී රාහ 
ශක්්ත්ර ය ත් ාර්ධනඹක් යනහ ශනුට තභ්තශේ 
ප්රතිරඳඹ නා්තනට ිනහිල්රහ ඒ යහඳෘති අහර්ථ ශරහ අද ඒ 
ඵය ජනතහට ඳළටිනරහ තිශඵනහ. ඒ එක්භ ETF 
භාශොල්රඹට, භෘධධි භාශොල්රඹට, ජහති ඉතිරි කිරීශේ 
ඵළාකුශේ භාශොල්රඹට යජඹ ෘජු ශර ේඵ්තධයිද කිඹරහ අද 
ශේ ඳහර්ලිශේ්තතුට ශවිබ ශ යුතුයි.  

ඒ එක්භ ශභභ ආඹතන ආයක්හ කිරීභට තිුවණු සහධීන 

ශොමි්ත බහ, සහධීන ආඹතන දවඅටන ආණ්ඩුක්රභ යසථහ 
ාශලෝධනශඹ්ත ිනනහල යපු ිශහ ශේ යට අද 
ඒහධිඳතිහදඹට භ්ත යමි්ත තිශඵනහ. ඒ හශේභ අද ශේ 
සිඹලු ශධ තුිබ්ත අඳට ශඳනී ඹ්තශ්ත අඹ ළඹ ශල්නඹ 
යනරට ඳභණක් සීභහ ව ලිඹළිනල්රක් ඵයි. ශභොද, 
ඳහර්ලිශේ්තතු අද ණ්ත ්තශ්ත නළති තළනට ඳත් යරහ 
තිශඵනහ ිනධහඹඹ ිනසි්ත. අත උස්තන කිඹන ශොට සිඹලුභ 
ශදනහ අත උසන සථහනඹට අද ශේ ඳහර්ලිශේ්තතු ඇද 
ළටිරහ තිශඵනහ.  [ඵහධහ කිරීභක්] ඔේ, ඔේ. ඒ ඕනෆ නළවළශ්ත 
දළ්ත.  සුදු ෆ්ත එක් ඒින. අස වීශේ ලිපිඹක් ඕනෆ නළවළ, සුදු ෆ්ත 
එක් ඒින. එතශොට ඉයයි. [ඵහධහ කිරීභක්] මරහනහරඪ රු 
භ්තත්රීතුභිශ, සුදු ෆ්ත ාසෘතිඹ ශේ යශට් තභත් රිඹහත්භ 
ශමි්ත ඒ තුිබ්ත  යජඹට එශයහි රිඹහ යන සිඹලු ශදනහභ 
භර්දනඹ යනහ හශේභ ශේ යට අද ණඹ උගුර ඳටරහ 
තිශඵනහ.  

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභිශ, ඒ හශේභ ශේ 
ඳහර්ලිශේ්තතුශේ ජ අපි ශභොනහ ථහ ශත්, ඒහට ඵහධහ යන 
කිහිඳ ශදනකු ශේ ඳහර්ලිශේ්තතුශේ ඉ්තනහ. ඒ ිනධිඹට ඵහධහ 
යරහ ශේ ප්රලසන ින ශ්තශ්ත නළති ඵත් ශේ අසථහශේ ජ අඳ 
භතක් ය ශද්තන ඕනෆ. ජනතහශේ අශේක්හ ඉටු ශනොවී ශේ යට 
එ්තන එ්තනභ අහධඹට ඹහභ තුශ  ඹේ කිසි ද එඹට පිිබතුරු 
ශද්තන ජනතහ රෆසති ශරහ ඉ්තනහ කිඹරහත් භහ ශේ 
අසථහශේ ජ ඔඵතුභ්තරහට කිඹනහ. ශේ අඹ ළඹ ශඳොදු 
ජනතහට වන ශද්තන, ඒ හශේභ ශේ යට ආර්ථි 
ාර්ධනඹට ශන ඹ්තන අඩිතහරභ දභන අඹ ළඹක් ශර 

ව්ත ශත්, ශේ අඹ ළඹ තභ්තශේ මිතුය්තට, තභ්තශේ 
යහඳහයරට හසි රන,  තභ්තශේ ප්රතිරඳඹ නාන යහඳෘති 
යශට් ල්ලි නහසති යරහ ශවොශය්තභ ශශනන අඹ ළඹක් 
වළටිඹටයි අපි දකි්තශ්ත.  

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභිශ,   ශේ යශට්  ධීය ර්භහ්තතඹ  
නා්තනඹ කිඹරහ ශෝටි ණනක් ිනඹදේ ය   භහළු tin  යන 
factory  එක් හල්ශල් ආයේබ ය ති ශඵනහ. ඒ භහළු tin යන 
factory එ රිඹහත්භ වුශණ් රාහශේ භහළුලි්ත ශනොශයි, 
චීනශඹ්ත භහළු ශනළල්රහයි. චීනශඹ්ත භහළු ශනළල්රහ වුණත් 
අද ඒ factory එ රිඹහත්භ කිරීභට ඵළරි ශරහ තිශඵනහ. අද 
හර්තහ ශරහ තිශඵනහ ඒ factory එ හ දභ්තන ඹනහඹ 
කිඹරහ. භභ හිතන වළටිඹට අද ශේ යජඹ "කිඹන ශධ ශනොශයි 
ය්තශ්ත, යන ශධ  ශනොශයි කිඹ්තශ්ත" ළිශ ආර්ථි 
ප්රතිඳත්තිඹක් තුිබ්ත තභයි භ්ත ය්තශ්ත. 
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ඳහර්ලිශේ්තතු 

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභිශ, ඒ හශේභ අද මුදල් 
අභහතයහාලශ ත් ශ්රී රාහ භව ඵළාකුශේත් තිශඵන ඳයසඳය 
ආර්ථි ප්රතිඳත්ති ිශහ අශේ යශට් රුපිඹශල් අඹට ිනලහර 

ඵරඳෆභක් එල්ර ශරහ, ජනතහශේ ජීන තත්ත්ඹ ඳවත ිනහි්ත, 
ඒ ජනතහශේ ජීන භට්ටභ ිනනහල න ආහයඹට ඇද ළටිරහ 
තිශඵනහ. භභ කිඹ්තශ්ත ශේ- 

 

ෙු (වද) යාජිත නේනායත්න භවතා (ීවය වා ජරජ 
ම්ඳත් ාංර්ධන අභාතතුභා) 
(ரண்நெறகு  மத்ற கனரறற  ரஜற சசணரத்ண - 

கடற்தநரறல், லக பநனங்கள் அதறறந்த்ற அமச்சர்) 

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne - Minister of Fisheries and 
Aquatic Resources Development) 

මරහනහරඪ රු භ්ත ත්රීතුභිශ, භට ශඳොඩි ප්රලසනඹක් 

තිශඵනහ. ශේ භ්තත්රීතුභහ කිේහ ටි්ත භහළු ර්භහ්තතලහරහ 
වනහ කිඹරහ. වුද ව්තශ්ත? ඔඵතුභහ වනහද? 

 
ෙු නිනයෝන් නඳනර්යා භවතා 
(ரண்நெறகு றசரன் ததசர ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

නළවළ, භභ කිේශේ හර්තහ ශරහ තිශඵනහ කිඹරහයි. [ඵහධහ 
කිරීභක්] 

 

ෙු (වද) යාජිත නේනායත්න භවතා 
(ரண்நெறகு மத்ற கனரறற ரஜற சசணரத்ண) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

කිසිභ හර්තහ වීභක් ශරහ නළවළ. අතයඹ ශ්ත කිඹ්තශ්ත.  
[ඵහධහ කිරීභක්] 

 
ෙු නිනයෝන් නඳනර්යා භවතා 
(ரண்நெறகு றசரன் ததசர ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

ඔඵතුභහශේ ශරහශේ ජ ථහ ය්තන. 

 

ෙු (වද) යාජිත නේනායත්න භවතා 
(ரண்நெறகு மத்ற கனரறற ரஜற சசணரத்ண) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

ශේ ඳහර්ලිශේ්තතු. ශේ ශධලඳහරන ශේදිහ  ශනොශයි.  
ශධලඳහරන ශේදිහශේ ඕනෆ ශදඹක් කිඹ්තන පුළු්ත. 
ඳහර්ලිශේ්තතුශේ ජ ථහ යනහ නේ  කීභක් ඇති ථහ 

ය්තන ඕනෆ. කිසිභ ර්භහ්තතලහරහක් ළශව්තශ්ත නළවළ. 
ර්භහ්තතලහරහ වතයක් ඇයරහ තිශඵනහ. අඹ ළඹ ිනශේයනඹ 
යනහ නේ ඒ වරි ිනධිඹට ය්තන.  

 

ෙු නිනයෝන් නඳනර්යා භවතා 
(ரண்நெறகு றசரன் ததசர ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභිශ, භභ ශේ කිඹපු හයණහ ටි- 

 

මූරානාරූඪ භන්ත්රීතුභා 
(மனமரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 
රු භ්තත්රීතුභහ, ඔඵතුභහට රඵහ  ජ ඇති ශරහ නේ අහනයි. 

 
ෙු නිනයෝන් නඳනර්යා භවතා 
(ரண்நெறகு றசரன் ததசர ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

භභ අ්ත ය්තනේ. භට ඵහධහ යනහ ශ්ත. භට ථහ 

ය්තන ශද්තශ්ත නළවළ ශ්ත.  

භභ කිේශේ නළවළ වරහ තිශඵනහ කිඹරහ. භභ කිේශේ 

ව්තන ඹනහ කිඹරහ හර්තහ ශරහ තිශඵනහඹ කිඹරහයි. ඒයි 
භභ කිේශේ. වළභ ශරහශේභ එ එක්ශනහ ඇිනල්රහ අඳට ඵහධහ 
යනහ. ඒ තභයි ශේ ඳහර්ලිශේ්තතුශේ ශරහ තිශඵ්තශ්ත. 
ප්රජහත්තත්රහදඹ ළන ථහ ශහට අදවක් ප්රහල ය්තන 

ශද්තශ්ත නළවළ. [ඵහධහ කිරීභක්]  

 
ෙු සුජී නේනසිාංව භවතා 
(ரண்நெறகு சுஜல சசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ඒ තභයි බඹ ශ්තශ්ත. 

 
ෙු නිනයෝන් නඳනර්යා භවතා 
(ரண்நெறகு றசரன் ததசர ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

අපි ද්තනහ ශ්ත ශොශවොභද ධීයයි්තට ශඩි තිඹරහ 

භළරුශේ කිඹරහ. ඒ ළන ථහ ය්තන වුරුත් නළවළ.  [ඵහධහ 
කිරීේ]  

 
ෙු (වද) යාජිත නේනායත්න භවතා 
(ரண்நெறகு மத்ற கனரறற ரஜற சசணரத்ண) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

ඒහ වුශණ් තමු්තනහ්තශේරහ යපු ළඩ ිශහ. 

 

ෙු නිනයෝන් නඳනර්යා භවතා 
(ரண்நெறகு றசரன் ததசர ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

අපි ශභොනහද ශශේ? [ඵහධහ කිරීභක්]  පුධරඹ්ත ශනහශේ 
නළවළ. වුරුත් පුධරයි්ත  ශනහශේ නළවළ. ධීයශඹෝද ආශේ, 
අපිද ආශේ කිඹරහ ඔඵතුභහ කිඹ්තන. ඔඵතුභහ රඳහහිිශඹ 

ඉසයවට ිනහි්ත කිඹ්තන වුද ඒ organize ශශේ කිඹරහ. 
ඔඵතුභහ තභයි කිේශේ ධීයශඹෝ ආයුධ අය්ත ආහ කිඹරහ.  එදහ 
ධීයයි්ත කහතනඹ ශ එ ඔඵතුභහ හධහයමේයණඹ ශහ, 

ආයුධ අය්ත ආහ කිඹරහ. ඔඵතුභහ එදහ හධහයමේයණඹ ශහ 
අශේ ධීයඹ්තට - [ඵහධහ කිරීභක්] ශභොනහද? 

 
ෙු (වද) යාජිත නේනායත්න භවතා 
(ரண்நெறகு மத்ற கனரறற ரஜற சசணரத்ண) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

ඳළවළදිලිභ ආයුධ ශනහහ. ශ්තින ඵසරට ළහුශේ වුද? 
ශ්තින ඵස කුඩු ශශේ වුද? 

 

ෙු නිනයෝන් නඳනර්යා භවතා 
(ரண்நெறகு றசரன் ததசர ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

එතශොට ඔඵතුභහ කිඹ්තශ්ත ධීයයි්තට ශඩි තිේඵ එ 
හධහයණයි කිඹරහද?  

 
මූරානාරූඪ භන්ත්රීතුභා 
(மனமரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 
රු භ්තත්රීතුභහ, මරහනඹ දිවහ ඵරරහ ඔඵතුභහශේ ථහ 

අ්ත ය්තන. 

 
ෙු නිනයෝන් නඳනර්යා භවතා 
(ரண்நெறகு றசரன் ததசர ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

ඵහධහ යනහ ශ්ත. ශභශවේ ඵරහ ශන එවහට උත්තය ශද්තන 
ඵළවළ ශ්ත. ඒ ශ්ත ප්රලසනඹ. [ඵහධහ කිරීභක්]  අහන ලශඹ්ත 

භභ කිඹ්තශ්ත, ශේ අඹ ළඹ ශේ යශට් ජනතහ මුශහ ශ අඹ 
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ළඹක් කිඹරහයි.  ඹේ කිසි ශදඹක් කිඹරහ භව ඵළාකු වයවහ, මුදල් 

අභහතයහාලඹ වයවහ ඒ ශනත් ිනධිඹට රිඹහත්භ යන අඹ 
ළඹක් ශේ.  

භභ ඉතහභත් තුටු ශනහ, අද භට ඵහධහ ය්තනට හුඟක් 
ඇභතිරු ඳළමිමේභ ළන. භභ හිතන වළටිඹට භභ ශභොනහ වරි 

ශදඹක් යජඹට රි ශද්තනට කිඹ්තන ඇති.  භභ ජනතහ ශනුශ්ත 
ශේ අසථහශේ ජ සිඹලු ශදනහට සතුති්තත ශනහ. 

 
[අ.බහ. 1.45] 

 
ෙු (භවාචාර්ඹ) තින විතායණ භවතා  (විදාත්භක 

ක යුතු අභාතතුභා) 
(ரண்நெறகு (சதரசறரறர்)  றஸ்ம றர - றஞ்ஞரண 

அலுல்கள் அமச்சர்) 

(The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana - Minister of Scientific 
Affairs) 

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභිශ, ශේ යශට් ජනතහශේ ප්රලසන 
භතු ්තශ්ත ශේ යට අඩු දියුණු, දුේඳත් යටක් න ිශහයි. කුභන 

ඳක්ඹ ඵරශ  හිටිඹත් ඒ ප්රලසන ිනීමභට තිශඵන එභ භහර්ඹ 
යට තුශ ශීඝ්ර ආර්ථි ාර්ධනඹක් ඇති කිරීභයි.  

ශේ ඉදිරිඳත් ය තිශඵන අඹ ළශඹ්ත ඵරහශඳොශයොත්තු 
්තශ්ත, අේිශදි ආසිඹහ ශේ model එ භත ධනඳති භහතක් 
ඔසශේ භ්ත යරහ අශේ යශට් ශීඝ්ර ආර්ථි ාර්ධනඹක්  ඇති 
ය්තනයි.  ඒ ආහයඹට තභයි ජඳහනඹ, දකුණු  ශොරිඹහ, 
සිාේපරු ළිශ යටල් භතු ශරහ ඇිනල්රහ තිශඵ්තශ්ත. ඒ 
අේිශදි ආසිඹහ යටල් වළටිඹට චීනඹ, ිනඹට්නහභඹ දළ්ත ශේ 
භන ඹනහ. ඒ තුිබ්ත ශීඝ්ර ආර්ථි දියුණුක් ඇති ශරහ දළ්ත 
චීනඹ ශරෝශ  ශදන ආර්ථිඹ වළටිඹට භතු ශරහ තිශඵනහ. 
දුේඳත්භ, දරි්රතහ ළිශ එයි්ත භතු න ප්රලසන ිනමි්ත ඉදිරිඹට 
භ්ත ය්තන චීනඹට පුළු්ත ශරහ තිශඵනහ. නමුත් ඒ එක්භ 
ධනඳති ක්රභශ  ඍණ තත්ත්ඹ තුිබ්ත ිනිනධ ප්රලසන - අඳයහධ, 
දූණ ළිශ ප්රලසන - භතු ශරහ තිශඵනහ. ශේහ තිුවණත් අපි 
ඵර්තන ඕනෆ, අශේ යශට් ශීඝ්ර ආර්ථි ාර්ධනඹක් ඇති 
ය්තන. අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ ඒ භන දළ්ත ආයේබ ය 
තිශඵනහ.  අපි භහජහ ජ්ත වළටිඹට ඵරහශඳොශයොත්තු ්තශ්ත 
ශන භනක් ඹ්තනයි. ඒ කිඹ්තශ්ත අපි වශඹෝශඹ්ත -
තයශඹ්ත ශනොශයි- ආර්ථි ාර්ධනඹ ඇති කිරීභටයි 
ඵරහශඳොශයොත්තු ්තශ්ත. අශේ යශට් දළ්ත තිශඵන ආර්ථි 
තත්ත්ඹ ඳදනේ ය ශන ආණ්ඩු ශන ඹන ාර්ධන ළඩ 
පිිබශශ ධනඳති භහතක් ඔසශේ ඉදිරිඹට ශන ිනඹත් අපි 
භභහජ ඳක්ඹ වළටිඹට ඹේ ශෝතශධසි පිට ඒට ේපර්ණ 
වහඹ  ජරහ ටයුතු යනහ.  අශේ ඉල්ලීභ ්තශ්ත ඒ ාර්ධන 
භශ්ත ඵය  හභහනය ජනතහට ශනො, ධනඳති ඳ්තතිඹට 
දභ්තනඹ කිඹන එයි. ඒ හශේභ ශේ ාර්ධන භශ්ත හසිඹ, 
ප්රශඹෝජනඹ ධනඳති ශොටසරට ඳභණක් ශනො යශට් අශනකුත් 
සිඹලු ශදනහටභත් රළිලඹ යුතුයි. ඒ හශේභ  අනහත ඳයේඳයහ 
ණඹළති ශනොන ිනධිඹට ශේ ාර්ධන භන ඉදිරිඹට ශන 
ඹහ යුතුයි. 

ශේ ආහයශඹ්ත ධනඳති ාර්ධන භනක් ඹනශොට අපි 
ඵරහශඳොශයො ත්තු ශනහ, ධනඳති ප්රජහත්තත්රහ ජ ිනේරශඹ්ත සිදු 
ශනොවුණු ශධලුත් ඉටු ය ්තන. ඉ්ත එක් තභයි, 
ිනශලේශඹ්තභ රහාකි ජහතිඹක් වළටිඹට අශේ යශට් ජහති භඟිඹ 
ශොඩ නළඟීභ. ඒ ශේ ාර්ධන භනත් එක්භ එට ඹහ යුතු 
ශදඹක් වළටිඹටයි අපි ර්තශ්ත. ඒ ිශහ තභයි අපි තදි්තභ 
කිඹ්තශ්ත අඳ යශට් තිශඵන ඳශහත් බහ ක්රභඹ තත් ලක්තිභත් 
ශ යුතුයි කිඹහ. ඵරඹ ිශසි ශර ශඵදහ ශද්තන ඕනෆ. ඳශහත් 
බහරට සීභහ ය්තශ්ත නළතු එතළිශ්ත එවහ ේ භට්ටභට 
ඹ්තනත් ඒ ඵරඹ රඵහ දිඹ යුතුයි. දළ්ත ශේ කිඹනහත් එක්භ 

අපි ඵරහශඳො ශයොත්තු ශනහ, ජනතහට ඒ ාර්ධන භශ්ත ිශසි 
ප්රශඹෝජනඹ, හසිඹ අිශහර්ඹශඹ්තභ රඵහ ශද්තනත්  ටයුතු 
ය්තන ඕනෆඹ කිඹහ. ඒ හශේභ ඒ ජනතහ ශේ ශක් 
ශොටසහයශඹෝ ය්තනත් ඕනෆ. ඒ ආහයඹට තභයි ඵරඹ ශඵදහ 
වළරීභ ලක්තිභත් ය්තන තිශඵ්තශ්ත. ශේ අශඳත් ජීිනත ිනලහර 
ප්රභහණඹක් පුද ශහ ශේ  ඳශහත් බහ ක්රභඹ ඇති ය්තන.   

අපි ිනලසහ යනහ, ඒ ිශසපර  වුශණ් නළත කිඹරහ. දළ්ත 
ඒ  ඳශහත් බහ ඵරඹ ප්රශඹෝජනඹට ්තනහ අඹ  ඉතිවහඹ තුශ අපි 
ශ ඒ ට්තලි්ත තභයි ඒ ප්රශඹෝජන රඵහ ශන තිශඵ්තශ්ත. 
අපි ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ, ඒ භන ආඳසට ශනොිනහි්ත 
ඉදිරිඹට තත් ලක්තිභත් ඹහිනඹ කිඹරහ. ඒ එක්භ අපි ඉල්ලීභක් 
යනහ, උත් ඳහඩේ වහ ප්රති්තධහනඹ පිිබඵ ව ජනහධිඳති 
ශොමි්ත බහ හර්තහ ිශසි ශර රිඹහත්භ ය්තනඹ; ඒ 
හශේභ ඳහර්ලිශේ්තතුශේ ශත්රීේ හය බහත් ඉක්භිශ්ත 
වරිඹහහය රිඹහත්භ ය්තනඹ කිඹහ.  

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභිශ, ඒ හශේභ   අශේ  ඳක්ඹ 
වළටිඹට මුලි්තභ  ශේ  අඹ ළඹ  ළන ජනහධිඳතිතුභහටත් අශේ 
ආර්ථිඹ ඳහරනඹ යන අඹටත් අශේ ෘතඥතහ  ඳශ ය්තන  
ඕනෆ. ශරෝශ  ධනඳති ආර්ථි අර්ුවදඹ භළද, ආවහය අර්ුවදඹ 
භළද, ශතල් අර්ුවදඹ භළද, ඳරිය වහ ශෝලීඹ උසණත්ඹ  ඳදනේ  
ය ශන ඇති ශරහ තිශඵන තත්ත්ඹ්ත  ඹටශත් යුධධශඹ්ත 
ඳසු ආර්ථි  සථහයබහඹක් හශේභ  ාර්ධන භනක් අශේ 
යශට් දිඹත් ය්තන පුළු්ත ශරහ තිශඵනහ. යශට් ආර්ථි 
තත්ත්ඹ භළනීභ වහ ආර්ථි ිනශලේඥඹ්ත  බහිනතහ  යන 
ඉරක් දිවහ ඵළලුහභ අශේ ආර්ථිඹ  ළන අඳට  තුටට ඳත් 
ශ්තන පුළු්තභ තිශඵනහ.  දශ ශධශීඹ  ආදහඹශේ ඇති  වුණු 
අඳහත තත්ත්ඹ ඳදනේ ය ශන වුණත් ශේ ර්ශ  ඒ 
දර්ලඹ සිඹඹට 6.8 ඳතිනහඹ කිඹන එ වුරුත් 
පිිබ්තනහ. උධධභන ශේඹ සිඹඹට 4යි; දරි්රතහශ  භට්ටභ  
සිඹඹට 8.9යි; ිනකිකිඹහබහඹ සිඹඹට 5යි. අඹ ළඹ ඳයතයඹ 
සිඹඹට 8යි. ඒ හශේභ දශ ශධශීඹ ආදහඹශේ ratio එ සිඹඹට 80 
දක්හ  ඳවත දභහ තිශඵනහ.  

ඒ එක්භ  ජහතය්තතය ශශශ අහසිඹක් තිුවණත් අශේ 
balance of payment එ දිවහ ඵළලුහභ, අශේ ජහතය්තතය 
ාචිතඹ දිවහ ඵළලුහභ  ඇශභරි්ත ශඩොරර් ිලලිඹන 7ක් තිශඵන 
ඵ හර්තහ ශරහ තිශඵනහ. ඉති්ත ශභයි්ත අඳට හිත්තන 
පුළු්ත, ජනහධිඳතිතුභහ පුමු ඒ ආර්ථිඹ ශභශවඹපු අඹ 
වරිඹහහය සිඹලු මිණුේ දඬු ඳහිනච්චි යරහ ශවොඳි්ත ඒ 
ඳරිවයණඹ ය  තිශඵනහඹ කිඹරහ.   

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභිශ, ඒ  හශේභ භශේ ථහශේ  
ඉතිරි  ශොට ඉදිරිඳත්  ය්තශ්ත අශේ ආර්ථිශ  ධන ඳළත්ත 
ිනතයක් ශනො ෘණ  ඳළත්ත ළනත් ඵරහ අාභ ිශසි භළනීභක් 
ය්තනයි.  පුළු්ත තයේ  දුයට අශේ ආණ්ඩු වරි භහත 
ඉදිරිඹට භ්ත යහ,  අශේ යට ශනුශ්ත උඳරිභ ශේඹක්  
රඵහ ශදන ආහයඹ ළනත්, අශේ ජනතහ ශනුශ්ත  උඳරිභ 
ශේඹක් රඵහ ශද්තන පුළු්ත ආහයඹ ළනත් වළභ ිනටභ අපි  
ඵර්තන ඕනෆ.  ඹව ඳහරනඹ අලයයි.  දශ ලශඹ්ත අශේ ද 
අවුරුදු  ළරළසභ අනු ජහති ආර්ථිඹ දියුණු කිරීශේ අලයතහ 
මුල් ය ශන  ටයුතු ය  තිශඵනහඹ කිඹන එ අඳට 
පිිබ්තන පුළු්ත. ඒ කිඹ්තශ්ත ශඳෞධලීයණඹට ඵහි්තශ්ත 
නළතු, ඹටිතර ඳවසුේ දියුණු ය ශන, ආවහය 
සඹාශඳෝෂිතබහඹ යහ භ්ත  යමි්ත සුඵහධන ටයුතු  
කිශන ටයුතු ය  තිශඵන ඵ  අපි පිිබ්තන ඕනෆ.  

 නමුත් යහජය අාලඹ දිවහ ඵළලුහභ නේ අඳට නහටු ශ්තන 
රුණු කිහිඳඹක්භ තිශඵනහ. ඒ ඳහරනශ  ඹේ දුර්රතහ භතු 

ශරහ තිශඵනහ. ඒහ අපි ිශළයදි ශ යුතුයි. ඹේ අඹශේ 
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ඳහර්ලිශේ්තතු 

ශධලඳහරන වුභනහ භදිභ ිශහ, එක්ශෝ මුදල් රඵහ  ජශේ 
අඩුක් නළත්නේ ප්රභහදඹක් ිශහ, දුර්ර ඳරිඳහරනඹ ිශහ, 
ිශරධහරිහදශ   ශනොළරකිල්ර ිශහ ඒ තත්ත්ඹ්ත ඇති ශරහ 

තිශඵනහ. ඒ හශේභ දූණඹත්, ඹේ අසථහර ශධලඳහරන 
ඇඟිලි ළහීමුත් ශේ තත්ත්ඹ ඇති වීභට ශවේතු ශරහ තිශඵනහ.  
ශේ අඹ ළශඹ්ත ඉදිරිඳත් යන ළඩ පිිබශශ ශේ යජශ  

ඹ්තත්රණඹ වයවහ ඉදිරිඹට හර්ථ ශන ඹ්තන නේ ඒහ 
වුභනහශ්ත, තදි්ත රිඹහ යමි්ත ශේ තිශඵන අඩු ඳහඩුේ නළති 
ශ යුතුයි කිඹරහ අපි හිතනහ.  

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභිශ, ඒ එක්භ ඳත්වීේ ශදන 
ශොටත්, උස වීේ ශදන ශොටත්  සුදුසුේ භතත්, ඒ හශේභ ඒ 
යන ශේශ  ිශසි තක්ශේරුක් යරහ  ඒහ දිඹ යුතුයි. අශනක් 

ඳළත්ශත්ත ළරසුේ දිවහ ඵළලුහභ භභ හිත්තශ්ත, අඳ යශට් 
ඉතිවහශ භ ිශඹභ planning commission එක් වරි, planning 
department එක් වරි පිහිටුරහ ළරසුේත ආහයඹට මුළු 
යශට්භ ආර්ථි ාර්ධනඹ ස කිරීශේ ළඩ පිිබශශක් තිිලරහ 

නළවළඹ කිඹරහයි. අශේ ය ශට් ිශඹභ ාර්ධනඹක් ඇති ය්තන 
නේ ඒ ළඩ පිිබශශ වරි ශර ඇති කිරීභ අතයලයයි. ශේ 
එක්භ ේඵ්තධීයණඹත්, ඳසු ිනඳයභක් ශනොභළති වීභත් තත් 

තිශඵන ශරොකු අඩුක්. අපි ඵරහශඳොශයොත්තු ශ්තශ්ත, ශජයේසධ 
ඇභති ධුය ඳත් යන ශොට අඳට  ජරහ තිුවණු ඵරතර වහ ඒ 
ටයුතු ඉසට කිරීභටයි. නමුත් ඳසු ිනඹ හරශ  ජ ඒට ටිශ්ත 

ටි තභයි අඳට පිිනශ්තන පුළු්ත ශරහ තිශඵ්තශ්ත. අඳට ිශසි 
ආධහය රළිලරහ නළවළ.  

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභිශ, අපි ශත්රුේ ්තන ඕනෆ 

හයණඹක් තිශඵනහ. සිාේපරු හශේ යටක් දිවහ ඵළලුහභ ඒ 
යශට් සිඹඹට 50ට ඩහ යහඹ්ත -යහඳහය- තිශඵ්තශ්ත 
යජශ  අයිතිඹ ඹටශත්යි; යජශ  ඳරිඳහරන ඹ ඹටශත්යි. නමුත් ඒහ 

හර්ථ ඉදිරිඹට ශන ඹ්තන පුළු්ත ශරහ තිශඵනහ, ශවො, 
දක් ඳහරනඹක් ඒ හශේභ පරදහයීතහ උඳරිභ භට්ටභට නේන 
ඳහරනඹක්, ශධලඳහරන ඇඟිලි ළහීේලි්ත ශතොය රිඹහත්භ 
ශන ිශහ. භභ හිත්තශ්ත, ඒ ඳළත්ත ළනත් අශේ හිත ශඹොමු ශ 

යුතුඹ කිඹරහයි. ඳසු ිනඹ හරඹ දිවහ ඵළලුහභ අඳට ඳක්ඹක් 
වළටිඹට ශඳනුණු, අශේ අධහනඹ ශඹොමු වුණු රුණක් තභයි 
ාර්ධනඹට ප්රහේධනඹ රඵහ ළනීශේ ජ පිට යටි්ත ණඹ රඵහ 

ළනීශේ ඳළත්තට වුභනහට ළඩිඹ අපි වළරිරහ තිශඵනහඹ කිඹන 
එ.  

 
මූරානාරූඪ භන්ත්රීතුභා 
(மனமரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 
Order, please! මරහනඹ වහ රු ඹ්තත රුණහතිර 

භවතහශේ නභ ශඹෝජනහ ය්තන. 

 

ෙු චන්ද්රානි ඵණ්ඩාය ජඹසිාංව භවත්මිඹ 
(ரண்நெறகு (றந்ற)சந்றரற  தண்டர  ஜசறங்க) 

(The Hon. (Mrs.) Chandrani  Bandara  Jayasinghe) 
"ශේ අසථහශේ රු ඹ්තත රුණහතිර භවතහ මරහනඹ 

ත යුතුඹ"යි භහ ශඹෝජනහ යනහ. 

  
ෙු ඩිරාන් නඳනර්යා භවතා 
(ரண்நெறகு  டினரன்  ததசர) 

(The Hon. Dilan  Perera) 
 

විසින් නක ය කයන රදී. 
ஆசரறத்ரர். 

Seconded. 

ප්රලනනඹ විභන රදින්, බා ම්භත විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்நக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනතුු ෙු අල්වාජ් ඒ.එා .එම්. අනර් භවතා මූරානනඹන් 

ඉත් වුනඹන්, ෙු ෙඹන්ත කුණාතිරක භවතා මුරානාරූඪ විඹ. 
அன் தறநகு, ரண்நெறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர் அர்கள் 

அக்கறரசணத்றணறன்ந அகனச, ரண்நெறகு கந்  கந்ரறனக்க 

அர்கள்  மனம கறத்ரர்கள். 

Whereupon THE HON. ALHAJ A.H.M. AZWER left the Chair, 

and THE HON. GAYANTHA KARUNATILEKA took the Chair. 

 
ෙු (භවාචාර්ඹ) තින විතායණ භවතා 
(ரண்நெறகு (சதரசறரறர்) றஸ்ம றர) 

(The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana) 

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභහශ්ත අයයි. 

ආර්ථි ාර්ධනඹක් ඇති කිරීභට ප්රහේධනඹ අතයලයයි. 

අශේ යට ළිශ අඩු දියුණු යටරට තිශඵන ප්රධහන ප්රලසනඹත් 
ශේයි. අශේ ඒපුධර ආදහඹභ ඇශභරි්ත ශඩොරර් 2800 
නහත් එක්භ අඳ ළශටනහ, ඳවශ භධයභ ආදහඹේ රඵන 

යටර තත්ත්ඹට . ඒ අනු අඳට ලි්ත රළුවණු ආධහය ව අඩු 
ශඳොලී ණඹ අඩු ශරහ  තිශඵනහ. ඉති්ත ශේ තත්ත්ඹ රරහ 
අඳට සිධධ ශනහ, ප්රහේධනඹ රඵහ ළනීභට ශන භහර්රට 

වළශය්තනට. ඒ වහ ශේ අඹ ළඹ ශල්නශ  අඳනඹන අාලඹ 
දියුණු කිරීභට ළඩ පිිබශශක්  තිබීභ ළන අඳ තුටු ශනහ.  

ඒ එක්භ, පිට යට ශේඹ යන අ ඹශ්ත අඳට රළශඵන 

ආදහඹභ ළඩි ය ළනීශේ ළඩ පිිබශශකුත් තිශඵනහ. ායහය 
අාලඹ දියුණු කිරීශේ ළඩ පිිබශශකුත් තිශඵනහ. ඒ හශේභ පිට 
යට  ඍජු ආශඹෝජන - Foreign Direct Investment - ළඩි කිරීශේ 
ඩහ ශවො හතහයණඹක් ඇති කිරීශේ ළඩ පිිබශශත් ශේ අඹ 

ළඹ වයවහ රිඹහත්භ කිරීභට ටයුතු ශඹොදහ තිශඵනහ. පිට යට 
කිකිඹහරට ඹන අඹට ිශපුණතහක්  රඵහ  ජභට ඒ අඹ පුහුණු 
කිරීශේ ආඹතන දියුණු කිරී ශේ ශඹෝජනහ අඹ ළඹට ඇතුශත් ය 

තිබීභ ළන අපි ්තශතෝ ශනහ. ඒ හශේභ ායහය යහඳහයඹ 
දියුණු කිරීභට ශරොකු මුදරක් ශ්ත යරහ, ඒ වහ සුදුසු 
හතහයණඹක් ශොඩ නළඟීභට ටයුතු යරහ තිශඵනහ.  

පිට යටි්ත එන ආදහඹේ ළඩි කිරීශේ රිඹහ භහර්ඹක් වළටිඹට 
උස තහක්ණඹට සිත ශඹොමු ය තිබීභ ළන අඳ තුටු ශනහ. 
නමුත් ඒ ය තිශඵ්තශ්ත ශතොයතුරු තහක්ණ අාලඹටයි. 

දළනටභ ශතොයතුරු තහක්ණ අාලශඹ්ත ඇශභරි්ත ශඩොරර් 
මිලිඹන 400ක් ඳභණ අවුරුදු ඳතහ අඳට රළශඵනහ. ශේ අඹ ළඹ 
වයවහ ශන ඹන ළඩ පිිබශශ අනු, 2015  ර්ඹ නශොට 

ඒ ශඩොරර් මිලිඹන 1000 ට නාන ළඩ පිිබශශක් දිඹත් කිරීභ 
ළනත් අශේ තුට ප්රහල  යනහ. නමුත් ඉ්ත එවහට ිනහි්ත, 
අශේ අමු ්රයරට උඳරිභ ටිනහභක් එතු කිරීශේ ඳළත්තට  
ඵය දභ්තන ඕනෆ. ඳසු භභ ඒ ළන භභ යනඹක් කිඹ්තනේ. 

මුදල් ඉඳදවීශේ ඳළත්ශත්ත ඵරනිනට අඳට ශඳශනනහ, ශේ 
අඹ ළඹ ශල්නශඹ්ත ඒ වහ ළඩි ඵයක් දහරහ තිශඵන ඵ.   
ිනශලේශඹ්ත ප්රහේධන ශශ ශඳොශ ලක්තිභත් කිරීශභ්ත යට තුශභ 

ප්රහේධනඹ උඳද ්තන අලයයි. ප්රහේධන ශශ ශඳොශ ලක්තිභත් 
කිරීභට නේ අශේ ශොටස ශ ශ ශඳොශ වරිඹහහය රිඹහ ශ 
යුතුයි. ඒ ශශයහි ආශඹෝජඹ්තශේ ිනලසහඹ දිනහ ත යුතුයි. 

එශේ කිරීභට  නේ ශවො ශභනහයණඹක් අතයහලයයි. ශවො 
ඳහරනඹක් අතයලයයි. භෆත අතීතශ  වුණත් ශේ ක්ශේත්රශ  
ිනිනධ ජහහයේ සිධධ ශරහ තිශඵනහ. ශේ ටයුතු රිඹහත්භ 

කිරීශේ ජ එළිශ ශධරට ඉඩ ශනොතිඹයි කිඹරහ අඳ  
ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ.  

955 956 

[රු (භවහයහර්ඹ) තිස ිනතහයණ භවතහ] 
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ඒ එක්භ අඳ තුටු ශනහ, අශේ ාර්ධන ප්රහේධන 

ඉඳදවීශේ - Venture Capital -  ක්රභඹ දියුණු කිරීභට NDB, 
DFCC ඵළාකු වයවහ ිශසි ළඩ පිිබශශක් රිඹහත්භ කිරීභ ළන.  

ඒ හශේ ප්රහේ ධනඹ රඵහ දු්තශනෝති්ත තභයි අඳට පුළු්ත 
්තශ්ත, ිශඹභ යහඹඹ්ත භතු ශරහ ඒ වයවහ අශේ යශට් 
ාර්ධන භනක් ඹ්තන. නමුත් අශේ භතඹ තභයි, උස 
තහක්ණඹ දියුණු යපු තයභටයි යටරට ඉදිරිඹට ඹ්තන පුළු්ත 
ශරහ තිශඵ්තශ්ත කිඹන එ. අපි අේිශදි ආසිඹහශේ යටල් 
ත්ශතොත්, ඒ ආහයඹට දියුණු ශරහ තිශඵන යටල් ිනධිඹට 
ශොරිඹහ, ජඳහනඹ, තහයිහනඹ, සිාේපරු වඳු්ත්තන පුළු්ත. 
ශභළිශ යටල්රට ඒ සීඝ්ර දියුණු රඵහ ්තන  පුළු්ත ශරහ 
තිශඵ්තශ්ත උස තහක්ණඹ - hi-tech - උපරිම ගව දියුණු කළ 
ිශහයි.  

ජහති ිනදයහ තහක්ණ වහ න උත්ඳහදන රිඹහ භහර්ඹක් 
පිිබඵ ශඹෝජනහක් භහ ළිලනට් භණ්ඩරඹට ඉදිරිඳත් ශහ.  ඒ 
ළිලනට් භණ්ඩරඹ පිිබත්තහ. දළ්ත ඒ ඳදනේ ය ශන,  
නළශනෝ තහක්ණ park එක් දියුණු කිරීභට ශේ අඹ ළශඹ්ත 
මුදල් ශ්ත ය  ජභ ළන භහ ්තශතෝ නහ. ඒ වයවහ  අශේ 
යශට් උස තහක්ණඹ, ිනශලේශඹ්ත nanoelectronics, 
nanobiotechnology  ළිශ තහක්ණ දියුණු කිරීභට වළකි ශේින 
කිඹරහ අපි හිතනහ. ඒ ඳදනේ ය ශන අශේ අමු ්රයරට 
උඳරිභ ටිනහභක් එතු යන ර්භහ්තතයණඹකුත් ඉ්ත 
ඳසු ඇති ය්තන  පුළු්ත ශේින.  දළ්ත අශේ අඳනඹන දිවහ 
ඵළලුහභ, එයි්ත සිඹඹට 1.5ක් ඳභණයි උස තහක්ණඹ 
ශඹොදරහ, hi-tech  බහණ්ඩ වළටිඹට පිට ය්තශ්ත. ඒ වුණත් 
ජඳහනශ  සිඹඹට 85ක්, ශොරිඹහශේ සිඹඹට 70ක්, සිාේපරුශේ 
වහ භළශල්සිඹහශේ සිඹඹට 50ක් ඒ hi-tech බහණ්ඩ තභයි 
අඳනඹනඹ ය්තශ්ත. ඒ ිශහ තභයි ඒ බහණ්ඩ ශරෝ ශශශ 
ශඳොශශේ අශශින ශරහ, ඒ යටල් දුේඳත් තත්ත්ශඹ්ත ශොඩ 
ඇිනල්රහ දළ්ත ශඳොශවොත්, ාර්ධිත යටල් ඵට ඳත්  ශ්තන 
පුළු්ත ශරහ තිශඵ්තශ්ත. දළ්ත අශේ යශට් තිශඵන අධයහඳන 
ඳවසුේ උඳශඹෝින යශන ශේ වහ ිශසි ඳදනභක් ඇති ය 
්තන අඳටත් අභහරු නළවළ. එළිශ ළදත් ඉදිරි භනක් වහ 
අලය මුදල් ශ්ත යරහ  ිශසි ළඩ පිිබශශක් දිඹත් ය්තනට  
ශේ අඹ ළශඹ්ත ආයේබ පිඹයක් ශන තිශඵනහඹ කිඹරහ භහ 
හිතනහ.  

රාහ මුහුණ ශදන තත් ප්රලසනඹක් තභයි, ිනශධල ශශශ 
ඳයතයඹ. ශභඹ අඩු කිරීභ ක්ණි ශ යුතු ශදඹක්. දළ්ත ශේ 
ඳයතයඹ එ්තන එ්තනභ ළඩි වීභ ශවේතුශොටශන තභයි රුපිඹර 
ඵහල්දු කිරීභට තී්තදු ශශේත්. ඒ අනු තභයි පිටයටි්ත ශ්තන 
ඵඩුර මිර දළ්ත  ළඩි ශරහ තිශඵ්තශ්ත. ඉති්ත ශේ තත්ත්ඹත් 
එක් ිනශධල ශඳෞධලි ණඹ ඳහ රඵහ ්තන සිධධ ශරහ 
තිශඵනහ. ශේ තුිබ්ත අශේ ිනශධල ණඹ ඵය ළඩි වීභක් සිධධ 
ශරහ තිශඵනහ. ශේ අඹ ළශ  ව්ත යරහ තිශඵනහ, මි්ත 
ඉදිරිශ   ජ ඒ ිනශධල ශඳෞධලි ණඹ රඵහ ළනීභ නතය ය්තන 
ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ කිඹරහ. ඒ ශවො ඉදිරි පිඹයක්. අපි 
ඵර්තනට ඕනෆ, ිශඹභ ශර අශේ ිනශධල ශශශ ඳයතයඹ 
පිඹවීභටත්,  අශේ ආනඹනරට ළඹ න ිනඹදභත් අඩු ය්තනත්.  

අපි ්තශතෝ නහ, හවන වහ අඹ යන ඵදු ළඩි කිරීභ 
ළන. නමුත් අශේ භතඹ නේ, අශනකුත් සුශෝඳශබෝගී 
බහණ්ඩරටත් ඒ ආහයඹටභ ඵදු ළඩි ශ යුතුයි, ඒහ ශ්තවීභ 
සීභහ කිරීභ වහ.   

ඒ එක්භ භට කිඹ්තන තිශඵනහ, අශේ යශට් තිශඵන ඵර 
ලක්ති ප්රලසනඹ ළන.  

ශතල් ශ්තවීභ වහ ිනලහර මුදරක් පිට යටට ඹළිනඹ යුතු 
තිශඵනහ. දළ්ත අශේ යශට් ිනල්ඳ ඵර ලක්ති දියුණු කිරීභට මුදල් 
ශ්ත යරහ තිශඵනහ. භභ තුටු නහ, ේලිරිසීඩිඹහ හ 
ශනුශනුත් එභ මුදල් ශඹදවීභ ළන.  

ඵදු ප්රතිඳත්තිඹ දිවහ ඵළලුහභ අපි තදි්තභ ඉල්ලීභක් යරහ 
තිශඵනහ, ශේ ආණ්ඩු ඵදු අඹ ය්තන ඕනෆ, ඵදු ශ්තන 
පුළු්ත ශඳොශවොත් අඹශ්ත කිඹරහ. ඒ අඹශ්ත ඵදු අඹ ය 
්තනහ සිඹඹට 24 උඳරිභඹ සිඹඹට 45ට නේ්තන කිඹන 
එයි අශේ ශඹෝජනහ. ඒ යන භ්ත දුේඳත් ජනතහශ්ත 
අතයලය බහණ්ඩරට  අඹ යන ක්ර ඵධද ේපර්ණශඹ්තභ 
ඉත් ය්තන කිඹන ඉල්ලීභ අපි ඉදිරිඳත් යනහ.  

ශර්ගු, ශධශීඹ ආදහඹේ, සුයහඵදු ළිශ ශදඳහර්තශේ්තතුර 
තිශඵන අඩු ඳහඩු ශවේතුශොට ශන යජඹට රළශඵන ආදහඹභ අඩු 
ශරහ තිශඵනහයි කිඹරහ අපි ද්තනහ. ශේ ළනත් වහභ ටයුතු 
ශ යුතුයි.  

 

මූරානාරූඪ භන්ත්රීතුභා 
(மனமரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු ඇභතිතුභහ, රුණහයරහ ථහ අ්ත ය්තන.  

 
ෙු (භවාචාර්ඹ) තින විතායණ භවතා 
(ரண்நெறகு (சதரசறரறர்) றஸ்ம றர) 

(The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana) 

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභිශ, රුණහයරහ භට ත ිනනහඩි 
ශදක් ශද්තන.  

ළටුේ ළඩි කිරීභ ළන අපි ්තශතෝ නහ. රුපිඹල් 
1,500  ජභනහක්   ජරහ තිුවණහට අශේ ඳක්ශ  භතඹ ්තශ්ත 
සිඹලු යජශ  ශේඹ්තට රුපිඹල් 2,500කි්ත ළටුඳ ළඩි ශ 

යුතු ඵයි. ඒ යනහත් එක්භ ශඳෞධලි අාලශ  අභ 
භහසි ළටුඳ රුපිඹල් 12,500ක් ිනඹ යුතුයි කිඹන එ අශේ 
අදවයි. ඒ එක්භ අපි ්තශතෝ නහ, 1980  ජලි ළඩ 

ර්ජයි්ත ශනුශ්ත රුපිඹල් 5,000 භහසි  ජභනහක්  ජභ 
ළන. නමුත් එඹ සීභහ යරහ තිශඵනහ, ඹ  අවුරුදු 65 ඉක්භව 
අඹට  ජභට. අපි ශඹෝජනහ යනහ, ඹ අවුරුදු 60 ඉක්භව අඹට 
ශේ  ජභනහ ශද්තන කිඹරහ. එ තශොට ඒ අඹටත් අහධහයණඹක් 

්තශ්ත නළවළ. ඹේ ිනධිඹකි්ත ඒ අඹ භළරිරහ නේ ඒ අඹශේ ිලරිට 
ශවෝ සහමි පුරුඹහට ඒ  ජභනහ රඵහ ශද්තන කිඹරහ අඳ 
ශඹෝජනහ යනහ.   

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභිශ, ශුබහධන ළඩ පිිබශශ 
දියුණු කිරීභට ශේ අඹ ළශඹ්ත ශරොකු ඵයක් දහරහ තිශඵනහ. ඒ 
ළන අපි ජනහධිඳතිතුභහට ප්රලාහ යනහ. ඒ හශේභ අශේ යශට් 

ාර්ධන භනටත් දිරි ළ්තවීභක් රඵහ  ජරහ තිශඵනහ. 
ිනශලේශඹ්තභ  සුළු වහ භධය ඳරිභහණ යහඳහය ේඵ්තධශඹ්ත අපි 
ශඹෝජනහ යනහ, ිනදහතහ භධයසථහන ේඵ්තධ යරහ ඒ වයවහ 

තහක්ණඹ රඵහ  ජශභ්ත ඒ අාලඹ දියුණු කිරීභටත් ටයුතු 
ය්තන කිඹරහ. ශේ අඹ ළඹට අශේ උඳරිභ  වහඹ  රඵහ ශදනහ. 
නමුත් අපි ඉල්ලීභක් යනහ, ජනතහශේ ඳළත්ත දිවහ ඵරරහ ඒ 

ශඹෝජනහ රිඹහත්භ ය්තන කිඹරහ. ශඵොශවොභ සතුතියි, 
මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභිශ.  

[අ.බහ. 2.14] 

 
ෙු ඩිරාන් නඳනර්යා භවතා (විනේල රැීමඹා ප්රර්ධන වා 

සුඵ ාධන අභාතතුභා) 
(ரண்நெறகு டினரன் ததசர - தபறரட்டு சமனரய்ப்நெ 

ஊக்குறப்நெ, னசணரம்நெமக அமச்சர்) 

(The Hon. Dilan Perera - Minister of Foreign Employment 
Promotion and Welfare) 
මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභිශ, භභ තුටු නහ, භශේභ 

ඳහශල් ආදි ශියඹකු න ඔඵතුභහ මරහනශ  ඉ්තන ශේරහ 
ශේ අඹ ළඹ  ිනහදඹට ේඵ්තධ වීභට අසථහ රළබීභ ළන. 
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ඳහර්ලිශේ්තතු 

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභිශ, ශේ අඹ ළඹ දිවහ අපි ඵර්තන 
ඕනෆ, ශේ අඹ ළඹ ශනහ ්තදර්බඹ ශභොක්ද කිඹරහත් ඵරමි්ත. 
එතශොට තභයි ශේ අඹ ළඹ ශද අඳට ිශළයදි ශෝණඹකි්ත 

ඵර්තන පුළු්ත ්තශ්ත.  

ශේ අඹ ළඹ හයහාල යරහ ඵළලුශොත්,  2013 ය වහ 
ඉදිරිඳත් ය තිශඵන ශේ අඹ ළශ  ආදහඹභ අපි ඇසතශේ්තතු 

යනහ, රුපිඹල් ිලලිඹන 1,277ට. ඒ ආදහඹශභ්ත රුපිඹල් 
ිලලිඹන 400ට ළඩි මුදරක් අඳට ිනඹදේ ්තශ්ත යහජය 
ශේඹ්තශේ ඳඩි ශ්තනයි. තත් රුපිඹල් ිලලිඹන එසිඹ 

ණනක් ිනඹදේ නහ, ිනරහභ ළටුේ ශ්තන. එතශොට 
ආදහඹශභ්ත  සිඹඹට 50 ිනතය ප්රභහණඹක් අිශහර්ඹශඹ්තභ 
ිනඹදේ ශ යුතුයි. ශභොද, යහජය ශේඹහට ඳඩි ශනොශහ 

ඉ්තන ඵළවළ ශ්ත. ඒ ශ්තනභ ඕනෆ. තත් රුපිඹල් ිලලිඹන 
100ට ළඩි මුදරක් ළඹ ශනහ, ිනරහභ ළටුේ ශ්තන. ඒත් 
ශ්තනභ ඕනෆ.  

තත් රුපිඹල් ිලලිඹන 500ක් ිනතය ඹනහ වනහධහයරටයි, 

අවුරුදු ණනක් තිසශේ ත්ත ණඹර -අශේ ආණ්ඩු ිනතයක් 
ශනොශයි, ිනිනධ ආණ්ඩු ත්ත ණඹ- ශඳොලී ශ්තනයි. ඒ ණඹ 
ශඳොලී ක්රභක්රභශඹ්ත ශවී  ශන, ශවී ශන ඹනහ. එතශොට 

රළශඵන ආදහඹභ ශේ හයණහ වතයට ිනඹදේ ශහභ ඉයයි. ිනරහභ 
ළටුේ ශ්තන, යහජය ශේඹ්තශේ ඳඩි ශ්තන, වනහධහය 
ශද්තන ව යටක් වළටිඹට ත්ත -ආණ්ඩු ශනොශයි. යටක් 

වළටිඹට ත්ත- ණඹරට ශඳොලී ශ්තන. ආණ්ඩුට ඕනෆ නේ 
අඹ ළඹ හිඟඹක් තිඹහ ්තශ්ත නළතු, ආදහඹභ ශභච්යයයි; ශේ 
ටි ශේහ කිඹරහ ඉ්තන පුළු්ත. එතශොට ඒ ආණ්ඩුක් 

ශනොශයි. ඒට ආණ්ඩුක් ඕනෆ නළවළ.  

රාහශේ භට භත වළටිඹට, -භහ ළයදි නේ ිශළයදි යයි 
ශභතළන ඉ්තනහ ආර්ථි ිනදයහ ඳණ්ඩිතශඹෝ- 1954 ව 1956 

කිඹන අවුරුදු ශදශක් ිනතයයි අඹ ළශ  අතිරික්තඹක් තිුවශණ්. 
අිශක් වළභ අවුරුධදභ, අවුරුදු 60 ණනක් තිසශේ ශභොන 
ආණ්ඩුක් තිුවණත් අඹ ළඹ හිඟඹක් තිුවණහ. ඒ ිශහ ආණ්ඩුක් 
තිශඵ්තශ්ත, යශට් ආදහඹභ වහ ිනඹදභ අතය හිඟඹක් තිශඵනහ නේ 

ඒ හිඟඹ පිඹහ ිශමි්ත, ඊශඟ තහශේ ඒ හිඟඹ අඩු ය ිශමි්ත, 
වනහධහය ශද්තනහ ව, ඳඩි ශද්තනහ ව, ිනරහභ ළටුේ ඒ සිඹල්ර 
ශදමි්ත ටයුතු ය්තනයි. ආණ්ඩුක් තිශඵ්තශ්ත ඒටයි. 

වළඵළයි භවය ආණ්ඩු ශේ දිවහ ඵරන ිනධිඹ ශනස. 
උදහවයණඹක් ිනධිඹට එක්ත් ජහති ඳක් ආණ්ඩු හරශ  
ශඵොශවෝ ිනට ඒ ශොල්ර්තශේ දර්ලනඹ වුශණ්, න ලිඵයල්හ ජ 

දර්ලනඹ.  

අද ිතත් ශප්රේභදහ භ්තත්රීතුභහ නේ ථහ ශශේ න ලිඵයල්හ ජ 
දර්ලනඹට ඳටවළිශ ිනධිඹට. ඒ එක්ත් ජහති ඳක්ශ  දර්ලන 

ශද අතය තිශඵ්තනහ ව කට්ටනඹක්. ශශේ ශතත් ඉයහ්ත 
ිනක්රභයත්න භ්තත්රීතුභහශේ ථහ ඇහුහභ, යින රුණහනහඹ 
භ්තත්රීතුභහශේ ථහ ඇහුහභ, අශේ වර් ද සිල්හ ඳණ්ඩිත 
භවත්භඹහශේ ථහ ඇහුහභ න ලිඵයල්හ ජ ආර්ථි ප්රතිඳත්තිඹ 

තභයි අඳට භයභහන ශ්තශ්ත. එතශොට න ලිඵයල්හ ජ 
ආර්ථි ප්රතිඳත්තිඹ ඹටශත් ශේ අඹ ළඹ හිඟඹ අඩු ය ළනීභ 
වහ ඒශොල්ශරෝ ිනිනධ හයණහ සිධධ ශහ. උදහවයණඹක් 

වළටිඹට ඒශොල්ශරෝ යහජය ශේඹට ඵහ ළනීභ නතය ශහ.  

එදහ යිශල් ිනක්රභසිාව භවත්භඹහශේ ආණ්ඩු හරශ  2001, 
2002 වහ 2003 කිඹන අවුරුදු තුශ්ත යහජය ශේඹ්ත රක් 6ට 

සීභහ ශහ. සීභහ යරහ ිනරහභ ළටුේ නත්්තන ඳනතක් 
ශනහ. අලුති්ත යහජය ශේඹට ඵහ ළනීේ වහ ිනරහභ ළටුේ 

නත්නහ. එතශොට ඒ න ලිඵයල්හ ජ ආර්ථි ක්රභඹ ඹ ටශත් 

යහජය ශේඹට අලුති්ත ඵහ ්තශ්ත නළවළ. අලුති්ත ිනරහභ 
ළටුේ ශද්තශ්ත නළවළ. ඒ තභයි ඔවු්තශේ ආර්ථි දර්ලනඹ. ඒ 
ආර්ථි දර්ලනඹ තභයි යිශල් ිනක්රභසිාව භවත්භඹහ අහන යට 
අභළති වළටිඹට සිටිඹ ශරහශේ රිඹහත්භ ශශේ. අහනශ  

අශේ ආණ්ඩු ඇිනල්රහ තභයි නළත ිනරහභ ළටුේ ශවීශේ ඳනත 
ශනහශේ.  

එදහ ඒ න ලිඵයල්හ ජ ආර්ථි ප්රතිඳත්තිඹ ඹටශත්, අද ිතත් 

ශප්රේභදහ භ්තත්රීතුභහ කිඹපු එශක් අශනක් ඳළත්ත ශඵොශවෝ ිනට 
ශශේ. ඒ කිඹ්තශ්ත ළු ල්ලි ව ිනිනධ ිනධිඹට එන ල්ලි ඵදු 
වළටිඹට අඹ ය ළනීභට ශනුට ඒහ ඳහ වරිනහ. ඒ ව්තදහ 

තභයි යිශල් ිනක්රභසිාව භවත්භඹහශේ ආණ්ඩු හරශ  ශනභ 
ඳනතක් ශනහශේ, ශෝටි ණනක් ඵදු ශදන අඹශේ ඵදු එශවභ 
පිටි්තභ ඳහ වරි්තන. අද ිතත් ශප්රේභදහ භ්තත්රීතුභහ ප්රලසන ශහ, 

ඇයි ශේ ආණ්ඩු ඵදු අඹ ය ්තන ඕනෆ අඹශ්ත ඵදු අඹ ය 
්තශ්ත නළත්ශත් කිඹරහ. වළඵළයි එතුභහ ශෞය ිශශඹෝජය ඇභති 
ිනධිඹට හිටපු ආණ්ඩු ශශේ ඒශක් අශනක් ඳළත්ත. සදු ශශරහ 
ශනහපු ළු ල්ලි, ඒ අඹශේ ඵදු ල්ලි ශෝටි ණනක් අශවෝසි 

කිරීශේ ඳනතක් ශනළල්රහ අශවෝසි ය දළමීභයි ශශේ. 
එතශොට එතුභහ ිශශඹෝජය ශෞය ඇභතිතුභහ. ඒ තභයි 
කිඹ්තශ්ත, "ඵශල් තිශඵන ශොට ශභොශශේ නළවළ. ශභොශශේ තිශඵන 

ශොට ඵශල් නළවළ" කිඹරහ.  

අශේ ආණ්ඩුශේ, අශේ යජශ  ප්රතිඳත්තිඹ න ලිඵයල්හ ජ 
ආර්ථි ප්රතිඳත්තිඹ ශනොශයි. අශේ යජශ  ප්රතිඳත්තිඹ යහජය 

ශේඹ ප්රහයණඹ යන එ. ඒ ාශෝයනඹ යන එ 
ශනොශයි. ඒ ිශහ අශේ යජඹ ඹටශත් දළ්ත යහජය ශේඹ්තශේ 
ප්රභහණඹ රක් 13 දක්හ ඉවශ ිනහි්ත තිශඵනහ. මරහනහරඪ 

රු භ්ත්රිතුභිශ, 2003  ජ යහජය ශේඹ්තට ශපු ළටුේරට 
ඩහ 2012 න ශොට සිඹඹට 343ක් ළඩිශඹ්ත ළටුේ ශනහ. 
2003  ජ ිනරහභ ළටුේ ශපු ණනට ඩහ සිඹඹට 340කි්ත 

ළඩිශඹ්ත ශේ ආණ්ඩු ිනරහභ ළටුේ ශනහ. ඇයි ඒ? ඒ 
යිශල් ිනක්රභසිාව භවත්භඹහශේ යදක් ශනොශයි. ශේ ආණ්ඩු 
ශද අනුභනඹ ය්තනහ ව ආර්ථි දර්ලන ශදශක් තිශඵන 
ශන. ඒ ආණ්ඩුශේ දර්ලනඹ යහජය ශේඹ ාශෝයනඹ කිරීභ; 

ඵහ ළනීේ නළළත්වීභ.  

තමු්තනහ්තශේරහ ද්තනහ ශ්ත, යිශල් ිනක්රභසිාව භවත්භඹහ  
අරහභහතය ධුයඹ දයපු හරශ  ශෝතත්රහත් ක්රභඹට ඳහ ශනකු 

ඵහ ්තන එ නළළත්ව ඵ. එතශොට ිනරහභ ළටුේ දු්තශ්ත 
නළවළ. ිනරහභ ළටුේ ශන එ නත්්තන කිඹරහ ඳනතක් 
ශනහහ. ඒයි ශේ ආණ්ඩු ශදශක් ශන. අශේ ආණ්ඩු 

හරඹ, ිනශලේශඹ්ත අතිරු භහි්තද යහජඳක් ජනහධිඳතිතුභහශේ 
ඳහරන හරඹ ශන ඵරන ශොට ළඩිශඹ්ත යහජය ශේඹ්ත 
ඵහශන තිශඵනහ ිනතයක් ශනොශයි, යහජය ශේඹ්තශේ 

ඳඩිත් ළඩි ශරහ තිශඵනහ. අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ ශේ යට 
බහය්තන ශොට යහජය ශේඹහශේ අභ ළටුඳ තිුවශණ් 
ඉරක්ේ වතශර්යි. ශේ යශට් යහජය ශේඹහශේ අභ ළටුඳ 
ඉරක්ේ ඳවට ආශේ ජනහධිඳති අතිරු භහි්තද යහජඳක් 

භවත්භඹහශේ හරශ . ඉරක්ේ ඳවට ඇිනත් තිශඵනහ ිනතයක් 
ශනොශයි, රුපිඹල් 10,000 සීභහ ඉක්භහ ිනහි්ත දළ්ත රුපිඹල් 
20,000 සීභහට ශා ශමි්ත ඳතිනහ අභ ළටුඳ. ඉති්ත ළටුේ 

ළඩි ශරහ තිශඵනහ. ිතත් ශප්රේභදහ භවත්භඹහ උශධ ශභතළන 
ශඵරිව්ත දු්තනහ ශොිනඹහට කිසිභ ශදඹක් දු්තශ්ත නළවළ කිඹරහ.  

 
ෙු ජිත් නප්රේභදා භවතා 
(ரண்நெறகு சஜறத் தறசரம) 

(The Hon.  Sajith Premadasa) 
නළවළ, භභ එශවභ කිේශේ නළවළ.  

959 960 

[රු ඩිරහ්ත ශඳශර්යහ භවතහ] 
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ෙු ඩිරාන් නඳනර්යා භවතා 
(ரண்நெறகு  டினரன்  ததசர) 

(The Hon. Dilan  Perera) 

තමු්තනහ්තශේ කිේහ, ශොිනඹහට වනහධහය දු්තශ්ත නළවළ 
කිඹරහ. 

 
ෙු ජිත් නප්රේභදා භවතා 
(ரண்நெறகு சஜறத் தறசரம) 

(The Hon.  Sajith Premadasa) 
භභ කිේශේ ශොින ිනරහභ ළටුඳ ළන.  

 

ෙු ඩිරාන් නඳනර්යා භවතා 
(ரண்நெறகு  டினரன்  ததசர) 

(The Hon. Dilan  Perera) 
නළවළ, නළවළ. ඒ, ථහශේ අ්තතිභ ෆල්ර. මුර ෆල්ර ආශඹත් 

අවරහ ඵර්තන. මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභිශ, එතුභහ එශවභ 
කිේහ. [ඵහධහ කිරීභක්] පිිබ්තනහ නේ ශඵොශවොභ ශවොයි. 

[ඵහධහ කිරීභක්] භභ ශෝල් එක් ශදනහ ය්තජ්ත යහභනහඹ 
භ්තත්රීතුභහට. තරතහ අතුශෝයර භළතිිශඹ "යාජ්ත යහභනහඹ" 
කිඹන නභ කිය ින ිශලසලේද ශනහ.  

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභිශ, අපි දළ්ත ශොිනඹහට ශඳොශවොය 
වනහධහයඹ ශදනහ. අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ රුපිඹල් 350ට වී 
ශොිනඹහට ශඳොශවොය ශද්තන ඳට්ත ත්ශත් 2005  ජ. තභ ඒ 
ශදනහ. එශවභ නේ ශේ අවුරුධශධ ආශඹත් ඒ ශදනහ කිඹරහ 

කිඹ්තන ඕනෆ නළවළ. ශේ අවුරුධශධ ඒ ශදනහ. රුපිඹල් 350ට 
ශඳොශවොය ශදනහ කිඹන එශ්ත ශභොක්ද වළ ශඟ්තශ්ත? 
ශඳොශවොය මිටිඹ හරඹක් රුපිඹල් 5,000ට තිුවණහ. රුපිඹල් 

5,000ට තිශඵන ශඳොශවොය මිටිඹ රුපිඹල් 350ට ශදනහ කිඹ්තශ්ත 
ශභොක්ද?  

 
ෙු ජිත් නප්රේභදා භවතා 
(ரண்நெறகு சஜறத் தறசரம) 

(The Hon.  Sajith Premadasa) 
ඒ ශවො ළඩක්.  

 
ෙු ඩිරාන් නඳනර්යා භවතා 
(ரண்நெறகு  டினரன்  ததசர) 

(The Hon. Dilan  Perera) 
ඔේ, ඒ ශවො ළඩක්. භභ ඔඵතුභහට ඵහධහ ශශේ නළවළ ශ්ත. 

ඔඵතුභහ ශඳොේඩක් ඉ්තන. ඔඵතුභහ අද ඵණක් කිේ එශක් 
ශඳොේඩක් ඔශවොභ අවශන  ඉ්තන.  

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභිශ, රුපිඹල් 5,000 ශඳොශවොය 
මිටිඹ රුපිඹල් 350ට ශදනහ කිඹ්තශ්ත රුපිඹල් 4,650ක් 
ශොිනඹහශේ අතට ශදනහ හශේ තභයි. ශඳොශවොය මිටිඹ අද 

රුපිඹල් 3,000 නේ එඹ රුපිඹල් 350ට ශදනහ කිඹ්තශ්ත, ෆභ වී 
ශොිනඹකුටභ රුපිඹල් 2,650ක් අතට ශදනහ හශේ තභයි. ඒ 
වනහධහයඹක්. තභ ඒ ශදනහ. එතළිශ්ත නළතුශණ් නළවළ. 

ශත් ශොිනඹහටත් වනහධහය ශදනහ.  

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභිශ, ඔතළන ඉ්තන ඔඵතුභහ, ඒ 
හශේභ අශේ ය්තජ්ත යහභනහඹ භ්තත්රීතුභහශේ මිතුරිඹ න අශේ 

තරතහ අතුශෝයර භ්තත්රීතුමිඹ ඇතුළු ශත් ර්භහ්තතඹට 
ේඵ්තධ උදිනඹ සිඹලු ශදනහ ද්තනහ 2007  ජ ශත්රට 
සුනහමිඹක් ආ ඵ. ශත්රට සුනහමිඹක් ආහ. රුපිඹල් 16ට, 17ට 

ිනඹහ ශත් කිශරෝ එ මිර. ඌ ඳශහශත් ශත් ශොවී්ත ළහ 
ශන භභ භවහ බහණ්ඩහහයඹට ිනඹහ. ිනහි්ත අපි           හච් ඡහ 
ශහ භවහ බහණ්ඩහහයඹත් එක්. හච්ඡහ ශහ මුදල් ඇභතිතුභහ 
වළටිඹට ඉ්තන අතිරු ජනහධිඳතිතුභහත් එක්, ශත් මිර ප්රලසනඹට 

උදවු ශද්තන කිඹරහ. එතුභහ ශත් මිර ප්රලසනඹට උදවු දු්තනහ 

ිනතයක් ශනොශයි, වී ශොිනඹහට හශේභ ශඳොශවොය වනහධහයඹක් 
ශද්තන කිඹරහ හරඹක් ශත් ශොවී්ත ඉල්රහ සිටි  ශඳොශවොය 
වනහධහයඹත් දු්තනහ. ශත් ශොිනඹහට තභ රුපිඹල් 1,000ට 
ශඳොශවොය මිටිඹ වේඵ ශනහ. ඒ වනහධහයඹ අතිරු 

ජනහධිඳතිතුභහ දු්තනහ 2008  ජ. තභ ඒ ශදනහ. ශත් ශොිනඹහට 
දළ්ත ශඳොශවොය වනහධහයඹ ශදනහ, ශභය අලුශත්ත ශත් හ 
ය්තන්තවට ශද්තනහ ව ඒ සිඹලු වනහධහයත් එක්.  

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභිශ, අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ 
ජනහධිඳතියණ කිසවීභට නුයඑිබශ  ිනඹහභ නුයඑිබශ  
ජනතහ කිේහ, ඵදුල්ර ඳළත්ශත්, ළලිභඩ ඳළත්ශත් ජනතහ 

කිේහ -එතළන රු සී.බී. යත්නහඹ ඇභතිතුභහත් හිටිඹහ.- වී 
ශොිනඹහට ශඳොශවොය වනහධහයඹ ශදනහ, ශත් ශොිනඹහට 
ශදනහ, එශලු ශොිනඹහටත් වනහධහය ශද්තන කිඹරහ.  එශලු 

ශොිනඹහටත් වනහධහය දු්තනහ. තභ ඒ ශදනහ. දු්තනු ඒහ 
නත්තරහ නළවළ. ඒහ දිටභ ශදනහ. "ශදනහ, ශදනහ" කිඹරහ 
ආශ  කිඹ්තන අලය නළවළ. ශේහ කිඹන ශොට ිතත් ශප්රේභදහ 
භවත්භඹහ චුත ශනහ.  

 

ෙු ජිත් නප්රේභදා භවතා 
(ரண்நெறகு சஜறத் தறசரம) 

(The Hon.  Sajith Premadasa) 
භභ ිනහි්ත එනහ.  
 

ෙු ඩිරාන් නඳනර්යා භවතා 
(ரண்நெறகு  டினரன்  ததசர) 

(The Hon. Dilan  Perera) 
වරි නේ ඔඵතුභහ එ්තන ඕනෆ. ශධලඳහරනඥඹ්ත කිඹ්තශ්ත 

එශවභ අඹයි. ඔඵතුභහ එ්තන ඕනෆ.  

ශේ ිනඹදේ දයමි්ත, ඒ වනධහයත් එශවභභ තිඹහ ශනයි ශේ 
අඹ ළශඹ්ත වන ශද්තශ්ත. 

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභිශ, ඊශඟට, ජහතය්තතය ලශඹ්ත 
තිශඵන ්තදර්බඹ අයශන ඵරමු. අශේ යශට් අඳනඹනරට 
තිශඵන ආදහඹභ අඩු වුණහ. ඇයි ඒ? රාහශේ අඳනඹන 
ළඩිශඹ්තභ මිර ජ ්තශ්ත වුද? ඇශභරිහ ව යුශයෝඳඹයි. 
ඕයි ඇත්ත. රාහට  ළඩිශඹ්තභ භහන හිමිේ 
ේඵ්තධශඹ්ත ශයෝදනහ එල්ර යමි්ත අභහරුශේ දහ්තන 
වද්තශ්තත් ඒ ශොල්ශරෝයි. වළඵළයි, අශේ යශට් අඳනඹන 
ළඩිශඹ්ත මිර ජ ්තශ්ත ඇශභරිහ ව යුශයෝඳඹයි. දළ්ත 
ඇශභරිහශේ, යුශයෝඳශ  ආර්ථි ඩහ ශන ළටිරහ. ඒ 
ශොල්ර්තශේ ආර්ථි ර්ධන ශේඹ්ත අශේ යටටත් ඩහ අඩුයි. 
ඒ ිශහ ඒ ශොල්ර්තට  මිර  ජ ළනීශේ වළකිඹහ අඩුයි. ඒ ිශහභ 
ඒ අඹ අශේ අඳනඹන මිර ජ ්තනහ අඩුයි. ඒ හි්තදහ අශේ 
අඳනඹන ආදහඹභ අඩු වුණහ. ඒ එක්භ ශභොද වුශණ්? 
ඉ්තදිඹහශේ ව චීනශ  ඇති ්තනහ ව භවහ ාර්ධනඹ ිශහ දළ්ත 
ඉ්තදිඹහ වහ චීනඹ ශතල්රට ිනලහර ලශඹ්ත ඉල්ලුේ යනහ.   

දළ්ත ශරෝශ  ළඩිශඹ්තභ ශතල් මිර ජ ්තන ශඳොය ්තශ්ත 
ඉ්තදිඹහ වහ චීනඹයි. ඒ ිශහ ශතල්රට තිශඵන ඉල්ලුභත් එක් 
ශතල්ර මිර ඉවශ ඹනහ. එතශොට අශේ ප්රධහනතභ ආනඹන 
බහණ්ඩඹක් ශච්ය ශතල්ර මිර ඉවශ ිනඹහභ ඒ අශේ 
ආර්ථිඹට ඵරඳහනහ. එශේ ශතල් මිර ඉවශ ිනඹත්, අඳට ඹේ 
ප්රභහණඹට වනදහයී ශර රඵහ ්තන තිුවණු යට තභයි 
ඉයහනඹ. ඇශභරිහ ඉයහනඹට ආර්ථි තවාචි දළේභහ. එතශොට 
ඒ වනඹත් අඳට නළති ිනඹහ. ජහතය්තතය ලශඹ්ත ඇති ශරහ 
තිශඵ්තනහ ව ඒ තත්ත්ඹත් භනඹ යමි්ත, ඹේ ප්රභහණඹට 
තුරනඹ ය ිශමි්ත තභයි ශේ අඹ ළඹ ශන එ්තශ්ත. ඒ ිශහ 
ශභ්තන ශේ ්තදර්බඹ තුශ ඉ ශන තභයි ශේ දිවහ ඵර්තන 
ඕනෆ.  
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ඳහර්ලිශේ්තතු 

රු ිතත් ශප්රේභදහ භවත්භඹහ ශභතළන ජ කිේහ, හර් 
ආර්ථි ිනදයහ ළන. නමුත්, හර් ආර්ථි ිනදයහ පිිබඵ 
ටික් ද්තන කිඹන උදිනඹ -එතුභහ ථහ යපු ිනධිඹට භට ඩහ 

ද්තන කිඹන ශශනක්.- ශේ අඹ ළඹ ළන කිඹ්තශ්ත ශභොක්ද? 
හර් ආර්ථි ිනදයහශේ මර ධර්භ දිවහ ඵළලුහභ අඳනඹනරට 
දළ්ත ශරහ තිශඵන තත්ත්ඹත්, ආනඹන දිවහ ඵළලුහභත් ශේ 

යශට් රඵහ ශද්තනහ ව වනහධහය භල්ර එශවභ පිටි්තභ තිඹහ 
ශන, අලුතිනුත් වනහධහය එතු යමි්ත ශභළිශ ෆභ 
ක්ශේත්රඹටභ වනඹක් දු්ත අඹ ළඹක් ශනහශේ ශොශවොභද 

කිඹන ප්රලසනඹ තභයි හර් ආර්ථි ිනදයහශේ මරධර්භ පිිබඵ 
ථහ යන ශඵොශවෝ අඹ අව්තශ්ත. හභහනයශඹ්ත ශභශවභශ්ත. 
ආර්ථි ිනදයහඥශඹෝ ශොඩක් ඉ්තනහ.  

ආර්ථි ිනදයහ වදහයපු භවය උදිනඹ GCE (Ordinary 
Level) pass ශරහ, GCE (Advanced Level) pass ශරහ, 
ිනලසිනදයහරඹට ිනහිල්රහ තිශඵනහ. මරහනහරඪ රු 
භ්තත්රීතුභිශ, GCE (Ordinary Level) pass ශරහ, GCE 

(Advanced Level) pass ශරහ ශඵොශවොභ ශරොකු තයඹකි්ත 
ඳසශේ තභයි භභ ිනලසිනදයහරඹට ිනශ . ශඵොශවොභ අභහරුශ්ත 
ිනශ . අිශත් අඹට ශේ ශනොශයි, ළරණිඹ ිනලසිනදයහරශ  

ිනශලේශේ ජ උඳහධිඹ ිශහ ආර්ථි ිනදයහ ළන භට සීමිත දළනුභක් 
තිශඵනහ. වළඵළයි භවය අඹ ඉ්තනහ, ඒ අඹ අශේ 
ිනලසිනදයහරඹට ශනොිනඹත්, GCE (Advanced Level), GCE 

(Ordinary Level) pass ශනොවුණත්, ආර්ථි ිනදයහ ඉශන ශන 
අඳටත් ඩහ ශවොඳි්ත ආර්ථි ිනදයහ ළන ථහ යනහ. භභ ඒ 
අඹට ශදොස කිඹනහ ශනොශයි. නමුත් වුරු ආර්ථි ිනදයහ ළන 

ථහ ශත්, ඒ ළන ථහ ය්තන ඕනෆ ළඵෆ ශරභ ආර්ථි 
ිනදයහශේ මර ධර්භ භත පිහිටරහයි. එශවභ නළතු ඒහ තභ්තට 
ඕනෆ ඕනෆ ිනධිඹට ිනෘති යමි්ත ශනොශයි.  

අද උශධ රු ිතත් ශප්රේභදහ භවත්භඹහ ශශේ ඒ ිනෘති කිරීභ 
යපු එයි. එතුභහ කිඹනහ, ශේ ආණ්ඩු ඵදු අඹ ය ්තන 
පුළු්ත ට්ටිඹශ්ත ඵදු අඹ ය ්තශ්ත නළවළ කිඹරහ. වළඵළයි, 
එතුභහභ ිශශඹෝජය ඇභති හරශ  තිුවණු ආණ්ඩු ඵදු භහ 

ඳනතක් ශනළල්රහ ශෝටි ණනක් ශවොයේ ශ ඵදු 
ශවොරු්තට භහ දු්තනහ. ඒ තභයි ඇත්ත. එතුභහ ථහ අහන 
ශහ, මිතයහ ඳළත්තට දහරහ තය ජඹ ්තන ඕනෆ කිඹරහ 

ව්ත යමි්ත. එතුභහ ඒහ කිේශේ හටද කිඹරහ භභ ද්තනහ. 
එතුභහ යිශල් ිනක්රභසිාව භවත්භඹහට කිඹ්තන ඕනෆ ශධ ශේ අඹ 
ළඹ ිනහදඹ අසථහශේ ජ කිේහ. ඒ එතුභහශේ අයිතිඹ.  

අද උශධ රුශේ රු ශජෝ්ත අභයතුා භවත්භඹහත් එශවභ 
ළඩක් ශහශ්ත. ශජෝ්ත අභයතුා භවත්භඹහ නටඹු්ත ඩපු ඒහ 
ළන, ිශධ්ත ළන, ඩු ළන කිඹන ශොට ිතත් ශප්රේභදහ 

භවත්භඹහ දිවහ ඵරහශනයි කිේශේ. එතුභහටත් කිඹ්තන ඕනෆ ශධ 
එතුභහත් ඒ ිනධිඹට කිඹරහ දළේභහ. ශේ අඹ ළඹ ිනහදඹ තුශ ිනරුධධ 
ඳක්ශ  ඒ ඒ භ්තත්රීතුභ්තරහ ආණ්ඩුශේ අඹ ළඹ ඳහිනච්චි යමි්ත 
තභ තභ්තට ඕනෆ යන ශධ කිඹහ ්තනහ. ඒ ප්රලසනඹක් 

ශනොශයි. ඒ ඒ ශොල්ර්තශේ ප්රලසනඹක්. අශේ ප්රලසනක් 
ශනොශයි. [ඵහධහ කිරීභක්] අඳට ශතොේපිඹ වරිඹ්තශ්ත නළවළ. ඒ 
ිශහ අපි ඒ දහ ්තශ්ත නළවළ. 

ඊශඟට රු ිශශයෝ්ත ශඳශර්යහ භ්තත්රීතුභහ ථහ ශහ. භභ 
වරි තුටුයි. භභ අද න ශතක් හිතහ ශන හිටිශ  එතුභහ 
ශොළුශක් කිඹරහ. [ඵහධහ කිරීභක්] රු භ්තත්රීතුභිශ, ඔඵතුභහ අද 

ශවො ථහක් ශහ ිනතයක් ශනොශයි, අපි ඵහධහ යන ශොටත් 
ඔඵතුභහ ඒහට මුහුණ ශදමි්ත ථහ ශහ. [ඵහධහ කිරීභක්] එශවභ 
තභයි භ්තත්රීතුභහ වළශද්තශ්ත. මීට ඉසශල්රහ මරහනශ  හිටපු 

රු අසර් භ්තත්රීතුභහ හිටිඹහ නේ කිඹයි, අපි 1994 

ඳහර්ලිශේ්තතුට ආහභ අඳට ථහ ය්තන ඔඹ ඳළත්ශත්ත ඉඩ 
දු්තශ්තභ නළවළ කිඹන එ. 

 
ෙු තරතා අතුනකෝයර භවත්මිඹ 
(ரண்நெறகு (றந்ற) னர அத்துசகரன) 

(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
1994? 

 
ෙු ඩිරාන් නඳනර්යා භවතා 
(ரண்நெறகு  டினரன்  ததசர) 

(The Hon. Dilan  Perera) 

අපි 1994 ශේ ආණ්ඩු ඳක්ශ  ඳළත්තට ආහභ රු අසර් 
භ්තත්රීතුභ්තරහ අඳට ථහ ය්තන ඉඩ දු්තශ්තභ නළවළ. අපි 

වළදුශණ් එශවභයි. අපි, භහි්තදහන්තද ඇභතිතුභ්තරහ ය්තශ්ත 
රු භ්තත්රීතුභිශ, ඔඵතුභහ වදන එ, ඔඵතුභහ ථහ යනන 
එ. ඒ ිශහ ඒ ළන රඵර ශ්තන එඳහ.  

ඊශඟට එතුභහ කිේහ, අපි ඵහධහ යරහ එතුභහශේ ථහ කිරීශේ 
අයිතිඹ ඳහ නළති ශහ කිඹරහ. රු ිශශයෝ්ත ශඳශර්යහ 
භ්තත්රීතුභහ, භභ 1994 ඳහර්ලිශේ්තතුට ආහභ යහජය ඳරිඳහරන 

අභහතයහාලශඹ්ත භට හවනඹක් දු්තනහ. ඒශක් අාඹ 1492. භභ 
එ ිශහඩුට ඒ හවනශ  ශ්තනේපු ප්රශධලඹට ිනඹහ. 
එශවභ ඹන ශොට භශේ හවනඹ දළරහ මිිශසසු ඳහයල් ඩහ 
ශන දුනහ. ඒ ඇයි? ඒ ිශශයෝ්ත ශඳශර්යහ භ්තත්රීතුභහශේ 

පිඹහ ඒ දසර ඳහිනච්චි යපු හවනඹ. රු ිශශයෝ්ත ශඳශර්යහ 
භ්තත්රීතුභහ අද ශභතළනට ඇිනල්රහ කිඹනහ, අපි එතුභහශේ ථහ 
කිරීශේ අයිතිඹ නළති ශහ කිඹරහ. අා 1492 හවනඹ එතුභහ 

ද්තනහ. යහජය ඳරිඳහරන අභහතයහාලශ  අා 1492 හවනශ  
භභ අධීක්ණ භ්තත්රීයඹහ වළටිඹට ඹන ශොට ශ්තනේපු 
ඳළත්ශත් මිිශසසු ඒ හවනඹ දළරහ ඳහයල් ඩහශන දුනහ. 

ශභොද, ඒ හවනඹට ඒ තයේ බඹයි. 1994 හරඹ තුශ ඒ හවනඹ 
තභයි මිිශසු්ත බඹ යපු හවනඹ.  

 
ෙු නිනයෝන් නඳනර්යා භවතා 
(ரண்நெறகு றசரன் ததசர ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

ඔඵතුභහශේ මුහුණ දළක්හභ භවය අඹ දුනහ. 
 
ෙු ඩිරාන් නඳනර්යා භවතා 
(ரண்நெறகு  டினரன்  ததசர) 

(The Hon. Dilan  Perera) 

ශභොක්ද?  
 
ෙු නිනයෝන් නඳනර්යා භවතා 
(ரண்நெறகு றசரன் ததசர ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

ඔඵතුභහශේ මුහුණ දළක්හභ භවය අඹ දුනහ. 

 
ෙු ඩිරාන් නඳනර්යා භවතා 
(ரண்நெறகு  டினரன்  ததசர) 

(The Hon. Dilan  Perera) 

භශේ මුහුණ දළක්හභද? භශේ මුහුණ දළක්හභ භවය අඹ 
දුනහ. ශන එක් තිඹහ භශේ මුහුණ දළක්හභ - [ඵහධහ 
කිරීභක්] නළවළ. භශේ මුහුණ දළරහ භහ භඟ ිනහව වුණු 

ශදශදශනකුත් භහ දභරහ ිනඹහ. එක් ශශනක් දළ්ත ඵදුල්ශල් 
වරී්ත ප්රනහ්තදු භ්තත්රීතුභහශේ ශවොභ මිතුරිඹක්. එතුභහශේ 
ශඳශඳහිබශ  ඉසයහි්තභ ඹ්තශ්ත භශේ ඳශමුන හදශ  

963 964 

[රු ඩිරහ්ත ශඳශර්යහ  භවතහ] 
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ශනෝනහ. ඒ තභයි ඇත්ත. භවය ට්ටිඹ ුවරත් නහ. භවය 

ට්ටිඹ ුවරත් ිනට නහ. ඉති්ත ශභොනහ ය්තනද? භවය 
ට්ටිඹ වඳරහ-වඳරහ ඉතුරු වුණු වඳඹත් නහ. ශභොනහ 
ය්තනද?  

 

ෙු අජිත් පී. නඳනර්යා භවතා 
(ரண்நெறகு அஜறத் ந. ததசர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

භවය අඹ ්තශනභ නළවළ. 

 
ෙු ඩිරාන් නඳනර්යා භවතා 
(ரண்நெறகு  டினரன்  ததசர) 

(The Hon. Dilan  Perera) 

භවය අඹ ්තශනභ නළවළ. දළ්ත ඵර්තන. අිතත් පී. ශඳශර්යහ 
භ්තත්රීතුභහ කිඹනහ, භවරු ්තශනභ නළවළයි කිඹරහ. ිනඳක් 

නහඹතුභහට එශවභ ව්තන එඳහ. එශවභ වන එ ළකිදියි. භහ 
අව්තශ්ත, එක් එක් ශනහට ඳවය ශද්තන ශභභ අඹ ළඹ ිනහදඹ 
ඳහිනච්චි ය්තශ්ත ඇයි කිඹරහයි. එශවභ ව්තන එඳහ.   

 
මූරානාරූඪ භන්ත්රීතුභා 
(மனமரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 
රු ඇභතිතුභිශ, ඔඵතුභහට ිශඹමිත හරඹ අහනයි. 

 
ෙු ඩිරාන් නඳනර්යා භවතා 
(ரண்நெறகு  டினரன்  ததசர) 

(The Hon. Dilan  Perera) 

අහනද?  

 
මූරානාරූඪ භන්ත්රීතුභා 
(மனமரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 
ිශඹමිත ශේරහ අහනයි. ිනනහඩි 5කි්ත අ්ත ය්තන. 
 
ෙු ඩිරාන් නඳනර්යා භවතා 
(ரண்நெறகு  டினரன்  ததசர) 

(The Hon. Dilan  Perera) 

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභිශ, ඊශඟට අශේ ිතත් ශප්රේභදහ 
භ්තත්රීතුභහ කිේහ - 

 
ෙු තරතා අතුනකෝයර භවත්මිඹ 
(ரண்நெறகு (றந்ற) னர அத்துசகரன) 

(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
ඔඵතුභහට ථහක් නළධද? 

 
ෙු ඩිරාන් නඳනර්යා භවතා 
(ரண்நெறகு  டினரன்  ததசர) 

(The Hon. Dilan  Perera) 

මුල් වරිශ  ජ කිේ ඒහ ශත්රුශණ් නළධද? භහ හිතුශේ, මුල් 

වරිශ  ජ භහ කිඹපු ඒහ ශත්රුශණ්  නළත්ශත් ය්තජ්ත යහභනහඹ 
භ්තත්රීතුභහට ිනතයයි කිඹරහයි. ඔඵතුමිඹ භහ රු යන ශශනක්; 
ඒ හරශ  ඉරහභ නීති ිනදයහරශ  භශේ ආදයමේඹ මිතුරිඹක්. 

ඔඵතුමිඹ ය්තජ්ත යහභනහඹ ශ්තන එඳහ. ඔඵතුමිඹට ඊට ඩහ 
ශත්ශයනහ ශ්ත. ඔඵතුමිඹට ශභොශඹක් තිශඵනහ ශ්ත. ඔඵතුමිඹ 
ඒ ණඹට ළශට්තන එඳහ.  

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභිශ, උශධ ිතත් ශප්රේභදහ 

භ්තත්රීතුභහ කිේහ - [ඵහධහ කිරීභක්] ඉති්ත උත්තය ශද්තන එඳහඹළ. 
එතුභහ කිේහ අධයහඳනඹ ළන, වනහධහය ළන අපි ශොච්යය 

ථහ ශත්, එතුභහශේ පිඹහශේ හරශ  ආයේබ යපු ඳහල් 

දරු්තට ශඳෝයදහයි ආවහය ශේර ශදන එ ශභය අඹ ළශඹ්ත 
ේඳහදු ශහඹ කිඹරහ. ඒ ඳට්ටඳල් අතයක් ශ්ත. ඒ කිඹ්තශ්ත 
එතුභහ අඹ ළඹ ශල්නඹ කිඹරහ නළවළ. ශභය ඒ ශඳෝයදහයි 
ආවහය ශේර ශදන භ්තභ තත් වනඹ්ත ශදනහ.  

මීට ඉසශල්රහ දු්තශ්ත  එ uniform ශයධදයි. දළ්ත ත 

එකුත් ශදනහ. ඒ uniform ශයධද ශද්තන තමු්තනහ්තශේශේ 

තහත්තහශේ යජඹ හරශ  ඳට්ත ත්තහට යිශල් ිනක්රභසිාව 
භවත්භඹහශේ යජඹ හරශ  ශභොද වුශණ්? ආණ්ඩුශ්ත 

ශනොමිරශ  ශදන uniform ශයධද ශඵදහ ්තන ඵළරි වුණහ ශ්ත. 

මුඳහයශඹ්ත ්තන කිේහ. මුඳහයඹට ඳස තහක්, දව 

තහක් ිනහි්ත ්තන ඵළරු ආඳසු වළරිරහ ආහ.  

ඔඵතුභහ දළ්ත ශභභ රු බහට ඇිනල්රහ ශේඳ ළහුහට 

ඔඵතුභහ ශෞය ිශශඹෝජය ඇභති ලශඹ්ත සිටි හරශ  
ශනොමිරශ  ශදන uniform ශයධද ශඵදහ ්තන ඵළරි වුණු 

ආණ්ඩුක් ශ්ත තිුවශණ්. එ uniform ශයධද ශනුට දළ්ත 

අවුරුධද භළද ජ ත ශයධදක් ශදනහ. ඒ එක්භ දුසය ඳහල්ර 

ශිය ශියහ්තට ශනොමිරශ  ඳහව්ත ශදනහ. ඒ තභයි ඇත්ත.  

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභිශ, එතළිශ්ත නති්තශ්ත නළවළ. 

දළ්ත අශේ ිශශයෝ්ත ශඳශර්යහ භ්තත්රීතුභහ ශඵොශවොභ භච්යරඹට 

කිේහ, “යට ිනරු්ත” කිඹරහ. ශදිනඹශ්ත! ශේ යටට ළඩිශඹ්තභ 

ිනශධල ිනිශභඹ ශනහ අඹට "යට ිනරු්ත" කිඹරහ කිඹ්තන ඕනෆ. 
ජනහධිඳතිතුභහ ශේ යට ිනරු්තට ශදන වන පිිබඵ කිඹහ 

තිිලඹ ජත් භවය භහධයරටත් යට ිනරු්තඹ කිඹරහ කිඹහ ්තන 

ඵළරි වුණහ. අපි ඒ ශොල්ර්ත ළන ථහ යනහ; ෆ වනහ. 

ඔවු්ත රාහට ිනශධල ිනිශභඹ ශශනනහ. ිනශධල ිනිශභඹ 

ශශන්තශ්ත ආණ්ඩුට ශනොශයි රාහටයි. වළඵළයි ඒ අඹට 

"යට ිනරු්ත" කිඹහ කිඹන එත් ශභතුභ්තරහට භච්යරඹක්. 
එශවභ භච්යල් ය්තන එඳහ. රාහට ළඩිශඹ්ත ිනශධල 

ිනිශභඹ ශශන්තශ්ත ඒ අඹයි. එභ ිනශධල ිනිශභඹ ශශන්තශ්ත 

රාහටයි; ආණ්ඩුට ශනොශයි. ඔඵතුභ්තරහ ආණ්ඩු යන 

ශොටත් එශවභ තභයි. ඒ අඹ ිනශධල ිනිශභඹ ශශන්තශ්ත 

රාහටයි. එභ ිශහ ඒ අඹට භච්යල් යන එ ළකිදියි.  

ඒ අඹට දු්තනු වන ළන භශේ අඹ ළඹ ථහශේ ජ 

කිඹ්තනේ. ශේ අඹ ළශඹ්ත අඳට ශරොකු අසථහට භඟ 
ඳෆදුණහ. ඒ අඹ ශඵොශවෝ ශදශනක් පිට යට ඹ්තශ්ත ශඹක් වදහ 

්තනයි. ඒ අඹට ශඹක් වදහ ළනීශේ ක්රභශේදඹ්ත ශොඳභණ 

දු්තනත් ඒහ වරි ිනශ  නළවළ. භෘධධි ඵළාකු භඟි්ත ඒ අඹට ණඹ 

මුදරක් රඵහ  ජරහ, ශ්රී රාහ භෘධධි අධිහරිශ  ිශරධහරි්ත අය 

දිරිඹ ිශහ වදන ක්රභඹටභ ළරසුභක් හිත ශල් වදහ 

ශද්තන පුළු්තභ ශභය ශභභ අඹ ළඹ ශඹෝජනහශ්ත 

රළුවණහ. ඒ නයද? ඒ නයද? මරහනහරඪ රු 
භ්තත්රීතුභිශ, දළ්ත ෆ වනහ, ෘව ශේිනහ්ත පිට යට ඹ්තන 

එඳහඹ කිඹරහ. ෘව ශේිනහ්ත පිට යට ඹ්තන එඳහ නේ ශ 

යුත්ශත් ශභොක්ද?  

රු ශයෝසි ශේනහනහඹ භ්තත්රීතුමිඹිශ, ශ යුත්ශත් ෘව 

ශේිනහක් පිට යට ිනහිල්රහ අවුරුදු ශදක්-තුනක් ළඩ ය 

එතු ය ශන එන ආදහඹභ -ඒ මුදර- ඇඹශේ ඵරහශඳොශයොත්තු 
ඉසට ය ළනීභ වහ ශඹොද්තන අලය යන ඳවසුේ 

රන එයි. එතශොට ඇඹ ආඳහු යට ඹ්තශ්ත නළවළ. එළිශ 

රිඹහ භහර්ඹටයි අඳ ඹ්තන ඕනෆ. එළිශ ශදඹක් ශහභ 

ශභතුභ්තරහ භච්යල් යනහ.  
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ඳහර්ලිශේ්තතු 

මූරානාරූඪ භන්ත්රීතුභා 
(மனமரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු ඇභතිතුභිශ, දළ්ත අ්ත ය්තන.  

 

ෙු ඩිරාන් නඳනර්යා භවතා 
(ரண்நெறகு  டினரன்  ததசர) 

(The Hon. Dilan  Perera) 

භභ ථහ අ්ත ය්තනේ, මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභිශ.  

ශේ දිනර භහජශ  ථහ ඵවට රක් ශරහ තිශඵන 
දවතු්තන ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ාශලෝධනඹ ළන අද උශධ 
රුශේ අශේ රු බහනහඹතුභහ ඉතහ ශවො ප්රතියහයඹක් 

දළක්වහ. ඊශ  තභයි ජනතහ ිනමුක්ති ශඳයමුණ ශයෝවණ ිනශේවීය 
භවත්තඹහ ශදට ඳහ ශන තළ්ත ශද ජ ළභරුශේ. 
ඵ්තධනහහයශ  ශච්ය සිධධිශඹ්ත මිඹ ිනඹ මිනීභරු ශයෝදනහට 

රක් ශච්ය, ඵයඳතශ භත් ්රය ශයෝදනහරට රක් ශච්ය අඹ 
ේඵ්තධශඹ්ත ඳරීක්ණඹක් ඉල්රන අනුය දිහනහඹ 
භ්තත්රීතුභහට, භශවේසත්රහත්යඹහශේ ිශශඹෝඹක් නළති ශොශම 

නත්ශත් ජ ඳණ පිටි්ත ිනිශ තිේඵ ශයෝවණ ිනශේවීය නහඹතුභහ 
ළන ඳරීක්ණඹක් ඉල්ර්තන තභ ට ඇරුශණ් නළවළ. ඇයි ඒ? 
අඳ ද්තශ්ත නළවළ. වළභ එටභ ඳරීක්ණඹක් ඉල්රන, 

ආණ්ඩුශේ ඉ්තන ඇභතියශඹකුට හතඹක් ිනඹහභත් ඳරීක්ණඹක් 
ඉල්රන ජනතහ ිනමුක්ති ශඳයමුණට තභ්තශේ නහඹඹහශේ 
භයණඹ ළන ඳරීක්ණඹක් ඉල්ර්තන ඵළරි වුණහ. ජනතහ ිනමුක්ති 
ශඳයමුශණ් නහඹඹහ පුච්යන ශොට භළරිරහ හිටිශ  නළවළ. ඔහු 

නත්ශත් ආදහවනඹ ය්තන භශවේසත්රහත් ිශ ශඹෝඹක් තිුවශණ් 
නළවළ.  ඳණ පිටි්ත ශයෝවණ ිනශේවීය පුච්යපු ආහයඹ පිිබඵ 
ඳරීක්ණඹක් ඉල්ර්තන ජනතහ ිනමුක්ති ශඳයමුණට තභ ඵළරි 

වුණහ. ඒ හශේභ තභයි එක්ත් ජහති ඳක්ශ  හිටපු භව 
ශල්ේතුභහශේ -හමිමේ අතුශෝයර භළතිතුභහශේ- භයණඹ 
ේඵ්තධශඹ්ත ිශළකිදි ආහයශ  ඳරීක්ණඹක් ඳත්්තනත් 

තභ ඵළරි වුණහ. ශේහ ප්රලසන!  

ශේ ප්රලසන ඇතුශශේ තභයි දවතු්තන ආණ්ඩුක්රභ යසථහ 

ාශලෝධනඹ ළන භභ කිඹ්තන එ්තශ්ත. අද අශේ බහනහඹතුභහ 

ඒ ළන ිශසි පිිබතුයක් දු්තනහ. වළඵළයි ශදභශ ජහති ්තධහනශ  

භ්තත්රීතුභ්තරහට භභ කිඹ්තන ඕනෆ දවතු්තන ආණ්ඩුක්රභ 
යසථහ ාශලෝධනඹ ශනහපු ක්රභශ  ළකිදි තිශඵන ඵ. එඹ 

ශනහශේ භ්තත්රීරු්තට වරිඹට කිඹරහ  ශනොශයි. දවතු්තන 

ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ාශලෝධනශ  අඩු ඳහඩුේ තිශඵනහ. 

දවතු්තන ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ාශලෝධනශ  තිශඵ්තශ්ත 

ඳශහත් බහ ළන ිනතයක් ශනොශයි.  ශේ ඳශහත් බහ ක්රභඹට 

ඉසය ශරහයි දවතු්තන ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ාශලෝධනශඹ්ත 
ශදභශ බහහ යහජය බහහ ්තශ්ත. ඉා්රීසි බහහ link language 

එ ්තශ්ත දවතු්තන ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ාශලෝධනශඹ්ත. 

දවතු්තන ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ාශලෝධනශ  අඩු ඳහඩුේ 

අයි්ත ය්තන ඕනෆ.  

වළඵළයි ශදභශ බහහ, යහජය බහහ කිඹන එ තිශඵ්තන 

ඕනෆ. ශදභශ බහහ, යහජය බහහ වළටිඹට තිශඵන දවතු්තන 

ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ාශලෝධනඹභ කුණු ඵක්කිඹට ිනසි ය්තන 
කිඹරහ TNA එශක් තමු්තනහ්තශේරහත් මීට අවුරුදු තුනට 

ඉසය ශරහ කිේහ. භහ ශඟ තිශඵනහ ඒ ඳත්තය. එතුභ්තරහ 

කිේහ, “Throw the Thirteenth Amendment into the dustbin”  

කිඹරහ. එදහ TNA එ කිේහ දවතු්තන ආණ්ඩුක්රභ යසථහ 

ාශලෝධනඹ dustbin  එට ිනසි ය්තනඹ කිඹරහ.  දවතු්තන 

ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ාශලෝධනඹ dustbin එට ිනසි ය්තන 
කිඹරහ අද ත ට්ටිඹක් කිඹනහ.  ිනභල් වීයාල භවත්තඹහශේ 

ඳක්ඹත් ඒ කිඹනහ. ඒ ශොල්ශරෝ හච්ඡහකුත් ශහ 

තමු්තනහ්තශේරහශේ නහඹතුභහත් එක්. තමු්තනහ්තශේරහශේ 

නහඹතුභහ ඒ තමු්තනහ්තශේරහට කිඹ්තශ්ත නළවළ ශ්ත. ඒ 

අඳට ප්රලසනඹක් ශනොශයි. නහඹතුභහ අය ප්රබහය්ත එක් 

අත්්ත ශ ිනිනසුභ ඳහර්ලිශේ්තතුට වරහ ශහ හශේභ, දළ්ත 

තමු්තනහ්තශේරහට  ශනොකිඹහ ිනභල් වීයාල භවත්තඹහ එක් 
හච්ඡහ යනහ නේ ඒ අශේ ප්රලසනඹක් ශනොශයි. ඒ 

හච්ඡහශ්ත ඳසශේ අද තිස අත්තනහඹ භවත්භඹහ පුත් 

ඳතට කිඹහ තිශඵනහ,  එක්ත් ජහති ඳක්ඹත් සදහනේ කිඹරහ 

ඒ ශ යුතු ාශලෝධන ළන, ශනසේ ළන ඵර්තන.  

 

ෙු අජිත් පී. නඳනර්යා භවතා 
(ரண்நெறகு அஜறத் ந. ததசர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

අලුත් යසථහක් ඕනෆ.  

 

ෙු ඩිරාන් නඳනර්යා භවතා 
(ரண்நெறகு  டினரன்  ததசர) 

(The Hon. Dilan  Perera) 

භභ ශේ කිඹ්තශ්ත එක්ත් ජහති ඳක්ශ  භව ශල්ේශේ 
ප්රහලඹ. එක්ත් ජහති ඳක්ශ  භව ශක්රහේශේ ප්රහලඹ 

ශනොශයි. ශක්රහේ කිඹරහ අය ඉ්තන ශවො, දක් භ්තත්රීරු ඳහ 
ශන ඳහ ශන ිනහි්ත තනතුරු ත්ත එක්ශනහශේ ප්රහලඹක් 
ළන ශනොශයි භහ කිඹ්තශ්ත. භහ ශේ කිඹ්තශ්ත භව ශල්ේශේ 

ප්රහලඹ ළන. භව ශක්රහේශේ එ ශනොශයි.  

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභිශ,  දවතු්තන ආණ්ඩුක්රභ 
යසථහ ාශලෝධනඹ ශනසේරට බහජනඹ ශ යුතුයි. 

වළඵළයි ඒ ශනසේරට බහජනඹ යන ශොට, ඳහර්ලිශේ්තතු 
වළටිඹට ඔඵට අඳට යසථහදහඹ ශ  තිශඵන ඵර ශක්ෂේත්රඹට 
දවතු්තන ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ාශලෝධනඹ ඇතුළු ශනහ නේ 

අ්තන ඒ පිිබඵ අලය යන පිිබඹේ ශඹොදමි්ත, එශවත් ශදභශ 
බහහ යහජය බහහක් වළටිඹට තඵහ ිශමි්ත, ඉා්රීසි බහහ 
ේඵ්තධීයණ බහහ වළටිඹට තඵහ ිශමි්ත තභයි ඒ 

ාශලෝධනරට ඹහ යුත්ශත් කිඹන එයි භහ ිනලසහ ය්තශ්ත.  
Thirteen Plus  කිඹන අඹට Thirteen Plus කිඹ්තනත් පුළු්ත. 

Thirteen minus කිඹන අඹට thirteen minus කිඹ්තනත් පුළු්ත.  

ඩිේ ගුණශේය ඇභතිතුභහ කිඹහ තිුවණහ එතුභහ thirteenත්  

thirteen plusත් ශනොශයි, thirteen  minus කිඹරහ. භහ නේ 

කිඹ්තශ්ත දවතු්තන ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ාශලෝධනඹ ශද අඳ 

ඵළලිඹ යුත්ශත් “13 - 1 + 2” කිඹන සත්රඹ ඔසශේ කිඹරහයි.  

13 -1 + 2  කිඹන සත්රඹ ඔසශේ තභයි දවතු්තන ආණ්ඩුක්රභ 

යසථහ ාශලෝධනඹ ළන ඵර්තන ඕනෆ. අඩු යන ඒහ අඩු 

යරහ, ළඩි යන ඒහ ළඩි යරහ, ජනතහට ඩහත් ඵරඹ 
ශඵශදන ආහයඹටත්, ශදභශ බහහ ථහ යන ජනතහට ඵරඹ 
ශඵශදන ආහයඹටත් තභයි ඒ ාශලෝධනඹ ළන ඵර්තන ඕනෆ.  

 

මූරානාරූඪ භන්ත්රීතුභා 
(மனமரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 
රුණහයරහ දළ්ත ථහ අ්ත ය්තන. 

 

ෙු ඩිරාන් නඳනර්යා භවතා 
(ரண்நெறகு  டினரன்  ததசர) 

(The Hon. Dilan  Perera) 

අද උශධ රු ිනරුධධ ඳහර්ලසශ  නහඹතුභහ ව රු 

බහනහඹතුභහ අතය ශේ බහ ර්බශ  ඇති වුණු ාහදඹ 
ළදත් නහ හශේභ, ඒ වහ ශවො ආයහධනඹක් රු 
ජනහධිඳතිතුභහ මුදල් ඇභතිතුභහ වළටිඹට අඹ ළඹ ථහ 
අහනශ  ිනශලේශඹ්තභ එක්ත් ජහති ඳක්ශ  
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නහඹතුභහටත්, ්රිනඩ ්තධහනශ  නහඹතුභහටත් ශහ. 

එතුභ්තරහ ශදශදනහශේ ශධලඳහරන අත් දළකීමුත්, 
ජනහධිඳතිතුභහශේ ශධලඳහරන අත් දළකීමුත් කිඹන ශේ අත් දළකීේ 
සිඹල්ර ළරකිල්රට අයශන ළඵෆ ශර ජනතහට ඵරඹ 
ශඵ ජශේ ළඩ පිිබශශට ඹ්තන රිඹහත්භ ශ්තන කිඹන 

ආයහධනඹ ශහ.  ඒ ආයහධනඹ පිිබ අයශන සිඹලුභ ඳක් 
ඳහර්ලිශේ්තතු ශත්රීේ හය බහශේ ඉ ්තන ශොට ශදභශ 
ජනතහට තදුයටත් අතයඹ කිඹ්තන ඵළරි න අ්තදභට ්රිනඩ 

්තධහනඹටත් ඒ ශත්රීේ හය බහට එ්තනඹ කිඹන 
ශඹෝජනහ යමි්ත භහ ිශවඬ නහ. ශඵොශවොභ සතුතියි. 

 

[අ. බහ. 2.42] 
 

ෙු වරින් ප්රනාන්දු භවතා 
(ரண்நெறகு யரறன் தர்ணரந்து ) 

(The Hon. Harin Fernando) 

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභිශ,  ඔඵතුභහ ඔඹ හේභීය පුටුශේ 
ඉ ශන ඉ්තන අසථහ ථහක් කිරීභට රළබීභ ළන භභ 
ඉතහභත්භ ආඩේඵය ශනහ. ශභොද ඔඵතුභහට ඔඹ පුටු ශොඩක් 
දුයට ළශශඳනහ. ඒ ිශහ අශේ ආණ්ඩු ජ ඔඹ පුටු ඔඵතුභහට 

රළශේහ කිඹරහ භභ ප්රහර්ථනහ යනහ.  

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභිශ, ආණ්ඩු ඳක්ෂශඹ්ත 
හභහනයශඹ්ත දකි්තනට රළශඵන සශත්රෝත්ර හඹනහ යනහට ඩහ 

ඉතහභත්භ තහර්කි ශර ඳහර්ලිශේ්තතුට ඔිලන ශවො ථහක් 
කිරීභ ේඵ්තධශඹ්ත භශේ දිස්රික්ඹ ිශශඹෝජනඹ යන, භශේ 
අල්ළසි ඇභතිතුභහට භහ සතුති්තත ශනහ. ශභොද 

ඳහර්ලිශේ්තතුශේ තිශඵන අර්ථඹ ඩහත් අර්ථත් ශ්තශ්ත එළිශ 
ආණ්ඩුශේ භත ප්රහල කිරීභත්, ඒ භතත් එක් ිනඳක්ඹ ළටීභත් 
එක් මි ආණ්ඩු ය්තනහ ව වළභ ශධභ, “ශවොයි ශවොයි” 

කිඹමි්ත ජනහධිඳතිතුභහ ඇතුළු එභ ඳවුරට සශත්රෝත්ර හඹනහ 
කිරීශභ්ත ශනොශයි. තභ්තශේ තනතුරු රඵහ ළනීභට 
ඵරහශඳොශයොත්තු නහට ඩහ තහර්කි ශර ශධලඳහරනඹ කිරීභ 
ඩහත් ඹවඳත් ඹළයි භහ ශඳෞධලි සිතනහ.  

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභිශ, ඳසු ිනඹ 8ළිශ දහ 
ජනහධිඳතිතුභහ ඳළඹ ශද වභහයක් තිසශේ අඹ ළඹ ථහ ශහ. 
ශේ යශට් ශදශෝටිඹට කිට්ටු න අතිිනලහර ජන ශොට්ධහඹක් 

ඵරහශඳොශයොත්තු යහශිඹක් දල්හ ශන හිටිඹහ. අපිත් ශේ පුටුර 
හිටිඹහ. පුළු්ත තයේ අවශන ඉ්තන ඵළලුහ. භට නේ ටික් 
ිශ්තදත්  ිනඹහ. ිශ්තද ිනඹහට ඳසශේ නළඟිටරහ ඵළලුහ, ශේ අඹ 

ළශ  ශභොක් වරි ශවො ශදඹක් ශවොඹහ ්තන තිශඵනහද 
කිඹරහ. "ශේ ආණ්ඩු ඉදිරිඳත් යපු අඹ ළශ  ඹේ කිසි 
හධහයණත්ඹක් තිශඵනහ, ශභය අඹ ළඹ ශවොයි" කිඹරහ ශවෝ 

ජනතහට වරි, භහධයඹට වරි ිනහිල්රහ කිඹ්තන අඳට වළකිඹහක් 
රළශඵයි කිඹරහ අපි ිනලසහ ශහ. නමුත් එශවභ ශදඹක් 
ශඳ ශන්තනට තිුවශණ් නළවළ.  

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභිශ, ඳසු ිනඹ ද ප්රෘත්ති 
ඳත්තයඹක් අයශන ඵරන ශොට ඒශක් හටනඹක් ඇරහ 
තිුවණහ. ඒ හටනශ  තිුවශණ් භවහ ශරොකු ෆභ ට්ශටෝරුක් 
තිශඵන ශේඹ අතිිනලහර ඵඩ තඩි මිිශශවක් ඉ ශන ආවහය 

ුවක්ති ිනඳිනහ. හටඹක් දහ ත්ත waiter භවත්තශඹක් ඇිනල්රහ 
තත් tray එ තිශඵන ෆභ ට්ශටෝරුක් ඒ පිඟහනට 
ශඵදනහ. ඒ ශඵදන අසථහශේ ජ අහිා භවල්ශරක් ඳහ්ත 

භල්රක් අශත් තිඹහ ශන ශේඹ ඹට ට ශරහ ඉ්තනහ, "අ ශ්ත 
භශේ පිඟහනටත් ශභොක් වරි ට්ටඳ්ත ශෝ" කිඹරහ. ශේ ශේ 
අඹ ළඹ ඉදිරිඳත් ශ දට ඳසශේ දශේ ශේ යශට් ප්රධහන 

ප්රෘත්ති ඳත්රඹ තිුවණු හටනඹක්. ශභොක්ද ශේශ්ත 
කිඹ්තශ්ත? ශේ යශට් ඉ්තන දුක් ිනඳින ජනතහ ශනුශ්ත ශේ 

අඹ ළඹ තුිබ්ත කිසිභ ශදඹක් සිදු වුශණ් නළවළ, අපි තභත් 

ඵඩින්තශ්ත, තිශඹන එහට, තිශඹන ඳළශළ්තතිඹට තත් රරහ 
තිශඵනහඹ කිඹන එ තභයි එයි්ත ශඳශන්තනට තිුවශණ්.  

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභිශ, අපි ඳසු ිනඹ හරශ  ජ අඹ 
ළඹ ථහ කීඳඹක් ඇහුහ. ඵරහශඳොශයොත්තු පිට, ඵරහශඳො ශයොත්තු 

පිට, ශඳොශයෝතදු පිට, ශඳොශයෝතදු පිට, ශඳොශයෝතදු රඵහ දු්තනහ. 
නමුත් ශේ වළභ දහභ අය එභ ළට් ඳටඹ එවහ ඳළත්ත ශභවහ 
ඳළත්ත දහනහ හශේ ළඩක්. අඹ ළඹ දට එනහ. ිනඹ 

අවුරුධශධ කිේ ථහ ශඳොේඩක් ශනස යනහ. ඒ ිනධිඹටභ 
ථහ යනහ. ඒ ිනධිඹටභ යඟඳහනහ. ඒ ිනධිඹටභ අඬනහ. ඒ 
ිනධිඹටභ ඳපුට ව ්තනහ. ඒ ිනධිඹටභ හිනහශරහ අ්තතිභට 

තට්ටුක් දහරහ ඹනහ. නමුත් ජනතහට වුණ ශේහක් නළවළ. 
"ඒබ්රවේ ලි්ත්ත" භළතිතුභහ ශභශවභ කිඹභනක් කිඹරහ 
තිශඵනහ, I quote:  

 

“You can fool some of the people all of the time, and all of the 

people some of the time, but you can not fool all of the people 

all of the time.” 

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභිශ,  ටි ශදශනක් දහහලි 
ශඵොරුශ්ත යට්තනට  පුළු්ත; ිනලහර පිරික් ටි හරඹට 
ශඵොරුශ්ත යට්තනට පුළු්ත; නමුත් යටක් භසත හරඹටභ 
ශඵොරුශ්ත යට්තනට ඵළවළ; ශඵොරු ද ජ එිබ නහ කිඹන 

අදව තභයි එහි තිශඵ්තශ්ත.  

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභිශ, අඳ කිේ ශරභ අද ශේ යශට් 
ණඹ ඵය ත තත්, ත තත් ළඩි යරහ තිශඵනහ. ණඹ ඵය 

ශොයි තයේ ළඩි ශහද කිේශොත් එශවභ ශේ ආණ්ඩුශේ තිශඵන 
සු්තදයත්ඹ ඒ තයේභ සු්තදයයි. ශේ ආණ්ඩු IMF එශක් 
අධයක් ඳහ තභ්තශේ දළරට දභහ ශන ඉයයි. එතුභහශේ 

බහර්ඹහත් රාහශේ ශශනක් ලු. එතුභහට ශභශවේ පුයළසිබහඹත් 
ශදනහද ද්තශ්ත නළවළ. ශොශවොභ වරි IMF එශක් අධයක්ටත් 
රාහට වුභනහ ිනධිඹට ශඳොලිඹ -[ඵහධහ කිරීභක්] ඒ තභයි, 

ඒ දක්භ. ශවොයි. එශවභ අල්රහ ්තන පුළු්ත වීභ 
දක්භයි. නමුත් ඒ ්තනහ ව ණඹලි්ත ශේ යටට ප්රශඹෝජනඹක් 
නහ නේ ඒ තභයි අඳත් ඵරහශඳොශයොත්තු ්තශ්ත කිඹන එ 

කිඹ්තන ඕනෆ.  

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභිශ, ආණ්ඩුශේ ඇභතිරු නේ 
ශේ භවහ දළළ්තත, ශේ ශරෝ ඉතිවහශ  තිුවණු භවහ 
ාර්ධනතභ අඹ ළඹ කිඹරහ කිඹනහ. භවය ට්ටිඹ ඇිනල්රහ 

භහධයඹට කිඹනහ, ශේ ජනතහ ශනුශ්ත ළසුණු, ශේ 
සිටින  අහිා දුේඳතහ ශනුශ්ත ළසුණු අඹ ළඹක් කිඹරහ. 
භවය ට්ටිඹ කිඹනහ, ශේ අඹ ළඹ අනහතඹ ඵරහශන, ශේ 

යට අනහතශ  ඵටහිය යටල් එක් තය ය්තන පුළු්ත 
යටක් වළටිඹට ාර්ධනඹ යන අඹ ළඹක්ඹ කිඹරහ.  

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභිශ, යශට් මිිශසසු සිඹඹට 99ක් 

අභත යරහ, සිඹඹට එක් ළන ල්ඳනහ යරහ වදපු අඹ 
ළඹක් වළටිඹටයි අපි ශේ අඹ ළඹ දකි්තශ්ත. ශේ අඹ ළශඹ්ත 
යහජය ශේඹහට රුපිඹල් 1,500 ළයට් අරඹක් දළේභහ. 

රුපිඹල් 1,500 ඳඩි ළඩිවීභක් තිශඵනහ කිඹරහ ශඳ්ත්තන 
ළයට් අරඹක් දළේභහ. රුපිඹල් 1,500 ඳඩි ළඩිවීභ ශද්තශ්ත 
රාහශේ  රභ ඵරහශඹ්ත රක් 13ට ිනතයයි. ඒ රුපිඹල් 1,500 

ඳඩි ළඩිවීශේ ළයට් අරඹයි. ශඳෞධලි අාලශ  ඉ්තන රක් 
67 ජනතහට අඩුභ ණශ්ත ළයට් අරශ  ඳළුක්ත් රළිලරහ 
නළති එ භවහ ශලෝයනීඹ තත්ත්ඹක්. රාහශේ ආර්ථිඹට ඳණ 
ශඳෝතශ්ත ේපර්ණ ලශඹ්ත ශඳෞධලි අාලඹයි. ශඳෞධලි 

අාලඹ ළන කිසිභ ප්රහලඹක්ත්, වනක්ත් ශේ අඹ ළශ  
නළති එ ළන අපි  නහටු නහ.  
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ඳහර්ලිශේ්තතු 

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභිශ, ඵදුල්ර දිස්රික්ශඹ්ත එන 
භභත්, අශේ රක්සභ්ත ශශනිනයත්න භළතිතුභහත්, ඩිරහ්ත 
ශඳශර්යහ භළතිතුභහත් තු ේරු ජනතහත් එක් ජීත් න 

ණ්ඩහඹභක්. අපි අව්තනට ළභළතියි, අද තු ේරු 
ජනතහශේ ඳඩිඹ ළන ශේ අඹ ළඹ තුශ කිසිභ තළන වනක් 
ශරහ තිශඵනහද කිඹරහ. තු ේරුශෝ ළන, තු 

ේරුශෝ ශේ දසර ිනඳින දු ළන කිසිභ ප්රහලඹක් ශේ 
අඹ ළඹ තුශ ව්ත ශරහ නළවළ. භවහ  ශරොකු ෘත්තීඹ මිති 
නහඹශඹෝ කිඹරහ කිඹහ ්තනහ උදිනඹ ඔඹ ඳළත්තට ශරහ, 

සිනට්ර්ර්තතශ  ිනහිල්රහ, බීරහ, ඳඩි ශඳශශ්ත ළටිරහ කුල් 
ඩහ ශන එශවේ නහඩේ නටනහ. ශේ යශට් සිටින අහිා තු 
ේරු්තශේ ඳඩිශඹ්ත ජීත් න, එක්ත් ජහති ඳක්ශඹනුත් 

දිනරහ එවහ ඳළත්තට ඳළනපු එශවභ නහඩේ නටන ෘත්තීඹ මිති 
නහඹශඹෝ කිඹන උ්තදළරහ ඉ්තනහ. ශේ අඹ ළඹ වදන ශොට 
ශේ ශදභශ ජනතහ, තු ේරු ජනතහ ළන අඩුභ ණශ්ත 
යනඹක් ථහ ය්තනට ඒ  එක්ශනකුටත් අභත වුණහද 

කිඹන එ ළන අශේ දු, නහටු අඳට ප්රහල ය්තන සිදු 
නහ. "ඇටි ශශවල් හපු උගුඩුශෝ හශේ" දළ්ත ඒ ඳළත්තට 
ශරහ ඉ්තනහ. ට ඇයරහ යනඹක්ත් කිඹ්තශ්ත නළවළ. 

ජනහධිඳතිතුභහ කිේහ, සිඹලු ෘත්තීඹ මිති එතු ය ශන, වළභ 
ණ්ඩහඹභශ්තභ සිඹලු ශධ අවරහ ඉදිරිඳත් යපු අඹ ළඹ 
ථහක් තභයි එතුභහ ප්රහල ශශේ කිඹරහ. එශවභ නේ ශේ 

ආණ්ඩුට ඳළනරහ සිටින ෘත්තීඹ මිති නහඹශඹෝ ුවදිඹශනද 
සිටිශ  කිඹන එ අඳට ශේ අසථහශේ ජ අව්තන සිදු නහ. 

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභිශ, ශභය අඹ ළශඹ්ත ශොිනශඹෝ 

ළන ිනලහර ලශඹ්ත ථහ වුණහ. අඩුභ ණශ්ත ශේ ආණ්ඩු 
ශොවී්තට ඹභක් ය්තනට උත්හවඹක් දයරහ තිශඵනහ කිඹරහ 
අපි හිතනහ. නමුත් හරඹක් තිසශේ ශොවී්ත අලය ශශේ ජරඹ 

පිිබඵ ප්රලසනඹ ිනහ ්තනයි. ශඳොශශෝතනරු ළිශ ප්රශධලර 
භ්ත යන ශොට අපි දළක්ශක් ජරඹ පිිබඵ ප්රලසනඹ එභ 
ශොවී්තට ළඩිපුය තිුවණු ඵයි. ඔවු්තට ශශ ශඳොශ පිිබඵත් 
ප්රලසන තිුවණහ. අශේ ඳළතිර නේ අසළ්තන ශනශහ ්තනහ 

හරඹට  පිට යටි්ත ඵඩු ශ්තවීභ පිිබඵ ප්රලසනඹ ශොවී්තට 
තිුවණහ.  

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභිශ, හ ඳහළු ළන ්තදි ශන 

එ ශවොයි. නමුත් අඹ ළඹ ථහශේ කිසිභ තළන එශවභ 

වනක් ශරහ නළවළ. ණඹ හරිඹ "තහහලි ඳහ 

වරිනහ" කිඹරහ තිශඵනහ. ඒශක් බඹහනත්ඹක් තිශඵනහ. 

ණඹ හරිඹ ඳහ වරි්තශ්ත "තහහලියි". දහහලි නළවළ.  

ත ද අඹ ය්තන ඉඩ තිශඵනහ.[ඵහධහ කිරීභක්]
අිශර්ඹශඹ්තභ අඹ යනහ. ඒ වහ  දළ්ත ලියුේද ඇිනල්රහ 

තිශඵනහ.  ශේ ණඹ ඳහ වළයරහ තිශඵ්තශ්ත තහහලියි. 

දහහලි නළවළ. ඒ ිශහ "හිටඳ්ත, ශේ ටි හරශඹ්ත ඳසශේ 

උමරහට ආශඹත්  ශටොක් අිශනහ" කිඹරහ ජනතහට සීිශ 

ශඵෝරඹක් මි්ත ඇත්ත ඟ්තන උත්හව යරහ තිශඵනහ 

කිඹන එ ශේ අසථහශේ ජ භභ භතක් ය්තනට ඕනෆ. 

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභිශ, ශේ අඹ ළශ  ශොින ිනරහභ 
ළටුඳ ළන ථහක්ත් නළවළ. ශොවී්තට ශනොමිරශ  ිලත්තය වී 

රඵහ දු්තනහ. ඒහශ  ගුල්ශරෝ වරහ තිුවණහ. ඒ රාහශේ සිටින 

ශොිනශඹෝ වළශභෝභ ද්තනහ. නමුත් ඇභතියඹහ ිනතයක් ඒ 

පිිබ්තශ්ත නළවළ. ිලත්තය වීර ගුල්ශරෝ හිටිශ  නළවළ  කිඹරහයි 

එතුභහ ප්රහල ය්තශ්ත.  

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභිශ, අපි ආර්ථි ිනදයහඥශඹෝ 

ශනොශයි. නමුත්  අශේ ආර්ථිඹ ශොඩ නඟහ ්තන නේ, සිල්රය 

ඩඹක් අයිතිහයශඹක් වුණත් දළන ්තන ඕනෆ යශට් තිශඵන 

ිනඹදභ අඩු ය ්තන ඕනෆ, ආදහඹභ ළඩි ය ්තන ඕනෆ, ිනඹදභ 

අඩු ය ත්ශත් නළත්නේ, ආදහඹභ ළඩි ය ත්ශත් නළත්නේ  

සිල්රය ශේ ශනොශයි  ුවරත්ිනට ශේ වරි ඳහඩු ශනහ 

කිඹරහ.  නමුත් ශේ අසථහශේ ශරහ තිශඵ්තශ්ත ශන ශභොකුත් 
ශනොශයි  මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභිශ, ශේ යශට් අනලය 

ිනඹදේ ළඩිවීභයි. ඒ තුශ තභයි ශේ ආර්ථිඹ ිල ළටිරහ 

තිශඵ්තශ්ත. අනලය ිනඹදේ අතිිනලහර ලශඹ්ත ළඩි ශරහ. 

තභ්තශේ ශධලඳහරන ප්රතිමර්තිඹ ශොඩනඟහ ්තන ිනලහර මුදල් 

්තදයහක් නහසති කිරීභ ිශහ තභයි අද ශේ ආර්ථිඹට 

ශවනහුයහ ළටිරහ තිශඵ්තශ්ත.  

ඳසු ිනඹ ද අපි ඳහර්ලිශේ්තතුශේ ඉ්තනශොට දළක්හ, 
ඵසලි්ත ඇිනල්රහ "දිින නළඟුභ"ට ඳක් ශඳශඳහිබ ඹනහ. වුද 
ඒ ඵසරට ශතල් ළහුශේ? ඵහේශඳොච්චිද? අේශඳොච්චිද? නළවළ,  
ඒහට ශතල් ළහුශේත් අපිභයි. ශේ සීටීබී ඵසලි්ත ඒ අඹ 

 ශනහහට - 
 

ෙු ඵැසිල් නයෝවණ යාජඳක්ෂ භවතා (ආර්ක ක ාංර්ධන 

අභාතතුභා) 
(ரண்நெறகு ததஸில் சரய ரஜதக்ஷ - ததரந்பரர 

அதறறந்த்ற அமச்சர்) 

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa - Minister of Economic 
Development) 

අපි ලත ඳවක්ත් ශේශේ නළවළ.  
 

ෙු අජිත් පී. නඳනර්යා භවතා 
(ரண்நெறகு அஜறத் ந. ததசர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 
ඔ්තන වපු එක්ශනහ!  පුහුල් ශවොයහ ශය්ත දළශ්ත.    
 

ෙු ඵැසිල් නයෝවණ යාජඳක්ෂ භවතා  
(ரண்நெறகு ததஸில் சரய ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa) 

ඒ කිේ එ ඉල්රහ අස ය ්තන. ඒ සිඹලුභ අඹ තභ්තශේ 
ෘත්තීඹ මිති භහර්ශඹ්ත ආපු අඹ.  

 

ෙු වරින් ප්රනාන්දු භවතා 
(ரண்நெறகு யரறன் தர்ணரந்து ) 

(The Hon. Harin Fernando) 

වරි, භභ එතුභහශේ ඒ යනඹට රු යමි්ත ඒ ඉල්රහ අස 

ය ්තන ළභළතියි. නමුත් භභ එක් කිඹ්තන ඕනෆ. ඒ ආශේ  
ෘත්තීඹ මිතිර අඹ කිඹරහ කිේහ.  නමුත් යක්හ යන තළන 
අත්්ත යරහ, ළඩ යන තළන ළඩ ය්තශ්ත නළති, 
ශභතළනට ශජොලි දභ්තන ආපු එශ්ත යටට න අහසිඹත්, 

අහධහයණඹත්  ඔඵතුභහ  ශත්රුේ ්තන.  ෘත්තීඹ මිති ශ්තන 
පුළු්ත, ෘත්තීඹ මිතිර ල්ලිලි්ත ඒ අඹ  ආහ ශ්තන 
පුළු්ත. නමුත් ළඩ යන අසථහශේ ඒ ළඩ ඳහළු ය ිශමි්ත 

දිින නළඟුභට ''ච්ත'' ශද්තන එන එ ශේ යටට  ශන ශරොකු 
ඳහඩුක් කිඹන එත් භත තිඹහ ්තන.  

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභිශ, "පුහුල් ශවොයහ  ශය්ත දළශ්ත" 

කිඹරහ ථහකුත් තිශඵනහ. ඒ හශේ ශදඹකුත් ශභතළන ජ භතක් 
වුණ ඵ  භභ ශේ අසථහශේ කිඹ්තන ඕනෆ.  

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභිශ, ත ිනශලේ ශදඹක් තිශඵනහ. 

අශේ රු ජනහධිඳතිතුභහ අඹ ළඹ ථහශේ 66 ළිශ පිටුශේ 
ශභශවභ වනක් යනහ:  

"රු ථහනහඹතුභිශ, යහජය ශේඹ්තට හධහයණ ළටුේ 

තීයණඹ කිරීභ ශේඹ්තශේ අලයතහත් යජඹට දයහ ත 

971 972 

[රු වරි්ත ප්රනහ්තදු භවතහ] 
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වළකි භට්ටේ තුිබනුත් ිශභනඹ ිනඹ යුතුයි. අහන ලශඹ්ත 

යජශ  ශේඹ්තශේ ළටුේ ශ්තශ්ත භවජනතහ ිනසි්ත 
ශනු රඵන ඵදුලි්ත. එභ ිශහ ළටුේ ළඩි කිරීභක් 
හධහයමේයණඹ ශ වළක්ශක් එඹ ජනතහට දළරිඹ වළකි නේ 
ඳභණයි. දිිබඳුමි්ත ශතොය භළදි ආදහඹේ යටක් ලශඹ්ත නළඟී 

එන අශේ යශට් ාර්ධන වහ ඳරිඳහරන ටයුතුර අිනශඹෝ 
ශභනහයණශ  ජ යහජය ශේඹ්තට ඇත්ශත් ඉතහ 
ඵයඳතශ  කීභක්." 

ශභශවභ කිඹ්තශ්ත ජනහධිඳතිතුභහ. එතශොට ශේ 
ආණ්ඩුශ්ත ළටුේ ළඩි වීභක් ඉල්රහ ශේඹහ වඬ නඟන 
ශොට, යජඹට වළකි භට්ටමි්ත, ජනතහට දයහ ත වළකි  
ප්රභහණශඹ්ත ඳභණයි ශේ රුපිඹල් 1500 ශද්තන වද්තශ්ත.  
ජනහධිඳතිතුභහශේ අඹ ළඹ ථහශ්ත  කිඹ්තශ්ත, ''ජනතහට 
දළරිඹ වළකි නේ ඳභණයි'' ශේ ශධ ය්තන ඕනෆ කිඹරහ. එශවභ 
නේ,  ඔඵතුභ්තරහශේ  cutout  වන, භවහ ශරොකු ප්රයහය ළඩ 
ටව්ත යන, පුත් ඳත්ර පිටු ණ්ත ප්රයහය දළ්තවීේ දභන  ඒ 
අනලය ිනඹදේරට ඔඵතුභ්තරහට අනුඵර දු්තශ්ත ශභොන 
ජනතහද, ශභොන ඵදු ශ්තනහද කිඹන එ භභ 
ඔඵතුභ්තරහශ්ත අව්තන ළභළතියි. ශේ යශට් ඉ්තන ශභොන 
භනුසඹහද ශේහට ළභළති ශරහ තිශඵ්තශ්ත?  ''ශේ cutouts  
ව්තන අශේ ඵදු මුදල් ිශ්ත'' කිඹරහ තිශඵ්තශ්ත ශභොන 
පුධරඹහද? ශේ අනලය ිනඹදේ වහ අපි වුරුත් අනුභළතිඹ 
 ජරහ නළවළ. ශේ යශට් ජනතහ ඔඵතුභ්තරහට ඒ වහ අනුභළතිඹ 
 ජරහ නළවළ.  

ගු්ත ඹහනහ අය ශන, ශදය ළඩ යන එහ වළය, අතිිනලහර  
ණ්ඩහඹේ  -ශදය ශටොමිඹහ වළය-   දළ්ත පිට යට හරි ිනහිල්රහ 
තිශඵනහ. ශදය ශටොමිඹහ වළය අශනක් ඔක්ශොභ ශේ හරි 
ිනහිල්රහ, ශරෝශ  යටරට ිනහිල්රහ රඵහ ත්ත ශදඹක් 
තිශඵනහද කිඹරහ අපි ශේ අසථහශේ ජ අවනහ. ේශල්්ත 
පුයහශන අය ශන ිනහිල්රහ රුපිඹල් ශෝටි ණ්ත මුදල් 
නහසති ශශේ ශේ යශට් ජනතහ ඒ මුදල් අනුභත යපු ිශහ ද, 
යශට් ජනතහ ඒහට අනුභළතිඹ දු්තන ිශහ ද කිඹන එ භභ ශේ 
අසථහශේ අව්තන ළභළතියි, මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභිශ.  

ඳශහත් බහර ිනඹදේ ළන ථහ ශහ. භට ශේ ශනොකිඹහභ 
ඵළවළ. ඳසු ිනඹ ද භශේ ඳශහශත් - ඌ ඳශහශත්- ශභොණයහර 
දිස්රික්ශ  ඉඩේ ඔේපු ශඵ ජශේ උත්ඹක් තිුවණහ. 
ජනහධිඳතිතුභහ ඔේපු ශඵදහ දු්ත උත්ශ  ිනඹදභ රුපිඹල් රක් 
50යි.  ඒ රුපිඹල් රක් 50 ඳශහත් බහශ්ත ශ්තන අනුභළතිඹ 
 ජරහ තිශඵනහ. වුද ඒ අනුභළතිඹ දු්තශ්ත? අපිද දු්තශ්ත?  
අනලය ිනඹදේ ඳහ වරි්තන කිඹරහ ආණ්ඩුශ්තභ කිඹනහ; 
ජනහධිඳතිතුභහභ කිඹනහ. නමුත් ජනහධිඳතිතුභහශේ ශේ 
උත්ශ  ිනතයක් ිනඹදභ ශච්ය රුපිඹල් රක් 50 ශ්තන 
අනුභළතිඹ  ජරහ තිශඵනහ. ඉති්ත ශොශවොභද  ඳශහත් බහර 
ිනඹදභ අඩු ය්තශ්ත? මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභිශ, රුපිඹල් 
7,500, 10,000 ඳඩි ළඩි කිරීභක් ඉල්රධ ජ යජඹට ආර්ථි 
ලක්තිඹක් ශනොභළති ඵ ප්රහල යමි්ත, යහජය ශේඹ්තට 
ිනතයක් රුපිඹල් 1500ක්  රඵහ  ජරහ තිශඵනහ. ඒත් ශද්තශ්ත 
ශදයට. 

ජනහරි භහශ  ඉ්ත ඳශමුළිශ භහ වඹ තුශ රුපිඹල් 750ක් 
ශදනහ. ඉතිරි රුපිඹල් 750 ශද්තශ්ත ජුිශ භහශ  ඉරහ.  දළ්ත 
ආණ්ඩුට හිතත් තත් පිරික් ළයශනහ,  ශේ රුපිඹල් 
1,500  ජභනහ ළඩි වීභ ළන කිඹරහ cutouts  වරහ,  posters  
ව්තන. භහඹට රුපිඹල් 750ක් කිඹ්තශ්ත දට රුපිඹල් 
25යි වේඵ ශ්තශ්ත. ඔඵතුභ්තරහ වදතට තට්ටු යරහ ඵර්තන. 
ල්ඳනහ යරහ ඵර්තන. රුපිඹල් 25කි්ත ශභ්තන ශේ හශේ 
ඳහ්ත බහඹක් ිනතයයි ්තන පුළු්ත. ඒ ිශහ භහ ඉල්රහ සිටිනහ, 
2013 අඹ ළඹ ාර්ධන අඹ ළඹක් ශනොශයි, ඳහ්ත බහශ  අඹ 
ළඹක් ශර නේ ය්තන කිඹරහ. ශභොද, රුපිඹල් 25 
ශොච්යේ මුදරක් රඵහ  ජපු අඹ ළඹක් වළටිඹටයි අපි ශේ අඹ ළඹ 
දකි්තශ්ත.  

මුරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභිශ, 70 දලශ  භවභ 
ශේයඹ්ත ලිඹපු සිාදුක් තිශඵනහ. එතුභහ 70 දලශ  කිඹරහ 
තිශඵනහ, ශේ ගීතඹ ද රාහශේ ජහති ගීතඹ ඵට ඳත් 
ශ්තනත් පුළු්ත කිඹරහ. ශභොක්ද එතුභහ කිඹරහ තිශඵ්තශ්ත?  
"ඵල්ශරො භයර වරි ල්ලි ශවොඹහරහ - ඉ්තන ටිශක් ඉමු ශජොලිඹ 
දභහරහ" භවභ ශේයඹ්ත එදහ කිේශේ එශවභයි. නමුත් අද 
ඉ්තන ඇභතිරුත් එශවභයි.  ශභොන ශධ වුණත් භක් නළවළ, 
"එශවයි, ර්, එශවයි ර්, එශවයි" කිඹනහ.  

ඵර්තන, මුරසුන ශවොඵන රු භ්තත්රීතුභිශ, ිශජ ශතල් 
ාසථහශ්ත ඳහඩු ශන ශොට ඇභතියඹහ තභ ශයදි ඇ ශන 
ඉ්තනහ. Mihin Lanka  එශක් ඳහඩු තිිලඹ ජ ඇභතියඹහ තභ 
ඵයිරහ වනහ. ශොවී්තශේ ිශසඳහදන  භව ඳහයට වරරහ ඹධ ජ, 
ශශශ ඇභති ඵරහශන ඉ්තනහ. ශයෝවල්ර ශඵශවත් නළති 
ශන ශොට ශෞය ඇභති ඵම්බු 

 
[මූරානනේ අණ ඳරිදි ඉත් කයන රදී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 වනහ. ිනලසිනදයහර ළශවන ශොට උස අධයහඳන ඇභති 

ඵරහ ශන ඉ්තනහ. කිරි ඳහශර් වරන ශොට ඳශු ේඳත් ඇභති 
ිශදහ ළශටනහ.   

මුරසුන ශවොඵන රු භ්තත්රීතුභිශ,  භවභ ශේය ශේ 
තභයි අභළතිතුභහ. අද  අභළතිතුභහ ශේ බහශේ නළවළ.  නමුත් 
ිනඹ අඹ ළශ  ජ එතුභහ කිේහ, "අද භළරුණත් හිතට ළඳයි, ශවට 
භළරුණත්  හිතට ළඳයි, අද ශජොලි යඳල්රහ" කිඹරහ. ඵර්තන, 
එතුභහත් කිේශේ ඒ ථහ.  වරිඹට වරිශ්ත?  භවභ ශේය ඒ 

70 දලශ  කිේහ; දි.මු. ජඹයත්න 2011  ජ කිේහ. ඉති්ත 
ඔඵතුභ්තරහ ය්තශ්ත භළශයනේ ශජොලිශ  ඉඳල්රහ කිඹන 
නයහඹ ඳත්රඹ අනු ටයුතු යන එ. අ්තන ඒ ිශහ තභයි අද 
යටට ශේ ඉයණභ අත් ශරහ තිශඵ්තශ්ත.  

2010 අඹ ළශ  ජ රුපිඹල් 2,500 ඳඩි ළඩිවීභක් ශදනහ 
කිේහ.  2011  ජ   arrears  එත් එක් ශදනහ කිේහ. භහ ඉල්රහ 
සිටිනහ තු්තළිශ තහටත් ශේ සීිශ ශඵෝරඹ ්තන එඳහ 
කිඹරහ. ශදනහ කිඹහපු ශධ ශේ ජනතහට, ශේ යහජය ශේඹහට  
රඵහ ශද්තන කිඹන ඉල්ලීභ යනහ.  

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභිශ, ඒ හශේභ රාහශේ ශභච්යය 
ප්රලසන තිශඵනහ. නමුත් ඊශ  යජඹ උ්තඩහට ශඩොරර් 
මිලිඹනඹක්  ජරහ තිශඵනහ, ෘත්තීඹ මිති ශනුශ්ත! 
උ්තඩහට ශඩොරර් මිලිඹනඹක් ශදනහ රාහශේ එහට 
ශභොකුත් නළති ශොට. ශේට තභයි කිඹ්තශ්ත, "ශරෝශට 
ඳයහශේ, ශදයට භයහශත්"  කිඹරහ. 

මුරසුන ශවොඵන රු භ්තත්රීතුභිශ, ශේ අඹ ළඹ ථහශේ 
තත් සුිනශලේෂී සිදු වීභක් තිශඵනහ.  අඹ ළඹ ශඳොශත් 12 ළිශ 
පිටුශේ 8.1 ඹටශත් ජනහධිඳතිතුභහ පිිබඅයශන තිශඵනහ, අඩු 
ආදහඹේරහභී ඳවුල්රට ජරඹ, ිශහ, භහතෘ හඹන, ශභහ හඹන, 
නීඳහයක් ටයුතු ළඩිදියුණු ශ යුතුයි කිඹරහ. ඒ හශේභ 
දරු්තශේ ඳහල් ඹෆශේ උන්තදු අඩුයි කිඹනහ. දුසය 
ප්රශධලරට ශශශ ශඳොශ ේඵ්තධ වීභ අඩුයි කිඹනහ. 
අඩුආදහඹේරහභී ඳවුල්රට භත්්රය, සිේපු, අඳයහධ ිශහ 
අතිිනලහර ප්රලසන සිදු ශරහ තිශඵනහ කිඹනහ. අපි ශනොශයි 

ශේහ කිඹ්තශ්ත. ශේහ කිඹ්තශ්ත ජනහධිඳතිතුභහ. එශවනේ අපි 
අවනහ ශෝ, ආසිඹහශේ ආලසයර්ඹඹ? ශෝ, භතට තිත? ශෝ, ශේ 
කිඹන ශෞය වහ ශඳෝණඹ? ඒ හශේභ භහි්තද චි්තතනශ  
ළිලණි භවුරු්තශේ ශඳෝණ භල්ර ළන ථහ යනහ.  ශෝ, 
ශදයිඹශ්ත! වේඵ ශච්ය ශශනක්? අඩුභ ණශ්ත ඳහ්ත 
බහඹක්ත්  ජරහ තිශඵනහද? [ඵහධහ කිරීභක්]   

973 974 



ඳහර්ලිශේ්තතු 

ෙු  සුනම්ධා ජී. ජඹනේන භවත්මිඹ (ඳාර්ලිනම්න්තු ක යුතු 
අභාතතුමිඹ) 
(ரண்நெறகு (றந்ற) சுசர ஜல. சசண - தரரளுன்ந 

அலுல்கள் அமச்சர்) 

(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena - Minister of 
Parliamentary Affairs) 

වළභ තළනටභ රළිලරහ තිශඵනහ. 
 

ෙු වරින් ප්රනාන්දු භවතා 
(ரண்நெறகு யரறன் தர்ணரந்து ) 

(The Hon. Harin Fernando) 

ඔඵතුමිඹ  කීශභ්ත කිඹනහද, වළභ තළනටභ රළිලරහ 
තිශඵනහ කිඹරහ. 

 

ෙු  සුනම්ධා ජී. ජඹනේන භවත්මිඹ  
(ரண்நெறகு (றந்ற) சுசர ஜல. சசண) 

(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena) 

ශභොණයහර දිස්රික්ශ   ජරහ තිශඵනහ. ඒ ිනතයක් 
ශනොශයි, අශනක් දිස්රික්රත්- [ඵහධහ කිරීභක්] අතය 
කිඹ්තන එඳහ. 

 

ෙු වරින් ප්රනාන්දු භවතා 
(ரண்நெறகு யரறன் தர்ணரந்து ) 

(The Hon. Harin Fernando) 
ශභොණයහර දිස්රික්ශ  දු්තනහට ඵදුල්ර දිස්රික්ශ   ජරහ 

නළවළ. තත් තළ්තරට  ජරහ නළවළ.  ජරහ තිශඵනහ නේ වුරු 
ශවෝ ථහ ය කිඹයි.  

 මුරසුන ශවොඵන රු භ්තත්රීතුභිශ, අඹ ළඹ ථහශේ 13 
ළිශ පිටුශේ 8.3 ඹටශත් තිශඵන ිනධිඹට, ජනහධිඳතිතුභහ 
පිිබඅයශන තිශඵනහ, භහතෘ ශභහ භයණ අනුඳහතඹ දියුණු යටර 
භට්ටභට ත යුතුයි කිඹරහ. රහමීඹ ශයෝවල්, ශඵශවත් ලහරහ, භහතෘ 
වහ ශභහ හඹන භධයසථහන ඉරක්ත ප්රශධලර ාර්ධනඹ 
යනහ කිඹරහ. ශේහ ශවො ශධල්. වළඵළයි, අපි අවනහ අවුරුදු 
අටක් ශේ යට ඳහරනඹ ශශේ යඑ්තපීඹ ද? 1994 ඉරහ අද න 
තුරු ශේ යශට් ජනහධිඳති ධුයඹ ඉසුලුශේ එක්ත් ජහති ඳක්ඹද?   
එශවභ නේ ශේ අඩු ඳහඩුරට  කිඹ්තන ඕනෆ එක්ත් ජහති 
ඳක්ඹද, එශවභ නළත්නේ ශ්රී රාහ ිශදවස ඳක්ඹ ද, එශවභ 
නළත්නේ එක්ත් ජනතහ ිශදවස ්තධහනඹ ද කිඹන එ ශේ 
 අසථහශේ ජ අව්තන ළභළතියි. 

මුරසුන ශවොඵන රු භ්තත්රීතුභිශ, ශභයත් අධයහඳනඹ 
වහ ශ්ත යරහ තිශඵ්තශ්ත සිඹඹට 1.8යි. නමුත් ශේ ඉ්තන 
ඇභතිරු කිඹනහ, ශදභහපිඹ්ත ශඳෞධලි ිනඹදේ යරහ 
තභ්තශේ දරු්ත පිට යට ඹරහ උ්තන ඒහත් එක් එතු 
යරහ ඵරපුහභ සිඹඹට 4.1ක් අධයහඳනඹට ිනඹදේ ශනහ 
කිඹරහ. ශදයිඹශ්ත! ශේ කිඹ්තශ්ත ඔශශභොට්ටශ ථහ ක්ශ්ත. 
දළ්ත ශේ ඇභතියශඹක් තභ්තශේ දරුහ එාර්තතඹට ඹ්තන 
ිනඹදේ යන එ ශොශවොභද ිශදවස අධයහඳනඹට එතු 
ශ්තශ්ත? ශභොන ශරෝශද එශවභ ශ්තශ්ත? ශේ යශට් 
උත්තරීතයභ තළන ඉ්තන පුධරඹකුට එශවභ ථහක් කිඹ්තන 
තයේ නත් ශ්තන පුළු්තද? ශේ ේපර්ණ ලශඹ්ත ශත්රුේ 
්තන.  

ශභය ලි්ත ශන ිනඹ අධයහඳන රිඹහදහභඹත් 
ේපර්ණශඹ්ත ඩහේඳල් යරහ -IMF එශක් අධයක් අල්රහ 
ත්ත හශේ- අධයහඳන ක්ශේත්රඹ ශනුශ්ත ශඳශසපු 
ශනහත් -අශේ ශේ ඳයේඳයහශේ ඉ්තන නහඹශඹෝ අල්රහ ශන- 
ශොශවොභ වරි ඒ ළඩ ටවනත් ඩහේඳල් යරහ, අධයහඳනඹ 
ශනුශ්ත ිනඹදේ යන මුදර රුපිඹල් ිලලිඹන 1.8භ තිේඵහ. ශේ 
යශට් ඉ්තන ජනතහ ශනුශ්ත කිසිභ ළඩදහයී ශදඹක් යරහ 
නළවළ.  

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභිශ, ආයක්හ වහ ව නහරි 

ාර්ධනඹ වහ රුපිඹල් ිලලිඹන 289ක් ශ්ත යරහ 
තිශඵනහ. නමුත් යශට් ශෞය වහ ශ්ත යරහ තිශඵ්තශ්ත 
රුපිඹල් ිලලිඹන 93යි. භභ හිතනහ, ආණ්ඩු ල්ඳනහ යනහ 
ශ්තන පුළු්ත ට යවුේ ටි ශුධධ යරහ, tile  ටි අල්රරහ, 

ඳහශර් භල් ඳළශ ටි පුහභ මිිශසු්තශේ ප්රලසන ටි ින ශයි 
කිඹරහ. ඳහර්ලිශේ්තතු ට යවුශේ රයිට් දහරහ, මිිශසු්තට ඇිනදි්තන 
වදපුහභ, -ඉවශ ඳළශළ්තතිශ  සිඹඹට එ ශනුශ්ත වදපුහභ- 

ශේ ඉ්තන දුේඳතහශේ ශෞය ප්රලසනඹට ිනඳුේ රළශඵයි කිඹරහ 
ශේ ආණ්ඩු හිතනහ ශ්තන පුළු්ත.  

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභිශ, ශවේශ්ත, කුඹුශර්, ශොින ිලශේ, 

ේවශල්, භව ශඳොශශො භඟ ශඳොය ඵදන අඹට ශභොකුත් 
හසිඹක් ශරහ නළවළ. දළ්ත සිදු ්තශ්ත කුඹුය ශොට්තනත් 
Formula One cars ශේ්තන. Formula One, Lamborghini දහරහ 

තභයි දළ්ත කුඹුය වහ්තන ශ්තශ්ත. එදහ යපු ේප්රදහඹට අඩුභ 
තයමි්ත මීවයහට තට්ටුක්ත් රළශඵ්තශ්ත නළති හරශ , ශේ 
හශල් කුඹුය වහ්තන ශනත් තිශඵ්තශ්ත Formula car. ශේ අඹ 
ළඹ Formula carලි්ත  කුඹුරු වහ්තන ඳට්ත ශන තිශඵන අඹ 

ළඹක්. අඩුභ ණශ්ත සුනහමි භළස්තට ශවෝ එශවභ නළත්නේ 
අත් රළක්ටයඹට ශවෝ එශවභත් නළත්නේ කුඹුරු ශොටන 
රළක්ටයඹට ශවෝ ශේ අඹ ළශඹ්ත වනඹක්, ඳවසුභක්  ජරහ 

නළවළ මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභිශ. භභ භතක් ය්තනට 
ළභළතියි, ශේ ර්ඹ ශේ යටට දළළ්තත අිනශඹෝඹක් තිශඵන 
ර්ඹක් කිඹරහ. 2013 ර්ඹ, යටක් වළටිඹට -ඳක්, ිනඳක් 

ශේදඹකි්ත හිටිඹත්- අිනශඹෝහත්භ ර්ඹක්. 

With the Universal Periodic Review and the CHOGM 
due next year, I think there is a very critical and 

important year ahead for the Government.  

While we welcome the allocation of Rs. 500 million 

to implement LLRC recommendations, we suggest that 
the Government acts with more credibility.  

The recent outbreak in the prison will not help us and 

the impeachment against the CJ is also not going to be 

looked at favourably by the international community. 
Having said that, I strongly recommend to the 

Government to rethink of their foreign policy. We cannot 

challenge the West. Instead,  we should use them for the 

betterment of our country and its future. 

I would like to quote Sir Winston Churchill, who said: 

“When I am abroad, I always make it a rule never to criticize or 

attack the government of my own country. I make up for  lost time 

when I come home.” 

This is exactly what we do. We do not condemn the 

President. We do not condemn the Government when we 

go abroad. But, here in this House, it is our duty and 
solemn responsibility to make constructive criticism that 

is needed by the Members of the  Opposition. Therefore, 

we will support the Government and urge it to work 

without challenging the Western World. We need to 
support to uplift the nation that we love and to act with 

integrity and more solidarity keeping our political 

differences aside. 

975 976 
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මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභිශ, ජනහධිඳතිතුභහශේ අඹ ළඹ 

ශඹෝජනහශ්ත ජනතහට ශඳොශයෝතදු වුණ වන ඉතිවහශ  
ශභ්ත ශනො අනහතශ  ශවෝ ඹථහර්ථඹක් ඵට ඳත් ශේහ කිඹන 
ප්රහර්ථනහ තභයි අපි තුශ තිශඵ්තශ්ත. ආණ්ඩුශේ අනලය ිනඹදභ 
නත්රහ, යජශ  අාලශ  යහඹත්ඹ ශභනහයණඹ 

යමි්ත, ශඳෞධලි අාලශ  ද දහඹත්ඹ රඵහ ිශමි්ත ඩිනේ 
ාර්ධනඹක් ශේ යශට් ශ යුතු තිශඵන හරඹක් ඵයි අපි ශේ 
අසථහශේ ජ ප්රහල ය්තශ්ත. නමුත් ආණ්ඩු දූණඹ, ායහ, 

 අල්ර, ශවොයභ, භළයභ යජ යන ශධලඳහරන ප්රතිමර්තිඹ 
ශොඩ නඟහ ්තන උත්හව දය්තශ්ත නේ, ශේ යශට් ඉ්තන 
අහිා ජනතහට ඒ ඵය ඳට්තශ්ත නේ ඒ ේඵ්තධශඹ්ත 

ේපර්ණ ලශඹ්ත ශේ ආණ්ඩුට ිනරුධධ, එශයහි ජනතහත්, 
ිනඳක්ඹත් සිඹලු ශදනහ ඒ යහශී යමි්ත ශේ ආණ්ඩුට දළශනන 
ඳහඩභක් උ්ත ්තනටත් ිනඳක්ඹ කිසි ිනශටත් ඳසු ඵට 

ශ්තශ්ත නළවළ කිඹන එත් ශේ අසථහශේ ජ භතක් ය්තනට 
ළභළතියි.  

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභිශ, ජනතහට සීිශ ශඵෝර  ජරහ, 
ඳටු ට්ත ඳහධ ඉදිරිඳත් යන ළඩටවනක් ශනළත් ආණ්ඩු 

ඇ සිටින සීතහේඵය ළු ඳට පිිබඵ, ශේ යශට්  ජනතහට භනහ 
අශඵෝධඹක්  තිශඵන ඵත් ඔඵ සිඹලු ශදනහභ භත තඵහ ත 
යුතුයි කිඹන හයණඹත් ශේ අසථහශේ ජ ව්ත යනහ.  

ජනතහ අශඵෝධ ය ත්ත එ ිනඹකි්ත භශේ ථහ අ්ත 
ය්තනට ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ. 

ඇත්ත කිඹන ිනට ජ ඇතළශභක් සීිශ තිත්තයි කිඹනහලු 

ඇත්ත ඇති ළටිශඹ්ත දක්නට ශඵොශවෝ අඹ අභළති ඹහලු 
ඇත්ත ශඵොරුශ්ත හ ්තනට ළු පිිබ ඔතනහ ලු 
ඇත්ත එිබශන ිනට ජ ශඵොරුශේ සිිශඳු ළු ළර ිනරහ ඹහලු 

  
ශඵොශවොභ සතුතියි. 

  
[අ.බහ. 3.06] 

 
ෙු නකනවිතඹ යඹුක්ැල්ර  භවතා (ජනභාධ වා ප්රතත්ති 

අභාතතුභා) 
(ரண்நெறகு தகதயலி ம்நெக்தல்ன - தகுசண ஊடக, 

கல் அமச்சர்) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella - Minister of  Mass 
Media and  Information) 

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභිශ, 2013 ය වහ ඉදිරිඳත් ය 
තිශඵන  ශේ අඹ ළඹ පිිබඵ යන සල්ඳඹක් ථහ කිරීභට 
අසථහක් රළබීභ ළන භහ ශඳොදුශේත් ශඳෞධලිත් තුටු 

ශනහ. ිනශලේශඹ්තභ අඹ ළඹ ථහ දවඹක් ශදොශවක් ඳභණ 
අවරහ තිශඵනහ, දළරහ තිශඵනහ. මීට ශඳය අඹ ළඹ ථහ්ත 
ළන  භහධය,  පුත් ඳත් වයවහ ඳශ යන රද  අදවසුත් අඳ දළ 
තිශඵනහ. භහ හිතන වළටිඹට ඉතහභත්භ අහනහ්තත 

ේප්රදහයි ක්රභශඹ්ත මිදිරහ අඹ ළඹක් ළන සහධීන ිනරවඹක් 
කිරීභට කිසි ශශනක් ශඳොශවොත් ශරහ නළවළ. ඉතහභත්භ 
හයත් අඹ ළඹක් ඉදිරිඳත් ශත්, එඹ මුර සිට අට ඹන තුරු  

ිනශේයනඹ කිරීභ තභයි ිනඳක්ඹ ේප්රදහඹක් ය  ශන 
තිශඵ්තශ්ත. ඒ හශේභ ශභය ඉදිරිඳත් ය තිශඵන ශභභ අඹ 
ළඹ ශේ ශරෝශ  තිශඵන ශවොභ අඹ ළඹයි කිඹහ අශේ 

ඳළත්ශත්ත අපි ප්රහලඹක් යනහ.  

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභිශ, ඔඵතුභහත්   ද්තනහ, අඹ ළඹ 
ේඵ්තධශඹ්ත ථහ ය්තන හරශේරහල් ශඵදහ ්තන අපි   

යණ්ඩු ශන ඵ. වළඵළයි, ශේ ඔක්ශොභ ඳළත්තකි්ත තිඹරහ 
ථිශඹෝ ශදශදශනක් ිනතය දහරහ එක් ශශනකුට ඳළඹ දවඹක් 

ිනතය  ජරහ, “ශේ අඹ ළඹ ඉතහභත්භ ශවො අඹ ළඹක්. ශේ 

ඉදිරිඳත් ය තිශඵ්තශ්ත ශරෝශ  තිශඵන ශවොභ අඹ ළඹක්”  
කිඹරහ කිඹරහ, “ශේ අශනක් ණ්ඩහඹශේත් ශදශදශනකුට 
ඳළඹ අටක් දවඹක් ිනතය  ජරහ, ශරෝශ  තිශඵන ඉතහභත් 
අහර්ථභ අඹ ළඹයි” කිඹරහ කිඹරහ දස ශද තුනකි්ත ශේ 

අඹ ළඹ ිනහදඹ අ්ත ශශොත් හශරෝචිතයි කිඹරහ භභ 
හිතනහ, ශේ ආහයශඹ්ත අඹ ළඹ ිනරවඹ ශඹශදනහට ඩහ.   
ඒ තභයි ඇත්ත. ඒ තභයි අපි දකි්තශ්ත. අද භභ ්තශතෝ 

ශනහ, ිනශලේශඹ්තභ ශේ අඹ ළඹ ඉදිරිඳත් කිරීශේ ජ ශේ යශට් 
ප්රධහන පුත් ඳතක් න අශේ මිත්ර රු රු්ත ිනජඹර්ධන 
භ්තත්රීතුභහශේ පුත්  ඳශත් ශේ අඹ ළඹ ළන ිනරවඹක් තිශඵනහ. 

එභ ිනරවඹ ශභශේයි. "BT-RCB  poll reveals...   Most people 
in favour of 2013 Budget Proposals"  

ශේ අශේ ේප්රදහඹට ිනරුධධයි. ශේ පුත් ඳත 

ේප්රදහඹහනුකර ිනශේයනහත්භ පුත් ඳතක් කිේශොත් 
ිශළයදියි. වළඵළයි, ශේ පුත් ඳශත් ශඵොශවොභ ඳළවළදිලි කිඹහ 
තිශඵනහ, ශේ රු බහශේ ජ ිනඳක්ඹ ිනසි්ත ථහ යන සිඹල්ර 
ඳළත්ත තිඹරහ ශඵොශවොභ ඳළවළදිලි කිඹනහ, "Most people in 

favour of 2013 Budget Proposals" කිඹහ. ශේ තභයි ය්තන 
පුළු්ත ශවොභ ශධ. අඳට කිඹ්තන ඵළවළ, සිඹඹට 100ක්භ 
්තශතෝ යන අඹ ළඹක් ශොයිභ ජශතකුටත් දහත් 

ඉදිරිඳත් ය්තන පුළු්ත කිඹහ. අඳට ඉදිරිඳත් ය්තන පුළු්ත. 
භහ හිතනහ, ශරෝශ  තිශඵන ආර්ථි අඳහතඹ්ත, ශරෝශ  
තිශඵන ආර්ථි තත්ත්ඹ්ත, යට තුශ තිශඵන සහබහින 

ිනනහලඹ්ත ඹන ශේ සිඹල්ර තක්ශේරුට අයශන, යශට් 
ජනතහට හධනීඹ ව ඉදිරි දළක්භක් එක් ශවට ද ළන 
ඵරහශඳොශයොත්තු තිඹ්තන පුළු්ත අඹ ළඹක් ඉදිරිඳත් කිරීභ තභයි 

හර්ථත්ඹ කිඹ්තශ්ත. වරි්ත ප්රනහ්තදු භ්තත්රීතුභහ ශභතළන 
ඉ්තනහ. එතුභහ මුර ඉ්ත අට ඹන තුරු භවහ ිනශේයනඹක් 
ශන ිනඹ එ ළන භහ නහටු ශනහ. එතුභහට අඩු ණශ්ත 

උඩි්ත ඵරරහ ශේශක් ශොයි තළනත් ශේ හයණඹ ශවොයි 
කිඹ්තන පුළු්තභක් ශනොතිේඵහද කිඹන එ ළටලුක්. එශවභ 
කිේහ නේ, ශේ ශක් අඩු ඳහඩුක් තිශඵනහ නේ අඳටත් කිඹ්තන 
පුළු්ත, ශේශක් ඹේකිසි අඩු ඳහඩුක් තිශඵනහ කිඹහ.  අශේ මුදල් 

ඇභතිතුභහට ථහ යරහ ශේ ශනස ය ්තන ඵරමුයි කිඹරහ 
අඳට කිඹ්තන පුළු්ත.  අය constructive criticism කිඹන එට 
ඹ්තන පුළු්ත නේ එශවභ නේ ශදශොල්ර්තටභ පුළු්ත ඩහ 

පරදහයී ශදඹක් ජනතහට අහනශ  බහය ශද්තන. ඒ ශ්තශ්ත 
නළවළ. අහනහ ඒයි. එශවභ නේ ඳහර්ලිශේ්තතු තුශ අපි 
හධහයණඹක් ඉසට යනහද කිඹන ප්රලසනඹට ජනතහ ඉදිරිශ  

අඳට මුහුණ ශද්තන සිධධ ශනහ.  

දළ්ත ඵර්තන ිතත් ශප්රේභදහ භ්තත්රීතුභහ parliamentary jokes 
එශවභ නළත්නේ budget jokes කිඹහ ඳශමුශ්ත කිේශේ 

ශභොක්ද? වමුදහශේ 350,000ක් ඉ්තනහ; ඒ 350,000ට රුපිඹල් 
මිලිඹන 1,000ක් ශ්ත ය තිශඵනහ; ඒ ශඵදුහභ එක් 
ශශනකුට 9,080ක් එනහ; 9,080්ත ශඹක් වද්තන පුළු්තද 
කිඹර අවනහ. ඔරශභොට්ටර ථහක්ඹ කිඹහ ඔඵතුභහ එක් 

අසථහ කිේහ. ඒ එතුභහට කිඹ්තන ඕනෆ. ශභොද, 
350,000ටභ ශල් එ අවුරුධශද්ත වද්තශ්ත නළවළ. එතුභහශේ 
පිඹහ ඒ ශධ ශනොශයි කිඹහ එතුභහ ශවොටභ ද්තනහ.   

ඹේකිසි මුදරක් ශ්ත ය්තශ්ත ඒ ළඩ පිිබශශ ආයේබ ය 
ඹේ ශොටට කිසිඹේ වනඹක් රඵහ ශද්තනයි. ශේ ශදඹ 
ශත්රුේ ්තන ඵළරි නේ භක් නළවළ. භභ හිතන වළටිඹට ශත්රුේ 

්තන ඵළරි ශනොශයි. "ිනහිළු"යි කිඹන ථහ එක් ඊශඟට 
අවනහ, "ශොිනඹහට  ජරහ තිශඵන වනහධහය ශභොනහද?" කිඹහ. 
භහ ශඳෞධලි හිතනහ, ශේ යශට් ෘෂිර්භඹ ළන භවහ 

දළක්භක් තිුවණු භවහභහනය ඩී.එස. ශේනහනහඹ භළතිතුභහශේ 
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ඳහර්ලිශේ්තතු 

එභ සිහිනඹ වුශණ් ශොිනඹහ ළඵළින්තභ යජ යනහ දකි්තනයි 
කිඹහ. ඒ තභයි එතුභහශේ සිහිනඹ වුශණ්; ඒ තභයි එතුභහ 
දළක් දර්ලනඹ වුශණ්. වළඵළයි ඒ ය  ්තනට ඵළරි ිනඹහ. එදහ 

සිට ශභදහ දක්හභ  ආ සිඹලු යජඹ්ත ඒ උත්හවශ  ශඹදුණහ. 
වළඵළයි  දහත් ඒ උත්හවඹ හර්ථ ය ්තන ඵළරි ිනඹහ.  
අද අඳට කිඹ්තනත් ්තශතෝයි, ඳහු ිනඹ ය කීඳඹ තුශ ශේ 

යශට් ශොිනඹහට ශොිනතළන රහබදහයී ළඩ පිිබශශක් ඵට 
ඳරිර්තනඹ ශරහ තිශඵන ඵ. පුය්ත කුඹුරු හ ශනහ.  වල් 
පිට යට ඹන තයභට යට වලි්ත සඹාශඳෝෂිත ශරහ තිශඵනහ. 

ශශත් සිට මිර ිශඹභ යන තළනට අද ශොිනඹහ ඳත් ශරහ 
තිශඵනහ.  

ඇයි  ශේ තයඹ පිිබ්තන ඵළරි? ශේ  අපි හටත් ශඳොදු 

ශදඹක්. ශේ යශට් ශධලඳහරනඹ යන අපි  ිශල්, යතු, ව ව 
ශොශ  කිඹන ඔඹ ශොයි ඳළත්ශත් හිටිඹත්, යශට් ශොිනඹහ 
වළශදනහඹ කිඹ්තශ්ත යශට් ආර්ථිඹ  ඹේකිසි භට්ටභකි්ත ශොඩ 
නළ ශඟනහඹ කිඹ්තශ්ත ලක්තිභත් අත්තිහයභක් යටට 

රළශඵනහඹ කිඹන එයි. ඇයි ශේ ළන අඹ කිරීභක්  ය්තන 
ඵළරි? ඇයි ශේ  ළන ථහ  ය්තන ඵළරි?  වීරට වති මිරක් 
රඵහ  ජභ ළන අපි ඉතිවහශ භ ථහ ශහ.  අද  වී කිශරෝ 

වති මිර රුපිඹල් 32 - රුපිඹල් 35 දක්හ  ළඩි ශනශොට, 
ඒ ඳහරිශබෝිනඹහත් ඹේකිසි භට්ටභකි්ත ආයක්හ යමි්ත 
ඳහරිශබෝිනඹහට  ඔශයොත්තු ශදන තළන ඉ ශන ශොිනඹහ 

ආයක්හ යන  ළඩ පිිබශශක්ඹ කිඹන එ අපි කිඹ්තන ඕනෆ. 

 

මූරානාරූඪ භන්ත්රීතුභා 
(மனமரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 
Order, please! ශේ අසථහශේ ජ වුරු්ත  ශවෝ රු 

භ්තත්රීයශඹක් මරහනඹ වහ රු ආර්. ශඹෝයහජ්ත භවතහශේ 

නභ ශඹෝජනහ ය්තන. 

 

ෙු රක්නභන් නනනවියත්න භවතා (පරදායීතා ප්රර්ධන 
අභාතතුභා) 
(ரண்நெறகு னக்ஷ்ன் தசதணறத்ண - றமணத்றநன் 

சம்தரட்டு அமச்சர்) 

(The Hon. Lakshman  Senewiratne - Minister of 

Productivity Promotion) 

''රු ආර්.ශඹෝයහජ්ත භ්තත්රීතුභහ දළ්ත මරහනඹ ත යුතුඹ'' 
යි භහ ශඹෝජනහ යනහ. 

 
ප්රලනනඹ විභන රදින්, බා ම්භත විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்நக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

අනතුු ෙු ෙඹන්ත කුණාතිරක භවතා මූරානනඹන් ඉත් 
වුනඹන්, ෙු ආර්. නඹෝෙයාජන් භවතා මුරානාරූඪ විඹ. 

 அன்தறநகு, ரண்நெறகு கந் கந்ரறனக்க அர்கள் 

அக்கறரசணத்றணறன்ந அகனச, ரண்நெறகு ஆர். சரகரஜன் 

அர்கள் மனம கறத்ரர்கள். 

Whereupon THE HON. GAYANTHA KARUNATILEKA left the 

Chair, and  THE HON. R. YOGARAJAN took the Chair. 

 

ෙු නකනවිතඹ යඹුක්ැල්ර  භවතා 
(ரண்நெறகு தகதயலி ம்நெக்தல்ன) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභිශ, භහ කිඹ්තන උත්හව  ්තශ්ත 
ශභළිශ හධනීඹ රුණු ණනහක් ශේ අඹ ළශ  අඩාගුඹ  

කිඹන එ අිනහදශඹ්ත අඳට පිිබ්තනට සිධධ ශනහඹ කිඹන 
එයි.  

භට ශඳය ථහ යපු ිනඳක්ශ  භ්තත්රීරු යජශ  ශේඹ්ත 

ශනුශ්ත ළඩි ශ ළටුේ ළන ථහ  යමි්ත "රුපිඹල්  1500 
ශොච්යභක්"ඹ කිඹහ කිේහ.  භත තිඹහ  ්තන රු භ්තත්රීරුිශ, 
භහි්තද යහජඳක්  භළතිතුභහ ශේ යශට් ඵරඹ ්තනශොට  රුපිඹල් 
7500 - 8000 අතශර් තිුවණු  යජශ  ශේඹ්තශේ අභ ළටුඳ 

අද රුපිඹල්  17,000 -18,000  දක්හ ළඩි ශරහ තිශඵනහඹ 
කිඹහ.  

එශවභ නේ රු වරි්ත ප්රනහ්තදු භ්තත්රීතුභහ ශ ථහශේ 

ඹේකිසි තයඹක් තිශඵනහද? ශඳෞධලි අාලඹ රිඹහත්භ 
ශ්තශ්ත ශොයි ආහයශඹ්තද කිඹහ  ඇසුහ. ශඳෞධලි අාලඹ 
ඳදනේ ශ්තශ්ත ආර්ථි ාර්ධනඹත් එක් ඉදිරිඹට ඹන  

භන භතයි. ඒට ඳඩි ිශඹභ ය්තන, නීති දභ්තන ශවෝ  
අණඳනත් ශශන්තන කිසිභ වළකිඹහක් නළවළ. ශරෝශ   
ශොශවේත්  ඒ ආහයඹට  සිධධ ශ්තශ්ත නළවළ.  

වළඵළයි ේරු ශදඳහර්තශේ්තතුක්  තිශඵනහ, අභ  ළටුේ 
තිශඵනහ, Shop and Office Employees Act එ තිශඵනහ. ඒ 
හශේභ ශනොශඹකුත් ප්රඥේති තිශඵනහ. ඒ අනු ඔවු්තශේ ළටුේ  
හරශඹ්ත හරඹට, යශට් අලයතහ්ත අනු ශනස ශන එ  

සබහින ශදඹක්. එඹ  ඒ ිනධිඹට  රිඹහත්භ ශනහඹ කිඹන 
එ ශේ අසථහශේ ජ  භහ ව්ත  ය්තන  ඕනෆ. ඒ ිශහ ශේ 
භසතඹක් වළටිඹට අයශන ශේ පුසක්ඹ, රු.1500ක් 

ශදනහඹ ආ ජ ලශඹ්ත කිඹනහ. [ඵහධහ කිරීභක්] ඔඵතුභහ   
කිඹහපු  ථහ ඇත්තයි. අහනශ  ශේ සිඹල්ර එතු යරහ  
ශභනහයණඹක් ඳභණයි ශශය්තශ්ත. එශවභ නළත්නේ 

ල්ලි අච්චු ව්තනත්, ශඳෞධලි හශේත් ශේේපුකි්ත  
්තනහ හශේ ශදඹක්  ය්තනත් ඵළවළ. ශඵොශවොභ ඳළවළදිලිභ 
යශට් ායණඹ න මුදල් ඹේ ිශසඳහදනඹක් එක්, ඹේ 

ඳහරනඹක් එක්, ඹේ ළරළසභක් එක්, ශභනහයණඹක් 
එක් ජනතහ අතයට ඹ්තශ්ත; එශවභ නළත්නේ ශේතන ව 
අිශකුත් අලයතහරට ශ්තන සිධධ  ශ්තශ්ත.   

භශේ මිත්ර  රු ඩිරහ්ත ශඳශර්යහ ඇභතිතුභහ  යහජය ආදහඹභ 
ව  ිනඹදභ ේඵ්තධශඹ්ත කිේහ. යහජය ආදහඹභ ව ිනඹදභ 
ේඵ්තධශඹ්ත ල්ඳනහ යනශොට ිනශලේශඹ්තභ යහජය  
ශේඹ දවතු්ත රක්ඹක් දක්හ  ප්රහයණඹ  වීභ,  ඒ හශේභ 

ිනභතහ්ත ඉත් කිරීභ වයවහ ිනරහමිඹ්තට ශදන රද ළටුේ ආ ජ 
ඒ සිඹල්ර ත්තහභ ශෞය, අධයහඳනඹ  ආ ජ ප්රධහන අලයතහ්ත 
පිරිභහ ්තන අහනශ  අඳට ඉතුරු ශ්තශ්ත ඉතහභත්භ සුළු 

මුදරක්.  

 එතුභ්තරහශේ ථහර ජ කිේහ, ශේ මුදල් නහසති ශනහ 
කිසිභ ටයුත්තක් ශ්තශ්ත නළවළඹ කිඹරහ. අද ේ ඳශහත්රට 

ිනහිල්රහ ඵර්තන ඕනෆ. ේ ඳශහත්ර ශන ාර්ධනඹ 
ශභතුභ්තරහ ඇස ශදශ්ත දළරහ භවයක් ිනට ශනොදළක්හ 
හශේ ඉ්තනහ. එශවභ නළත්නේ පුාචි ඊර්යහක් දළශනන ිශහ 

ථහ ශනොය ඉ්තනහ කිඹරහ භහ හිතනහ. ශභොද අශේ ෆභ 
භටභ -ඵළසිල් යහජඳක් ඇභතිතුභහ ශභතළන ඉ්තනහ.- 
ඳශමුන තහට රුපිඹල් රක් 10 ණශ්ත ශ්ත යරහ 
තිශඵනහ.  

ශේ යශට් ේ 14,000ක් තිශඵනහ. ශේ යශට් තිශඵන ෆභ 
භටභ, ෆභ රහභ ිශරධහරි ශොට්ධහඹටභ ශේ පුාචි ළඩක් 
ය ්තනට, භට ඹේ කිසි ළඩක් ය්තනට රක් 10 මුදරක් 

රඵහ  ජරහ තිශඵනහ. ඉති්ත ඒශ්ත දළළ්තත ාර්ධනඹක් සිධධ 
ශනහ. ශේහට මුදල් ශොශව්තද? ඔඵතුභ්තරහ කිඹන ිනධිශ  
භවහ ිනනහලඹක්, භවහ නහසතිඹක් ශේ යශට් ඇති ශනහ නේ ශේ 

ිනධිඹට මුදල් ශ්ත යරහ, එළිශ ාර්ධන ළඩ පිිබශශට 
ශේ යට ශන ඹ්තනට වළකිඹහක් නළවළයි කිඹන එ භහ ව්ත 

979 980 

[රු ශශවිබඹ යඹුක්ළල්ර භවතහ] 
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ය්තනට ඕනෆ. ඒ ිශහ භහ ශඵොශවොභ සථිය ලශඹ්තභ, ඒ 

හශේභ අධහයණශඹ්තභ කිඹ්තන ළභළතියි, ශේ අඹ ළශඹ්ත 
ඹේ කිසි ලක්තිභත් අත්තිහයභක් ශේ ය ශට් වයඹන ෘෂිර්භඹ 
වහ ළිනලි ර්භහ්තතඹ වයවහ රඵහ  ජරහ තිශඵනහඹ කිඹරහ.  

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභිශ, ඒ හශේභ තභයි ිනඳක්ශ  

භ්තත්රීයශඹකු කිේහ, රළක්ටර්රටත් ඵධදක් අඹ ය්තශ්ත 
නළවළ කිඹරහ. රළක්ටර්රට ඵදු අඹ ය්තශ්ත නළවළ ඳසු ිනඹ 
අවුරුදු වතය, ඳව හරඹ සිට. ශභතුභ්තරහ ශනොද්තනහ 

ිශහයි භභ කිඹ්තශ්ත. Tax එක් ළන හුඟ ශදශනකු ථහ ශහ. 
Racing car එ ඵධදක් ළන ථහ ශහ. ශේ තභයි අද 
ප්රධහනභ භහතෘහ වුශණ්. එශවභ භහතෘහක් තිශඵන එ 

ශවොයි. ෆභ ථිශඹක්භ තභ්තශේ ථහ අහන ශශේ 
racing car එට ඵධදක් කිඹන එ ළන ථහ යරහයි. වළඵළයි 
එ ශදඹක් භත තිඹහ ්තන. ිශර ලශඹ්ත එන සිඹලුභ රීඩහ 

බහණ්ඩ වහ ඵදු අඹ ය්තශ්ත නළවළ. ඒ හශේභ තභයි අද යශට් 
අලුත් රීඩහක් ඇති ශනහ නේ ඒට ශශනන හවනඹට ඵදු 
අඩු කිරීභ අරුභඹට, පුදුභඹට රුණක් ශනොශයි. එශවභ 
නළත්නේ ඒ එභ රුණ වළටිඹට අයශන ඒ රුණ අඹ ළඹ 

වයවහ දුන තත්ත්ඹට ්තනට එඳහ කිඹරහ භභ ඉල්ලීභක් 
යනහ. ශභොද ඒ අහධහයණයි. ඒ සිඹලු ශධල් භසතඹක් 
වළටිඹට ත යුතුයි.  

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභිශ, සිඹලු ෘෂි හර්මි බහණ්ඩ 
ඵධශද්ත ිශදවස යරහ තිශඵනහ. ෘෂි ර්භ ළඩ පිිබශශට 
වනහධහය රඵහ  ජරහ තිශඵනහ. ශත් හට  ජරහ තිශඵන මුදල් 

ප්රභහණඹ ළඩි යරහ තිශඵනහ. භට භත ිනධිඹට  ශත් නළත 
හ ය ළඩි දියුණු ය ළනීභ වහ ශවක්ටඹහර් එට 
රුපිඹල් 300,000 සිට 350,000 දක්හ ළඩි ය තිශඵනහ. ශේ අඹ 

ළඹ ශල්නඹ ළන ඹේ කිසි ිනලසශල්ණහත්භ ඇවකි්ත ඵර්තන 
ඕනෆ. ශභොන ර්භහ්තතයණඹ ළන ථහ ශත්, ආශඹෝජනඹ්ත 
ළන ථහ ශත් අහනශ  ශේ යශට් ඳළළත්භ, යශට් ලක්තිභත් 

අත්තිහයභ, ය ශට් වයඹ තිශඵ්තශ්ත භහ ිනලසහ යන වළටිඹට 
ෘෂිර්භඹ වහ ළිනලි ර්භහ්තතඹ තුශයි. ඒ අත්තිහයභ 
ලක්තිභත් ය්තන ශේ අඹ ළඹ  ශල්නශඹ්ත ිනලහර 
ව ශඹෝඹක්, ිනලහර මුදල් ේබහයඹක් රඵහ  ජරහ තිශඵනහඹ 

කිඹන එ අඳට අිශහර්ඹශඹ්ත පිිබ්තනට සිධධ ශනහ.  

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභිශ, භශේ ථහ අහන 
ය්තනට ශඳය ශේ හයණඹත් කිඹ්තනට ළභළතියි. 

ිනශලේශඹ්තභ භභ කිඹපු ිනධිඹට ේප්රදහශඹ්ත මිදිරහ අඩු ණශ්ත 
ශේ අඹ ළඹ ශල්නශඹ්ත ශොවී්තට රඵහ  ජරහ තිශඵන,  ළිනලි 
ර්භහ්තතඹට රඵහ  ජරහ තිශඵන, ඒත් එක්භ ශේ අභහරුේ 

භළධශධ ශේ යශට් භවහ දළළ්තත ාර්ධනඹ ශඹශදමි්ත සිටින 
හරඹ තුශ, ඒ රිඹහ දහභඹ්ත රිඹහත්භ යමි්ත යශට් ජනතහට 
ඹේ කිසි අනහත ඵරහශඳොශයොත්තුක් ඇති ශන ආහයශඹ්ත 

ටයුතු යන අසථහ ශේ අඹ ළඹ ශල්නශ  ශවො, නය 
ශ්ත යරහ ථහ  ශශොත්, ජනතහ ශේ අඹ ළඹ ශල්නඹ 
කිඹන ශධ ළන, ඳහර්ලිශේ්තතු ළන මීට ඩහ උන්තදුශ්ත, මීට 
ළඩිඹ  කීභකි්ත ටයුතු යහිනඹ කිඹන වළඟීභයි භට 

තිශඵ්තශ්ත.  

එශේ ප්රහල යමි්ත ශේ අඹ ළඹ ශල්නඹ වයවහ ශේ යශට් 
ළඩ යන ජනතහටත්, භසත භධයභ ඳහ්තති, ඉවශ භධයභ 

ඳහ්තති අඹටත් -ශභොද ශේ සිඹල්ර ශ්ත ය්තන ඵළවළ. ශේ 
යශට් සිඹලුභ අඹ පුයළසිඹ්ත.- ශතක් ළරශනහඹ කිඹන 
එත් ප්රහල ය්තන ළභළතියි. අඳට කිඹ්තන පුළු්ත, සිඹඹට 

එක් ධනතු්ත කිඹරහ. සිඹඹට එක් ළන ශනොශයි භභ ථහ 
ය්තශ්ත. නමුත් ඵහුතයඹට ශතක් ළරශන අඹ ළඹක් 
ඉදිරිඳත් කිරීභ ළන භශේ ප්රලාහ ප්රහල යමි්ත භශේ ථහ 

අහන යනහ.  සතුතියි. 

[අ.බහ. 3.20] 

 
ෙු රක්නභන් නනනවියත්න භවතා (පරදායීතා ප්රර්ධන 

අභාතතුභා) 
(ரண்நெறகு னக்ஷ்ன் தசதணறத்ண - றமணத்றநன் 

சம்தரட்டு அமச்சர்) 

(The Hon. Lakshman  Senewiratne - Minister of 
Productivity Promotion) 

ඉතහභත්භ ශටි හරඹක් තිශඵන ඵළින්ත ඉතහභත් යර 
ශටිශඹ්ත රුණු කිහිඳඹක් ශන වළය දක්්තන ළභළතියි. 
භශේ අත් දළකීශේ වළටිඹට භභ අඹ ළඹ 24ට, 25ට ඇහුේ 

්ත  ජරහ තිශඵන ශශනක්. නමුත් භසත ජන ශොට්ධහශඹ්ත  
ිනලහර පිරික්  ේඵ්තධ ය ශන  වන ළරස අඹ ළඹක් 
වළටිඹටයි  භභ ශේ අඹ ළඹ දකි්තශ්ත. ඒ හශේභ ර් 
ණනහ ඉදිරි භනක් වහ ළරසුේ  ශ අඹ ළඹක් 

වළටිඹටත් භභ ශේ අඹ ළඹ වඳු්තනහ.   

අඹ ළඹ ළන ඳක් ිනඳක් භ්තත්රීරු ණනහක්   ජර්ක 

ලශඹ්ත ථහ ශ ිශහ භහ  ිනශලේශඹ්ත ඵරහශඳොශයොත්තු 

්තශ්ත භශේ ඳළයණි මිත්ර එක්ත් ජහති ඳක්ශ  භ්තත්රීරු්ත  

අඹ ළඹ ළන ශ ථහරට උත්තය රඵහ  ජභටයි. ිනශලේශඹ්ත 

රු යින රුණහනහඹ භ්තත්රීතුභහට භභ පුාචි ඳණිවුඩඹකුත්  

ඹළවුහ, භභ  එතුභහට උත්තය ශදනහ, ශඳොේඩක් ඉ්තන 

කිඹරහ. එතුභහ අඹ ළඹ ළන ිනරවඹ ශඹශදමි්ත ප්රධහන 

ලශඹ්තභ ඳවය දු්තශ්ත  යජඹට ඳයහ ත්  ඳළල්ත්ත ව 

ශණර  ආඹතන පිිබඵයි. භහ ශේ අසථහශේ ජ  එ ශදඹක් 

කිඹ්තනට  ඕනෆ. ශේ යජඹ ශේ ශභොශවොශත් අවුරුධදට රුපිඹල් 

ශෝටි 5,500 ක් -රුපිඹල් ිලලිඹන 55ක්- ිනඹදේ යනහ සීිශ 

ශේ්තන. අඳ ිශසඳහදනඹ ය්තශ්ත අඳට අලය සීිශ ප්රභහණශඹ්ත 

සිඹඹට 6යි.  සිඹඹට 25ක්-30ක් ිශසඳහදනඹ ශ එ සිඹඹට 5ට 

ට්ටරහ දළේභහ.  ඳසු ිනඹ අවුරුධශධ ශේ ආඹතන යජඹට ඳයහ 

ළනීශභ්ත ඳසු අඳට ඹහ්තතේ පුළු්ත වුණහ  ඒ ිශසඳහදනඹ 

සිඹඹට  එකි්ත ළඩි ය ්තන. නමුත් යින රුණහනහඹ 

භ්තත්රීතුභහ ථහ යධ ජ  ඳවය පිට ඳවය  ළහුශේ  ශණර ව  

ඳළල්ත්ත ආඹතනරටයි.  ඳවය ළහුහ ඳභණක් ශනොශයි, 

ඳරිපය ඇසතශේ්තතුක්  අනුභත ය ශන  රුපිඹල් මිලිඹන 

1,500 මුදරක්  ශේ ආඹතන ශදට රඵහ දු්තනහඹ කිේහ. නළවළ. 

ඒ එතුභහට ේපර්ණ ළය ජභක් ශරහ තිශඵ්තශ්ත. අඳ භවහ 

බහණ්ඩහහයශඹ්ත මිලිඹන 870ක් රඵහ ත්තහ. ඒ ඇත්තයි.  ඒ 

ශේ ආඹතන ශද  ඳයහ ිශධ ජයි.  

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභිශ, ඒ ආඹතන ශද ළන ථහ 

යධ ජ  ිනශලේශඹ්ත භභ කිඹ්තනට  ඕනෆ,  ඒ ආඹතන ශද අඳ 

ඳයහ ්තනහ ිනට තිුවණු තත්ත්ඹ පිිබඵ.  ිනශලේශඹ්ත ශේ 

ශණර ශේ ආඹතනශ   අයිතිහය භවත්භඹහශේ ශනෝනහත් 

එහි හිටපු අධයක්රිඹක්; අදත් ඉ්තන අධයක්රිඹක්; අද 

ඳහර්ලිශේ්තතුශේ ඉ්තන භ්තත්රීරිඹක්. ශවක්ශටඹහර් 4,000ක් 

තිුවණු ආඹතනශ   අවුරුදු 12ට ඳසශේ ශවක්ශටඹහර්  2,000යි 

හ ය තිුවශණ්.  ශේ ආඹතනඹ  අශේ එක්ත් ජහති ඳක්ශ   

භශේ ඳළයණි මිත්රශඹෝ -ඒ ආණ්ඩුශ්ත-  ජරහ තිුවශණ් රුපිඹල් 

මිලිඹන 570ටයි.  රුපිඹල් මිලිඹන 762ට ඉල්ලුභක් තිුවණත් 

ශේ  මිලිඹන 570ටයි   භශේ  භවත්භඹහට දු්තශ්ත. මිලිඹන 

570ට ිනකුණධ ජ සථහය තළ්තඳතු ිනතයක්  මිලිඹන 300ක් 

තිුවණහ. සීිශ  ව සප්රීතු stocksර  ටිනහභ  මිලිඹන 240ක් 

තිුවණහ. ශේ ව ශොින ණඹ මිලිඹන 30ක් රළශඵ්තනට  

තිුවණහ.  මිලිඹන 570ක්  ජරහ ත්තහට ඳසශේ   අතට  ශුධධ රහබඹ  

ත මිලිඹන 25ක් ආහ.  

981 982 



ඳහර්ලිශේ්තතු 

රු යින රුණහනහඹ භ්තත්රීතුභහත්, රු සුජී ශේනසිාව 
භ්තත්රීතුභහත් ශේ ආඹතන ේඵ්තධශඹ්ත අවපු ඳශමුන ප්රලසනඹ  
තභයි, අඳ එ  සීිශ ඇටඹක් ළඩිපුය ිශසඳහදනඹ ශහ ද කිඹන 

එ.  ඔේ, භභ තමු්තනහ්තශේරහට  ායහ ශල්න  ශඳොේඩක් 
ශන වළය දක්්තනේ. ශණර ආඹතනඹ 2000  ර්ශ  ජ 
සීිශ ශටෝත  25,000ක් වළදුහ. ඒ 2004 ර්ඹ නශොට සීිශ 

ශටෝත  18,000ට ඵළසහ.  2009 ර්ශ  ජ  සීිශ ශටෝත 8,000 ට 
ඵළසහ.  2011  ජ සීිශ ශටෝත 5,000ට ඵළසහ. අපි ඳයහ ත්තහට 
ඳසු ශේ  ශභොශවොත  ශධදි  සීිශ ශටෝත 5,000 සීිශ ශටෝත 

10,000ක්  දක්හ ළඩි ය්තන අඳට පුළු්ත වුණහ.  අඳ ඒ ශශේ 
ශොශවොභද? ශභ්තන ශභතළන තභයි ප්රලසනඹ තිශඵ්තශ්ත  
මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභිශ.  ශේ ආඹතනශ  තිුවණු මලි 

සිධධහ්තතඹ සීිශ ිශසඳහදනඹ කිරීභ ශනොශයි, භදයහය  
ිශසඳහදනඹ කිරීභයි  රු තිස අත්තනහඹ භ්තත්රීතුභිශ. ශේ 
උදිනඹ එ උක් ශටෝත එකි්ත  spirit   ලීටර් 29ක්  වළදුහ. ිනඹ 
අවුරුධශධ ශේ ආඹතනඹ  යජඹ ඳයහ ශන භශේ අභහතයහාලඹට 

බහය දු්තනහට ඳසශේ  රු ජනහධිඳතිතුභහ එ ශදඹයි ඳළවළදිලිභ 
කිේශේ. ඒ ශභොක්ද? "සීිශ ිශසඳහදනඹ ය්තන. සීිශර අතුරු 
පරඹක් භදයහය.  වළඵළයි භදයහයර අතුරු ඳරඹක්  ය ්තන  

එඳහ සීිශ." 

ඒ තභයි අතිරු ජනහධිඳතිතුභහත්, ඵළසිල් යහජඳක් 
ඇභතිතුභහත් අඳට දු්තනු උඳශද. ඵළසිල් යහජඳක් ඇභතිතුභිශ, 

එ උක් ශටෝත එකි්ත භදයහය ලීටර් 29ක් ශභතුභ්තරහ 
වළභදහභ වළදුහ.  අපි ඳසු ිනඹ අවුරුධශධ එභ භදයහය ලීටර් 29 
ප්රභහණඹ ලීටර් 14ට ඵළසසුහ.  

 

ෙු ාසුනේ නානාඹක්කාය භවතා (ජාතික බාා වා 
භාජ ඒකාඵේධතා අභාතතුභා) 
(ரண்நெறகு ரசுச ரரக்கர - சசற தரறகள், 

சநக எந்மப்தரட்டு அமச்சர்) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara - Minister of National 
Languages and Social Integration) 

ඇයි ඒ? 

 
ෙු රක්නභන් නනනවියත්න භවතා 
(ரண்நெறகு னக்ஷ்ன் தசதணறத்ண) 

(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 

අපි සීිශ ිශසඳහදනඹ ළඩි ශරුහ. ශභතළන යවක් 
තිශඵනහ. උක්  ඳරහ ශනළල්රහ ඳළඹ 48ක් ඇතුශත 
ඇමරුශොත් සීිශ ප්රභහණඹ ළඩියි. ඳළඹ 48ට ඩහ ප්රභහද යරහ 

අමයපුහභ ළඩිපුය රළශඵ්තශ්ත භදයහයඹ.  ශභ්තන ශල්රභ. 
ශනර ආඹතනශ  භශේ භවත්භඹහ ඇතුළු වළභ ශශනක්භ 
එභ ආඹතනඹ යජඹට ඳයහ ළනීභ ළන ථහ යනහ. දළ්ත භභ 

අව්තන ළභළතියි,  ඳසු ිනඹ අවුරුදු 12 ඇතුශත  ශේ ශනර 
ආඹතනශ  ආදහඹභ කීඹද කිඹරහ. අපි ්තශතෝශඹ්ත ප්රහල 
ය්තනට ඕනෆ, එභ ආඹතනඹ අපිට බහය දු්තනහට ඳසු ඳසු ිනඹ 
භහ 10ට ශුධධ රහබඹ රුපිඹල් මිලිඹන 780යි කිඹරහ. ශභ්තන 

ශන.  

ශේ අඹ ළශඹ්ත ශවක්ශටඹහර් 1,30,000ක් උක් හ 
ශනුශ්ත ශ්ත ය තිශඵනහ. අශේ අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ 

ඇතුළු ඒ වහ දහඹ වුණු සිඹලු ශදනහටභ අපි සතුති ය්තනට 
ඕනෆ. කිසිභ යජඹකි්ත ය්තන හිතපු නළති ශදඹක්. අවුරුධදට 
රුපිඹල් ශෝටි 5,500ක් ිනඹදේ යනහ. අපි වරි ළරළසභක් අනු 

ළඩ ශශොත් ර්භහ්තතලහරහ 10ක් ිනතය ඇති යරහ අවුරුදු 06
-07ක කා සීමාලක් තුළ ගේ සීනි  නිප්ාදනය  ලැඩි කර ෙන්න 
අපිට පුළු්ත ශනහ.  එ්තන එ්තන ශේ මුදර ළඩි නහ. ත 

අවුරුදු කිහිඳඹක් ඹධ ජ ශරෝශ  සීිශ ිශසඳහදනඹ යන යටල් 

සීිශ අඳනඹනඹ ය්තශ්ත නළවළ. ශභොද, ඔවු්ත එතශනෝල් 
වදරහ ඔවු්තශේ හවන වහ ඒහ ඳහිනච්චි යනහ.  දළනට භහ 
ශදට ඉසය ශරහ බ්රසීරඹ අලුති්ත  උක් හ කිරීභ වහ 
ශවක්ශටඹහර් මිලිඹන 4.5ක් ශ්ත ශහ. සීිශ ිශසඳහදනඹ යරහ  

පිට යට ඳට්තශ්ත නළවළ. තභ්තට අලය සීිශ ප්රභහණඹ තඵහ 
ශන ඉතිරි ඒහයි්ත එතශනෝල් වදනහ. එතශනෝල් තභ්තශේ 
හවන වහ ඳහිනච්චි කිරීශභ්ත ඔවු්ත ශඩොරර් මිලිඹන ණනක් 

ඉතිරි ය ්තනහ.  

භහ ශේ කිඹ්තන වද්තශ්ත ශභොක්ද?   අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ 
ිනසි්ත අඳට ළරළසභක් අනු උඳශදස දු්තනහ. ඵළසිල් යහජඳක් 

ඇභතිතුභහ එඹට නහඹත්ඹ ත්තහ. අපි එතුභ්තරහට සතුති්තත 
්තනට ඕනෆ. භවහ බහණ්ඩහහයඹත් භඟ එතු ශරහ අඳට 
එතුභ්තරහ වළභ ශරහශේභ  උඳශදස දු්තනහ, ශභොක්ද ය්තන 

ඕනෆ,  ශොයි ිනධිඹටද ශේ භන ඹහ යුත්ශත් කිඹරහ.  ඳළල්ත්ශත් 
සීිශ ේවශල් ශේශඹෝ 5,000ක් සිටිනහ. ඒ ශේඹ්ත 
5,000ට භහසි ළටුේ ශවීභ වහ රුපිඹල් මිලිඹන 86ක් ඹනහ. 
භහසි ළටුඳ ලශඹ්ත රුපිඹල් මිලිඹන 86ක් ශරහත් භහ 

10 ශුධධ රහබඹ රුපිඹල් මිලිඹන 400ක් දක්හ ළඩි ය ්තන 
අඳට පුළු්ත වුණහ.    

ශේ අඹ ළඹ ිනහදශ  යපු ථහ භහ අවශන සිටිඹහ. අශේ 

එක්ත් ජහති ඳක්ශ  භ්තත්රීරු්ත ළඩි ශදශනක්  ථහ ශශේ 
ධශේලශඹ්ත.  භහ ඔවු්තට ඒ පිිබඵ ශදොස කිඹ්තශ්ත නළවළ.  

ිනශලේශඹ්තභ භහ කිඹ්තනට ඕනෆ, ශරෝශ  ආර්ථිඹ 

ත්තහභ අද යුශයෝඳඹ, එාර්තතඹ, ප්රාලඹ, ජර්භිශඹ ළිශ යටල් 
කිහිඳඹක් වළශය්තට අශනක් වළභ යටභ ආර්ථිඹ ඩහ ළටිරහ 
තිශඵන ඵ. ඒ හුඟක් යටල් එක් ා්තදනඹ යරහ ඵරධ ජ 

අපි ඉවශ භට්ටභ සිටිනහ.  සුිශල් වඳු්තශනත්ති භ්තත්රීතුභහ 
ථහ යනහ භහ අවශන සිටිඹහ.  එතුභහශේ ථහ ළන ඩිරහ්ත 
ශඳශර්යහ ඇභතිතුභහශේ ථහශේ ව්ත  යපු  ශොටක් ළන 

තභයි භහ ශේ කිඹ්තශ්ත. ශභොක්ද?   

සුිශල් වඳු්තශනත්ති භ්තත්රීතුභහ යට ිනරු්ත කිඹරහ අය පිට 
යට කිකිඹහ වහ ඹන අශේ යශට් රමිඹ්ත ශඵොශවොභ 
වෆල්ලුට රක් යරහ ථහ ශහ. එතුභහ ඇහුහ පිට යට ඹන 

උදිනඹ යට ිනරු්ත කිඹරහ නේ ශශේ ඇයි කිඹරහ. එශවනේ 
එතුභ්තරහ ඉල්භව ිනරු්ත කිඹරහ අද භය්තශ්ත හද? ශේ 
යශට්  කී ශදශනක් භයපු නහඹඹ්තද එතුභ්තරහ ඉල්භව භරු 

කිඹරහ භය්තශ්ත. තමු්තනහ්තශේරහ ශේ ශේ ථහ පිිබඵ අපි 
නහටු නහ, ිනිතත ශවේයත් භ්තත්රීතුභිශ.  

ඊශඟට භහ ිනශලේශඹ්තභ කිඹ්තනට ඕනෆ "ඹිබ පුුවදමු           

ශ්රී රාහ" ළඩටවන ළන. රු තිස අත්තනහඹ භ්තත්රීතුභිශ, 
ශේ එක්ත් ජහති ඳක්ශ  ළඩටවනක්. "ඹිබ පුුවදමු          
ශ්රී රාහ" එදහ අශේ එක්ත් ජහති ඳක්ඹ ආයේබ යපු 

ළඩටවනක්. එඹ එක්ත් ජහති ඳක්ඹ ආයේබ යපු 
ළඩටවනක් වුණහට "ඹිබ පුුවදමු ශ්රී රාහ" ළඩටවශ්ත එභ 
ශදඹක්ත් අඳට ය ්තනට ඵළරි වුණු එ ළන භභ නහටු 
නහ.  

උදහවයණඹට ිශමු, දක්ෂිණ රාහ අධිශේගී භහර්ඹ. ඒ 
අධිශේගී භහර්ඹට ශභොද වුශණ් කිඹරහ ඔඵතුභහත් ද්තනහ; 
භහත් ද්තනහ. අශේ හිටපු ශවොභ ඇභතිරු ශද්තශනක් යපු ශධ  

ඔඵතුභහ ද්තනහ.  දක්ෂිණ රාහ අධිශේගී භහර්ඹට ශභොද 
වුශණ් කිඹරහ ඔඵතුභහ ද්තනහ. 'ඹිබ පුුවදමු ශ්රී රාහ' 
ළඩටවශ්ත  තිුවණහ, ශොත්භශල් ශදන පිඹය ළන. අශේ 

ආණ්ඩු හරශ  -නින්ත දිහනහඹ ඇභතිතුභහත් ශේ 

983 984 

[රු රක්සභ්ත ශශනිනයත්න භවතහ] 
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අසථහශේ ජ  බහ ර්බශ  දළ්ත ඉ්තනහ- අඳට පුළු්ත වුණහද, 

උදළල්රක් තිඹරහ  ශොත්භශල් යහඳෘතිඹ ඳට්ත ්තන? ඵළරි 
වුණහ. නමුත් භහි්තද යහජඳක් ජනහධිඳතිතුභහට පුළු්ත වුණහ, 
ශොත්භශල් ළඩ ඳට්ත ්තන. අද එහි ළඩ අහනයි.  

ඊශඟට ශනොශයොච්ශයෝශල් ්තන. අඳට පුළු්ත වුණහද, 

ශනොශයොච්ශයෝශල් ළඩ ඳට්ත ්තන? එදහ එක්ත් ජහති 
ඳක්ශ  ඉ්තදළධ ජ අඳට සිධධ වුශණ් ශභොක්ද? 
ශනොශයොච්ශයෝශරට ිනහිල්රහ ශනොශයොච්ශයෝශල් වද්තන එඳහ 

කිඹරහ අපි ිනශයෝධඹ ඳෆහ. ඒ ඵ රු සු්තත පුාචිිශරශේ  
ිශශඹෝජය අභහතයතුභහට ශවොට භත ඇති. අපිට උඳශදස 
දු්තශ්ත, ශනොශයොච්ශයෝශල් වද්තන එඳහ කිඹරහ ිනශයෝධඹ 

දක්්තන කිඹරහයි. අපි ිනශයෝධඹ දළක් වහ. ඇත්ත. අද ඵර්තන, 
අඩු ඳහඩුේ තිුවණත් අද ශනොශයොච්ශයෝශල් වදරහ අහනයි.  

එදහ එක්ත් ජහති ඳක්ශ  අශේ තිුවණු සිහිනඹක් තභයි 

වේඵ්තශතොට යහඹ වළ ජභ. අපි ඒහ රළයිසතුරට දළේභහ. අඳට 
පුළු්ත වුණහද, වේඵ්තශතොට යහඹ වද්තන? එශවභ නේ අද අඳට 
ශභොක්ද ඒ ළන ථහ ය්තන තිශඵන අයිතිඹ? අද 
වේඵ්තශතොට යහඹ වදරහ ඉයයි. එක්ත් ජහති ඳක් ආණ්ඩු 

තිුවණු අවුරුදු තුශ්ත අපි ළල්රහඹ ගු්ත ශතොටු ශඳොශ ළන ථහ 
ශරුහ. 2004 භළතියණඹ ශරහශේ ළල්රහඹ ගු්ත ශතොටු 
ශඳොශට අපි ිනහි්ත මුල් ර තිේඵහ. ශභොද, භළතියණඹ ිශහ. 

භට භතයි, ඒ ප්රශධලශ  ශොින ජනතහ boards වරහ තිුවණහ, 
"ගු්ත නළිනඹ්ත  ඕනෆ ය තිශේ" කිඹරහ. එශවභ තභයි ඒ ජනතහ 
අඳ අඳවහඹට රක් යරහ එදහ එක්ත් ජහති ඳක්ඹ ඳයහජඹට 

ඳත් ශශේ. අද භත්තර ගු්ත ශතොටු ශඳොශ වදරහ අහනයි. ත 
ළඩ ශඳොේඩක් තිශඵනහ. අපි ශේහ ළන ධශේශඹ්ත ඵරහ 
ළඩක් නළවළ. අද ිනලහර ළඩ ශොටක් ශරී ශන ඹන 

අසථහක්.  

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභිශ, සුජී ශේනසිාව භ්තත්රීතුභහට 
භභ ඊශ  උත්තය දු්තනහ. එතුභහ ශඵොශවොභ ඕනෆභකි්ත ථහ 

ශරුශේ ජනහධිඳතිතුභහශේ තු්තන යභ ළනයි; තු්තන 
තහට ඉල්ර්තන වළකි න ඳරිදි ජනහධිඳතිතුභහ යසථහ 
ශනස ශ ආහයඹ පිිබඵයි. එශේ ශනස කිරීභ 
ේඵ්තධශඹ්ත භභ  යදක් දකි්තශ්ත නළවළ. ශභොද, ඒ පිිබඵ 

ඉතිවහඹ භභත් ද්තන ිශහ. එහි ඉතිවහඹ භභ ද්තනහ. 
එතුභ්තරහ වුරුත් ශනොද්තනහ ඉතිවහඹක් භභත් ද්තනහ.  

1988 ශේ.ආර්. ජඹර්ධන භවත්තඹහත් උත්හවඹක් ත්තහ, 

පුළු්ත නේ තු්තන යටත් ජනහධිඳතියණඹට ඉල්ර්තන. 
සු්තත පුාචිිශරශේ  ිශශඹෝජය අභහතයතුභහශේ තහත්තහ එභ 
මිටුශේ බහඳති ශරහ හිටිශ . නමුත් "තු්තන තහට 

ඉල්ර්තන එඳහ, යශට් ප්රලසන යහශිඹක් තිශඵනහ" කිඹරහ ශේ.ආර්. 
ජඹර්ධන භවත්තඹහට කිඹ්තන ය්තජ්ත ින ජඹයත්න භවත්තඹහට 
සිධධ වුණහ. ඒට එතුභහ එඟ වුණහ. ශප්රේභදහ භවත්තඹහට තය 

ය්තන අසථහ දු්තශ්ත ඒයි. ඒ හශේභ ය්තද්රිහ  
ඵණ්ඩහයනහඹ භළතිිශඹට ඕනෆ වුණහ, තු්තන අසථහට තය 
ය්තන ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ශනස ය්තන. රාහ පිිබඵ 
ශේ උදිනඹ ථහ ය්තශ්ත ශඵොශවොභ ධශේ වතයි.  

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභිශ, ශේ වළභ ශශනකුටභ 
අභතයි, ඉ්තදිඹහශේ තත්ත්ඹ. හ්තධිශ්ත ඳසශේ හ්තධි 
භවත්මිඹශේ පුතහ ආහ. අද ඒ පුතහශේ ශනෝනහ ඒ ශධලඳහරනශ  

ඉ්තනහ. අශේ තහත්තහශ්ත ඳසශේ භභ ඳහර්ලිශේ්තතුට ආහ. 
සු්තත පුාචිිශරශේ භවත්භඹහශේ තහත්තහශ්ත ඳසශේ සු්තත 
පුාචිිශරශේ භවත්භඹහ ඳහර්ලිශේ්තතුට ආහ. අශේ හමිමේ 

දිහනහඹ භවත්භඹහශේ භයණශඹ්ත ඳසශේ එතුභහශේ පුතහ 
නින්ත දිහනහඹ භවත්භඹහ ඳහර්ලිශේ්තතුට ආහ.  ශරෝශ  

ශඵොශවෝ යටර ශේ ශධ සිධධ ශරහ තිශඵනහ. සිාේපරුශේ ලී 

ක්හ්ත ය භවත්භඹහශ්ත ඳසශේ එතුභහශේ පුතහ අද 
ඳහර්ලිශේ්තතුට ඇිනල්රහ තිශඵනහ. ඇශභරිහශේ ශජෝර්ේ 
ුවසශ්ත ඳසශේ ශජෝර්ේ ුවසශේ පුතහ ජනහධිඳතිභ ශරුහ. 
ඉති්ත ශේ පිිබඵ අපි ධශේ වත ථහ යරහ ශත්රුභක් 

නළවළ. ධශේ වත ශේ පිිබඵ ඵර්තශ්ත නළති ටයුතු 
ය්තන කිඹරහ  භශේ ඳයණ මිත්රඹ්තශ්ත භභ ඉල්රහ සිටිනහ.  

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභිශ, ිනශලේශඹ්ත ජනහධිඳතිතුභහ 

ළදත් ඉල්ලීභක් ශරුහ. එඹ යශට් අලයතහක්. එනේ 
දවතු්තන ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ාශලෝධනඹ පිිබඵයි. තිස 
අත්තනහඹ භවත්භඹහශේ ථහට භභ ප්රලාහ යනහ. භභත් 

ඒ කිශඹේහ. අපි ඒ ළන ථහ ශරුහ. ශනක් ශ්තන 
ඕනෆ තළන ශනක් ශ්තන ඕනෆ. ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ශනස 
ය්තන ඕනෆ නේ ශනස ය්තන ඕනෆ. ඇත්ත. යසථහක් 

තිශඵ්තශ්ත ශනස ය්තනයි. එදහ එක්ත් ජහති ඳක්ශ  අපි 
තභයි ආණ්ඩුක්රභ යසථහ 16 තහක් ශනස ශරුශේ. 
ඉදිරිශ  ජ ශනස ය්තන ඕනෆ නේ  යසථහ ආශඹත් ශනස 
ය්තන ඕනෆ. එහි කිසි යදක් නළවළ. නමුත් ශේ අඹ ළඹ ශද 

ධශේ වත ඵළලීභ පිිබඵයි භභ ශේ ථහ ය්තශ්ත.  

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභිශ, ශේ අඹ ළශඹ්ත යශට් භසත 
ජනතහටභ ිනලහර දහඹත්ඹක් රඵහ  ජරහ තිශඵනහ. එහි ිනශලේ 

ළඩටවන තභයි දිින නළඟුභ ළඩටවන. අද අශේ ේර වළභ 
පුාචි ශදයභ දිින නළඟුභ ළඩටවන ඉතහභත්භ හර්ථ ය 
ශන ඹනහ. අශේ ේර  මිිශසසු ශේ භෆත හරශ  ජ මිරිස 

වක් ශනුට හිශටේශේ ශභොනහද? භල් වක්. මිරිස ටි 
්තන ශේට ිනහි්ත මිරිස ණ්ත ළඩියි කිඹරහ ආණ්ඩුට ශදස 
ශදශොල් තිඹනහ. නමුත් ඳසු ිනඹ  භහ 12-14 තිසශේ සිට 

ශභොක්ද ශ්තශ්ත? භල් වත් තිශඵනහ; මිරිස වත් වද්තන 
ඳට්ත අය්ත තිශඵනහ,  අද ශේ ජනතහ. 

 

මූරානාරූඪ භන්ත්රීතුභා 
(மனமரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Hon. Minister, you have one more minute. 
 

ෙු රක්නභන් නනනවියත්න භවතා 
(ரண்நெறகு னக்ஷ்ன் தசதணறத்ண) 

(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 

එශවභ නේ භ ශේ ථහ ශටි ය්තන සිධධ ශනහ. 

ශොශවොභ නමුත් භසතඹක් වළටිඹට මුළු යශට්භ ජනතහට 
වන රඵහ දු්තනු අඹ ළඹක් රඵහ  ජභ පිිබඵ අතිරු 
ජනහධිඳතිතුභහට අශේ රුත්ඹ, සතුතිඹ පුද යමි්ත භභ ිශවඬ 

නහ.  
 
[3.36 p.m.] 

 

ෙු නිරූඳභා යාජඳක්ෂ භවත්මිඹ (ජරම්ඳාදන වා 

ජරාඳවන නිනඹෝජ අභාතතුමිඹ) 
(ரண்நெறகு (றந்ற) றநதர ரஜதக்ஷ - லர் ங்கல், 

டிகரனமப்நெ தறற அமச்சர்) 

(The Hon. (Mrs.) Nirupama Rajapaksa - Deputy Minister of 
Water Supply and Drainage) 

Hon. Presiding Member, the eighth Budget of the 
UPFA Government presented by His Excellency 

President Mahinda Rajapaksa on the 8th of November 

would benefit our entire population. It is driven with the 

objective of achieving peace and reconciliation and 
ushering in fast-track development programmes to the 

country. 
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ඳහර්ලිශේ්තතු 

We have entered into an era of tranquility and 

accelerated development. President Mahinda Rajapaksa‟s 

Budget Proposals seek to maximize this situation and aim 

to transform the country into a poverty-free State with a 
vibrant society. The eighth Budget has been conceived in 

furtherance of the development-based “Mahinda Chintana 

- Vision for the Future”. 

The assumption of leadership of our nation by His 
Excellency President Mahinda Rajapaksa proved to be a 

turning point in our political history and paved the path 

for unity and harmony amongst the diverse communities 

fragmented by the 30-year long war. His dynamic efforts 
to develop the economy through numerous projects while, 

at the same time, seeking peace and reconciliation of our 

communities have already yielded resounding success, 

and I must add, within a very short span of time. Today, 
Sri Lanka is visibly transforming into an upper middle-

income country which will surely achieve a per capita 

income of US Dollars 4,000 by the year 2016. 

The national Budget must provide not only for the 
present, but for the future as well. Accordingly, President 

Mahinda Rajapaksa has submitted to the House what one 

would refer to as a “forward-looking” Budget. It is a 

development-focused Budget, which will benefit the rural 
farmers and the low-income groups. It seeks to boost 

medium enterprise. It is bent towards protecting and 

fostering democracy so that all citizens enjoy equally the 

benefits of the post-war economic boom. 

This Budget has been prepared in consultation with 

numerous staketholders - farmer organizations, trade 

unions, employer organizations and several other relevant 

groups. It factors in the interests of all sections of the 
population. The basic tenor of this Budget is the 

achievement of a poverty-free Sri Lanka. It is built on the 

premise of providing gainful employment opportunities to 

the under-privileged segments of the population. It leans 
heavily towards nursing remote villages in facilitating 

access to basic amenities such as water and electricity. 

The Government‟s novel programme “Divineguma” has 

already reached approximately 2.5 million households, 
which are now engaged in food production, livestock and 

cottage industries, poultry farming and dairy production. 

The programme has generated a significant number of 

new sources of income for rural entrepreneurs. 

Sir, I am particularly happy to note that my Ministry, 

the Ministry of Water Supply and Drainage, has received 

an allocation of Rs. 2,200 million in the 2013 Budget 

Estimates. This provision has been made for water supply 
improvements in several districts, which will see that the 

rural communities obtain safe drinking water. 

It has been the policy of the UPFA Government to 

encourage and support the farmer communities. The 2013 
Budget Proposals contain several measures to boost 

production, seed supply and storage facilities. The 

increase of the guaranteed price for paddy from Rs. 32 to 
Rs. 35 per kilo from the next "Maha" season will surely 

assist the farmer communities immensely. His Excellency 

the President has also ensured that the farmers who were 

affected by the drought will recover fast. Accordingly, 
the Budget proposes to provide seed paddy for the 

“Maha” cultivation free of charge to all farmers in 

drought-stricken areas and the deferment of recovery of 

agricultural loans and the writing-off of interests on the 
loans. 

The health sector has been given top priority, by the 

provision of Rs. 125 billion for 2013. Under the 

modernization programme, the number of doctors, 
nurses, paramedical officers, technical and support staff 

are to be increased. The Government is also taking the 

initiative to manufacture pharmaceutical products locally. 

With regard to support staff, the Health Ministry has 
taken action to recruit 5,000 persons from all over the 

country.  

The Budget also addresses the needs of the small 

enterprises, by exempting them from the NBT and the 
VAT, which will greatly contribute towards their 

business growth and expansion. The needs of the 

smallholder plantation sector have been addressed by the 

increase of replanting subsidies and the introduction of 
new plantation subsidies. 

Sir, an area of economic activity that has shown 

tremendous growth is tourism. We wish to thank the 

Minister of Economic Development, the Hon. Basil 
Rajapaksa, for his well-thought-out plans and strategy in 

developing this industry. This year alone has witnessed 

over one million foreign tourists and foreign earnings of 

billion dollars. New hotels are mushrooming in various 
places including Kalpitiya, Pasikuda, Yala, Kuchchaveli 

and Nilaveli. This will not only generate foreign 

exchange but also provide employment opportunities, 

particularly for the youth.  

His Excellency the President has not forgotten our 

war veterans, “Ranaviru” who freed our country from 

terrorism, in this Budget. They have been amply 

rewarded for the sacrifices they made for the country by 
the provision of Rs. 1,000 million for development of 

housing schemes for them and their families.  

His Excellency, through the Budget Proposals for 

2013, proposes to set up a new Pay Commission to 
formulate a National Wage Policy to address the concerns 

of both the Public sector and the private sector. Public 

servants will also get an increase in their allowances by a 

minimum of Rs. 1,500 from next year. Pensioners will 
get an increase in the Cost of Living Allowance by Rs. 

500 from January 2013. 

Sir,I wish to draw your attention to the extensive work 

done by the Government in Colombo and Sri 
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Jayawardenepura. Today, the Independence Square and 

the board walk around the Diyawanna Oya provide safe 
and splendid surroundings for people to walk and 

exercise. The beautiful green City of Colombo, its 

suburbs and other cities provide the much-needed 

environment to develop a population of healthy body and 
mind. The Environment Protection Unit of the Police 

enforces the Environmental Law which keeps the City 

clean and tidy. Needless to say, beautiful and clean cities 

are hallmarks of economic development and progressive 
thinking.  

Roads have been developed, small canals have been 

cleaned out, the rainwater draining systems have been 

cleared and garbage collection has been streamlined. In 
the last couple of weeks, Colombo did not experience 

flooding, although there was heavy rainfall. The credit for 

all these goes to Mr. Gotabaya Rajapaksa, Secretary to the 

Ministry of Defence and Urban Development.  

Sir, we had the privilege of successfully sponsoring 

the 58th Commonwealth Parliamentary Conference. 

Democracy has been restored in Sri Lanka and 

resettlement of displaced and affected families in the 
North is nearing completion. The Government has taken 

action to implement the LLRC recommendations which 

will safeguard the minority issues.  

Mega projects such as the Moragahakanda Irrigation 
Project which provides water to the Iranamadu Tank, the 

Maththala Airport Project, islandwide road construction, 

irrigation and water supply schemes, the beautification of 

cities, towns and the creation of small townships will 
make Sri Lanka “The Wonder of Asia” within a few 

years.  

Sir, I respectfully request the House to unanimously 

endorse the eighth Budget of the UPFA. Let us support 
His Excellency President Mahinda Rajapaksa to lead our 

nation to the ideal state, where each and every Sri 

Lankan, regardless of religion, ethnicity, caste, creed and 

social or economic background, can live peacefully with 
dignity and contentment.  

Thank you. 
 

 

[தற.த. 3.44] 

 

ෙු සිලක්ති ආනන්දන් භවතා 
(ரண்நெறகு சறசக்ற ஆணந்ன்) 

(The Hon.  Sivasakthi Ananthan) 
தகப மனமரங்கும் உநப்தறணர் அர்கசப, இந் 

அசரங்கத்றன் ட்டரது வு தசனவுத் றட்டம் தரடர்தரண 

றரத்றல் கனந்துதகரண்டு உமரற்நற்குச் சந்ர்ப்தம் 

அபறத்மக்கு நைற்கண் ன்நற தரறறத்துக்தகரள்கறன்சநன். 

1977கபறன் தறற்தகுறறசன ஆம்தறத் நோத் வு தசனவுத் 

றட்டம் இன்நம தரடர்கறநது. இந் ரட்டிசன நோத்த்ம 

ரர் ரந்க்கு றரக டத்றணரர்கள் ன்தது உனகநறந் 

றடம். நோத்த்றசன தற்நற ததற்நற்கரக ந்டந்சரநம் 

றகப் ததந்ந்தரமகமச் தசனறத்து தற்நறறரக் 

கபறரட்டங்கமபநோம் 'சதரர் தற்நறறன் அநதங்கமப 

ம்நைடன் தகறர்ந்துதகரள்ளுங்கள்' ன்ந சரகச 

றகழ்ச்சறகமபநோம் டத்துகறன்ந இந் அசரங்கம், நோத்ம் 

நைடிமடந்து நன்ந ந்டங்கள் கறந் தறன்ணந்ம் 

தரதுகரப்நெக்தகண றகப் ததந்ந்தரமக றறம 

எதுக்கறறந்ப்தரணது, றழ் க்களுக்கு றரண அசறன் 

நோத்ம் இன்ணநைம் நைடிறல்மன ன்தமச கரட்டகறன்நது. 

றழ் க்கபறன் இண்டம இனட்சத்துக்கும் சற்தட்ட 

வீடுகமபத் மட்டரக்கற அறத்தரறத் 

இரணுத்றணந்க்கு வீட்டுத் றட்டத்மநோம் வீடுகமப 

இந்துள்ப றழ் க்களுக்குப் ததரட்டல் கரட்மடநோம் கரட்டி 

றற்கறன்நது இந் வு தசனவுத் றட்டம். வீடுகமப இந் 

றழ் க்கள் ங்களுக்குக் கலழ் ரழ்ந்துதகரண்டிந்க்க, சந 

ரகரங்கபறல் ரழ்ந்ர்கமப அங்கு சகன 

சறகளுடன்கூடி வீட்டுத் றட்டங்கபறல் குடிசற்நற 

ந்கறநது இந் அசு. வீடுகமப இந்ர்களுக்கு 

வீடுகமபக் கட்டிக் தகரடுக்கரது ட்டுன்நற, 

இந்றரறணரல் ங்கப்தடுகறன்ந வீடுகமபக்கூடத் 

ட்டிப்தநறத்துள்ப இந் அசரங்கம், அர்கள் உறர் 

ரழ்ம ஆதத்துக்குள்பரக்கறறந்க்கறநது.   

நோத்த்றணரல் இடம்ததர்க்கப்தட்ட சுரர் நன்ந 

இனட்சம் க்கமப நைள்சலிக்குள் அமடத்துமத் ரள் 

நைல் இன்நம இந் அசரங்கம் அம்க்கபறன் 

லள்குடிசற்ந டடிக்மகக்சகர, நரழ்வுக்சகர ணது 

றறறல் எந் சத்மக்கூட எதுக்கறல்மன. 

இக்கரனகட்டத்றல் க்கற ரடுகள் சமத ற்நம் சர்சச 

தரண்டு றநணங்கபறன் உற ட்டுச து க்கமப 

இன்நமறல் உறந்டன் மத்றந்க்கறன்நது. ரநரக, 

அக்கரனகட்டத்றல் இர்களுக்கரகப் ததந்ந்தரமகப் 

தத்மச் தசனறத்ரக இந் அசு சதரலிப்தறசரம் 

சற்தகரண்டது. இன்நம்கூட ன்ணறப் தறசசரண 

நைல்மனத்லவு ரட்டத்றல் சகப்தரப்தறனவு, ன்ணரர் 

ரட்டத்றல் நைள்பறக்குபம், ரழ்ப்தர ரட்டத்றல் 

லிகரம் டக்கு, கறக்கு ரகரத்றல் 

றந்சகரமனறலுள்ப சம்நேர் உள்படங்கனரகப் தன 

இடங்கபறசன றந்ரக ரழ்ந்துந் து க்களுக்கு, 

லண்டும் து தசரந்க் கரறகபறல் லள்குடிசநற்கரண 

அநற நக்கப்தட்டிந்க்கறநது. இநற நோத்த்றன்சதரது 

இடம்ததர்க்கப்தட்ட க்கள் ங்கறறந்ந் தசட்டிகுபத்றல், 

சுரர் 6,200 க்கர் கரற உட்தட, தன க்கர் கக்கரண 

ரபரண கரறகள் இன்ந டக்கு, கறக்கறல் 

அதகரறக்கப்தடுகறன்நண.   

தகப மனமரங்கும் உநப்தறணர் அர்கசப, 

வீடுகள், கரல்மடகள், சரட்டங்கள், ல்கள், ரன்கு 

சறல்லு உவு இந்றங்கள், இண்டு சறல்லு உவு 

இந்றங்கள், தர ஊர்றகள், சதந்ந்துகள், உந்துந்பறகள், 

கரர்கள் ணத் து ரழ்ரரத் சமகளுடன் சறரக 

ரழ்ந் து க்கபறன் அத்மண தசரத்துக்கமபநோம் 

பங்கமபநோம் ரழ்ரரங்கமபநோம் 'தங்கரத்றற்கு 

றரண சதரர்' ன்ந சதரர்மறல் அறத்தரறத் இந் 

அசரங்கம், அந் க்கபறன் வீடுகமபக் கட்டசர, 

ரழ்ரரங்கமப லட்தடடுக்கசர இந் வு தசனவுத் 

றட்டத்றல் எந் சசநம் எதுக்கறல்மன. ரநரக, அர்கள் 

ரழ்ந்து பப்தடுத்ற றனங்கமபநோம் ரழ்ரரங்கபரகத் 

றகழ்ந் தன்ந் ங்கமபக்தகரண்ட தசறப்தரண 

றனங்கமபநோம் இரணுப் தன்தரட்டுக்தகண 

அதகரறத்துக்தகரண்டு, நேச்சறத்றலிந்ந்து ரழ்க்மகமத் 

தரடங்குரந மகசந்து றமனறல், அர்கமபக் கரடுகபறல் 

குநகற றனப்தப்தறல் ள்பறறந்க்கறன்நது. ததரந்பரரத்றல் 

ன்ணறமநவு ததற்ந ரழ்ந் க்கமப ரறற்நர்கபரக்கற, 
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மகசந் மத்து, அர்கமப உடல் ரலறரகவும் உப 

ரலறரகவும் தனவீணப்தடுத்துன்நனம் அர்கபறன் 

ஆநோட்கரனத்மக் குமநக்கும் மநநைகத் றட்டத்துடன் இந் 

அசு தசற்தடுகறன்நர ன்ந சந்சகம் க்கு ழுகறன்நது. 

றந்கங்கபறன் உறரறன்சல் கரட்டப்தடும் அக்கமநகூட து 

க்கபறன்சல் கரட்டப்தடுறல்மன.  

து க்கபறன் அறக்கப்தட்ட ரழ்ரரங்கமப 

லட்தடடுக்க ந்றரண எதுக்கலடும் இந் வு தசனவுத் 

றட்டத்றல் இல்மன. ரநரக, அர்களுக்குத் து 

ரழ்ரரத்ம லட்டுக்தகரள்ப மண ரடுகபரல் 

ங்கப்தட்ட உறகமபக்கூட இவ்சு 

ட்டிப்தநறப்தன்நனம் அர்கபது ரழ்றற்கரண றகமப 

அமடத்து லபநைடிர சகறக்குள் ள்ளுகறன்நது. 

தரறக்கப்தட்ட றசரறகளுக்கரக ங்கப்தட்ட இந் சக்க 

உவு இந்றங்கமபப் தநறத்துச் சறங்கப க்களுக்கு 

ங்கறற்கரக, அமண ங்கற சர்சச தசஞ்சறலுமச் 

சங்க அறகரரறரண ததண்ற கண்லர்றட்டழு 

றகழ்ரணது தரமனக்கரட்சறறசன கரட்டப்தட்டம இந்ச் 

சமதநோம் அசும் நந்றந்க்கரது. இமணப் சதரன்சந 

இந்றரவும் நோத்த்ரல் தரறப்நெற்ந டக்கு, கறக்கு 

க்களுக்கரக ல்தனண்த்துடன் ங்கற ரன்கு சக்க 

உவு இந்றங்களும் தநறத்தடுக்கப்தட்டம ரன் இந்ச் 

சமதறல் ற்தகணச குநறப்தறட்டிந்ந்சன். அம இன்ணநைம் 

லபபறக்கப்தடறல்மன ன்தமநோம் ரன் இங்கு சுட்டிக்கரட்ட 

றந்ம்நெகறன்சநன்.  

ட த்ற ரகரம் மறனரண குபங்கள் 

நெணமக்கப்தட்டுள்பரக அசரங்கம் 

தறகடணப்தடுத்றறந்க்கறநது. ஆணரல், ன்ணறப் தகுறறல் 

உள்ப நூற்நக்கக்கரண குபங்கள் 

நெணமக்கப்தடசண்டும். இமண ரன் கடந் வு தசனவு 

றட்ட உமறலும் குநறப்தறட்டிந்ந்சன். ஆணரல், அம 

இன்ணநைம் நெணமக்கப்தடரல் உள்பண. ரநரக, ன்ணரர் 

ரட்டத்றலுள்ப சன்ணரமப் சதரன்ந ன்ணறறலும் தன 

குபங்கமபச் சுற்நற இரணும் ணது நைகரம 

அமப்தன்நனம் அக்குபங்கபறன் லமப் தன்தடுத் 

நைடிரல் க்கள் டுக்கப்தடுகறன்நணர். அற்கும் சனரக, 

ததந்பவு றசரறகபறன் ரழ்ரரத்றன் அடிப்தமடரக 

இந்க்கும் இமடுக் குபத்றன் லர் ட்ட உத்ம அன் 

அந்கறல் அமக்கப்தட்டுள்ப றரணப்தமடத் பத்றன் 

தரதுகரப்நெக் கந்ற, 32 அடிறலிந்ந்து 27 அடிரகக் 

குமநத்ன்நனம் கடந் சதரகத்றல் கறபறதரச்சறமச் சசர்ந் 

ததந்பவு றசரறகபறன் தற்தசய்மக அறக்கப்தட்டது. 

அன்ந றடுமனப் நெலிகள் ரறனரநறன் மடக்கமப் 

நேட்டிணரல் சறங்கப றசரறகபறன் தற்தசய்மக 

தரறக்கப்தட்டரகக் கூநற இந் அசு, உடணடிரக அந் 

க்களுக்குப் ததந்பவு இப்நட்டு றறம ங்கறதுடன், 

அமணக் கரம்கரட்டி றகப்ததந்ம் நோத்தரன்மநநோம் 

நைன்தணடுத்து. ஆணரல், இன்ந குண்டுத்ரக்குல்கபரல் 

நைள்பறரய்க்கரல்ம றட்டப்தட்டு, உறமத் ற 

மண அமணத்மநோம் இந்து, கடன்கபறன் த்றறலும் 

கடிண உமப்தறணரலும் தறர்ச்தசய்மக சற்தகரண்ட றழ் 

க்கபறன் றசரம் றட்டறட்டு அறக்கப்தட்டது. 

றரணப்தமடறன் சமக்கரகப் தல்னரறக்கக்கரண 

க்கர் தற்தறர்கள் அறக்கப்தட்டதுடன், அந்றனங்களும் 

றர்கரனத்றல் றசரம் தசய்நைடிர றமனக்குத் 

ள்பப்தட்டுள்பண. சலும், 60ஆம் ஆண்டிலிந்ந்ச 

அங்கலகரறக்கப்தட்ட லர்வுத் றட்டங்கள் இந்க்கறன்நசதரது, 

ரழ்ப்தரத்றல் குடிலர்ப் தறச்சறமணமத் லர்க்கும்மகறல், 

இமடுக் குபத்றலிந்ந்து அங்கு ண்லர் தகரண்டு 

தசல்ரணது, குடிலந்க்கரகவும் றசரம் உள்பறட்ட 

மண சமக்கரகவும் இமடுக் குபத்ம ட்டுச 

ம்தறறந்க்கறன்ந தல்னரறக்கக்கரண க்கபறன் 

அடிப்தமடத் சமம றரகரறத்து, அர்கமப அங்கு 

ரநைடிரல் தசய்து றட்டும சரக்கரகக் 

தகரண்டரகும்.  

ஆநோப் தமடறணர் து க்கள் லன்தறடிப்தற்குத் 

மடகமபநோம் கட்டுப்தரடுகமபநோம் றறக்கும் அசசமப, 

சற்ந ரகரங்கமபச் சசர்ந் தன 

நூற்நக்கக்கரணர்கள் து தகுறகபறல் குடிசநற 

லன்தறடிப்தற்குப் தரதுகரப்தபறக்கப்தடுகறன்நது. 

இதுசதரன்சந றழ் க்கபறன் றசரக் கரறகபறல் 

சறங்கபர்கள் அத்துலநறப் தறர்ச்தசய்மகறல் ஈடுதடுது 

ன்ணறறல் ரபரந்ம் அறகரறத்து ந்கறன்நது. இர்களுக்கு 

நைப்தமடறணந்ம் தரதுகரப்தபறக்கறன்நணர். டக்கு, கறக்கறல் 

தரதுகரப்நெப் தனப்தடுத்ப்தடுன் ரற்தரறத்ம இது 

நெனப்தடுத்துகறன்நது. "இடம்ததர்க்கப்தட்ட நன்ந இனட்சம் 

சதம நன்ந ஆண்டுகளுக்குள் குடிசற்நறம ஏர் உனக 

சரமண. அமண உனகம் நெரறந்துதகரண்டு தரரட்ட 

சண்டும்" ன்ந தரரட்டுப் தறச்மச சகட்கும் அசறன் 

லள்குடிசற்நக் தகரள்மக இதுசரகும். இது 

ப்தடிறந்க்கறன்நதன்நரல் றப்தநறக் தகரள்மபக்கரன் 

அமணத்மநோம் தநறத்துக்தகரண்டு 

தகரள்மபடிக்கப்தட்டநக்சக தறச்மச சதரடுமப் 

சதரன்நரகும்.  

சதரரறல் ப்தறப் தறமத் சறநர்கள் ற்நம் ரர்கள் 

உட்தட, கறசரண க்கள்  இன்ணநைம் து உடல்கபறன் தன 

தரகங்கபறலும் - மனநைல் கரல்ம - துப்தரக்கறச் 

சன்ணங்கமபநோம் ற்நம் தடித்துச் சறநற குண்டுகபறன் 

உசனரகச் சறநல்கமபநோம் ரங்கறண்ம் தரடர்ந்து 

சரரபறகபரக ரழ்கறன்நணர். ஆணரல், வ்பவு சதர் 

இத்மக தரறப்தறற்குள்பரகறணர் ன்ந நெள்பறறதம்கூட 

அசறடம் கறமடரது. அதுட்டுல்ன, நைள்சலிக்குள் 

நன்நரண்டு கரனம் அமடத்து மக்கப்தட்டிந்ந் 

க்களுக்கரண குமநந்தட்ச ணறரதறரணப் தறரண 

உறர்கரக்கும் நைற்சறமக்கூட டுக்கறல்மன. மனநைல் 

கரல்ம உடலின் தல்சந தரகங்கபறலும் குண்டுகபறன் 

சன்ணங்கமபத் ரங்கற ரர்கள் தரடசரமனகபறல் ரந்ற 

டுப்ததும் ங்கறறழுதும் ன்ணறப் தரடசரமனகபறல் 

அன்நரட றகழ்வுகபரகும். ரம் உறந்டன் சதரரடிக் 

தகரண்டிந்க்கறன்சநரம் ன்தம அநறரசன து 

றர்கரனம் தற்நற கணவுகசபரடு ரழும் இந்க் குந்மச் 

தசல்ங்கபறன் தரறரதறமன தரறந்தும்கூட இவ்சு 

தரநைகரக இந்க்கறன்நது. அசுக்கு ண்றக்மக 

தரறரறடிநம் தன நூந சதர் தரறக்கப்தட்டிந்க்கறன்நரர்கள் 

ன்தது தரறநோம். ஆணரல், அர்கபறன் உறமக் கரப்தற்கு 

அசு எந் சசநம் எதுக்கறல்மன. குண்டுச் சன்ணங்கமப 

உடலில் ரங்கற சரய்க்குள்பரகறறந்க்கும் றழ் க்கபறன் 

சறகறச்மசக்தகண றற எதுக்குன் அசறத்ம 2012ஆம் 

ஆண்டுக்கரண வு தசனவுத் றட்ட குழுறமன றரத்றலும் 

குநறப்தறட்டிந்ந்சன். இந்ந்சதரறலும், இந் அசரங்கம் 

அற்தகண ந்றரகவும் றற எதுக்கரது ட்டுல்ன, 

த்மண சதர் அறல் தரறக்கப்தட்டரர்கள் ன்தம 

அநறந்துதகரள்பரது  நைற்சற தசய்றல்மன. சறங்கப 

க்கள் தரறக்கப்தடும்சதரதல்னரம் ந்த்துச் தசனவு, 

இப்நடு நைலிற்நக்கு றறதரதுக்கற ந்ம் அசு, 

ம்ரல் சரய்க்குள்பரக்கப்தட்ட அந் க்களுக்கு ந்த்து 

சறகறச்மசமக்கூட நப்தரணது, 'அறது றர்ரசண' 

ன்ந அன் அனட்சற சணரதரத்றன் தபறப்தரடன்நற 

சதநன்ண? அசு இதுதற்நற றபக்க சண்டும்.  

991 992 
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து க்கபறன் லள்குடிசற்நம், ரழ்ரரங்கமப 

லட்தடடுத்ல், உடல் தரறப்நெக்குள்பரணர்கபறன் 

னன்சதல் நைலி ந்சரர் அடிப்தமட றடத்றற்கும் 

றறதரதுக்க றந்ம்தர சதரக்கும் ங்களுமட க்களுக்கு 

மடநைமநறல் உரறத்ரணற்மநக்கூடப் தநறக்கும் 

ணறரதறரணற்ந சதரக்கும் றறணம் இந் ரட்டில் 

இணறசல் மனதடுக்கக்கூடரது ன்கறன்ந ஏர் உநறரண 

றமனப்தரட்டிமணச் தசற்தடுத்தும் மகறல் இந்க்கறன்நது. 

இத்மக அணுகுநைமநகபறன் சரக்கம், றழ் க்கமப 

றக்றமட மத்து அர்கமப ரட்மடறட்டு 

தபறசற்நது அல்னது சறங்கப ததபத் சனரறக்கத்ம 

ற்நக்தகரண்டு அடங்கற ர மப்தது ற்நம் இற்மந 

றர்த்து உரறமக்கரகக் குல் தகரடுப்சதரம அறப்தது 

ன்தரகும். இம்நன்ந றடங்களும் இண அறப்தறன் 

தவ்சந டிங்கபரகும்.  

தன்தடுத்ர றனங்கள் மககப்தடுத்ப்தடும் ன்ந 

வு தசனவுத் றட்டத்றல் குநறப்தறடப்தட்டிந்ப்தரணது 

டக்கு, கறக்கறல் றழ் க்கபறன் றனங்கமபப் தநறக்கும் கதட 

சரக்கம் தகரண்டரகும். நைடிமடந் லண்டகரன 

நோத்ரணது இனட்சக்கக்கரண றழ் க்கமப 

ரட்மடறட்டு றட்டிது. அந் க்கள் லண்டும் ரட்டிற்குள் 

றந்ம்த ந்து து றனங்கபறல் குடிசநற நெற ரழ்மத் 

தரடங்குற்சகற்ந மகறல் அசறல் லர்தரன்மநக் 

கரண்தற்குப் தறனரக, அர்கபறன் தபறசற்நத்ம அரற 

சந்ர்ப்தரகப் தன்தடுத்ற அர்கபது றனங்கமபநோம் 

தசரத்துக்கமபநோம் கதபலகம் தசய் றமணப்தது, 

இணப்தடுதகரமன தரடர்தரண .ர. சமதறன் 

லர்ரணத்றற்கப்தரற்தட்டரகும்.  

ணச, இந் இண எறப்நெ வு தசனவுத் றட்டத்மநோம் 

அன் சரக்கங்கமபநோம் றழ்த் சசறக் கூட்டமப்நெ 

ன்மரகக் கண்டிப்ததுடன், அறக்கப்தட்ட வீடுகமபக் 

கட்டுற்கரகவும் அறக்கப்தட்ட ரழ்ரரங்கமப 

லட்தடடுப்தற்கரகவும் 90 ஆறத்றற்கும் சற்தட்ட 

றமகளுக்கரண ரழ்ரரங்கமப 

ற்தடுத்துற்கரகவும் நோத்த்ரல் அங்கவீணநைற்சநரர், 

கரமடந்சரந்க்கரண சறகறச்மச ற்நம் 

ரழ்ரரத்றற்கரகவும் ன்ணறப் தகுறறல் சறநலக 

சரரபறகபறன் சமகமப றமநசற்நம் ததரந்ட்டும் 

இந் சரரபர் தறரறம ற்தடுத்தும் ததரந்ட்டும் வுணறர 

ததரது ந்த்துமணறல் சறநலக ற்நம் இந்சரய் 

சறகறச்மசப் தறரறவுகமப ற்தடுத்துற்கரகவும் நோத்த்றல் 

றத்ர்கபறன் ண்றக்மகமச் சரறரகக் கக்கறட்டு 

அர்கபறன் தசரந்ங்களுக்கு ட்டஈடு ங்குற்கரகவும் 

ன்ணறறலுள்ப குபங்கள் அமணத்மநோம் 

நெணமப்தற்கரகவும் சமரண றறறமண எதுக்க 

சண்டுதண எந் றந்த்த்மநோம் தறசரறக்கறன்சநன்.  

சலும், றழ் க்கபறன் ரழ்ரரங்கமப 

அடரடித்ணரகப் தநறப்தம அசு றநத் சண்டும். 

அத்மகசரந்க்குப் தரதுகரப்நெக் தகரடுப்தம உடன் 

றநத்சண்டுதன்நம் குபங்கள் அமணத்மநோம் க்கபறன் 

நைழுமரண தன்தரட்டுக்கு அநறக்க சண்டுதன்நம் 

டக்கு, கறக்கறல் ரழும் றர்களுக்கரண றந் அசறல் 

லர்வு ட்டப்தடும்ம, இந்ப் தறசசங்கபறல் கரறப்தறவு 

றடங்கமப றநத் சண்டுதன்நம் கட்டப்தடும் 

வீடுகளுக்கு ங்கப்தடும் ரழ்ரர உறகள் நோத்த்றல் 

அமணத்மநோம் இந்ர்கமபச் தசன்நமடம 

தபறப்தமடத்ன்மநோடன் உத்ரப்தடுத் 

சண்டுதன்நம் சகரந்கறன்சநன். இல்னரறடத்து, இந் 

வு தசனவுத் றட்டநைம் அன் தசற்தரடுகளும் இனங்மக 

அசறன் இண எறப்நெத் றட்டத்ம றநதறப்தரகச அமநோம்.  

அத்சரடு, நைல்மனத்லவு ரட்டத்றல் லள்குடிசற்நம் 

தசய்ப்தட்டு எந் ந்டம் கடந்றந்க்கறன்ந றமனறல் அங்கு 

குநறப்தரக, கமதுமநப்தற்ந தறசச தசனகப் 

தறரறவுக்குட்தட்ட 342 இற்கும் சற்தட்ட குடும்தங்களுக்குத் 

ற்கரலிகக் தகரட்டமககமபக்கூட அமத்துக் 

தகரடுக்கறல்மன. ற்சதரம தந்ம கரரக 

அத்மண குடும்தங்களும்  சறந குடிமசகளுக்குள் சசந சகறக்கு 

த்றறல் ரழ்ந்துதகரண்டிந்க்கறன்நண. அர்களுக்கு இந் 

எந் ந்ட கரனத்றநள் 6 கங்கள் ட்டுச ங்கப்தட்டண. 

சந ந்றரண உறகளும் கறமடக்கறல்மன. ஆகச, 

டக்கு, கறக்மகப் ததரநத்ம அங்குள்ப றழ் 

க்களுக்கு, ந்டரந்ம் சர்ப்தறக்கப்தடும் இந் வு 

தசனவுத் றட்டங்கபறநடரக ந்றரண உறகளும் 

தசன்நமடறல்மன ணக் குநறப்தறட றந்ம்நெகறசநன். 

 

ෙු ගුණයත්න වීයනකෝන් භවතා (නැත ඳදිාංික ීම සනම්  

අභාතතුභා) 
(ரண்நெறகு குத்ண வீசகரன் - லள்குடிசற்ந அமச்சர்) 

(The Hon. Gunaratne Weerakoon - Minister of 
Resettlement)  

රු භ්තත්රීතුභිශ, ඔඵතුභහ කිඹන රුණුරට, භශේ 

අභහතයහාලශ  ළඹ ශීර්ඹ පිිබඵ ිනහදඹ ඳළළත්ශන 
අසථහශේ ජ භභ උත්තය ශදනහ. ඔඵතුභහ රුණහය භට ඒ 
අලය ටි ලිඹහ එ්තන. භභ ඔඵතුභහට උත්තය ශද්තනේ භශේ 

අභහතයහාලශ  ළඹ ශීර්ඹ පිිබඵ ථහ යන ශොට.  

 

ෙු සිලක්ති ආනන්දන් භවතා 
(ரண்நெறகு சறசக்ற ஆணந்ன்) 

(The Hon.  Sivasakthi Ananthan) 
ன்நற, அமச்சர் அர்கசப. அசசதரன்ந, ன்ணரர் 

ரட்டத்றன் நைசலி தறசசத்மச் சசர்ந் நைள்பறக்குபம் 

கறர க்கள் அந்க் கறரத்மறட்டு தபறசற்நப்தட்டு 5 

ந்டங்கள் கடந்துறட்டண. இதும கரனநைம் அர்கள் 

ங்களுமட உநறணர்கள் ற்நம் ண்தர்களுடன்ரன் 

ங்கறறந்ந்ரர்கள். அந் ரழ்வு சலித்துப்சதரண றமனறல் 

கடந் 6 ர கரனரக அந் 230 குடும்தங்களும் 

நைள்பறக்குபம் கறரத்துக்கு அந்கரமறலிந்க்கறன்ந கரட்டுப் 

தகுறக்குள் ந்ற அடிப்தமட சறகளுறல்னரல் ரழ்ந்து 

ந்கறன்நரர்கள். இந்ப் தந் மக்கு த்றறல் அர்கள் 

றகவும் கஷ்டப்தடுகறன்நரர்கள். அர்களுக்குப் சதரக்குத்து 

சறகசபர, எழுங்கரண தரம சறகசபர இல்மன. 

ற்கரலிகரகத் ங்குற்குக்கூட வீடுகளும் இல்மன. 

ரர்களுக்கரண கல்ற சறறல்மன; கடற்தநரறல் சற 

இல்மன. அர்கள் றசரம் தசய்மணக் கடற்தமடறணர் 

டுத்றந்ப்தரல் அதுவும் தசய் நைடிர றமனம்! 

ஆகச, ந்த் தரறலும் ந்ரணநைம் இல்னரல் கடந் 

ஆநர கரனரக இந் 230 குடும்தங்கள் அந்க் கரட்டுப் 

தகுறறல் மறலும் தரம்நெ, நேச்சறகளுக்கு த்றறலும் றகவும் 

தகரடுமரண எந் சூலில் ரழ்ந்துதகரண்டிந்க்கறன்நண. 

ணச, தகப அமச்சர் அர்கசப, லங்கள் இந்க் 

கறரத்துக்குப் சதரகசண்டும்; அங்குள்ப க்கள் தடுகறன்ந 

அஸ்மகமப சரறல்தசன்ந தரர்க்கசண்டும். 

 

ෙු ගුණයත්න වීයනකෝන් භවතා 
(ரண்நெறகு குத்ண வீசகரன்)   

(The Hon. Gunaratne Weerakoon) 

රු භ්තත්රීතුභිශ, භහ ඳසු ිනඹ දසරත් මුරතිේ ඇතුළු එභ 

සිඹලු ප්රශධලරට ිනහි්ත, නළත ඳදිාචි කිරීේ ටයුතු ආයේබ 

993 994 



ඳහර්ලිශේ්තතු 

ශහ. භව ළරෆල් කිඹහ කිඹන එ අතයඹක්. ඒහ ශුධධ 
යරහයි තිශඵ්තශ්ත. තමු්තනහ්තශේරහ භභත් එක් එ්තන, ඒහ 
ඵර්තන ඹ්තන. එභ ළරෆල් ශුධධ යරහ ඒහශ  තහහලි 

ඳදිාචි යහ, සථහය ශල් වළ ජශේ ටයුතු දළ්ත අපි ආයේබ ය 
ශන ඹනහ. එභ ිශහ භශේ අභහතයහාලශ  ළඹ ශීර්ඹ පිිබඵ 
ථහ යන අසථහශේ ජ භහ ඔඵතුභහට ඳළවළදිලි උත්තයඹක් 

ශද්තනේ.  

 

ෙු සිලක්ති ආනන්දන් භවතා 
(ரண்நெறகு சறசக்ற ஆணந்ன்) 

(The Hon.  Sivasakthi Ananthan) 
தகப அமச்சர் அர்கசப, ரன் குநறப்தறடுது 

நைல்மனத்லவு ரட்டல்ன. ன்ணரர் ரட்டத்றன் நைசலிப் 

தறசசத்றலிந்க்கறன்ந நைள்பறக்குபம் கறர க்கள் தற்நற. 

ற்ததரழுது, அந் க்கள் அக்கறரத்துக்கு அந்கறல் 

இந்க்கறன்ந கரட்டில்ரன் சறக்கறன்நரர்கள். [இமடநொடு] ரன் 

அந்க் கறரத்துக்கு இண்டு டமகள் தசன்ந, அங்குள்ப 

க்கள் தடுகறன்ந கஷ்டங்கமப சடிரகப் 

தரர்த்றந்க்கறன்சநன். இதுமக்கும் அந் க்களுக்கு 

ந்றரண அடிப்தமட சறகளும் 

தசய்துதகரடுக்கப்தடறல்மன. [இமடநொடு] 

 

ෙු ගුණයත්න වීයනකෝන් භවතා 
(ரண்நெறகு குத்ண வீசகரன்)   

(The Hon. Gunaratne Weerakoon) 

80,000ක්, 85,000ක් සථහය ිශහර ඳදිාචි ය වීභ ඳවසු 
ශදඹක් ශනොශයි. නමුත් අපි දළ්ත එභ ටයුතු පිඹශය්ත පිඹය 
ය ශන ඹනහ. ඳසු ිනඹ තිශ  අපි මුරතිේ ප්රශධලශ  ශල් 

50ට අත්තිහයේ දළේභහ. අපි එභ ටයුතු ක්රභහනුකර ය ශන 
ඹනහ. ඔඵතුභහ ශේ ේඵ්තධශඹ්ත භට  ලිඹහ ශද්තන. භශේ 
අභහතයහාලශ  ළඹ ශීර්ඹ පිිබඵ ථහ යන ශොට භහ ඒ 

ේඵ්තධශඹ්ත උත්තය ශද්තනේ.  

 

ෙු සිලක්ති ආනන්දන් භවතා 
(ரண்நெறகு சறசக்ற ஆணந்ன்) 

(The Hon.  Sivasakthi Ananthan) 
தகப அமச்சர் அர்கசப, லங்கள் ன்நடன் ந்ரல் 

ரன் உங்கமப ன்ணரர் ரட்டத்றன் நைசலிப் 

தறசசத்றலுள்ப நைள்பறக்குபம் கறரத்துக்குக் 

கூட்டிக்தகரண்டுசதரய் அங்கு க்கள் தடுகறன்ந 

அஸ்மகமப  சடிரகக் கரட்டுகறன்சநன். 

இல்மனதன்நரல், அந்க் கறரத்ம 

ஆக்கறறத்துக்தகரண்டிந்க்கறன்ந இரணுத்றணர் ற்நம் 

கடற்தமடறணமக் சகட்டரல் தரறநோம். அர்கள்கூட இந் 

க்களுமட றமனமப் தரர்த்துப் தரறரதப்தடுகறன்நரர்கள். 

"உங்கமபப் தரர்க்கும்சதரது ங்களுக்குப் தரறரதரக 

இந்க்கறன்நது; ரங்கள் ன்ண தசய்நைடிநோம்? ங்களுக்கு 

இந் இடத்மறட்டு அகலுரந சலிடத்றலிந்ந்து உத்வு 

ந்ரக இந்ந்ரல், ரங்கள் இந் றறடச 

இவ்றடத்மறட்டு தபறசநத் ரரக இந்க்கறன்சநரம்" 

ன்ந அர்கள் கூநகறன்நரர்கள். ஆகச, லங்கள் அங்சக 

சடிரகச் தசல்னரறட்டரலும் அங்குள்ப தமடறணரறடம் 

சகளுங்கள், அங்கு அந் க்கள் ந் றமனறல், ப்தடி 

ரழுகறன்நரர்கள்? ன்ந. ற்சம் அங்கு ரரறகரனம் - 

மக்கரனம் - ன்தணரல் அப்தறசசம் நைழுதும் சசநம் 

சகறநோரக உள்பது. இவ்ரநரண கரட்டுக்குள்சபச 

குந்மகள், கர்ப்தறறகள் ற்நம் நைறர்கள் ன்ந 

ரசண்டிறந்க்கறன்நது.  

இங்சக தனந்ம் இந் வு-தசனவுத் றட்டம் தற்நறப் 

தனறரகப் சதசறணரர்கள். இன்ந சதரர் நைடிந்து நன்நம 

ந்டங்கபரகறறட்டண. இந் நன்நம ந்ட கரனத்றற்குள் 

ங்களுமட தகுறறல் சதரரறணரல் 

தரறக்கப்தட்டர்களுக்சகர, இடம்ததர்ந்ர்களுக்சகர 

குமநந்தட்சம் எந் ற்கரலிக வீசடநம் ங்கப்தடரல் 

இந்க்கறன்நது. ற்ததரழுது, ததய்துந்கறன்ந மறணரல் 

ங்களுமட தகுறறல் நூற்நக்கக்கரண க்கள் றகவும் 

கஷ்டப்தடுகறன்நரர்கள்.  

  

ෙු ගුණයත්න වීයනකෝන් භවතා 
(ரண்நெறகு குத்ண வீசகரன்)   

(The Hon. Gunaratne Weerakoon) 

රු භ්තත්රීතුභිශ, තිස අවුරුධදක් තිසශේ තිුවණු 
ත්රසතහදශඹ්ත ිනනහල වුණු ප්රශධලයි ශේහ. තිස අවුරුධද 
ප්රලසනඹක් ශේ. ශභඹ අවුරුදු තුනකි්ත ප්රතිාර්ධනඹ කිරීභ ඳවසු 

ටයුත්තක් ශනොශයි. ඒ ේඵ්තධඹ්ත භහ අසථහ ණනහ ජභ 
ශභභ ඳහර්ලිශේ්තතුශේ ජ කිේහ. අඳට ඵයඳතශ ප්රලසනඹ ශරහ 
තිුවශණ්, ශට්ටිකුරේ ප්රශධලශ  තිුවණු වුරුර හිටපු ඳවුල් 

85,000ක් ශොශවේ ශවෝ නළත ඳදිාචි ය වීභයි. දළ්ත අපි ඒ 
ටයුතු ආයේබ යරහ ය ශන ඹනහ. එභ ිශහ ඔඵතුභ්තරහත් 
ශේ ළන ල්ඳනහ ය්තන. තිස අවුරුධදක් තිසශේ ිනනහල යපු 

ප්රශධලඹක් අවුරුදු තුනකි්ත ප්රතිාර්ධනඹ ය්තන ඵළවළ. අඳට 
පුළු්ත ිනධිඹට අපි ඒ ටයුතු ය ශන ඹනහ. නළවළයි කිඹ්තන 
ඵළවළ ශ්ත. භභත් එක් භහව ශෝ. ශේනහධියහජහ භ්තත්රීතුභහ 

වබහින වුණහ. ශල්ේ අවඩක්රනහද්ත භ්තත්රීතුභහ භභත් 
එක් ඒ ප්රශධලරට ිනඹහ. අපි ණ්ඩහඹභක් වළටිඹට එභ 
ප්රශධලරට ිනහි්ත උදවු ශහ. අවරහ ඵර්තන, එතුභහශ්ත. 

භහව ශෝ. ශේනහධියහජහ භ්තත්රීතුභහශ්ත අවරහ ඵර්තන. 
ශල්ේ අවඩක්රනහද්ත භ්තත්රීතුභහශ්ත අවරහ ඵර්තන. 
2010 ාතුය යනඹ ඇති වුණු ශරහශේ අපි ිනහි්ත ඳවුල් 
10,000ට පුළු්ත තයේ උදවු ශහ. අපි සිඹලු ශදනහභ එට 

ිනශ . ශේ ඳවසු ශදඹක්  ශනොශයි. අවුරුදු 30ක් තිසශේ සිදු වී 
තිශඵන ිනනහලඹක් ශල්සිශඹ්ත වද්තන ඵළවළ. අපි වුරුත් එතු 
ශරහ ශභභ ටයුතු යමු.  
 

ෙු සිලක්ති ආනන්දන් භවතා 
(ரண்நெறகு சறசக்ற ஆணந்ன்) 

(The Hon.  Sivasakthi Ananthan) 
ன்நற. தகப அமச்சர் அர்கசப, லங்கள் நைப்தது 

ந்ட சதரரறமணப் தற்நறச் தசரல்கறன்நலர்கள். ஆணரல், ரன் 

தசரன்ண றடம், 300 ந்டங்களுக்குசல் தமமரய்ந் 

நைள்பறக்குபம் கறர க்கமப இன்ணநைம் - நோத்ம் 

நைடிமடந்து நன்நம ந்டங்கபரகறறட்ட றமனறலும் - 

அர்கபது தசரந் இடங்கபறல் குடிசற்நறல்மன ன்தமப் 

தற்நறத்ரன். அந் க்கள் தசரந் இடங்கபறல் இன்ணநைம் ன் 

குடிசற்நப்தடறல்மன? கடற்தமடறணந்க்கு அல்னது 

இரணுத்றணந்க்கு அல்னது சந ரந்க்கரது நைகரம் 

அமப்தற்கு இடம் சமரக இந்ந்ரல், 

அற்சகற்நரந சநறடங்கபறல் த்மணசர க்கர் 

கரறகள் இந்க்கறன்நண; கரடுகள் இந்க்கறன்நண. அங்குசதரய் 

அர்கள் ங்களுக்குத் சமரண நைகரமப் ததரற 

அபறல் அமத்துக்தகரள்பனரம். இது அர்கள் 

கரனரகரனரக ரழ்ந்தும் 300 ந்டங்கள் 

தமரய்ந்துரண கறரம். அந்க் கறரத்ம அண்டி 

ற்கரறகள், குபங்கள் ன்தண அர்கபறன் நேர்வீகச் 

தசரத்துக்கள். கடற்தமடறணர் அந் இடத்றற்குப் சதரய் 

அர்கமப அங்கு லபக் குடிசநறடரல் 

டுத்மரசனச அந் 230 குடும்தங்களும் ங்கபது 

தசரந்க் கறரத்றசன லபக் குடிசநறடுரந சகட்டு, 

அந்க் கரட்டுப் தகுறறசன ஆந ர கரனரக 

இந்க்கறன்நரர்கள் ன்தமத்ரன் ரன் இங்கு 

தசரல்கறன்சநன். அரது டக்கு, கறக்கறசன சதரந்க்கு நைல் 

ங்தகங்சக ல்னரம் அந் க்கள் குடிறந்ந்ரர்கசபர, அந் 

இடங்கபறசன  - அர் தசரந்க் கறரத்றல் - அர்கள் 

995 996 

[රු ගුණයත්න වීයශෝ්ත භවතහ] 
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லபக் குடிசற்நப்தட சண்டும் ன்ததுரன் து 

சகரரறக்மக. ஆகச, லங்கள் வுதசய்து சகு ஜணரறதற 

அர்கபறடம் இந் றடத்மச் தசரல்லி அமண றமநவு 

தசய்து  சண்டும் ன்ந ரன் சகட்டுக்தகரள்கறன்சநன். 

இந் நைள்பறக்குபம் க்களும் அசரறரற சகப்தரப்தறனவு, 

கந்ரட்டுக்சகற, தகரக்கறபரய் சதரன்ந இடங்கபறல் 

இநறரகக் குடிசநற க்களும் றகுந் சறங்களுக்கு 

த்றறல் ரழ்ந்து ந்கறன்நரர்கள். ணச, இர்களுக்கு 

அசரகத் சமப்தடும் ணறரதறரண உறகள் 

தசய்ப்தட சண்டும்  

 

මූරානාරූඪ භන්ත්රීතුභා 
(மனமரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 
தகப உநப்தறணர் அர்கசப, உங்களுக்கு இன்நம் எந் 

றறடம் இந்க்கறன்நது. 

 

ෙු සිලක්ති ආනන්දන් භවතා 
(ரண்நெறகு சறசக்ற ஆணந்ன்) 

(The Hon.  Sivasakthi Ananthan) 
அசசதரன நைல்மனத்லவு ரட்டத்றன் கமதுமநப்தற்ந 

லணர்கமபப் ததரநத்மறல் அர்கள் லபக் குடிசநற 

எந் ந்ட கரனரகறறட்டது. ஆணரல், அர்கள் அங்கு 

கடற்தநரறலுக்கும் சதரக நைடிரது; றசரநைம் தசய் 

நைடிரது. தணன்நரல் தன்தகுறமச் சசர்ந் 300க்கும் 

சற்தட்ட லணர்கள் அர்களுக்குரற தகுறறல் 

சட்டறசரரண நைமநறல் தரறல் தசய்து 

தகரண்டிந்க்கறன்நரர்கள். இது அந் க்கபறன் நைனரது 

தறச்சறமண. இண்டரது தறச்சறமண, தகரக்கறபரய் தகுறமச் 

சசர்ந் றசரறகளுக்குச் தசரந்ரண தல்னரறக்கக்கரண 

றசர றனங்கபறலும் ற்நம் சட்டு றனங்கபறலும் ற்சம் 

தலிஏர தறசசச் தசனகத்றன் அநறநோடன் அச 

அசரக சந ஆட்கள் குடிசற்நப்தடுகறன்நமரகும். 

ஆகச, இந்டடிக்மககள் ல்னரம் டுத்து றநத்ப்தட 

சண்டும். அரது அத்துலநற குடிசற்நங்கள் றநத்ப்தட 

சண்டும். ஆகச, இடம்ததர்ந் அந் க்கள் து தசரந் 

இடங்கபறல் லள்குடிசற்நப்தட சண்டும் ன்தது ணது 

சகரரறக்மகரகும்.  

 

ෙු ගුණයත්න වීයනකෝන් භවතා 
(ரண்நெறகு குத்ண வீசகரன்)   

(The Hon. Gunaratne Weerakoon) 

නළත ඳදිාචි කිරීශේ ටයුතුර ජ වුරුත් ඵරවත්හයශඹ්ත 
ඳදිාචි ය්තශ්ත නළවළ. ආණ්ඩුක්රභ යසථහට අනු - 

 

මූරානාරූඪ භන්ත්රීතුභා 
(மனமரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 
රු ඇභතිතුභිශ, දළනට එතුභහශේ ශරහ අ්ත ශරහ 

තිශඵනහ. ඔඵතුභහශේ ශරහශේ ජ එඹට උත්තය ශද්තන. දළ්ත 

එතුභහට ශරහක් නළවළ, රු ඇභතිතුභිශ.  

தகப உநப்தறணர் அர்கசப! இப்ததரழுது 

உங்களுமட சதச்மச நைடித்துக் தகரள்பவும்.  

 

ෙු සිලක්ති ආනන්දන් භවතා 
(ரண்நெறகு சறசக்ற ஆணந்ன்) 

(The Hon.  Sivasakthi Ananthan) 
தகப அமச்சர் அர்கசப! உங்களுக்குரற சத்றசன 

தறனபறக்கும்தடி ரன் சகட்கறன்சநன். [இமடநொடு]  

அடுத்ரக,சதரர் நைடிந்து நன்நம ந்டங்கள் 

கடந்தும்கூட, இனங்மகறல் இந்க்கறன்ந சறமநச்சரமனகபறல் 

700க்கும் சற்தட்ட றழ் அசறல் மகறகள் இன்நமநோம் 

ந் க்கு றசரமநோம் இல்னரல் றகுந் கஷ்டங்கபறன் 

த்றறல் இந்க்கறன்நரர்கள். ஆணரல், றல றடுமனப் 

நெலிகள் இக்கத்றல் இந்ந் நைக்கறஸ்ர்கள் சறனர் இன்ந 

அமச்சர் ற்நம் நைனமச்சர் சதரன்ந தறகமப 

கறக்கறன்நரர்கள். அசரங்கம் அர்களுக்குத் சமரண 

சகன சறகமபநோம் தசய்து தகரடுத்துள்பது. ஆகச, 

சந்சகத்றன்சதரறல் மகது தசய்ப்தட்டர்கபறன் 

க்குகமபத் துரறப்தடுத்ற, அர்கமப றடுமன 

தசய்ற்கு டடிக்மக டுக்கும்தடி சகட்டு, ன்நமட 

உமம நைடிக்கறன்சநன்.  ன்நற.  க்கம்.  

  

මූරානාරූඪ භන්ත්රීතුභා 
(மனமரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

The next speaker is the Hon. S.M. Chandrasena. 

Before he starts, the Hon. Deputy Chairman of 

Committees will take the Chair. 
 
අනතුු ෙු ආර්. නඹෝෙයාජන් භවතා මූරානනඹන් ඉත් 

වුනඹන්, නිනඹෝජ කායක බාඳතිතුභා මුරානාරූඪ විඹ. 
அன் தறநகு, ரண்நெறகு ஆர். சரகரஜன் அர்கள் அக்கறர 

சணத்றணறன்ந அகனச, குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்  

மனம கறத்ரர்கள். 

Whereupon THE HON. R. YOGARAJAN left the Chair and            

MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES took the Chair. 
 

[අ.බහ. 4.11] 
 

ෙු එන. එම්. චන්ද්රනේන භවතා (නෙොවිජන නේා වා 
නජීවී නිනඹෝජ අභාතතුභා) 
(ரண்நெறகு ஸ்.ம். சந்றசசண - கன சசமகள், 

ணசலரசறகள் தறற அமச்சர்)  

(The Hon. S.M. Chandrasena - Deputy Minister of Agrarian 
Services and Wildlife) 

රු ිශශඹෝජය හය බහඳතිතුභිශ, ිනශලේශඹ්තභ අතිරු 
ජනහධිඳතිතුභහ මුදල් ඇභතියඹහ වළටිඹට අටන අඹ ළඹ 

ඉදිරිඳත් කිරීභ භහ හිතන වළටිඹට එතුභහ රළබූ ිනලහර 
ජඹරවණඹක්. ිනශලේශඹ්තභ ඳශමුන අඹ ළශ  සිට ශභභ 
අටන අඹ ළඹ දක්හ එතුභහ  ජර්ක ාර්ධන රිඹහලිඹක් 

ඉදිරිඹට ශන ිනහි්ත තිශඵනහඹ කිඹන එ යශට් ශතොශට් 
ඇිනදින ශොට අපි ඕනෆ ශනකුට ශඳශනන ශදඹක්. ඒ හශේභ 
ශභභ අටන අඹ ළඹ ශල්නඹ ිනශලේශඹ්තභ වළභ ක්ශේත්රඹභ 
දළළ්තත ාර්ධනඹක් ඇතුශත් අඹ ළඹක් වළටිඹටත් අඳට 

දකි්තන පුළු්ත.  

රු ිශශඹෝජය හය බහඳතිතුභිශ, ිනඳක්ශ  භවය 
භ්තත්රීරු කිේහ, අඹ ළඹ ශල්නඹ ඉදිරිඳත් යන ශොට 

ජනතහ ඵඩු මිර අඩු ශයි කිඹරහ radio එ ශඟ, TV එ ශඟ 
අවශන ඉ්තනහඹ කිඹරහ. එශවභ හරඹක් තිුවණහ. සිකිට්, 
අයක්කු, ඒ හශේභ සීිශ, ඳරිේපු, කිරි පිටි, ඳහ්ත පිටි හශේ 

ශධල්ර මිර අඩු ළඩි යන මිර දර්ලනඹක් වළටිඹට තභයි ඒ 
හර ශ  අඹ ළඹ ශල්නඹ දළක්ශක්. ශභභ අඹ ළඹ ශල්නඹ 
ශේ තිශඵන මිර දර්ලනඹක් ශනොශයි, ඊට එවහට ිනඹ ඉතහභ 

දළළ්තත ාර්ධනඹක් ඇතුශත් අඹ ළඹ ශල්නඹක්. ශභභ අඹ 
ළඹ ශල්නඹ, අවුරුදු 30ක් යුධධඹට වසු ශරහ තිුවණු යටක්, 
ත්රසතහදඹට වසු ශරහ තිුවණු යටක් ාර්ධනඹ ය්තන අලය 
ප්රතිඳහදන රඵහ ශදන, ලක්තිඹ රඵහ ශදන අඹ ළඹ ශල්නඹක්. ඒ 

ඵ ශභභ අඹ ළඹ ශල්නඹ දකින ශොට, ඳරිශීරනඹ යන 
ශොට, අධයඹනඹ යන ශොට අඳ හටත් ශඳනී ඹනහ. ශභභ 
අඹ ළඹ ශල්නශ  ශදොස කිඹ්තන, අඩු ඳහඩු කිඹ්තන හිශත් තඵහ 

ශන ඉ්තනහ නේ ශොඳභණ ශවො අඹ ළඹ ශල්නඹක් 
ඉදිරිඳත් ශත් ළඩක් නළවළ, එහි නය ඳළත්ත තභයි දකි්තශ්ත.  
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ඳහර්ලිශේ්තතු 

අඳ භධයසථ ඵළලුශොත් ශඳශනනහ ශේ අඹ ළඹ ඉතහභ 
ටිනහ අඹ ළඹක් ඵ. ශේ අශේ යට ා ර්ධනඹ යන අඹ 
ළඹක්. අශේ යශට් ඳහයල් ටි වද්තන, අශේ යශට් ිනදුලිඹ නළති 
ේරට ිනදුලිඹ රඵහ ශද්තන, අශේ රහමීඹ ාර්ධනඹ ඇති 
ය්තන, ෘෂි හර්මි ා ර්ධන ටයුතු ය්තන, කිකිඹහ රඵහ 
ශදන යහඳෘති ආයේබ ය්තන ශඹෝජනහ ශ අඹ ළඹක් ශේ. 
ිනශලේශඹ්තභ ශේ අඹ ළශ  ශොින ජනතහ ශනුශ්ත ිනලහර 
හර්ඹ බහයඹක් ඇතුශත් ය තිශඵනහ. අශේ යශට් භවය ශොින 
භවත්රු  වී මිර ළඩි ය්තන කිඹරහ ඳසු ිනඹ හරශ  ශඳශඳහිබ 
ිනඹහ. රුපිඹල් 28ක් ශනොශයි අඩු ණශ්ත වී කිශරෝක් රුපිඹල් 
32ක්ත් ය්තන කිඹරහ ඔවු්ත ඉල්ලුහ. අතිරු 
ජනහධිඳතිතුභහශේ අඹ ළශ  තිශඵනහ, "වී කිශරෝ වති 
මිර රුපිඹල් 32 සිට 35 දක්හ ළඩි යනහ" කිඹරහ. එතුභහ කිේහ 
අඳ ඉදිරි හරශ  ජ වී ර වති මිර ළඩි යනහ කිඹරහ.  
එතුභහ දු්තනු ඒ  ශඳොශයෝතදු ශේ අඹ ළශඹ්ත  ඉසට ය 
තිශඵනහ.  

අද යහඹිශ ශඳොශවොය ව ෘමි නහල බහිනත කිරීභ ිශහ 
අශේ ඳරියඹට වහිශඹක් ශරහ තිශඵනහ. ශේ යහඹිශ 
ශඳොශවොය ඳහිනච්චිඹ ළඩි ිශහ ශනො ශඹක් ආහයශ  ශරඩ දුක් 
වළශදනහඹ කිඹන හයණඹ ඳසු ිනඹ හරශ  අශේ යශට් ථහ 
ඵවට රක් වුණහ. එතුභහ ඒටත් පිිබඹභක් වළටිඹට අශේ යශට් 
හඵිශ ශඳොශවොය යහේතිඹට ශඹෝජනහ ඉදිරිඳත් ය තිශඵනහ. 
ශොින ජනතහ හඵිශ ශඳොශවොය බහිනතඹට හුරු පුරුදු යන 
ශඹෝජනහත් ශේ අඹ ළශඹ්ත ඉදිරිඳත් ය තිශඵනහ.  

ඉ්ත එක් ශඹෝජනහක් තභයි හඵිශ ශඳොශවොය කිශරෝ 
එක් රුපිඹල් 8 ණශ්ත යජඹ භඟි්ත මිර  ජ ළනීභ. ඒ අනු 
කිශරෝ ඳණශවේ හඵිශ ශඳොශවොය මි ටිඹක් රුපිඹල් 400ට මිර ජ 
්තන එතුභහ ශඹෝජනහ ය තිශඵනහ. ඉසය ශභළිශ ශඹෝජනහ 
තිුවශණ් නළවළ. ශේ හඵිශ ශඳොශවොය ළන මීට ශඳය අඹ ළඹ 
ශල්නර ව්ත ශරහ තිුවශණ් නළවළ. නමුත් එතුභහ ශේ යට 
ළන ළඹුරි්ත හිතරහ, යශට් ෘෂිර්භඹ ළන හිතරහ අද ඒ හර්ඹ 
බහයඹ ඉසට ය තිශඵනහ.  

රු ිශශඹෝජය හය බහඳතිතුභිශ, රාහ ෘෂි හර්මි 
යටක්. භවහ හරිභහර්, භධයභ ඳරිභහණශ  හරිභහර් ව සුළු 
හරිභහර් 30,000ක් ඳභණ ශේ යශට් තිශඵනහ. අශේ යශට් 
දිස්රික් 13ට ඳභණ දරුණු ිශඹඟඹක් ඵරඳෆහ. ිනශලේශඹ්තභ 
යජ යට ප්රශධලශ  ළේ අමුණු සිඳිරහ ිනඹහ. ඒ ශරහශේ එතුභහ ළේ 
වෆරීශේ -ශයෝත භඩ ඉත් කිරීශේ- යහඳෘතිඹ ආයේබ ශහ. ඒ 
යහඳෘතිඹ තත් ඉදිරිඹට අයශන ඹ්තන ශේ අඹ ළශඹ්ත ිනලහර 
මුදරක් එතුභහ ශ්ත ය තිශඵනහ. භහ හිතන වළටිඹට අවුරුදු 
ණනකි්ත අශේ ළේ වෆරුශේ නළවළ.  යජ හරශඹ්ත ඳසශේ අශේ 
යශට් ළඩිච්ය ළේ අඳ වළදුහ; ළේ ඵළමි වළදුහ; නමුත් ශයෝත භඩ 
ඉත් යරහ ඒ ළේ වහය්තන එ යහජය නහඹශඹක්ත් ටයුතු 
ශශේ නළවළ.  ඒ ටයුත්ත එතුභහ දළ්ත යශන ඹනහ; ඒ 
ටයුත්ත ය්තන අලය ඳවසුේ රරහ තිශඵනහ.  

අඳ ද්තනහ හට ිශඹඟඹකි්ත, ාතුයකි්ත, සුිබ 
සුශඟකි්ත ශවෝ තු්තශ්ත වහිශ වුණහභ ශොිනඹහ ඉතහභ අඳවසු 
තත්ත්ඹට ඳත් න ඵ; පීඩහට ඳත් න ඵ. ඒ ශොිනඹහ කි 

්තන අද යක්ණ ක්රභඹක් වඳු්තහ  ජරහ තිශඵනහ. කිශරෝ 50 
යහඹිශ ශඳොශවොය ඵෆේ එක් ්තන වළභ ශශනකුශ්තභ 
රුපිඹල් 150 යක්ණ හසතුක් අඹ කිරීභ තුිබ්ත ශේ රිඹහලිඹ 

දිරිභත් ය තිශඵනහ.  

භට ඇසුණහ, ිනඳක්ශ  භවය භ්තත්රීරු කිඹනහ, 
"ශඳොශවොය මිටිඹ රුපිඹල් 500 ශහ"ඹ කිඹරහ. රුපිඹල් 350 ක්ර 

රුපිඹල් 500ක් කිරීභක් ලු, ශශේ.  ඒ ේපර්ණශඹ්ත ළකිදියි.  ඒ 

රුපිඹල් 150 ශොිනඹහ ශනුශ්ත, ශොිනඹහශේ යක්ණඹ 

ශනුශ්ත ශ්ත ය්තශ්ත. අඳ දළක්හ ඳසු ිනඹ හර ශ  ිනලහර 
හ ිනනහලඹක් වුණු ශරහශේ, තභ්තශේ හ්ත ෘෂි යක්ණ 
භණ්ඩරශ  යක්ණඹ ය තිුවණු භවය අඹට ්තදි රළුවණු ඵ.  
අිශක් අඹට ්තදි ශද්තන යජඹට ිනලහර මුදරක් දය්තන වුණහ. 

ඒත් යජශඹ්ත පුළු්ත පුළු්ත වන රඵහ දු්තනහ. නමුත් මීට 
ඳසශේ සථියභ -එක්ශෝ ිශඹඟඹට ශ්තන පුළු්ත, ා 
තුයට ශ්තන පුළු්ත, න අලි්තශ්ත ව තු්තශ්ත ශන 

වහිශඹට ශ්තන පුළු්ත- යක්ණඹ ය්තන තභයි ශේ රුපිඹල් 
150 ශොින භවත්තශඹකුශ්ත අඹ ය්තශ්ත. ඒ ශේ යජඹ අඹ 
යන මුදරක් ශනොශයි. එහි ප්රතිරහබඹ නළත ඒ ශොිනඹහට 

රළශඵනහ. ශොිනඹහ ඒ අදහනශභ්ත මිශදනහ. ඒ වහ තභයි 
ශඳොශවොය මිටිඹකි්ත රුපිඹල් 150ක් අඹ ය්තන ටයුතු ශශේ. 
ඒ යජඹ අඹ ය ්තන ඵධදක් ශනොශයි, ශොිනඹහ ශනුශ්තභ 

ශ්ත යන යක්ණ ක්රභඹට අඹ යන මුදරක්. ඉතහභ 
ලක්තිභත් යක්ණ ක්රභඹක් වදරහ ශද්තන තභයි ඒ ටයුත්ත 
ය්තශ්ත.  

රු ිශශඹෝජය හය බහඳතිතුභිශ, භහ හිත්තශ්ත 
ඉතිවහශ  එභ අඹ ළඹක්ත් ශොින ජනතහ ශනුශ්ත 

ශභඳභණ වන  ජරහ නළවළ කිඹහයි. ශභොද, හරි භහර් ක්ශේත්රඹ 
වහ -භවහ හරි භහර් ප්රතිාසයණඹ ය්තන, සුළු හරි භහර් 
ප්රතිාසයණඹ ය්තන, ාහ වයස යරහ ශභොයව්තද 

යහඳහයඹ හශේ ඒහ ඉදිරිඹට අයශන ඹ්තන- ශේ අඹ ළශඹ්ත 
ිනලහර මුදරක් ශ්ත ය තිශඵනහ.  

රු ිශශඹෝජය හය බහඳතිතුභිශ, අශේ උතුශර් රු 
භ්තත්රීයශඹක් කිේහ, උතුයට ර්තශ්ත නළවළ කිඹරහ. රන 
වළටි අද උතුයට ිනහි්ත ඵර්තන ඕනෆ. A9 ඳහය අයශන ඵර්තන. 

භභ ිනඹ තිශ  අනුයහධපුයශ  ඉරහ A9 ඳහශර් ිනඹහ. භහ 
හිත්තශ්ත, එතුභ්තරහ නේ ඹ්තශ්ත නළවළ කිඹරහයි. අපි ශොඩක් 
ඈත ප්රශධලරට ඹනහ. ඒහශ  ඇිනදරහ ජනතහ ළන 

ශොඹනහ. අශේ රු ිශශඹෝජය හය බහඳතිතුභහත් ඒ ළන 
ද්තනහ. එතුභහත් ඒ ප්රශධලශ යි. යුධධඹ ඉය වුණ අලුත අපි A9 
ඳහශර් ඹන ශොට අඳට ඳළඹ 7ක්, 8ක් ිනතය ිනඹහ. ිනඹ තිශ  භභ 
අනුයහධපුයශ  ඉ්ත  A9 ඳහශර් ිනඹහ. භට ඳළඹ ශදයි හරයි 

ින ශ .  

රු ිශශඹෝජය හය බහඳතිතුභිශ, ඒ හශේභ උතුශර් 
ිනදුලිඹ ළඳයුභ ේඵ්තධශඹ්ත  ඵර්තන. ඒ ප්රශධලශ  වළභ 
භටභ ඳහශවේ ිනදුලිඹ රඵහ  ජරහ තිශඵනහ. දළ්ත ශභොයව්තද 

ජරහලශ  සිට ඉයණභඩු දක්හ යහඳෘතිඹක් ළරසුේ ය 
තිශඵනහ. ඒ, උතුයට තුය ශන ඹ්තනයි. ශඟ ජ එහි ළඩ ඳට්ත 
්තනහ. අධයහඳන ක්ශේත්රඹ ත්තත් එශවභයි. ඒ ප්රශධලශ  
ඩහ ළටිරහ තිුවණු සිඹල්ර අද ප්රතිාසයණඹ යනහ. ළේ 

අමුණු, රීඩහ පිට්ටිශ, ශයෝවල්, ච්ශච්රි, දිස්රික් ශල්ේ 
හර්ඹහර, උහින ආදිඹ වදනහ. එල්ටීටීඊ එශක් ප්රබහය්තශේ 
උහින වරහ අද කිලිශනොච්චිශ  යජශ  උහින ඇයරහ තිශඵනහ. 

ඹහඳනශ  පිහිනුේ තටහ වදරහ තිශඵනහ. ඒ ප්රශධලඹට ශද්තන 
පුළු්ත උඳරිභ ශධ ශදනහ.  

භහ හිත්තශ්ත ශේ ඳළත්ශත් ාර්ධනඹට ඩහ ිනලහර 
ාර්ධනඹක් උතුශර්ත් නළ ශඟනහියත් ශශයනහ කිඹහයි. 
ශේහට සතුති ය්තන ඕනෆ. සතුති ය්තශ්ත නළති භඩ 

වනහ. උතුශර් භ්තත්රීරු ජහතය්තතයඹට හර්තහ ය්තන ශේ 
උත්තරීතය බහ ඳහිනච්චි යනහ.  ඒ පිිබඵ නේ ඉතහභ 
නහටුයි. ශභොද, අපි ඹන එන ිශහ ද්තනහ ඒ ප්රශධලර 

ාර්ධනඹ ළන. යුධධශඹ්ත ිනනහල වුණ කිසිභ යට ඒ හශේ 
ාර්ධනඹක් ශරිරහ නළවළ. ශශය්තශ්ත නළවළ. අශේ භළති 

999 1000 

[රු එස. එේ. ය්ත්රශේන භවතහ] 
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ඇභතිරු එශවේ ිනහිල්රහ ිනලහර ළඩ ශොටක් යනහ. දකුශණ් 

-ගේ ප්රගශල- අය කියනලා උතුරට වකනලා ලැ ඩියි කියා. 
එශවභයි කිඹ්තශ්ත.  

රු ිශශඹෝජය හය බහඳතිතුභහත් ඹහඳනඹ ප්රශධලශ  
ශවොඳි්ත ළඩ යන ඵ අපි ද්තනහ.  ඒ ප්රශධලර ශශයන 

ාර්ධනඹ ළන එතුභ්තරහ ශවොට ද්තනහ. අපි එශවේ ඹන එන 
ිශහ ඒ ළන ද්තනහ. වළඵළයි එශවේ ඹ්තශ්ත නළති, ඒ ඳළත්තත් 
ඵර්තශ්ත නළති භවය අඹ වුරු වරි ළකිදි ඹභක් කිේහභ ඇිනත් 

ඒ කිඹනහ. ළකිදි ශතොයතුයක් ශොශ ෆල්ර ලිඹරහ එේහභ 
ශභතළන ඇිනල්රහ ඒ කිඹනහ. ඒ තභයි තත්ත්ඹ. එශවේ ඹන 
එන අඹ නේ ඒ ප්රශධලර දියුණු දකිනහ.  

රු ිශශඹෝජය හය බහඳතිතුභිශ, ඒ හශේභ ඒ ප්රශධලර 
ධීය ර්භහ්තතඹ න ඵර්තන. ඒ ප්රශධලර ධීය ර්භහ්තතඹ 
ිනලහර ලශඹ්ත සිදු ශනහ. අශේ මුහුදු සීභහශ්ත තුශන්ත 

ශදක් තිශඵ්තශ්ත උතුරු නළ ශඟනහියටයි. එඹ ේපර්ණශඹ්ත 
ප්රබහය්තශේ ත්රසතහදඹට ඹට ශරහයි තිුවශණ්. අද එහි ධීය 
ර්භහ්තතඹ දියුණු ශරහ තිශඵනහ. අද ධීයඹ්තට ිනලහර 
ආදහඹභක්  රළශඵනහ. උතුශර් ජනතහට ිනලහර ආදහඹභක් 

රළශඵනහ. ඒ හශේභ ඒ ප්රශධලශ  දුේරිඹ භහර් වදනහ. රඵන 
අවුරුධද ශන ශොට තත් ඳහයල් වදනහ. භ්තනහයභට, 
ඹහඳනඹට ඳහයල් වදනහ. අශේ ඳළත්ශත් ඳහයරට ඩහ ඒ 

ඳළත්ශත් ඳහයල් ශවොයි. Air-conditioned buses දුනහ. ශේ 
ිනධිඹට ඵළලුහභ ඒ ඳළත්ත තභයි ශභශවේට ඩහ දියුණු ය්තශ්ත. 
ඉති්ත ඒහ ේඵ්තධශඹ්ත සතුති ය්තන ඕනෆ. එශවභ යනහ 

දහත් අපි අවරහ නළවළ. ඒහට සතුතියි කිඹරහ කිඹ්තන වයිඹක් 
නළති එ පිිබඵ අපි නහටු ශනහ. උතුශර් භ්තත්රීරු්තට 
එශවභ වදත් නළති එ පිිබඵ අපි නහටු ශනහ. තභත් ඒ 

අඹ ඵර්තශ්ත අය ඳයණ ිනධිඹටභයි. ිශර ශනොන ත්රසතහදඹ 
ඳතුරුහ වරි්තන තභයි ඒ අඹ වද්තශ්ත. ප්රබහය්තශේ 
ත්රසතහදශ  ශවණළලි ඵට ඒ අඹ තභත් ඳත් ශරහ ඉ්තනහ. 

ඒ පිිබඵ නේ අපි ඉතහභ නහටු ශනහ. උතුශර් එ 
භ්තත්රීයශඹක් කිේහ ඒ අඹට අලි්තශ්ත ශොඩක් යදය 
තිශඵනහ කිඹරහ.  

 
ෙු අල්වාජ් ඒ.එා .එම්. අනර් භවතා 
(ரண்நெறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

ශොශවේටද? ඹහඳනඹටද? 

  
ෙු එන.එම්. චන්ද්රනේන භවතා 
(ரண்நெறகு  ஸ்.ம். சந்றசசண) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 
ඔේ, භභ අවශන හිටිඹහ.  
 

ෙු අල්වාජ් ඒ.එා .එම්. අනර් භවතා 
(ரண்நெறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

ඹහඳනඹටද? 
 

ෙු එන.එම්. චන්ද්රනේන භවතා 
(ரண்நெறகு  ஸ்.ம். சந்றசசண) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

ඒ ශොල්ර්තට තිුවණු අය ශොටි යදයඹ දළ්ත භත නළවළ. 

අලි්තශ්ත යදය තිශඵනහ ලු.  

ඉති්ත ශේ හශේ යශට් නළති ඒහ කිඹනහ. නළති ප්රලසන ඇති 
යනහ. ශභතළනට ඇිනල්රහ නළති ප්රලසන ිශර්භහණඹ යනහ. 

නළති ප්රලසන ිශර්භහණඹ යරහ, ඒහ record යරහ, 

ඳහර්ලිශේ්තතුශේ ජ ථහ ශහ කිඹරහ ජහතය්තතයඹට ඹනහ. 

ඒහ තභයි එතුභ්තරහශේ ළඩ ටයුතු. නමුත් අපි ද්තනහ ශේ 
යට වද්තන ඳවශ වුණ එභ නහඹඹහ අතිරු භහි්තද යහජඳක් 
ජනහධිඳතිතුභහ ඵ. ඒ අපි වුරුත් ද්තනහ ශදඹක්. අපි ඒ 
හිතට එඟ කිඹ්තන ඕනෆ. වළඵළයි ඒ කිඹ්තන ඵළවළ, ආණ්ඩු 

පිහිටු්තන ඉ්තන අඹට; ආණ්ඩු වද්තන ඵරහශඳොශයොත්තු ඉ්තන 
අඹට; දහත් ආණ්ඩු වද්තන ඵළරි අඹට. ආණ්ඩු වළ ජභක් 
ශඳශනන ශතක් භහනශ ත් නළති අඹ ශභතළනට ඇිනල්රහ ශභොන 

ශභොනහ වරි කිඹනහ.  
 

ෙු සුජී නේනසිාංව භවතා 
(ரண்நெறகு சுஜல சசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ඵඵහ ඩහශන- 

 
ෙු එන.එම්. චන්ද්රනේන භවතා 
(ரண்நெறகு  ஸ்.ம். சந்றசசண) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 
රු භ්තත්රීතුභහ, තමු්තනහ්තශේත් ළකිදියි. භභ ඵරහශන 

හිටිඹහ ෘෂිර්භඹ පිිබඵ ළකිදි ශතොයතුරු -[ඵහධහ කිරීභක්] 

 

ෙු සුජී නේනසිාංව භවතා 
(ரண்நெறகு சுஜல சசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ඵඵහ ඩහශන ආණ්ඩුට ආශේ. 

 
ෙු එන.එම්. චන්ද්රනේන භවතා 
(ரண்நெறகு  ஸ்.ம். சந்றசசண) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

ශභොක්ද? 

 
ෙු සුජී නේනසිාංව භවතා 
(ரண்நெறகு சுஜல சசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

එතුභහ ඵඵහ ඩහශන තභයි ආණ්ඩුට එතු වුශණ්.  

  
ෙු එන.එම්. චන්ද්රනේන භවතා 
(ரண்நெறகு  ஸ்.ம். சந்றசசண) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

ශභොන ඵඵහද? 

 
ෙු අල්වාජ් ඒ.එා .එම්. අනර් භවතා 
(ரண்நெறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

ඳරහ ඵඵහ. 

 
ෙු සුජී නේනසිාංව භවතා 
(ரண்நெறகு சுஜல சசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ඔඵතුභහ ශනොශයි. 

 
ෙු එන.එම්. චන්ද්රනේන භවතා 
(ரண்நெறகு  ஸ்.ம். சந்றசசண) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

අසර් භ්තත්රීතුභහද? [ඵහධහ කිරීභක්] තමු්තනහ්තශේරහට 

ිනශලේශඹ්ත කිඹ්තන ඕනෆ, වී ිශසඳහදනඹ ළන. අශේ යාිතත් 
භධදුභ ඵණ්ඩහය භ්තත්රීතුභහත් ඒ ළන ද්තනහ. අපි ද්තනහ, 
ඉසය මුඳහයශඹ්ත වහල් ටි ්තන ශඳෝලිශේ ඵරහ ශන 
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ඳහර්ලිශේ්තතු 

හිටිඹහ; ුවරුභශඹ්ත වහල් එන තුරු ඵරහ ශන හිටිඹහඹ කිඹරහ. 
[ඵහධහ කිරීේ] ඒ වුණහට ශඳොශවොය වනහධහයඹ රඵහ දු්තනහට 
ඳසශේ තභයි - 
 

ෙු ආර්.එම්. යාංජිත් භේදුභ ඵණ්ඩාය භවතා 
(ரண்நெறகு ஆர்.ம். ஞ்ஜறத்  த்து தண்டர) 

(The Hon.  R.M.Ranjith Madduma Bandara) 
ළඩිඹ ළේ වදරහ තිශඵ්තශ්ත අශේ යජඹ හරශ යි. 
 

ෙු එන.එම්. චන්ද්රනේන භවතා 
(ரண்நெறகு  ஸ்.ம். சந்றசசண) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

ශභොයව්තද, දළදුරු ඔඹ, ඹහ්ත ඔඹ හශේ ඒහ අඳත් 

වදනහ. තමු්තනහ්තශේරහශේ හරශ ත් ශොටක් වද්තන ඇති. 
ඩී.එස. ශේනහනහඹ භවත්තඹහත් වළදුහ. ඵණ්ඩහයනහඹ 
භවත්භඹහ හශේ  හිටපු අභළතිරු ඹේ කිසි ප්රභහණඹට ළේ 

වළදුහ. නමුත් වහල් පිට යටි්ත ශනහහ. ඔ්තන ඕයි තත්ත්ඹ.  
නමුත් අද අපිට ළඩිපුයත් එක් වහල් තිශඵනහ. ාතුය එන 
ශොට හුඟ ශදශනක් ඇහුහ, "වහල් පිට යටි්ත ශශන්තන ශයිද?" 

කිඹරහ. අපි කිේහ, "වහල් පිට යටි්ත ශශන්තන ශ්තශ්ත 
නළවළ"යි කිඹරහ. ිනශලේශඹ්තභ වී හ යන දිස්රික් 13ක් 
ිශඹඟඹට වසු වුණහ. කුරුණෆර, අනුයහධපුයඹ, ශඳොශශෝතනරු, 
ේිශඹහ, ්රිකුණහභරඹ ඳළත්ශත් ිශඹඟඹ ඇති ශරහත් එ වහල් 

ඇටඹක් අපි පිට යටි්ත ශනහශේ නළවළ.  ඵඩහර තත් වී 
අතිරික්තඹක් තිශඵනහ. ඕයි යජශ  ෘෂිහර්මි ප්රතිඳත්තිඹ. 
ෘෂිහර්මි ප්රතිඳත්තිඹ ශවො ිශහ තභයි අද අඳට අලය වල් 

ප්රභහණඹ -වී ප්රභහණඹ- ිශසඳහදනඹ ය ්තන පුළු්ත ශරහ 
තිශඵ්තශ්ත.  

යට ාර්ධනඹ ශරහ තිශඵනහඹ කිඹරහ ප්රහශඹෝින අපි 

වුරුත් ද්තනහ. වළභ ඳළත්ශත්තභ යට ාර්ධනඹ ශරහ 
තිශඵනහ. ඒ හශේභ ෘෂිර්භශඹ්ත යට ාර්ධනඹ ශරහ 
තිශඵනහ.  ඳයහක්රභඵහහු යේජුරු්තශ්ත ඳසශේ ආවහයලි්ත යට 

සඹාශඳෝෂිත ශරහ තිශඵනහඹ කිඹන එ භහ ශේ අසථහශේ 
ඉතහභ ්තශතෝශඹ්ත ප්රහල යනහ. ශඵොශවොභ සතුතියි. 

 
 
[தற.த. 4.26] 

 
ෙු ප්රබා ෙනන්න් භවතා 
(ரண்நெறகு தறதர கசசன்) 

(The Hon. Praba Ganesan) 
அக்கறரசணத்றல் அர்ந்றந்க்கும் தகப குழுக்கபறன் 

தறறத் றசரபர் அர்கசப, 2013ஆம் ஆண்டுக்கரண வு 

தசனவுத்றட்ட றரத்றல் கனந்துதகரண்டு 

உமரற்நற்குச் சந்ர்ப்தம் ந்மக்கு ன்நறமத் 

தரறறத்துக்தகரள்கறன்சநன். இந் வு தசனவுத் றட்டத்றல் 

ரட்டின் அதறறந்த்றக்கரண தன அம்சங்கள் 

றமநந்துள்பமம ரங்கள் கரக்கூடிரக உள்பது. 

நமற்ந றமனம உந்ரக்குற்கும் உவு, லர், 

ரண கல்ற ற்நம் தரறல்நுட்தத்துடன் நெட்சறகரண 

தரமறல் ரட்மட நைன்தணடுத்துச் தசல்ற்குரண தன 

றடங்கள் இறல் கரப்தடுகறன்நண. குநறப்தரக, 

கல்றத்துமநம நைன்தணடுத்துச் தசல்ற்கரக, ம் த்றறல் 

அடிட்டத்றல் ரழ்ந்துதகரண்டிந்க்கும் சறநரர்களுக்குத் 

சமரண தரடநூல்கள், சலந்மடகள், தந்கரனச் சலட்டுக்கள், 

ற உவு சதரன்நற்மந இனசரக ங்க 

இந்ப்தன்நனம் அர்கபது கல்றத் றநமண 

பர்க்கக்கூடிரக இந்க்கும். இம்நைமந கல்றக்கரக 

எதுக்கப்தட்டிந்ப்தது சசற ந்ரணத்றல் 4.1 சவீரகும். 

கல்றத்துமநக்கரண றற எதுக்கலடு றகவும் றந்ப்றகரக 

உள்பது. அந்த் துமநறல் அக்கமநநோடன் தசற்தடும் 

ணக்கு றகவும் சந்சரசரக இந்க்கறன்நது.  

இந்ப்தறநம், து ரட்டுக்குப் தன மனநைமநகபரக 

அந்றச் தசனரறமப் ததற்நக்தகரடுக்கும்  

ததந்ந்சரட்டத் தரறனரபரா்களுக்கு சடி னன்சரர் 

றடங்கள் துவும் இந் வு தசனவுத் றட்டத்றல் 

குநறப்தறடப்தடரம கமனக்குரற எந் றடரகும். இன்ந 

அசரங்கத்றணரல் தன அதறறந்த்றத் றட்டங்கள் டக்கு, 

கறக்கு ரகரங்களுக்கு டுத்துச் தசல்னப்தடுகறன்நண. 

நோத்த்றணரல் தரறக்கப்தட்ட இம்ரகரங்களுக்கு 

அதறறந்த்ற சமப்தடுகறன்நது ன்தறல் இண்டு 

கந்த்துக்கு இடறல்மன ன்தம ரன் 

ற்நக்தகரள்கறன்சநன். இந்ப்தறநம் நோத் கரனகட்டத்றலும் 

சரற, நோத்த்துக்குப் தறன்நெம் சரற, ரலும் கணறக்கப்தடரல் 

10 அடி 'னறன்' அமநகபறல் ரழ்ந்துதகரண்டிந்க்கும் 

ததந்ந்சரட்டத் தரறனரபர்கபறன் ரழ்க்மகநைமந தற்நற 

ரங்கள் சற்ந சறந்றத்துப் தரர்க்கசண்டும். தணன்நரல், 

நைமநரண கல்ற, நைமநரண சுகரர சற, வீடு சறகள் 

ன்தண இல்னரல் அர்கபறல் ததந்ம்தரனரணர்கள் 

துவுக்கு அடிமரகற ரழ்ந்துதகரண்டிந்க்கறநரர்கள். 

ணச, ரங்கள் அர்கமபறட்டுச் சற்ந அரணம் 

தசலுத் சண்டுதண சண்டிக்தகரள்கறன்சநன்.  

ததந்ந்சரட்டத் தரறனரபர்கள் த்றறல் 

றறப்நெர்ம ற்தடுத்துற்கரண றட்டங்கமப 

அசரங்கச நைன்தணடுக்குரறன், இர்கபது ழ்மம 

கரட்டிப் தம் சம்தரறக்கும் அச சரர்தற்ந றநணங்கமபத் 

டுத்து றநத்க்கூடிரக இந்க்குதண ரன் 

றமணக்கறன்சநன். ததந்ந்சரட்டங்கபறல் தன்தடுத்ப்தடர 

றமனறலுள்ப தல்னரறம் க்கர் றனங்கள் இன்ந 

இணங்கரப்தட்டுள்பண. இந் றனங்கமப 12,500 

இமபஞர்களுக்குப் தன ந்டகரன குத்மகக்கு 

ங்கப்சதரரக சகு ஜணரறதற அர்கள் வு 

தசனவுத் றட்ட உமறசன தபறரகச் தசரல்லிறந்க்கறநரர். 

இற்கரகத் தரறவுதசய்ப்தடும் இமபஞர்கள் 

தபறரட்டங்கமபச் சசர்ந்ர்கபரக இல்னரல், 

அர்கள் ம்ரட்டில் சறமன ற்நறக்கு அர்ப்தறப்நெச் 

தசய் ததந்ந்சரட்டத் தரறனரபர்கபறன் தறள்மபகபரக 

இந்க்கசண்டும் ன்தச து அரரகும். 

தபறரட்டங்கபறல் இந்ப்தர்கமப இப்தகுறறல் 

குடிசற்நற்கரண கரறரக இவ்றடம் 

இந்க்குசரறன், அது மனகத்றலும் இணநைநகமனத் 

சரற்நறக்கக்கூடிரக இந்க்கும் ன்தம ரன் 

இவ்றடத்றசன தபறரகக் தசரல்ன றந்ம்நெகறன்சநன்.  

அது ட்டுன்நற, சரட்டத் தரறனரபர்கள் ங்களுமட 

குடிறந்ப்நெக்கமப ஏர் அடி தபறச ள்பறக்கட்டிணரல்கூட 

நைனரபறரர் ததரலிமரரறன் உறநோடன் அந்க் 

குடிறந்ப்நெக்கமப உமடத்கற்நற றடுகறநரர்கள். இந் 

றமனம ரற்நப்தட சண்டும். சரட்டத் 

தரறனரபர்களுக்கு வீடுகமபக் கட்டித் ந்கறசநரதன்ந 

மசதரன்ந தசரல்ம றடுத்து, அர்களுக்கு 

நைழுமரண அபறசன 7 சதர்ச்சஸ் கரற ங்கப்தட 

சண்டும். தணன்நரல், தன ந்ட கரனரக அது 

தசற்தடுத்ப்தடறல்மன. வீடுகமபக் கட்டிக்தகரடுப்தது 

மடநைமநக்குச் சரத்றப்தடும் றடரகத் தரறறல்மன; 

சரட்டங்கபறசன க்கள் குடிறந்க்கக்கூடி 

சறரய்ப்நெக்கமபக் தகரண்ட றனங்கமப அமடரபம் 

கரக்கூடிரக இந்ப்தரல் அந்க் கரறகமப 

அர்களுக்கு ங்கசண்டுதன்ந 

சகட்டுக்தகரள்கறன்சநன். அர்களுமட தறள்மபகள் 
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கப்நெநங்கபறல் சமனதசய்கறன்நரர்கள். அர்கபறன் 

ந்ரணத்றன் நனரக அல்னது ங்கறக்கடன்கள் நனரகத் 

ங்கபது வீடுகமப அந்க் கரறறல் கட்டக்கூடி றமனறல் 

ரழ்ந்துதகரண்டிந்க்கறன்நர்களுக்குத் சம 7 சதர்ச்சஸ் 

கரறரன். ரநரக, அசரங்கத்றன் நனரகக் 

கட்டிக்தகரடுக்கப்தடுகறன்ந வீடுகபல்ன ன்தமப் 

நெரறந்துதகரள்ப சண்டும்.  

தகப குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கசப, 

அசறனமப்நெக்கரண 13ஆது றந்த்ச் சட்டம் இன்ந 

கடுமரண றர்சணத்துக்குள்பரகறநோள்பது. சகு 

ஜணரறதற அரா்கள் ணது வு தசனவுத்றட்ட உமறசன, 

அறகரப்தகறர்றமண அர்த்நைள்பரக ரற்நற்குத் 

ற்ததரழுது கரப்தடும் ரகர சமத நைமநம 

ரற்நப்தடசண்டிது அசறரகுதன்ந 

குநறப்தறட்டுள்பரர். அரது, அறகரப்தகறர்ம சலும் 

றஸ்ரறப்தற்கரக இந் நைமநம 

ரற்நப்தடசண்டுதன்ந அர் தசரல்லிறந்ப்தரதன்ந 

ரங்கள் றமணக்கறசநரம். இந் ரற்நரணது, 13ஆது 

றந்த்த்மறட சனறகரண அறகரப்தகறர்மப் 

ததநக்கூடிரக அமசண்டும். இந்ச் சமதறலுள்ப 

எந்சறன அச தங்கரபறக் கட்சறகள் 13ஆது றந்த்ச் சட்டத்ம 

நைற்நநைழுரக இல்னரதரறக்கசண்டுதன்ந 

சகரறடுகறன்நண. இந் ஜணரக ரட்டிசன ங்களுமட 

கந்த்துக்கமபச் தசரல்ற்கு அர்களுக்கு நே 

உரறமநோள்பதன்தம ரங்கள் ற்நக்தகரள்கறசநரம். 

ன்நரலும்கூட, இந்த் றந்த்ச் சட்டம் 

அகற்நப்தடுசரணரல், இந் ரட்டிசன லண்டும் 

தறரறறமணரம் அறகரறப்தற்கு அது கரறரக 

அமந்துறடும்.  

சலும், இணப்தறச்சறமணக்குத் லர்ரக 19ஆது றந்த்ச் 

சட்டம் உந்ரக்கப்தடுதன்நம் சதசப்தடுகறநது. 19ஆது 

றந்த்ச் சட்டம் உந்ரக்கப்தட்டரல், அது 13ஆது றந்த்ச் 

சட்டத்துக்கு சனறகரக அறகரப்தகறர்றமணப் 

ததற்நக்தகரடுக்கக்கூடிரக இந்க்கசண்டும். 

சறநதரன்மறணமப் தறறறறத்துப்தடுத்தும் ஏர் 

உநப்தறணர் ன்ந மகறசன, அறல் அறகரப்தகறர்வு 

குமநக்கப்தடுசரணரல் அப்சதரது ணது கடுமரண  

ஆட்சசதமணமத் தரறறக்க சண்டிந்ம் ன்தம இந் 

இடத்றசன சுட்டிக்கரட்ட றந்ம்நெகறன்சநன். அசசத்றல் 

இந்ச் சமதறலுள்ப கம்நௌணறஸ்ட் கட்சற அமச்சர்களும் 

ஸ்ரீனங்கர சுந்றக் கட்சறறன் மண நைற்சதரக்கு 

அமச்சர்களும் அறகரப்தகறர்ம நைழுமரக 

ஆரறப்தமறட்டு ரன் கறழ்ச்சறமடகறசநன். சகு 

ஜணரறதற அர்கபறன் றமனப்தரடும் அதுரகத்ரன் 

இந்க்குதன்தது ணது தரறநே ம்தறக்மகரகும்.  

இங்கு சர்ப்தறக்கப்தட்டிந்க்கும் தற 

லறசந்க்தகறரண குற்நறல் தறசமம ஆரநோம் 

குழுறல் தங்குதற்ந றழ்த் சசறக் கூட்டமப்தறணரல் 

நைடிநோரறன், இணப்தறச்சறமணத் லர்வுக்கரண தரரளுன்நத் 

தரறகுழுறல் ன் தங்குதற்ந நைடிரது? ன்ந ரன் சகட்க 

றந்ம்நெகறசநன். கடந் கரனங்கபறல் றடுமனப் நெலிகள் 

தறன்தற்நற நரண அணுகுநைமநகமபச இர்களும் 

கமடப்தறடிக்கறநரர்கள். றடுமனப் நெலிகள் சஷ்டி - federal 

சதரன்ந நைமநமகமபப் ற்நக்தகரள்ப நத்ன் 

றமபரகச  இன்மந இந்றமனக்கு றழ் க்கள் 

ஆபரகசண்டி சூழ்றமன ற்தட்டிந்க்கறன்நது ன்தம 

அர்கள் நெரறந்துதகரள்ப சண்டும். சதச்சுரர்த்ம ன்ந 

கறமடக்கும் சந்ர்ப்தத்மப் தற்நறப்தறடித்து, தரரளுன்நத் 

தரறகுழுறல் அங்கம் கறத்து, இந் அசரங்கத்றன்நனம் 

இணப்தறச்சறமணக்கரண லர்றமணத் றழ்த் சசறக் 

கூட்டமப்தறணர் ததற்நக்தகரள்ப சண்டும்.  

 

නිනඹෝජ කායක බාඳතිතුභා 
(குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
தகப தறதர கசசன் அர்கசப, இன்நம் எந் 

றறடத்றல் நைடித்துக்தகரள்ளுங்கள். 

 

ෙු ප්රබා ෙනන්න් භවතා 
(ரண்நெறகு தறதர கசசன்) 

(The Hon. Praba Ganesan) 
சறங்கப க்கபறன் 75 சவீரண ஆறமண இந் 

அசரங்கம் ததற்நறந்க்கறநது. ஆகச, றழ் க்கமபப் 

தறறறறத்துப்தடுத்தும் எந் கட்சற ன்ந ரலறறசன 

கூட்டமப்தறணர் அசரங்கத்துடன் சதசற, இந்ப் 

தறச்சறமணமத் லர்த்துக்தகரள்பக்கூடி றமனக்கு 

சண்டும். அற்கரண தரரளுன்நக் தரறகுழுறலும் 

அர்கள் அங்கம் கறக்க சண்டுதன்ந ரன் 

சகட்டுக்தகரள்கறன்சநன். அமறடுத்து, ரக்குகமபப் 

ததற்நக்தகரள்ற்கரக ட்டும் அர்கள் 

தசற்தடுதன்நரல் அது நைமநரண அசறனரக இந்க்க 

நைடிரது.  

சலும், லள்குடிசற்நத்மப் தற்நற தகப சறசக்ற 

ஆணந்ன் அர்கள் சதசும்ததரழுது தன றடங்கமபப் 

தற்நறப் சதசறணரர். லள்குடிசற்ந அமச்சர் அர்களும் 

அற்நக்குப்  தறனபறத்துக்தகரண்டிந்ந்ரர். உண்மறல் 

தகப உநப்தறணர்கபரண தசல்ம் அமடக்கனரன், 

ரம சசணரறரஜர சதரன்நர்கள் லள் குடிசற்ந 

டடிக்மககபறல் ன்நடன் நைழுமரக இமந்து 

தசற்தட்டம குநறத்து அமச்சர் அர்கள் இங்கு 

தபறரகத் தரறறத்ரர். 30 ந்ட கரனரக இடம்ததற்ந 

ந் நோத்த்றன் கரரக ற்தட்ட தரறப்நெக்கமப நன்ந 

ந்டங்கபறல் றர்த்ற தசய்தன்தது சரர றடல்ன. 

இந்ந்ரலும்கூட, லள்குடிசற்ந அமச்சர் அர்கள் இந் 

டடிக்மககமபப்  தன மடகமபநோம் லநற ன்ணரல் 

நைடிந்பவு சரறரகவும் சர்மரகவும்  நைன்தணடுத்து 

ந்கறன்நரர். ணச, றழ்த் சசறக் கூட்டமப்தறணர் 

உரறமகமபப் ததற்நக்தகரள்ற்கரகக் குல் தகரடுப்தது 

எந்நெநறந்க்க, அர்கள் அந் க்கபறன் இன்மந 

அடிப்தமடத் சமரண லள்குடிசற்ந டடிக்மககள் 

சரறரண நைமநறல் இடம்ததநம் மகறல் அமச்சர் 

அர்களுடன் இமந்து தசற்தட்டு, அற்கு நைழுமரக 

எத்துமப்நெ ங்க சண்டுதன்ந ரன் இந்ச் 

சமதறநடரகத் ரகக் சகட்டுக்தகரள்கறசநன்.   

 

නිනඹෝජ කායක බාඳතිතුභා 
(குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
இப்ததரழுது உங்கபது உமம நைடித்துக்தகரள்ளுங்கள்.  

 

ෙු ප්රබා ෙනන්න් භවතා 
(ரண்நெறகு தறதர கசசன்) 

(The Hon. Praba Ganesan) 
எந் றறடம்! 

றழ்த் சசறக் கூட்டமப்தறணரகற லங்கள் 

அமச்சர்களுக்கு றரகப் சதசுமத் றர்த்து, 

அர்களுடன் எத்துமத்து, உங்கள் க்கபறன் அடிப்தமட 

சறகமபப் ததற்நக் தகரடுக்க சண்டும். அசசம், றழ் 
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க்கபறன் உரறம தற்நற உங்கபது குல் ரரபரக எலிக்க 

சண்டும். அற்கு ப்ததரழுதும் ங்கபது ஆவு உண்டு. 

அந் க்கபறன் லள்குடிசற்நம் இப்ததரழுது அசத் 

சமரண எந் றடரக இந்ப்தரல், வுதசய்து 

அமச்சர் அர்களுடன் இமந்து அந் 

லள்குடிசற்நத்மச் சரறரண நைமநறல் தசய்நோங்கள்! 

அன்நனம் அந் க்கபறன் நைன்சணற்நத்துக்கு லங்கள் 

ரது என்மநச் தசய்ரக அமநோம் ன்ந கூநற, ணது 

உமம நைடிக்கறன்சநன். ன்நற.  க்கம்.    

 

[අ.බහ. 4.36] 
 

ෙු තරතා අතුනකෝයර භවත්මිඹ 
(ரண்நெறகு (றந்ற) னர அத்துசகரன) 

(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 

රු ිශ ශඹෝජය හය බහඳතිතුභිශ, ශභය අඹ ළඹ 
ශඹෝජනහ ශද ඵළලීශේ ජ අඳට ශවොඳි්තභ ශඳශනන ශදඹක් තභයි, 
ශභඹ හේප්රදහඹහනුකර ටයුත්තක් ඉසට ය්තන ඉදිරිඳත් ශ 

අඹ ළඹක් මික්, යශට් අලයතහත්, එශවභ නළත්නේ 
ජනතහශේ අලයතහත්, එශවභත් නළත්නේ අද යශට් ඇති 
ශරහ තිශඵන දුේඳත්භට ඹේ කිසි පිටිවරක් ශ්තනත් 

ඉදිරිඳත් ශ අඹ ළඹක් ශනොශයි කිඹරහ.  

ිනශලේශඹ්තභ 2011 ශනොළේඵර් ිනසිඑක්ශිශදහ ශේ 
උත්තරීතය බහට ඉදිරිඳත් ශ 2012 අඹ ළඹත්, ශේ අවුරුධශධ 

ශනොළේඵර් අටශිශදහ රඵන අවුරුධදට ඉදිරිඳත් ශ අඹ ළඹත් 
දිවහ ්ත්තදනහත්භ ඵරන ශොට, ඒ ශදශක්භ කිසිභ 
ශනක් ශඳශන්තනට නළවළ. ිනශලේශඹ්තභ රුණු ශොනු 

කිරීභක් ඳභණයි තිශඵ්තශ්ත. ඒ පිිබශශ ිනතයක් ශනස ශරහ 
තිශඵනහ.  

ශභය අඹ ළශ  තිශඵන ශධල් දිවහ ඵළලුහභ ශඳශන්තශ්ත 
භවහ ාර්ධිත යට අඹ ළඹක් ඉදිරිඳත් ය තිශඵනහ හශේයි. 

ිනශලේශඹ්තභ ශර්සි්ත හර් ළනත්, යර් රීඩහ ළනත්, යර් 
රීඩහ වහ ජහතය්තතය රීඩහානඹක් ඉදි කිරීභ පිිබඵත් 
ශභය අඹ ළශඹ්ත භවත් අිනභහනඹකි්ත කිඹරහ තිශඵනහ.  

හභහනශඹ්ත ඉසය අඹ ළඹ ඉදිරිඳත් යන හරඹ ශා ශන 
ශොට යශට් ජනතහශේ ශඳශ ළසභක් තිුවණහ, අඹ ළශඹ්ත 
ශභොනහද ශ්තශ්ත කිඹරහ ඵරහ ්තන. නමුත් අද  එශවභ ශඳශ 

ළසභක් ශනොශයි තිශඵ්තශ්ත. අද  අඹ ළඹ ශා ශන ශොට 
යශට් ජනතහ ද්තනහ, පුරුදු ඳරිදි අඹ ළඹ ශශයහි තිශඵන 
අධහනඹ ශනත් ඳළත්තට ශඹොමු ය්තන ශභොක් වරි 

ිනඩභක්, නහඩභක් නටයි කිඹරහ. අඳට භතයි, අවුරුදු 
ශදට ඉසශල්රහ ුවරර්ස ශල්්ත එශක් තිශඵන එක්ත් 
ජහතී්තශේ ාිනධහනශ  හර්ඹහරඹ ඉසයවට ිනහිල්රහ 

භහයහ්තති උඳහඹක් ශහ ඵෆ්ත කී ම්ත අයි්ත ය්තන කිඹරහ. 
ඒ හශේභ ිනඹ අවුරුධශධ භහන හිමිේ උල්රාකනඹ වුණහඹ 
කිඹරහ යඟඳෆභක් ශනහහ.  

දළ්ත ශේ අවුරුධශධ අමුතුභ ත්තදයඹක් ශනළල්රහ 

තිශඵනහ, දවතු්තන ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ාශලෝධනඹ අරාගු 
ය්තන කිඹරහ. ශේ ආණ්ඩු ඇතුශශේභ සිටින අඹ, ආණ්ඩුශේභ 
ප්රධහන ශොටසහයශඹෝ වළටිඹට ඉ්තන අඹ ශේහශේ ශධල් 

ය්තශ්ත හශේ වරි වුභනහට  යශට් ජනතහශේ අධහනඹ 
ශනත් ඳළත්තට ්තනද කිඹන එ ළන අඳ වුරුත් තුශ පුාචි 
ළඹක් දළ්ත ඇති ශරහ තිශඵනහ. ඒ ශභොද, අඹ ළඹ ඉදිරිඳත් 

ය ටි දක් ිනඹහභ  ඒ යන ශධලුත් එශවභභ  ශඩෝා හරහ 
ඹට ඹන ිශහ.  

ඒ ශශේ ශතත් ශේ අඹ ළඹ භ ශනුශ්ත ඉදිරිඳත් ශ 

අඹ ළඹක්, පුාචි භනුසඹහ ශනුශ්ත ඉදිරිඳත් ශ අඹ ළඹක් 
කිඹරහ කිේහට, අඳට කිඹ්තන තිශඵ්තශ්ත හභහනයශඹ්ත කිඹන 
ථහභ තභයි.  ඒ කිඹ්තශ්ත "ශොශමට කිරි, භට ළකිරි"  
කිඹන එ තභයි අද ශේ අඹ ළශඹනුත් ඔේපු ශරහ තිශඵ්තශ්ත. 

රු අසර් භ්තත්රීතුභහ  නේ ශේ ශොඩක් ශධල්රට හිත ඹටි්ත 
එඟ ශයි. ශභොද එතුභහ ිනශලේශඹ්තභ,- [ඵහධහ කිරීේ]  

අපි දළ්ත පුාචි උදහවයණඹක් වළටිඹට ඳහනීඹ ජරඹ 

ේඵ්තධශඹ්ත ඉදිරිඳත් ය තිශඵන ශඹෝජනහ අයශන 
ඵළලුශොත් ශඳශනනහ, 2012 අවුරුධශධ ඉදිරිඳත් ශ අඹ 
ළශඹනුත් අවුරුදු තුන ළරළසභක් ඹට ශත් දිස්රික් 

ණනහට ඳහනීඹ ජරඹ රඵහ ශද්තන ශඹෝජනහ ඉදිරිඳත් ය 
තිශඵනහඹ කිඹරහ. එභ ශඹෝජනහභ නළත ශේ අවුරුධශධත් 
අවුරුදු තුන ළරළසභක්  ඹටශත් ශඹෝජනහ ය තිශඵනහ. දළ්ත 

අපි ඵර්තශ්ත ශේ අවුරුදු තුන ඳට්ත ්තශ්ත ශොයි අවුරුධශධ 
ඉරහද කිඹරහයි; 2012 ඉරහ ඳට්ත ත්තහද, එශවභ නළත්නේ 
2013 ඉරහ ඳට්ත ්තනහද කිඹන එයි.  ඒ හශේභ ිනඹ 
අවුරුධශධ තිුවණු භවය ශඹෝජනහත් ශේ අවුරුධද ශන ශොට 

වළලිරහ තිශඵනහ.   ිනඹ අවුරුධශධ ඳහනීඹ ජරඹ ශද්තන ශඹෝජනහ 
ශ භවය තළ්තරට ඳහනීඹ ජරඹ ශනොශයි, ළේ ජරඹත් 
ශද්තන ඵළරි අසථහට අද ඒ ශඹෝජනහ ශනස ය 

ේපර්ණශඹ්තභ ඊට ශනස ඳළත්තට ඳහනීඹ ජරඹ රඵහ ශද්තන 
ශඹෝජනහ ය තිශඵනහ. 

ඉති්ත අඳට ඒ හශේ පුාචි පුාචි උදහවයණ යහශිඹක් ශද්තන 

පුළු්ත. 2012 අඹ ළඹ ථහ ඇතුශත් ශඳොතත්, 2013 අවුරුධද 
ශනුශ්ත ඉදිරිඳත් ශ ශේ අඹ ළඹ පුසතඹත් දිවහ ඵළලුහභ 
අඳට ඉතහභ ඳළවළදිලි ශඳශනන ශධ ශේයි. ශඹෝජනහ භහරහ 

එයි. රසනට නේ ශනස යරහ තිශඵනහ. තළ්ත ටි ශනස 
ය තිශඵනහ. ශේ ිනධිඹට හර්ෂි ඉදිරිඳත් යන අඹ ළඹ තු්ත 
අවුරුධදට, ඳස අවුරුධදට, ද අවුරුධදට කිඹරහ ඉදිරිඳත් 

යනහ.  

භට භතයි 2007 අඹ ළඹ ශල්නඹ ඉදිරිඳත් ශහ, අවුරුදු 
දවඹට. එශවභ ඵරනහ නේ  අලය ළරසුේ ඔක්ශොභ 
ඉදිරිඳත් ය 2017 න ශතක් ශශයන ළඩ තභයි ඉදිරිඳත් ය 

තිශඵ්තශ්ත. මුදල් ශ්ත කිරීභ ිනතයයි ය්තන ශරහ 
තිශඵ්තශ්ත. වළඵළයි, එශවභ කිසිභ පිිබශශක් නළවළ. අපි 
ඵරහශඳොශයොත්තු වුණු වන; යශට් ජනතහ ඵරහශඳොශයොත්තු වුණු  

වන කිසික් ශේ අඹ ළශඹ්ත රළිලරහ නළවළ. ිනශලේශඹ්ත භතක් 
ය්තන ඕනෆ, 2005 ජනහධිඳතියණශ  ජත් ශඳොශයෝතදු යහශිඹක් 
දු්තනහඹ කිඹරහ. ඒ ශඳොශයෝතදු කිසික් ඉසට ය්තශ්ත නළති, 

නළතත් 2010 භහි්තද චි්තතන ඉදිරි දළක්ශභනුත් ශඳොශයෝතදු 
යහශිඹක් රඵහ දු්තනහ. ශඳෝණ භල්ර ළනත් එශවභයි.  

අශේ සුශේධහ ජඹශේන ඇභතිතුමිඹ ශභතළන සිට කිේහ, 

ශභොණයහර දිස්රික්ශ  ඒ ශදනහ කිඹරහ. වළඵළයි, එදහ 2005 
භහි්තද චි්තතනශඹ්තත්, 2010 භහි්තද චි්තතන ඉදිරි 
දළක්ශභ්තත් කිේශේ නළවළ, ශභොණයහර දිස්රික්ඹට ිනතයයි 
ශඳෝණ භල්ර ශද්තශ්ත කිඹරහ. යශට් ජනතහ ිනලසහ ශශේ 

මුළු යටටභ රළශඵනහ කිඹරහයි. අපි ිනලසහ ශශත් ඔක්ශොටභ 
රළශඵයි කිඹරහයි. අවුරුදු ඳවට අඩු දරු්තට කිරි වීදුරුක් 
ශදනහ කිේහ. ඉසශෝශල්  ඹන දරු්තට දිහ ආවහය ශේරක් 

ශදනහ කිේහ. අද ඒ කිසිභ ශදඹක් නළති අලුත්භ ශඹෝජනහක් 
ය තිශඵනහ. හුදරහ ඳහල්ර ඉශන ්තනහ දරු්තට 
ශනොමිරශ  ධහනය, ිලත්තය වහ කිරි ආවහය රඵහ  ජභට ශඹෝජනහ 

යන භ්තභ, ය භළද  ජ ඒ දරු්තට තත් ිශර ඇඳුභක් ව 
ඳත්තු කුට්ටභක් රඵහ ශද්තනටත් ශඹෝජනහ ය තිශඵනහ. 
ඉති්ත අපි-  
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ෙු අල්වාජ් ඒ.එා .එම්. අනර් භවතා 
(ரண்நெறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

ඒට ්තශතෝ නළධද? 
 

ෙු තරතා අතුනකෝයර භවත්මිඹ 
(ரண்நெறகு (றந்ற) னர அத்துசகரன) 

(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
්තශතෝ ශනහ. වළඵළයි, ඉති්ත  ඔඵතුභහට ඒ ශවොට 

ශඳශනනහ ඇති. ශභොද, හභහනයශඹ්ත ඔඵතුභහ ඳහට 

ණ්ණහඩිඹකි්ත තභයි ඔඹ වළභ ශදඹක් දිවහභ ඵර්තශ්ත. ඔඵතුභහ 
ශේ  ිනරුධධ ඳහර්ලසඹ ඳළත්ශත් ඉ්තන හරශ  ශභශවේ ශධල් 
ඵළලුහ. ඔඹ ඳළත්තට ිනඹහභ ඔශවේ ශධල් ඵරනහ. දළ්ත ලේද 

ය්තශ්ත නළති ඉ්තන. ඔඵතුභහශේ ශරහ ආහභ ථහ 
ය්තන.  

ශශේ ශතත්  ශේ දරුශෝ ර්ගීයණඹට රක් යනහට 

අපි ළභළති නළවළ. එදහ ශනොමිරශ  ශඳශශඳොත් රඵහ දු්තශ්ත, 
එශවභ නළත්නේ ශේ.ආර්. ජඹර්ධන භවත්තඹරහ ඳහල් ිශර 
ඇඳුේ රඵහ දු්තශ්ත යහජකීඹ ිනදයහරශ  ශභඹහටයි, ිලාතළ්තශ්ත 

ශභඹහටයි කිඹරහ ශ්ත යරහ ශනොශයි. භසත යශට්භ හිටපු 
43,00,000 වුණ සිඹලුභ දරු්තට ඒ යප්රහදඹ රඵහ දු්තනහ. ශේ 
අහිා දරු ඳළටේ. වළභ ශධ ජභ මුලි්තභ තභ්තශේ 
භහනසිත්ශ  වරි ඹඳවත් ඳළළත්භක් ඇති ය ්තන. ඇයි, ශේ 

ඳහල් දරු්ත එ තළනට ශෝත ය්තන වද්තශ්ත?  

අපි ඊශ -ශඳශර්දහ අධයහඳන අභහතයහාලශඹ්ත ඇහුහ, ශේ 
හුදරහ ඳහල්රට තිශඵන ිශර්ණහඹ ශභොනහද කිඹරහ. 

එතශොට ඒ අඹ කිඹ්තශ්ත දරු්ත 50ට අඩුශ්ත ඉ්තන ඳහල් 
වහ ඳහශල් සිට කිශරෝ මීටර් 4ක් ඇතුශත ශවෝ කිශරෝ මීටර් 4 
ශනත් ප්රහථමි ඳහරක් පිහිටහ නළත්නේ එභ ඳහර හුදරහ 

ඳහරක් වළටිඹට රනහ කිඹරහයි. ශේ ිනධිඹට ඵරන ශොට 
රාහශේ ඳහල් 1,562ක් ශේ ණඹට අඹත් ශනහ. 
හභහනයශඹ්ත ඒ වළභ  ඳහරභ දරු්ත 50ක් ඉ්තනහ කිඹරහ 

උඳල්ඳනඹ ශශොත්, මුළු යශට්භ ඵළලුත් ඳහල් 1,562භ 
දරු්ත 78,000යි ශේට අඹත් ්තශ්ත.  දළනට 4,000,000ක් 
ඳහල් දරු්ත සිටින යශට් 78,000ට ිනතයක් ශේ  ජභනහ රඵහ 

ශද්තන වද්තශ්ත ඇයි? හභහනයශඹ්ත ශභොක් වරි අලයතහක් 
වුශණොත්, ශශයේපු එශවභ දභ්තශ්ත නළති අයලිඹව 
භ්තදියඹට ිනඹහභ ඔක්ශොටභ ශශයේපු ශදනහඹ කිඹනහ. 
එශවභ ඹේකිසි අසථහක් රළුවශණොත් ශඵොශවොභ ්තශතෝ 

ශනහ. ඇත්තටභ භභත්, අශේ රු භ්තත්රීතුමිඹ්තරහත් ල්ඳනහ 
ය ශන ඉ්තනහ ශොශවොභ වරි අඳට හරිඹක් ඉල්රහ ්තන 
පුළු්ත ද කිඹරහ ඵර්තන ඕනෆ කිඹරහ. [ඵහධහ කිරීේ] ශභොද, 

හිශතන, හිශතන ිනධිඹට ඒ හශේ ශධල් ශදනහ නේ 
ජනහධිඳතිතුභහ,- [ඵහධහ කිරීේ]ශභ්තන  ශේ ිනධිඹට 4,000,000ක් 
ඳහල් දරුශෝ ඉ්තන යට, 78,000ට ශනස ිනධිඹට 

ර්තන ිනඹහභ අය පුාචි දරු්තශේ භහනසිත්ඹ ශභොන  තයේ 
ිලද ළශටනහද කිඹන එ අපි ල්ඳනහ ය්තන ඕනෆ. ඔවු්ත  
භහජශඹ්ත ශෝත වුණ ජහතිඹක් කිඹරහ; උස අධයහඳනඹක් 

ළන හිත්තන ඵළරි ශොටක් කිඹරහ ඒ දරු්ත ල්ඳනහ යයි. 

අනහතඹක් ළන හිත්තන ඵළරි,  ේර ශෝත වුණ අඹ 
වළටිඹට  ඔවු්ත ල්ඳනහ ය්තන ඳට්ත ්තනහ. ඒ ිශහ ශේ 
ශඹෝජනහ රු අසර් භ්තත්රීතුභහ කිේහ හශේ, එතුභහ ඵරන 
ණ්ණහඩිශඹ්ත ශවො ඇති. නමුත් අඳට ශඳශනන ිනධිඹට නේ, 

ශේ ශඹෝජනහ යශට් ඳළළත්භට එච්යය සුදුසු නළවළ. දළ්ත යුධධඹ 
අ්ත ය තිශඵනහ; යශට් හභඹ ඇති ශරහ තිශඵනහ; අපි 
ඔක්ශෝභ එට ඉ්තන ඕනෆ; අපි එතු ශරහ ළඩ ය්තන ඕනෆ 

කිඹරහ අඳට ිශතයභ කිඹනහ. ඒ ඔක්ශෝභ ය්තන පුළු්ත. 
වළඵළයි ඇයි, අපි  එ ශොටට ිනතයක් ශේ ිනධිඹට ර්තන 

වද්තශ්ත? ඒ ිශහ ශේ ශඹෝජනහ ළන ඇත්තටභ අඳට එච්යය 

්තශතෝ ශ්තන ඵළවළ. අඳ කිඹ්තශ්ත, ශේ ිනධිඹට ඳහල්  
දරු්ත ර්ගීයණඹට රක් ය්තශ්ත නළතු, හුදරහ 
ඳහරක් කිඹරහ ශේදඹක් නළතු, ඒ දරු්තට හශේභ යශට් 
අශනක් සිඹලුභ දරු්තටත් ඒ කිඹන ශධල් ශද්තන පුළු්ත නේ 

ඉතහභ ටිනහ කිඹරහයි.  

ශභොද, භවය ශරහට ඳවුශල් උදිනඹට යර් රීඩහ ය්තන 
ජහතය්තතය තරශ  පිට්ටිශ වදන ශොට ශේ අහිා දරු ඳළටේ 

යර් ශඵෝරඹක්ත් දළරහ නළතු ඇති. ඒ දරුශෝ භවය ිනට 
දහත් ඳත්තු කුට්ටභක් දළරහ නළතු ඇති. ඒ ිශහ අපි ඒ 
ශඹෝජනහ ළන ්තශතෝ ශනහ, භසතඹක් වළටිඹට මුළු 

යශට්භ ඳහල් දරු්තට ඒ ශධල් රඵහ ශද්තන පුළු්ත නේ.  

රු ිශශඹෝජය හය බහඳතිතුභිශ,   ශෞය ශේහට වළභ 
යභ රුපිඹල් ිලලිඹන 125 ිනතය මුදරක් ශ්ත යනහ. 

ශභය ඒ මුදරට ඩහ ිලලිඹන 20ක් ළඩිශඹ්ත ශ්ත යරහ 
තිශඵනහ. ශභොද, ඳසු ිනඹ අඹ ළශ  ජ ශඹෝජනහ ශහ, "ශඩොරර් 
මිලිඹන 400ක් ිනතය ඖධ, ශේරයි්ත ව අශනකුත් බහණ්ඩ පිට 
යටි්ත ශ්තවීභට ශඹොදනහ. ඒ ශනුට ශේ යශට් ශඳෞධලි 

අාලශ  ඖධ ිශසඳහදනඹ දිරිළ්තවීභක් ය්තන ආශඹෝජන 
භණ්ඩරඹ ිනසි්ත ශනභ ආශඹෝජන රහඳඹක් පිහිටු්තනට 
අලයයි." කිඹරහ. එඹ ඳසු ිනඹ අවුරුධශධ ශඹෝජනහක් වුණත් ශේ 

න ශතක්  ඒ ශ්ත ශ මුදර තභ කිසි ශදඹට ශඹොදරහත් 
නළවළ. ඒ ළන කිසිභ ශදඹක් කිඹරහත් නළවළ. වළඵළයි නළත 
ශභයත් ප්රහල යරහ තිශඵනහ, අඩු තයශේ ශේ ඳහයත් ඖධ 

ිශසඳහදනශ  දිරිළ්තවීභක් ය්තන ඕනෆ කිඹරහ. ශේ යශට් ඖධ 
ිශසඳහදනශ  දිරිළ්තවීභක් ය්තන ඕනෆඹ කිඹන ශඹෝජනහ  
යන අතයහයශ , අඳ සිඹලු ශදනහටභ අද ශරොකු ප්රලසනඹක් 

තිශඵනහ, අශේ යශට් ශශශ ළල්ර තිශඵන ඖධර 
ගුණහත්භබහඹ ව අනතුරුදහඹ තත්ත්ඹ පිිබඵ. ශභොද, 
ඔඵතුභහත් ද්තනහ ඇති. ඳසු ිනඹ දසර "Corex-D" ඳහනඹ 

යරහ මිඹ ිනඹහට ඳසශේ තභයි ඒ අ්තතයහඹදහඹයි කිඹරහ 
තවනේ ය්තන ටයුතු ශශේ. ඒ හශේ කිසිභ ළඩ පිිබශශක් 
නළතු, අඩුභ ණශ්ත ඒ ශඵශවත්ර ල් ඉකුත්ව දිනඹ ළනත් 
වරිඹට ශොඹහ ඵර්තශ්ත නළතු ළඩ ටයුතු යනහ.  

ිනශලේශඹ්තභ අශේ ප්රශධලර රහමීඹ ශයෝවල්රට, ප්රහශධශීඹ 
ශඵශවත්ලහරහරට ල් ඉකුත් ශ්තන ආ්තන වුණ ශඵශවත් 
තභයි ශොශඹි්ත ඹ්තශ්ත. ඒ හශේ හතහයණඹක් තුශ අද ථහ 

යනහ, ශේ යශට් ඖධ ිශසඳහදනඹ දිරි්ත්තන ඕනෆ කිඹරහ. 
ඒ ඳසු ිනඹ අවුරුධශදත් ශඹෝජනහ ශහ. ශේ අවුරුධශදත් 
ශඹෝජනහ ය තිශඵනහ. ඒ ිශහ ශේ අඹ ළඹ ශල්නශ  ළඩි 

ශනක් නළවළයි කිඹන එ අඳට කිඹ්තන සිධධ ශනහ. [ඵහධහ 
කිරීභක්] වුද ඒ?  

 
ෙු සුජී නේනසිාංව භවතා 
(ரண்நெறகு சுஜல சசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

රු ඩිරහ්ත ශඳශර්යහ ඇභතිතුභහ. 

 
ෙු තරතා අතුනකෝයර භවත්මිඹ 
(ரண்நெறகு (றந்ற) னர அத்துசகரன) 

(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
ඔඵතුභහ එ්තන. භශේ ඹහළුහ ශ්ත. කිසිභ ප්රලසනඹක් නළවළ. 

ශභතළනට ඕනෆ නේ එ්තන.  

රු ිශශඹෝජය හය බහඳතිතුභිශ, අධයහඳනඹ ව ශෞය 
ඹන අාල ශදශක්භ කිසිභ දියුණුක් ඇති ය්තන, ාර්ධනඹක් 

ඇති ය්තන, ඳළළත්භක් ඇති ය්තන ශනොශයි ඒ අාල ශද 
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ඳහර්ලිශේ්තතු 

ඳත්හ ශන ඹෆභට අලය මුදල් ිනතයක් හර්ෂි ශ්ත 
යනහ. ඊට අභතය ශන කිසි ශදඹක්  ය්තශ්ත නළවළ. අඩුභ 
තයශේ ිනලසිනදයහරට අලය ඳර්ශ ණ ය්තන, ඒ ශියඹ්තට 

අලය ඳවසුේ රඵහ  ශද්තනත් ශභය අඹ ළශඹ්ත කිසිභ 
දිරිළ්තවීභක් සිධධ ශරහ නළවළ. අපි ද්තනහ ඳසු ිනඹ දිනර 
ිනලසිනදයහර ආයහර්ඹරු්තශේ භවහ ළඩ ර්ජනඹ සිධධ වුශණ් 

ශභොද කිඹරහ.  

ශභය අඹ ළශඹ්ත රුපිඹල් මිලිඹන 10ට අඩු හර්ෂි 
ආදහඹභක් රඵන ප්රහශධශීඹ බහ 206ක් වඳුනහ ශන රුපිඹල් 
මිලිඹන 10ට ශඟහවීභ වහ අලය මුදල් ප්රදහනඹ කිරීභට 
ශඹෝජනහ ය තිශඵනහ. අපි වුරුත් ද්තනහ, ිනශලේශඹ්තභ 
රහමීඹ ප්රශධලර තිශඵන ප්රහශධශීඹ බහ ඒ ඳශහත් ඳහරන ආඹතන 
ඳත්හ ශන ඹ්තශ්ත ශඵොශවොභ අභහරුශ්ත ඵ. ඒ ප්රහශධශීඹ 
බහර ආදහඹේ අඩුයි. වළඵළයි ශේ න ශොට අඩුභ තයශේ උහින 
දඩ මුදල් ශවෝ එශවභ නළත්නේ යජශඹ්ත අඹ ිනඹ යුතු මුදල් ශවෝ ඒ 
අඹට රට ශේරහට රඵහ ශද්තශ්ත නළවළ.  

ඒහ රඵහ ශදනහ නේ ඒ අඹට ඒ වහ අමුතුශ්ත ශනත් 
මුදල් ප්රදහනඹ ය්තන ඕනෆ නළවළයි කිඹන එ අපි භතක් 
ය්තනට ඕනෆ.  

 

නිනඹෝජ කායක බාඳතිතුභා 
(குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Hon. Member, you have one more minute. 

 
ෙු තරතා අතුනකෝයර භවත්මිඹ 
(ரண்நெறகு (றந்ற) னர அத்துசகரன) 

(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 

No, I have two minutes. I was given more time.  

රු ිශශඹෝජය හය බහඳතිතුභිශ, ඒ හශේභ 2012 අඹ 
ළඹ ශඹෝජනහලිශඹ්ත ය 18 අණ්ඩ ශේශ  ිශයුතු සිටි 
ශජයසධ භහධයශේ ජ්තට ශභ්තභ රහරු්තට ශභෝටර් යථඹක් 
මිර ජ ළනීභට ශඳොලී යහිත රුපිඹල් රක් 12 ණඹක් රඵහ  ජභට 
ශඹෝජනහ ශහ. ඒ අනු ශජයසධ රහරු්ත වහ භහධයශේ ජ්ත 
1,100ක් අඹදුේ යරහ, 980ක් ේමු ඳරීක්ණඹට ිනහිල්රහ 
තිශඵනහ. ඒ ේමු ඳරීක්ණශඹ්ත 526 ශදශනක් ශතෝයහ ශන 
තිශඵනහ. ඒ ඳවසුභ රඵහ  ජ තිශඵ්තශ්ත,  දළ්ත ශන ශොට 
ඵළාකුරට දළනුත් තිශඵ්තශ්ත 90 ශදශනක් ශනුශ්ත ිනතයයි. 
එතශොට ශේ වහ ිනඹදේ යන මුදර ඉතිරි යන ශඳොලිඹ, 
එශවභ නළත්නේ අඹ ශනොයන ශඳොලිඹට ඩහ දවඳවශශොස 
ගුණඹටත් ඩහ ළඩියි. අපි ඉල්රහ සිටි්තශ්ත ජනතහ ශනොභඟ 
අරි්තන එඳහඹ කිඹහයි.  

වළභදහභ රසන යන භහරහක් ශනළල්රහ, -ශනොශඹකුත් 
ිනධිශ  යන sets ඳහිනච්චි යරහ- ජනතහ ශනොභඟ අරි්තන එඳහ.  
අ හිඟේලි්ත ශඳශශන භහධයශේ ජ්ත ශනුශ්ත ශනභ 
අයමුදරක් ඇති ය්තන කිඹරහ රුපිඹල් මිලිඹන 50ක්  ිනඹ ය අඹ 
ළශඹ්ත ශ්ත ශහ. අද න ශතක් ඒ අයමුදර ඇති ය්තන ඵළරි 
ශරහ තිශඵනහ. 

රු ිශශඹෝජය හය බහඳතිතුභිශ, භට රඵහ දු්ත හරඹ 
අ්ත කිඹරහ ඔඵතුභහ කිඹන ිශහ භභ  ජර්ක ලශඹ්ත ථහ 
ය්තශ්ත නළවළ. වළඵළයි, ඳසු ිනඹ අඹ ළඹට ඩහ ශේ අඹ ළශ  
ශනක් තිශඵනහ. ඵ්තධනහහයඹ ළනත්, ශෞතුහහයඹ 
ළනත් යනඹක්ත් ව්ත යරහ නළවළ. ශභොද, භභ ිනලසහ 
යනහ, මුදල් ඇභතියඹහ වළටිඹට  

 
[මූරානනේ අණ ඳරිදි ඉත් කයන රදී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

දළන ශන ඉ්තන ඇති ඳරිසේ ය ්තන ඵළරි ශච්ය 
ශෞතුහහයඹට මුදල් ශ්ත යරහ ළඩක් නළවළ, ඒ හශේභ එදහ 
ෑම ශන ශොට ඵ්තධනහහයඹටත් ළඩ set ශනහ, ඒ ිශහ ථහ 
යරහ ළඩක් නළවළ; මුදල් ශ්ත යරහ ළඩක් නළවළ කිඹරහ. 
එශවභ හිතපු ිශහ ශ්තන ඇති ඵ්තධනහහයඹයි, 
ශෞතුහහයඹයි ළන ළරකුශේ නළත්ශත්. ඒ ශශේ ශතත් 
වළභදහභ ශඵොරුශ්ත, ශප්රෝඩහශ්ත ශේ යශට් ජනතහ 
යට්ට්තශ්ත නළතු, මුශහ ය්තශ්ත නළතු, ඩිරහ්ත ශඳශර්යහ 
ඇභතිතුභහ කිේහ හශේ දුේඳත් ජනතහ ශනුශ්ත ඉදිරිඳත් ය 
තිශඵන අඹ ළඹක් කිඹරහ අතය කිඹ්තශ්ත නළතු ශේ අඹ ළඹ 
ළන තය ප්රහල ය්තන කිඹහ ඉල්රහ සිටින අතය, ශේ අඹ 
ළශ  කිසිභ ශදඹක් නළවළ, ශේ racing cars ඳදි්තනයි, යර් 
ව්තනයි තිශඵන අඹ ළඹක් වළටිඹට ප්රහල යමි්ත භහ ිශවඬ 
ශනහ. 

 

[අ.බහ. 4.53] 
 

ෙු නයෝවණ දිානාඹක භවතා (ප්රාවන නිනඹෝජ 

අභාතතුභා) 
(ரண்நெறகு சரய றசரரக்க - சதரக்குத்து தறற 

அமச்சர்) 

(The Hon. Rohana Dissanayake - Deputy Minister of 
Transport) 

රු ිශශඹෝජය හය බහඳතිතුභිශ, අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ 
එතුභහශේ යජශ  8ළිශ අඹ ළඹ ඉදිරිඳත් ය ඒ පිිබඵ ශේ 
උත්තරීතය ඳහර්ලිශේ්තතුශේ ිනහද යන ශරහශේ ිනශලේශඹ්තභ 
භටත් යන සල්ඳඹක් ථහ කිරීභට අසථහ රඵහ  ජභ පිිබඵ 
භභ ඔඵතුභහට සතුති්තත ශනහ. ිනශලේශඹ්තභ ශේ යශට් 
ඇභති භණ්ඩරඹ, ඒ හශේභ ඳහර්ලිශේ්තතු භ්තත්රීරු්ත, යහජය 
ආඹතනර ිශරධහරි්ත, ශොවී්ත, ේරු්ත, වදයරු්ත, 
නීතිඥරු්ත, ඒ හශේභ ර්භහ්තතරු්ත, ශශශ 
යහඳහරියි්ත ආ ජ යශට් ජීත් න වළභ පුයළසිශඹක්භ එතු ය 
ශන, අඩු ණශ්ත 15,000ට ළඩි පිරික් එතු ය ශන 
හච්ඡහ ය ඒ අඹශේ අදවස උදවස අනු තභයි රු 
ජනහධිඳතිතුභහ ශභභ අඹ ළඹ ශල්නඹ ස ශශේ.    

රු ිශශඹෝජය හය බහඳතිතුභිශ, ජනහධිඳතිතුභහ මුළු 
යශට්භ දිස්රික්ඹක් දිස්රික්ඹක් හශ්ත ිනහිල්රහ, දිස්රික් 
ේඵ්තධීයණ මිටුරට වබහගී ශරහ, ේ ප්රශධලරට 
ිනහිල්රහ ඒ ේ ප්රශධලර තිශඵන ගුණ සු වඳුනහ ශන 
ශඳොශශොශේ ඳඹ වරහ ඉ්තන ජනතහත් එක් ථහ යරහ, 
ඔවු්තශේ අදවස, උදවස ත්තහ. ඒ අනු තභයි ශේ අඹ ළඹ 
ශල්නඹ ඉදිරිඳත් ශශේ. මීට ඉසශල්රහ හිටපු යහජය 
නහඹශඹෝ, මුදල් ඇභතිරු ශේ ආහයශඹ්ත ටයුතු ශශේ 
නළවළ. ඔවු්ත ශොශම ශීත හභයර ඉ ශන තභයි අඹ ළඹ 
ශල්නඹ - Budget එ - වළදුශේ. ඒ ිශහ එක්ත් ජහති 
ඳක්ශ  භ්තත්රීරු්තට ශේ අඹ ළශ  ශඳොඩි ශනක් 
ශඳශනනහ ඇති.  

යශට් ඉ්තන ුවධධිභතු්ත, උතු්ත, රහරු්ත ඔක්ශෝභ 
එතු ය  ශන, ඒ වළශභෝශේභ අදවස අයශන අඹ ළඹක් වදන 
එ ශරශවසි ඳවසු නළවළ. ඒ ශරශවසි ඳවසු නළති රිඹහ දහභඹ 
රිඹහත්භ ශ නහඹශඹක් තභයි භහි්තද යහජඳක් 
ජනහධිඳතිතුභහ. ශේ අඹ ළඹ ිනහදශ  ජ අශනකුත් ශධලඳහරන 
ඳක් ශඵොශවොභ ිනශේයන ඉදිරිඳත් ශහ, භහි්තද චි්තතනඹ, ඒ 
හශේභ භහි්තද චි්තතන ඉදිරි දළක්භ තුශ තිබූ ශඳොශයෝතදු කිසික් 
ඳසු ිනඹ හරශ  සිධධ වුශණ් නළවළ කිඹරහ.  2001 සිට 2004 
දක්හ යඑ්තපී ආණ්ඩුක් තිුවණහ. අඳට භතයි, අද ඔඹ ථහ 
යන භ්තත්රීතුභ්තරහ එදහ 16/01 යහජය ඳරිඳහරන යක්රශල්ඹ 
ශනහහ. අද ඔවු්ත රුපිඹල් 1,500 ළටුේ ළඩි වීභ ළන ථහ 
ශහ. රු ිශශඹෝජය හය බහඳතිතුභිශ, අද ශේ යශට් 
දහවතයරක්ඹට කිට්ටු ශ්තන යහජය ශේ පිරික් ඉ්තනහ. 

රු ිශශඹෝජය හය බහඳතිතුභිශ, ඒ හශේභ ශේ යශට් 
ඉ්තනහ, ිනරහභ රත්  යහජය ශේයි්ත තත් රක් වඹක් ිනතය. 
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ශේ ශදශක්භ එතු රක් 18ක්, රක් 19ක් ශනහ. යශට් 
ජනවනඹ රක් ශදසීඹයි. වළභ එශොශශොස ශදශනකුශ්තභ 
එක් ශශනකු ශේ යශට් යහජය ශේශඹකු ඵට ඳත් ශනහ.  

එදහ ශභොනහද ශශේ, රු ිශශඹෝජය හය බහඳතිතුභිශ? 
එදහ භවහ බහණ්ඩහහයශ  ශල්ේතුභහ 16/01 දයන යක්රශල්ඹ 
එේහ. 16/01 යක්රශල්ශඹ්ත ශභොනහද කිේශේ? මි්ත ඳසශේ ශේ 
යශට් යහජය ශේඹට කිසිභ  ශශනක් ඵහ ්තශ්ත නළවළ කිඹරහ 
තිුවණහ. ඒ භව නය බහට ඹළේහ, අිශක් තළ්තරට ඹළේහ, 
"යහජය ශේඹට කිසිභ ශශනක් ඵහ ්තන එඳහ"ඹ කිඹරහ. ඒ 
ආණ්ඩු තිුවණහ නේ අද  රක් 5ක්, 6ක් යහජය ශේශ  නළවළ. 
වළඵළයි අද ශේ අඹ ළශඹ්ත රක් 13ට රුපිඹල් 1,500 ණශ්ත 
ළටුේ ළඩි යරහ, ිනරහමිඹ්තට රුපිඹල් 750 ණශ්ත ළටුේ 
ළඩි යරහ, ජලි ර්ජඹ්තට රුපිඹල් 5,000 ණශ්ත  ජභනහක් 
රඵහ ශද්තන ටයුතු යනහ. භහ හිත්තශ්ත ජනහධිඳතිතුභහ 
ශඵොශවොභ  sensitive ිනධිඹට ථහ ශහ කිඹරහයි.  

 
ෙු සුජී නේනසිාංව භවතා 
(ரண்நெறகு சுஜல சசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

sensitive ිනධිඹට? 

 
ෙු නයෝවණ දිානාඹක භවතා 
(ரண்நெறகு சரய றசரரக்க) 

(The Hon. Rohana Dissanayake) 

තමු්තනහ්තශේ ශඳොේඩක් ඉ්තන. තමු්තනහ්තශේට ඳසශේ 

ථහ ය්තන පුළු්ත. ජනහධිඳතිතුභහ ඉතහභ ාශේ ජ ිනධිඹට ථහ 
ශහ. තමු්තනහ්තශේරහට ඉක් නළවළ ශ්ත.  සු දළශන්තශ්ත 
නළවළ ශ්ත.  සු තමු්තනහ්තශේරහට දළශන්තශ්ත නළවළ. ඒ 

ිශහ ළටලුක් නළවළ.  

රු ිශ ශඹෝජය හය බහඳතිතුභිශ, ඒ ආහයඹට 
ජනහධිඳතිතුභහ ටයුතු යනහ. යහජය ශේඹ්තට එශවභ ළටුේ 
ළඩි ශහ. එක්ත් ජහති ඳක්ඹ ශඳෞධලි අාලඹ ළන 

දහත් හිතුශේ නළවළ.  ඔවු්තට ඵරඹ තිශඵන ශොට ශභොශඹ 
තිුවශණ් නළවළ, රු ිශ ශඹෝජය හය බහඳතිතුභිශ. අද ශේහ 
හිශත් තිඹහශන ථහ යනහ. වළඵළයි එදහ ඒ ටයුතු ය්තන 

ශභොශඹ තිුවශණ් නළවළ. ඳහරනඹ යන ශොට ඒ ශධල් තිුවශණ් 
නළවළ.  

භට භතයි, එක්ත් ජහති ඳක් ආණ්ඩු හරශ  

"Regaining Sri Lanka" ශොශ ඳහට භහජඹ ශභොනහද ශශේ 

කිඹරහ. ශේ යට ිනකුණ්තන ථහ  ශශේ. ශේ යට උස ය්තන 
ථහ ශශේ. භභ ජීත් න භහතශල් දිස්රික්ශ  තිශඵන සීිනරිඹ 

උස ය්තනයි, ිනකුණ්තනයි ටයුතු ශශේ. ශේ යශට් එශවභ 
ටයුතු ශ යුඹක් තිුවණහ. අද ඒ ට්ටිඹ ාර්ධනඹ ළන ථහ 
යනහ. එදහ දස සිඹශ  ළඩටවන ආහ භට භතයි. ළලි 

ළටඹක් ඳහයට දහ්තන ඵළරි වුණහ. හුනු ටික් හ්තන ඵළරි වුණහ. 
අද එශවභ ට්ටිඹ ාර්ධනඹ ළන ථහ යනහ. අපි ඉතහභ 
ඳළවළදිලි කිඹ්තන ඕනෆ- [ඵහධහ කිරීේ] කිඹ්තන, කිඹ්තන.  

 
ෙු දඹාසිරි ජඹනේකය භවතා 
(ரண்நெறகு ரசறநற ஜசசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඔඵතුභහ හරුක් හ්ත හශේයි. 

 
ෙු නයෝවණ දිානාඹක භවතා 
(ரண்நெறகு சரய றசரரக்க) 

(The Hon. Rohana Dissanayake) 

ශඵොශවොභ සතුතියි. ඔක්ශොභ අඹ හ්තරහ තභයි.  

රු තරතහ භ්තත්රීතුමිඹිශ, ඔඵතුමිඹ ඹ්තන එඳහ. ඔඵතුමිඹ 

හරිඹක් ළන ථහ ශහ. හරිඹක්   ශනොශයි, ඔඵතුමිඹ ඕනෆභ 
ශදඹක් ඉල්ලුශොත්  ජනහධිඳතිතුභහ ශදයි. බඹ ශ්තන එඳහ. 
ඉල්රන  ඕනෆභ ශදඹක් ජනහධිඳතිතුභහ ශදනහ. එශවභ 
ජනහධිඳතියශඹක් අපිට ඉ්තශ්ත. හරිඹක් ශනොශයි, ශන 

ශදඹක් ඔඵතුමිඹ ිනහිල්රහ ජනහධිඳතිතුභහශ්ත ඉල්ර්තන. එතුභහ 
 ශනො ජ ඉ්තනහද කිඹරහ ඵර්තන. වළඵළයි ඔඵතුමිඹශේ 
නහඹතුභහට ඒ ය්තන ඵළවළ. ඉල්රන වළභ ශදඹක්භ එතුභහට 

ශද්තන ඵළවළ. ඔඵතුමිඹ ිනහිල්රහ ඕනෆභ ශදඹක් 
ජනහධිඳතිතුභහශ්ත ඉල්ලුශොත් භහ ද්තනහ සිඹඹට සිඹඹක්, 
ජනහධිඳතිතුභහ ඔඵතුමිඹට එඹ ශදනහඹ කිඹරහ. ඒ හරිඹ 

ශනොශයි. 

 
ෙු තරතා අතුනකෝයර භවත්මිඹ 
(ரண்நெறகு (றந்ற) னர அத்துசகரன) 

(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
රු ිශශඹෝජය ඇභතිතුභිශ, ඔඵතුභහ ශක්්තති ්තන එඳහ. භහ 

කිේශේ ඔඵතුභහ අමීර් හ්ත හශයි කිඹරහයි. 

 
ෙු නයෝවණ දිානාඹක භවතා 
(ரண்நெறகு சரய றசரரக்க) 

(The Hon. Rohana Dissanayake) 

ඔතළන ලහරුක් හ්ත, අක්ශේ ඒ ඔක්ශෝභ ඉ්තනහ ශ්ත. භ 
න අඹත් ඉ්තනහ.  

රු ිශශඹෝජය හය බහඳතිතුභිශ,  ිනශලේශඹ්තභ ශේ අඹ 

ළඹ ඉදිරිඳත්  ශශේ ශභශතක් ඳළළති ේප්රදහශඹ්ත ටික්  
ඵළවළය ිනහිල්රහයි. ඒ ිශහ එ ඳහයටභ ශඩිඹ පිටි්ත ශදන 
ශධල්, භල්ර පුයහ ශදන ශධල් ශේ අඹ ළශ  නළවළ. වළඵළයි  

මුළු යශට්භ ශොින ජනතහ ආයණඹ වුණු, මුළු යශට්භ 
ේරු්ත ආයණඹ වුණු, මුළු යශට්භ ඳහල් දරු්ත ආයණඹ 
වුණු, ිනලසිනදයහර ශියඹ්ත ආයණඹ වුණු, ශටි්ත කිඹනහ 
නේ  මුළු යටභ ආයණඹ ය ත්ත අඹ ළඹක් තභයි ශේ ඉදිරිඳත් 

ය තිශඵ්තශ්ත. මිිශසසු්තශේ වදත ළශවන යහඹ දළන ත්ත 
ශඳොශශොශේ ඳඹ වරහ ඉ්තන නහඹඹකු ලශඹ්ත, මුදල් 
ඇභතියඹකු ලශඹ්ත තභයි එතුභහ ශේ අඹ ළඹ ඉදිරිඳත් ශශේ.   

ශේ අඹ ළඹට අනු යහජය ආදහඹභ රුපිඹල් ිලලිඹන 
1,277.9කුත්,  ිනඹදභ 1,785.4කුත් නහ. ඒ හශේභ අඹ ළඹ 
හිඟඹ ිලලිඹන 507.4ක් නහ. දළ්ත ශේ ප්රභහණඹත් එ්තන එ්තන 

අඩු ය ශන තිශඵනහ.  2015 න ශොට අඹ ළඹ හිඟශ   
ඳයතයඹ ශඵොශවොභ අඩු ය ශන, ආදහඹේ ළඩි ය ශන, 
අඳනඹන ආදහඹේ ළඩි ය ශන, ආනඹන ිනඹදේ අඩු ය ශන 

-[ඵහධහ කිරීභක්] 

 
නිනඹෝජ කායක බාඳතිතුභා 
(குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! The Hon. Deputy Speaker will now 

take the Chair. 
  
අනතුු නිනඹෝජ කායක බාඳතිතුභා මූරානනඹන් ඉත් 

වුනඹන්, නිනඹෝජ කථානාඹකතුභා [ෙු චන්දිභ වීයක්නකොඩි භවතා] 
මූරානාරූඪ විඹ. 

 

அன்தறநகு, குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள் 

அக்கறரசணத்றணறன்ந அகனச, தறறச் சதரரகர் அர்கள் 

[ரண்நெறகு  சந்ற வீக்தகரடி] மனம கறத்ரர்கள். 

Whereupon MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES  left 

the Chair, and  MR. DEPUTY SPEAKER  [THE  HON. CHANDIMA 

WEERAKKODY]   took the Chair. 
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ඳහර්ලිශේ්තතු 

නිනඹෝජ කථානාඹකතුභා 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

රු ිශශඹෝජය ඇභතිතුභහ ථහ ය්තන. 

 
ෙු නයෝවණ දිානාඹක භවතා 
(ரண்நெறகு சரய றசரரக்க) 

(The Hon. Rohana Dissanayake) 

රු ිශශඹෝජය ථහනහඹතුභිශ, ඔඵතුභහ ශේ අසථහශේ ජ  
මරහනඹට ඳළමිමේභ ළන භහ තුටු නහ. ිනශලේශඹ්තභ භහ 

ථහ යශන ආපු ිනධිඹට ඳසු ිනඹ හරඹ තුශ අඳ යජඹ රඵහ 
ත්ත ජඹරවණ ඉතහ ිනලහර ප්රභහණඹක් තිශඵනහ. අපි ඒ එකි්ත 
එ අයශන ඵළලුශොත්, අශේ ආර්ථි ර්ධනඹ ඳසු ිනඹ අවුරුධද 

ව ඊට ඉසශල්රහ අවුරුධද දිවහ ඵරපුහභ සිඹඹට 5 සිට සිඹඹට 
8 දක්හ ළඩි ශරහ තිශඵනහ. ඒ හශේභ ඒ පුධර ආදහඹභ  
භට භත ිනධිඹට 2004  ජ ශඩොරර් 836ක්,  840ක් ඳභණ තිුවශණ්. 

අද එඹ ශඩොරර් 2,800 ඉක්භහ ඹන ඒ පුධර ආදහඹභක් ඵට 
ඳත් ය්තන අලය ටයුතු ය තිශඵනහ. [ඵහධහ කිරීභක්] 2004 
 ජ ශඩොරර් 836යි. අවුරුදු 50 හරඹක් තුශ ශඩොරර් 836ක් දක්හ 
ඳභණක් ළඩි වීභත්, ඳසු ිනඹ අවුරුදු 05 තුශ ජ එඹ ශඩොරර් 2,000 

ඉක්භහ ඹහභත් ා්තදනඹ ය ඵරපුහභ  ඉතහභ ශේත් 
ාර්ධනඹක් අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ  ශේ යට  බහය ත්තහට 
ඳසශේ ඇති ශරහ තිශඵනහ කිඹහයි භහ හිත්තශ්ත. ඒ ඉතහ 

ඳළවළදිලි කිඹ්තන ඕනෆ.  

රු ිශශඹෝජය ථහනහඹතුභිශ, ඒ හශේභ භට භත 
ිනධිඹට ඳසු ිනඹ හරශ  උධධභනශ  ප්රතිලතඹ 27 ඉක්භහ ිනඹහ. 

ිනකිකිඹහශේ ප්රතිලතඹ  27, 28 ඉක්භහ ිනඹහ. අද ිනකිකිඹහශේ 
ප්රතිලතඹ  5යි. උධධභනශ  ප්රතිලතඹ  7යි. අද ඒ දසි්ත ද 
අඩු යශන තිශඵනහ. ශේ උධධභනඹ අඩු ශ්තන ශවේතු 

ශභොක්ද? යශට් ජහති ිශසඳහදනඹ ළඩි ශමි්ත ඳතිනහ. 
[ඵහධහ කිරීභක්] රු සුජී ශේනසිාව භ්තත්රීතුභිශ, ඒ ඔඵතුභහශේ 
ණ්ත ශ්ත.  ඒහ ඔඵතුභහශේ ණ්තහිරවු ශ්ත. භභ කිඹ්තශ්ත 
භව ඵළාකුශේ ණ්තහිරවු,   ඔඵතුභහශේ ණ්තහිරවු ශනොශයි.   

රු ිශශඹෝජය ථහනහඹතුභිශ, ඒ හශේභ අඹ ළඹ හිඟඹ 
සිඹඹට 10 සිට සිඹඹට 8 දක්හ අඩු ය ශන තිශඵනහ. ජහති 
ආදහඹභ දිවහ ඵළලුහභ ශඳශනනහ, සිඹඹට සිඹඹක් ඉක්භ ව 

යජශ  ණඹ සිඹඹට 80 දක්හ අඩු යශන තිශඵනහඹ කිඹරහ. ඒ 
හශේභ ිනශධල ාචිතඹ US Dollars  ිලලිඹන 07 ඳභණ තිඹහ 

ශන ඹ්තනට අද යජඹට පුළු්ත ශරහ තිශඵනහ. ශේ යශට් 

ිනශධල ාචිතඹ මීට ශඳය එළිශ අඹ තිුවශණ් නළවළ. අද ඒ 
සථහය ය ්තන පුළු්ත  ශරහ තිශඵනහ. එ ඳළත්තකි්ත 
ශෝලීඹ ලශඹ්ත  ශනොශඹක් ප්රලසන තිුවණහ; ශධලගුණි ළටලු 

තිුවණහ; හරගුණි ළටලු තිුවණහ; භළද ශඳයදි යටර  තිුවණු 
ළටලු ිශහ  ශතල්ර මිර උච්යහයනඹ වීේ තිුවණහ. ශේහ 
ඔක්ශෝභත් එක්යි ශේ යශට් ආර්ථි සථහයත්ඹක් ඇති ය 

්තන යජඹට වළකිඹහ රළිලරහ තිශඵ්තශ්ත.  

ඒ ඔක්ශෝටභ ඩහ නීතිඹ වහ හභඹ ආයක්හ කිරීභ 
ශනුශ්ත අධහනඹ ශඹොමු ය තිශඵනහ. භෆත දින ජ භහතය 
ඹුරුපිටිශ  ඉදි ශ අිනභාර සුවන භධයසථහනඹ ිනෘත 

ශහ. යණ ිනරු ේභහන ශේ යශට් ඇති ශහ. යණ ිනරු ඵරශේඹ 
ඇති ශහ. ඳායභවහ ඵරශේඹ ශනුට ේ භවහ ඵරශේඹක් 
ඇති ය තිශඵනහ. රු ඩිරහ්ත ශඳශර්යහ ඇභතිතුභහ කිඹනහ 

හශේ පිට යට ශේඹ යන අඹ අද ඒට එතු ය ශන 
තිශඵනහ. ශඳෞධලි අාලඹ ඒට එතු ය ශන තිශඵනහ. 
ිනශලේශඹ්ත යණ ිනරු ශේහ අධිහරිඹට රුපිඹල් මිලිඹන 1,000ක් 

 ශේ තහශේ රඵහ  ජරහ, යුධධශ  ජ ආඵහධිත වුණු යණ ිනරු්ත, 
යුධධශ  ජ මිඹ ිනඹ යණ ිනරු්තශේ ඳවුල්ර අඹ තිශ ශරහ නළවළ 
කිඹන එ, ඔවු්ත එක් යජඹ ඉ්තනහ, ඔවු්ත එක් ශේ යශට් 

ජනතහ ඉ්තනහ කිඹන එ ශඳ්තනුේ යරහ තිශඵනහ. ඒ 

ේඵ්තධශඹ්ත ිනලසහනීඹ ඵක් ඇති යරහ තිශඵනහ. අය 
හථහක් තිශඵනහ ශ්ත, "ආශයෝයහ ඳයභහ රහබහ - ාතුට්ඨි 
ඳයභා ධනා, ිනලසහහ ඳයභහ ඥහතී......." කිඹරහ. ඒ අනු 
ිනලසහ්තතභ යහජය නහඹශඹක් අද අඳට ඉ්තනහ රු 

ිශශඹෝජය ථහනහඹතුභිශ.  

එදහ එශවභ හිටිශ  නළවළ. ිනලසහ්තත නෆදෆශඹක් හිටිශ  
නළවළ. ඒ හරශ  හිටපු භවය නහඹයි්ත භඟ ථහ ය්තන 

ඵළවළ. අදත් එශවභයි. අඳට ිනතයක් ශනොශයි, ඒ ඳක්ශ  අඹටත් 
ිනහි්ත ථහ ය්තන ඵළවළ.  

රු ිශශඹෝජය ථහනහඹතුභිශ, අපි ිනශලේශඹ්ත ශේ 

ාර්ධනඹ දිවහ ඵර්තන ඕනෆ. එතුභ්තරහ  racing cars ළන 

ථහ යනහ. රු ිශශඹෝජය ථහනහඹතුභිශ, භභ හිත්තශ්ත 
යටට රීඩශඹෝ -භයික් ටයි්ත ශ්තන පුළු්ත, සටීේ ශෝ 

ශ්තන පුළු්ත- භවහ ධනඹක්; asset එක්,  ේඳතක් කිඹරහයි. 

ශවට අිශධදහ racing carsර ඵදු අඩු ශහභ -ශේ යශට් රීඩහ 

බහණ්ඩරට ඵදු නළවළ, අපි මීට ලි්ත ඒහශ  ඵදු අඩු යරහයි 

තිශඵ්තශ්ත- කිසිඹේ ශශනක් racing car  එක් ශනළිනත් ඔහු 

ජහතය්තතයඹට ිනශඹොත් ඒ අශේ යටට ේඳතක්. අනහත 
ේඳත් එන ිනධිඹට තභයි ශේ අඹ ළඹ වදරහ තිශඵ්තශ්ත. රු 

ිශශඹෝජය ථහනහඹතුභිශ, අද රිට් ණ්ඩහඹභ ළන ඵර්තන. 
ශේහ ිනශේයනඹට රක් ය්තන ශනොශයි ඕනෆ, ශේහ පිිබඵ 
ඳළවළදිලි දකි්තන පුළු්ත භනක් වදහ ්තනයි ඕනෆ. සතුතියි. 

 
[අ.බහ. 5.05] 

 
ෙු (වද) යනම්න ඳතියණ භවතා 
(ரண்நெறகு (மத்ற கனரறற) சஷ் தற) 

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 

රු ිශශඹෝජය ථහනහඹතුභිශ, එක්ත් ජනතහ ිශදවස 
්තධහන යජශ  08 ළිශ අඹ ළඹ ශල්නඹ අතිරු භහි්තද 

යහජඳක් ජනහධිඳතිතුභ්ත ිනසි්ත ශේ උත්තරීතය බහට ඉදිරිඳත් 
යරහ, ඒ පිිබඵ ශදන ය කිඹවීශේ ිනහදඹ ඳළළත්ශන ශේ 
අසථහශේ ජ, හල්ර දිස්රික්ඹ ිශශඹෝජනඹ යන ිශශඹෝජය 

ථහනහඹතුභහ මරහනශ  සිටින ශේ අසථහශේ බහ අභතහ 
යන කිහිඳඹක් ප්රහල කිරීභට අසථහ රළබීභ පිිබඵ භභ 
ඉතහභ ්තශතෝඹට ඳත් ශනහ.  

අද උදෆන සිට ශේ බහශේ ශ ථහ දිවහ ඵරපුහභ 

ශඵොශවොභ ඳළවළදිලිභ භෆත ඉතිවහශ  ශරෝශ  ඇති වුණු 
අර්ුවදහරී තත්ත්ඹත් එක්, ඇශභරිහශේ, යුශයෝඳශ  ඇති 
වුණු ආර්ථි අඳහතඹත් එක්, ිනශලේශඹ්තභ භළද ශඳයදි, 

ලිිලඹහ, සිරිඹහ, ඉයහඹ ව ඉයහනඹ ඇතුළු යටර ඇති වුණු 
ළටලුහරී තත්ත්ඹත් එක් අශේ ආර්ථිඹට ඍණ ඵර ඳෆභක් 
ඇති ශරහ, ිනිනධ අර්ුවද භළධශධ ඉදිරිඹට ඹන ආර්ථිඹ ශවො, 

සුඵදහයී, ධනහත්භ චි්තතනඹක් ශේ යටට ඉදිරිඳත් යරහ, අශේ 
ආර්ථිඹ ශවො ලක්තිභත් ඳදනභ පිහිටුරහ, සිඹඹට 7ට ඩහ 
ළඩි ආර්ථි ර්ධන ශේඹක් රඵහ ්තනට ජනතහශේ 

ඳළත්ශත්ත ඵරරහ, ජනතහහ ජ, භහන හිතහ ජ ටයුතු ශ 
ආණ්ඩු තත් ඉදිරි පිඹයක් වළ ටිඹට අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ 
ඉදිරිඳත් ශ ශේ අඹ ළඹ ශල්නඹ පිිබඵ අශේ ශුබහශිාන 

එතුභහට පුද ය්තනට ළභළතියි. 

රු ිශශඹෝජය ථහනහඹතුභිශ, 1994 ශඳොදුජන එක්ත් 
ශඳයමුණු යජඹ ඵරඹට ඳත් වුණහට ඳසු ශේ යශට් දුක් ිනඳින ේ 
භට්ටශේ ජනතහ ශනුශ්ත සථහඳනඹ ය්තනට ශඹදුණු ළඩ 

පිිබශශ තත් ලක්තිභත් එක්ත් ජනතහ ිශදවස ්තධහන යජඹ 
2004 ඵරඹට ඳත් ශරහ ඉදිරිඹට ශන ඹන ශේ ශභොශවොශත් ජ 
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ඳසු ිනඹ හර හනු හශේභ භෆත ඉතිවහශ  ජත් ඳහල් 

දරු්ත ශනුශ්ත ිනශලේ සුඵහධන ළඩටව්ත රිඹහත්භ 
ය්තනටත්, ඒ හශේභ ඳසු ිනඹ අවුරුධශධ අඹ ළඹ ශල්නශඹ්ත 
භෘධධි වනහධහයඹ ශර ඳවුරට අභ ලශඹ්ත රුපිඹල් 
1,000ක් රඵහ ශද්තනටත්, ශේ යශට් ඹසත අේභරහ තහත්තරහ 

ශනුශ්ත ළඩිහිටි  ජභනහ රුපිඹල් 1,000 අභ මුදරක් දක්හ 
ළඩි ය්තනටත් එතුභහ ටයුතු ශහ.  

රු ිශශඹෝජය ථහනහඹතුභිශ, ඒ හශේ භෆත ඉතිවහශ  

ශඵොශවොභ ථහ ඵවට රක් වුණු, භෆත ඉතිවහශ  ජ ිනලහර 
අහධහයණඹට ශොදුරු වුණු 1980 ජලි ර්ජයි්ත ශනුශ්ත 
රුපිඹල් 5,000  ජභනහක් රඵහ ශද්තනත් එතුභ්ත ශ ඒ 

උත්තරීතය හර්ඹ පිිබඵ අශේ ශෞය පර් සතුතිඹ එතුභ්තට 
ශේ අසථහශේ ජ පුද ය සිටිනහ. ශරෝශ  භෆත ඉතිවහශ  
දියුණු වුණු අශේ අට රහඳශ  චීනඹ ව ඉ්තදිඹහ ළන 

ඵළලුහට ඳසු ඒ යටරට ශේත් දියුණුක් රඵහ ්තනට 
ඉවල් වුශණ් ඒ යටර භහන ේඳතඹ කිඹන හයණඹ අපි 
ශඵොශවොභ ඳළවළදිලි ද්තනහ.  

රු ිශශඹෝජය ථහනහඹතුභිශ, අශේ යශට් තිශඵන ඉවශභ 

ේඳත, උඳරිභශඹ්ත අපි බහිනත ශ යුතු ේඳත තභයි ශේ යශට් 
භහන ේඳත. භභ හිත්තශ්ත අශේ අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ 
පුශයෝථනඹ ශ ිනධිඹට සිඹඹට 7.5 ආර්ථි ර්ධන ශේඹ 

ශේ අවුරුධශධ ඳත්හ ශන ඹ්තන ඳභණක් ශනොශයි, ශේ 
ආර්ථි ර්ධන ශේඹ ඳසු ිනඹ අවුරුදු ශදශක් හශේ සිඹඹට 
8ට, සිඹඹට 9ට අයශන ඹ්තන නේ අපි ශ යුතු ළදත් 

ර්තයඹක් තිශඵනහ. ඒ ර්තය තභයි ශේ යශට් භහන ේඳත 
ාර්ධනඹ කිරීශේ ටයුත්ත. භභ හිත්තශ්ත ඒ ශනුශ්ත ිනිනධ 
අභහතයහාල වයවහ ශවො ප්රතිඳහදන ළරසිරහ තිශඵන ශභොශවොත, 

ශේ යශට් රභ ඵරහඹට හර්ෂි රක් 3ට ආ්තන තරුණ 
පිරික් එතු න ශභොශවොත, ඔවු්තශේ ෘත්තීඹ වළකිඹහ ඉවශ 
නා්තනට, බහහ දළනුභ ප්රගුණ ය්තනට,   ිනශලේශඹ්තභ අශේ 

ර්භහ්තත අධි තහක්ණි ර්භහ්තත අාලඹට තභ ශඹොමු ශරහ 
නළති ිශහ ශේ යශට්, ශේ ශරෝශ  ඇති කිකිඹහ අසථහ වහ 
තහක්ණි දළනුභ ඉවශ නාරහ ශේහ අාලශඹ්ත ශවො ශේහක් 
ඳඹ්තන අලය ඳසු තරඹ ස ය ළනීශේ කීභ අඳට 

තිශඵනහ. ඒ ශනුශ්ත ිනිනධ ෘත්තීඹ පුහුණු ආඹතන භඟි්ත ව 
ිනලසිනදයහර භඟි්ත ශභයටට ිලහි යන උඳහධිධහරි්ත ශේ 
ශරෝශ  තිශඵන ශශශ ශඳොශ තත්ත්ඹ්ත එක් ඇති කිකි 

යක්හ අසථහ වහ ශඹොමු ය ළනීභ පිණි අශේ ඳහධභහරහ්ත 
ශනස ය ත යුතු තිශඵනහ.  

රු ිශශඹෝජය ථහනහඹතුභිශ, ශේ ශරෝශ  ශේහ වහ 

ඵළදුණු කිකී යක්හ අසථහ වහ -ායහය ර්භහ්තතඹ ශේහ, 
ඉදි කිරීේ අාලඹ ශේහ, තහක්ණ අාලඹ ශේහ, ිනිනධ ඉදි කිරීේ වහ 
ඵළඳුණු සහබහින ේඳත් ර්භහ්තත ශේහ, ඳරියඹ භඟ ඵළදුණු 

අාල ශේහ, බහහභඹ වළකිඹහ්ත ප්රගුණ යන Business Process 

Outsourcing  ඹටශත් ිනිනධ යටලි්ත රළශඵන යහඳහය ශභයට 

සථහඳනඹ කිරීභ වහ ශේහ- අශේ දරු්ත පුහුණු ය ළනීභ 

ශ යුතුයි. 

ඒ ශනුශ්ත අපි ිනශලේ අධහනඹක් ශඹොමු ය ටයුතු ශ 
යුතු තිශඵන යුඹක් තභයි ශේ හනු. ඒ පිිබඵ අශේ 
අධහනඹ ශඹොමු යන අතශර්, අශේ භහන ේඳත ාර්ධනඹ 

යරහ ශේ යශට් ආර්ථි ර්ධන ශේඹ ඉවශට ශන ඹ්තන 
ටයුතු යන අතශර් අතිරු ජනහධිඳතිතුභ්තට අපි ශඵශවින්තභ 
සතුති්තත ශනහ.  

රු ිශශඹෝජය ථහනහඹතුභිශ, ශේ අඹ ළශඹ්ත ශේ යශට් 
ජීනහලිඹ ඵඳු වුණු ෘෂි ර්භහ්තතශ  දියුණු ශනුශනුත් 

ිනලහර වන රහ ශද්තන, ශේ යශට් ෘෂි ආර්ථිඹ ලක්තිභත් 

ය්තන ිනලහර ප්රතිඳහදනඹක් -පිරිළඹක්- ශ්ත ය තිශඵනහ. 
ශේ යට ිශදව රළුවහට ඳසු භවහභහනය ඩී.එස. ශේනහනහඹ 
භළතිතුභ්තශේ හරශඹ්ත ඳසු ෘෂි ර්භහ්තතශ  දියුණු 
ශනුශ්ත ළඩිභ ළඩ ශොටක් ශශේ ශඳොදුජන එක්ත් 

ශඳයමුණු ආණ්ඩුයි -එක්ත් ජනතහ ්තධහන ආණ්ඩු- කිඹන 
හයණඹ අඳට ඉතහභ ිශර්බඹ ප්රහල ය්තන පුළු්ත. 

රු ිශශඹෝජය ථහනහඹතුභිශ, ඈත ේ ිශඹේ ේර ඇශ 

ශේලි ළපුහ, හරි භහර් ශඹෝජනහ ක්රභ රිඹහත්භ ශහ, ිලත්තය 
වී ටි ශනොමිශල් දු්තනහ, ෘෂි යහඹන ශනොමිශල් රඵහ දු්තනහ, 
වීරට වති මිරක් රඵහ දු්තනහ, වී අශශින භණ්ඩරඹ නළත 

සථහඳනඹ ශහ. ඒ ිනතයක් ශනොශයි,  නළත හ කිරීභ වහ  
තරුණ තරුණිඹ්ත අතය ඉඩේ ශඵදහ  ජරහ කුරුඳු ඳළශ ටි 
ශනොමි ශල්  ජරහ, යඵර් ඳළශ ටි ශනොමි ශල්  ජරහ, ශත් ඳළශ ටි 

ශනොමිශල්  ජරහ ෘෂි ර්භහ්තතඹ ශනුශ්ත දළළ්තත ශේහක් 
ඳසු ිනඹ හරශ  ඉටු ශහ. ේ භට්ටශේ ජ ඒ  ජනතහශේ 
ප්රතියහයලි්ත අපි ඒ ඵ ද්තනහ.  ශේ යශට් අඳනඹන ෘෂිර්භඹ 
ශනුශ්ත රළශඵන ආදහඹශභ්ත,  ශත් හශ්ත රළශඵන 

ආදහඹශභ්ත, ශේ යටට යඵර් ශනුශ්ත රළශඵන හර්තහත 
ආදහඹශභ්ත, ඳසු ිනඹ හර හනුශේ ිනලහර ළමි ජනතහක් 
තමු්තශේ ආර්ථිඹ ලක්තිභත් ය ශන භධයභ ආදහඹේ රඵන 

තත්ත්ඹට ඳත් වුණහ. ඒ අපිට ිනලහර තුටක්.  

ෘෂිර්භහ්තතඹ දියුණු ය්තන ටයුතු යනහ හශේභ 
ඉදිරි හර හනු තුශ ජ ශේ යටට, ජහති ආර්ථිඹට සිිනල් 

යුධධශඹ්ත ඳසු ිනලහර දහඹත්ඹක් රළුවණු උතුරු නළ ශඟනහිය 
ඳශහත්ර ෘෂි ර්භහ්තතඹ දියුණු කිරීභ ශනුශ්ත 
ඹහ්තත්රීයණඹ ළඩි ය ශවො පරදහයීතහඹක් රඵහ ශන 

ඉදිරිඹට ඹහභ වහ අපි න මුහුණුයකි්ත අශේ ෘෂි 
ර්භහ්තතඹ දියුණු ශ යුතුයි කිඹන හයණඹ භහ ශේ 
අසථහශේ ජ ප්රහල යනහ. ිනශලේශඹ්තභ පරදහයිතහඹ ළඩි 

ය ශන ශඳය අසනු තහක්ණශඹ්ත, ඳසු අසනු 
තහක්ණශඹ්ත ශේ යශට් ෘෂි ර්භහ්තතශ  පරදහයීතහඹ ඉවශ 
නාහශන අපි ශේ යශට් ිශසඳහදනඹ යන  ශොිනඹහට ශවො 
මුදරක් රඵහ ශදනහ හශේභ ඳහරිශබෝිනඹ්ත ආයක්හ ය ශන 

අතිරික්තඹ පිටයට ඹ්තන, සුළු අඳනඹන ශබෝ අාලශඹ්ත ිනලහර 
ාර්ධනඹක් රඵහ ්තන අපි ළරසුේ වත ටයුතු ය 
තිශඵනහ.  

රු ිශශඹෝජය ථහනහඹතුභිශ, ශේ අසථහශේ ජ ථිඹ්ත 
කිහිඳ ශඳොශක් අධහනඹ ශඹොමු ශ ශේ යශට් ශශශ ශලේඹ 
පිිබඵ සුළුශ්ත අදවස කිහිඳඹක් ප්රහල ය්තන  භභ ශටි 

හරඹක් ශඹොමු යනහ. ඳසු ිනඹ ර් කිහිඳඹ පුයහට අශේ 
අඳනඹනඹ්ත දිරිභත් ශරහ අඳනඹන ආදහඹභ ළඩි වුණත් ශේ 
යටට පිට යටි්ත ශ්තන භවය ඵඩු බහණ්ඩ ිශහ ශභයට 

ආනඹනඹ්ත සිඹඹට 60කි්ත ළඩි ශරහ ශශ  ශලේඹ පිිබඵ 
සුළු ළටලුක් භතු ශරහ තිුවණහ.  ශභයට ිශසඳහදනඹ ශ වළකි, 
දළනට ශභයට සීමිත ිශසඳහදනඹ ශශයන භවය ්රය  
ිනශලේශඹ්තභ එශලු ඳරතුරු ළිශ ්රය ශභයටට ිනලහර ශර 

ආනඹනඹ ශශයනහ. කිරි පිටි ිනලහර ශර ආනඹනඹ 
ශශයනහ. ශභයටට අතයලය  ශනොන ිනදුලි උඳයණ ඇතුළු 
භවය ්රය ිනලහර ශර ආනඹනඹ ශශය නහ. ශභයටට සීිශ 

ිනලහර ප්රභහණඹක් ආනඹනඹ ශශයනහ. ශඳොශවොය ිනලහර 
ප්රභහණඹක් ආනඹනඹ ශශයනහ.  

ශේ රු බහශේ ජ ථි භවත්රු්ත ශඳ්තහ දු්ත ආහයඹට 

ශභයටට ශඳො ශවොය ශ්තවීභ වහ ශඳොශවොය වනහධහයඹ  
ශනුශ්ත රුපිඹල් ිලලිඹන 40ට ආ්තන මුදරක් ළඹ 
යනහ. සීිශ ආනඹනඹ ශනුශ්ත රුපිඹල් ිලලිඹන 55ක් ළඹ 
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යනහ. කිරිපිටි ආනඹනඹ ශනුශ්ත ඊට ඩහ ළඩි මුදරක් ළඹ 
යනහ රු ිශශඹෝජය ථහනහඹතුභිශ. ශේ මුදර එතු ශහට 
ඳසු අපිට ශඵොශවොභ ඳළවළදිලි ශඳශනනහ, රුපිඹල් ිලලිඹන 

250ට ඩහ ළඩි දළළ්තත ධනස්තධඹක් ශේ යශට් ිශසඳහදනඹ 
ශ වළකි ්රය ශනුශ්ත පිට යට ඹනහඹ කිඹන එ. ශධශීඹ 
කිරි ිශසඳහදනඹ ළඩි ය්තනට, ශධශීඹ සීිශ ිශසඳහදනඹ ළඩි 

ය්තනට ටයුතු ශ යුතුහ හශේභ හඵිශ ශඳොශවොය 
ිශසඳහදනඹ ළඩි දියුණු යරහ ශේ යශට් ශඳොශවොය පුළු්ත තයේ 
ිශඳදහ ළනීභ වහ අලය ඳදනභ හ ත යුතුයි කිඹන 

හයණඹ භහ ශේ අසථහ ශේ ව්ත යනහ.  

ශභ්තන ශේ රුණු ශවොඳි්ත ාරනඹ ය ශන ශේ 

ශනුශ්ත යහජය අාලශ  හශේභ ශඳෞධලි අාලශ  

දහඹත්ඹ  රඵහ ශන යහජය අාලශ ත් ශඳෞධලි අාලශ ත් 
වශඹෝගීතහශඹ්ත ශේ යශට් දශ ජහති ිශසඳහදනඹ ඩහ ඉවශට 

ශන ඹ්තනට ටයුතු ශ යුතුයි. ඉතහභ ශීඝ්රශඹ්ත දියුණු න 

චීනශ  ආර්ථිඹත් එක්, ඉතහභ ශීඝ්රශඹ්ත දියුණු න 

ඉ්තදිඹහශේ ආර්ථිඹත් එක් ඵධධ ශරහ අශේ යශට් ආර්ථිඹ 

සිඹඹට 8ට ඩහ ළඩි ර්ධන ශේඹකි්ත ඳත්හශන ිනහි්ත 

තිශඵනහ. 

ශේ ය ශට් දුගී දුේඳත් ජනතහට භෆත ඉතිවහශ  ජ  රඵහ දු්ත 
දළළ්තතභ ාර්ධන ප්රතිරහබ තුිබ්ත  ෆභ ිශටභ ිනදුලිඹ රඵහ 

දු්තනහ හශේ,  ිශහ ිනලහර ප්රභහණඹට ඳහනීඹ ජර ඳවසු රඵහ 

දු්තනහ හශේ ඈත ේ දනේර භාභහත් ාර්ධනඹ යරහ,  

දළළ්තත අධිශේගී භහර් වයවහ  ේ නය ඹහ ශහ හශේ ඉදිරි 

හර හනුශේ ජත් ශේ දළළ්තත ඹටිතර ඳවසුේ ාර්ධනශ  

ප්රතිරහබ  ේ භට්ට ශේ ජනතහට  රඵහ  ජ අඳට ශේ යට ආසිඹහ ශේ  

ආලසයර්ඹඹ ඵට ඳත් ය්තන ඳභණක් ශනොශයි ශේ යට  
ආසිඹහශේ ඩහත්භ ආර්මේඹ යට  ඵට ඳත් යරහ  අශේ යශට් 

ජනතහට ඊශ ට ඩහ  ශවො  ශවට දක්  රඵහ  ශද්තනට අ ශේ  

යජඹ ටයුතු යනහ.  අපි ශඵොශවොභ ඳළවළදිලි ද්තනහ,  ඒ 

හශේභ අශේ වදතට තට්ටු යරහ ඇහුශොත් කිඹහින,  ශේ යශට් 

ජීත් ශන ජනතහ ර් 2000  ජ ජීත්  වුණහට ඩහ අද ශවොඳි්ත  

ජීත් ශන ඵ; ඒ හශේභ ර් 2005  ජ ජීත් වුණහට ඩහ අද 
ශවොඳි්ත ජීත් ශන ඵ.   

රු  ිශශඹෝජය ථහනහඹකුභිශ,  හිටපු ජනහධිඳතියඹකු ව 

දිාත යණසිාව ශප්රේභදහ භළතිතුභ්ත, එතුභ්තශේ ඡ්තද 

යහඳහයශ  ථහ ජ ව්ත ශ හයණඹක් භට ශේ 

අසථහශේ ජ භතක් ශනහ. ''ශේ යශට් එ ශේරක් න දරු්තට 

ශේල් ශදක් ්තන, ශේල් ශදක් න දරු්තට තු්ත ශේරභ 

්තනට, ඳත්තු නළති දරු්තට ඳත්තු දභ්තනට, ශශයේපු 
ශනොදභන දරු්තට ශශයේපු දභ්තනට අලය ඳදනභ ස  

යනහඹ'' කිඹන ථහ එතුභහ තභ්තශේ භළතියණ ශේදිහර ජ  

කිේහ. එ ශේරක් න දරු්තට ශේල් ශදක් ්තනට, ඳත්තු 

ශනොදභන දරු්තට ඳත්තු දභ්තනට, ශශයේපු ශනොදභන 

දරු්තට ශශයේපු දභ්තනට, ඵයිසිරඹක් නළති අඹට 

ඵයිසිරඹක් ්තනට,  ත්රීවීරර් යථඹක් නළති  අඹට ත්රී වීල් යථඹක් 

්තනට අලය ඳදනභ ස ශශේ භහි්තද යහජඳක් 
ජනහධිඳතිතුභ්තශේ එක්ත් ජනතහ ිශදවස ්තධහන යජඹයි කිඹන 

එ ශඵොශවොභ ්තශතෝශඹ්ත  ප්රහල යනහ. ඒ හශේභ ශේ 

ආණ්ඩු  ඉදිරි භළතියණ ශද,  තුන හරඹක් ශනොශයි  ත 

අවුරුදු 25ක් අණ්ඩ ශේ යට ඳහරනඹ යනහඹ කිඹන 

හයණඹත් ඉතහ ්තශතෝශඹ්ත ප්රහල  යමි්ත භභ  ිශවඬ 

ශනහ. තමු්තනහ්තශේට ශඵොශවොභ සතුතියි. 

[අ.බහ. 5.16] 

 

ෙු ජඹයත්න නවේයත් භවතා (කර්භාන්ත වා ාණිජ 
ක යුතු නිනඹෝජ අභාතතුභා) 
(ரண்நெறகு ஜத்ண சயத் - மகத்தரறல், ரறத 

அலுல்கள் தறற அமச்சர்) 

(The Hon. Jayarathne Herath -  Deputy Minister of Industry 
and Commerce) 

රු ිශශඹෝජය ථහනහඹතුභිශ, අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ 
අණ්ඩ ඉදිරිඳත් ශ අඹ ළඹ  අතරි්ත  8 න අඹ -2013 අඹ 

ළඹ- ඉතහභ හර්ථ, ඒ හශේභ ප්රහශඹෝින අඹ ළඹක් ිනධිඹට 
ශේ  යශට් ජන භහජශ  සිඹලු ඳළතිඩල් ආයණඹ ශන ඳරිදි 
ඉදිරිඳත් ය්තනට රිඹහ කිරීභ පිිබඵ භභ ශඵශවින්ත තුටු 

ශනහ.  මුදල් ඇභතියඹහ ිනධිඹට එතුභහ බහය ත් දළළ්තත, 
බහයදූය තී්තදු පිිබඵ අශේ ශෞයඹ, අශේ සතුතිඹ අපි අතිරු 
ජනහධිඳතිතුභහට පිරිනභනහ. ශේ  යශට් යහජය නහඹශඹෝ ිනලහර 

පිරික් හිටිඹහ.  ඒ සිඹලුභ යහජය නහඹඹ්ත  පිිබඵ  අශේ 
භතඹ අදි ය ශන ඔවු්ත යපු ශවො ළඩ, නය ළඩ ඹන 
ශේ සිඹල්රභ  ශභශනහි ය  ශන ඹේ කිසි ේභතඹක් ප්රහල 
ය්තන භහ ළභතියි. රු ිශශඹෝජය ථහනහඹතුභිශ, ශභොන 

යහජය නහඹශඹක් ඵරඹට ඳත් වුණත් ඒ ඵරඹට ඳත් වුණ දශේ 
ඉරහ තභයි ඒ  යජඹ පිරිහීභට ඳට්ත ්තශ්ත.  

උදහවයණඹක් ලශඹ්ත යජඹ ඳු මුදුනක් නේ  ිනඳක්ඹ 
තභයි ඒ ්තශධ ඳහ මුර තිශඵන හණු. යජඹ පිහිටපු දශේ 
ඉරහ ඳු  මු දුශ්ත තිශඵන ඳස, ළලි, ඳහාශු ටි හදනඹ ශරහ 

ඇිනල්රහ ඳු ඳහ මුර -ිනඳක්ඹට- තභයි එතු  ශ්තශ්ත. ඒ 
අවුරුදු ණන ඹනශොට ිශේ හිටිඹත්, කිසිඹේභ ශදඹක් 
ශනොය හිටිඹත්  සබහින  ිනඳක්ඹ ලක්තිභත් වීශේ ඹේ කිසි 

ශඳොදු ධර්භතහක් තිශඵනහ. ඒ සිඹලුභ ධර්භතහ්ත ඹටඳත් 
යරහ අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ අවුරුදු අටක් ිනහිල්රහ ඉතහභ 
හර්ථ අඹ ළඹක් ඉදිරිඳත් ශහ. ඒ ිනතයක් ශනොශයි,  දළළ්තත 

ශඳෞරුඹකි්ත ශවිල එතුභහ ශේ යට භනහ ශභනහහරිත්ඹක් 
ඇති ඳහරනඹ  යනහ. එඳභණක් ශනොශයි දසි්ත ද, 
භහශඹ්ත භහඹ, අවුරුධශද්ත අවුරුධද එතුභහශේ ලක්තිඹ, ඵරඹ, 

භවජන පිිබළනීභ ළඩි ශරහ තිශඵනහඹ  කිඹන එ අපි ශේ 
බහශේ ජ  ඉතහභ ්තශතෝශඹ්ත භතක් යනහ.  

රු  ිශශඹෝජය ථහනහඹතුභිශ, අතිරු ජනහධිඳතිතුභහශේ 
ඒ  ජර්ක අත් දළකීේ ේබහයඹ තුශ  ළරසුේ සිඹල්ර  ළටි යරහ, 
ශේ යශට් භසත ජනතහ ජීත් ශන ිනධිඹ, ඔවු්තශේ සිතුේ 

ඳළතුේ  ව අලයතහ්ත  පිිබඵ ඉතහ ශවොඳි්ත අධයඹනඹ 
යරහ,  ප්රහශඹෝින ඇස ඳනහ පිට ඒ සිඹල්ර දළරහ තභයි ශේ 
හර්ථ අඹ ළඹ ශේ උත්තරීතය බහට ඉදිරිඳත් යරහ 2013  ජ 

අශේ  යට යන ළඩ පිිබශශ එිබ දක්්තශ්ත.  

අශේ ය ට ෘෂි හර්මි යටක්. ශේ යශට් සිඹඹට 60ක්, 70ක් 
ජනතහ ෘෂිර්භහ්තතඹත් එක් ශඳොය ඵදන පිරික්. ඳසු ිනඹ 
වත් අවුරුදු හර සීභහ තුශ අඹ ළඹ ශල්නඹ ඉදිරිඳත් යමි්ත 
දසි්ත ද, අවුරුධශද්ත අවුරුධද, ෘෂි ර්භහ්තතශ  

ිශඹළශරන ඒ ශොින ජනතහශේ ජීන තත්ත්ඹ උස ය්තන, 
ඔවු්තශේ ආර්ථිඹ ලක්තිභත් ය්තන, ඔවු්තශේ වී අසළ්තන 
ළඩි ය්තන ිනිනධ තී්තදු අයශන තිශඵනහ. අද ශන ශොට ඒ 

සිඹල්ශල් උඳරිභඹට එ්තන තයේ ජනහධිඳතිතුභහශේ රිඹහහයේ 
ප්රහශඹෝින පර දයහ තිශඵනහඹ කිඹන එ භභ ිනශලේශඹ්ත 
භතක් ය්තන ඕනෆ. තදුයටත් ඒ සිඹල්ර තවවුරු යමි්ත, 
ලක්තිභත් යමි්ත තිශඵනහ.  

යහඹිශ ශඳොශවොය බහිනතඹට අශේ යට ිශේභ හුරු පුරුදු 
වුණහ ශනොශයි. අශේ ශොින භවත්රු යහඹිශ ශඳොශවොය 
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[රු (වදය) යශේස ඳතියණ  භවතහ] 
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දහ්තන ඵරවත්හයශඹ්ත ටයුතු ශහ ශනොශයි. එට තිුවණු 

යජඹ්ත තභයි ශේ යහඹිශ ශඳොශවොය ආනඹනඹ යරහ  
ශනොමිශල් දු්තශ්ත. භට භතයි, අශේ ශදභේපිඹ්ත කිඹනහ, 
එක්දවස නසිඹ තිසවතිබස ණ්තර ජ  යහඹිශ ශඳොශවොය 
ශනළල්රහ, ශනොමිශල් ශොවී්තට   ජරහ ඵරවත්හයශඹ්ත ඒ 

ශඳොශවොයරට පුරුදු ශහ කිඹරහ. එශවභ තභයි ශේ යහඹිශ 
ශඳොශවොය බහිනතඹ අශේ යශට් ප්රයලිත ශරුශේ. ඒ තුශ අද අපි 
ඵයඳතශ ිනධිශ  ිනිනධ අතුරු ආඵහධරට, ිනිනධ ප්රලසනරට 

ශොදුරු ශරහ තිශඵනහ.  

රු ිශශඹෝජය ථහනහඹතුභිශ  ඒ ිනතයක් ශනොශයි, 
ශඳොශවොය ශනුශ්ත ළඹ න ිනශධල ිනිශභඹ ඳළත්ශතනුත් අද 

අපි ඵයඳතශ ිනධිඹට ශවේඵත් ශරහ තිශඵනහ. රු ිශශඹෝජය 
ථහනහඹතුභිශ, ඒ සිඹල්ර දයහ ිශමි්ත තභයි අපි ශඳොශවොය 
වනහධහයඹ ලශඹ්ත ශඳොශවොය මිටිඹක් රුපිඹල් 350ට  ජරහ, 

ශේ යශට් ෘෂි ර්භහ්තතශ  අලුත් අසළ්තනට -ළඩි 
අසළ්තනට- අලය ප්රශේලඹ ිශර්භහණඹ ය ්තශ්ත. 
යහඹිශ ශඳොශවොය බහිනතඹ ිශහ ඳසු ිනඹ අවුරුදු 50, 60 
හර සීභහක් තුශ අපි අත් දළපු ඒ තත්ත්ඹ්ත සිඹල්ර ශභශනහි 

යරහ, එඹට ිනයහභඹක් තිඹ්තන තභයි ජනහධිඳතිතුභහ ශඹෝජනහ 
ය්තශ්ත, ශොේශඳෝසට් ශඳොශවොය බහිනතඹ ශේ ය ශට් ප්රයලිත 
ය්තන හරඹ ඇිනල්රහ තිශඵනහ කිඹරහ. ඒ අනු 

ශොේශඳෝසට් බහිනත යන ශොිනඹහ ිශසඳහදනඹ යන වී 
කිශරෝට ත රුපිඹල් 5ක් ළඩි යරහ රුපිඹල් 40ට මිර ජ 
්තන තීයණඹ යරහ තිශඵනහ. රු ිශශඹෝජය 

ථහනහඹතුභිශ, ශොේශඳෝසට් ශඹොදරහ හ යන වී 
අසළ්තන ළඩි මිරට ්තශ්ත, ශොිනඹහ දිරිභත් යරහ 
ශොේශඳෝසට් ශඳොශවොය බහිනතඹ ශේ යශට් ප්රයලිත ය්තනයි.   

කිරි ශොවී්ත ේඵ්තධ ථහ ශත් එශවභයි. කිරි ශොවී්ත 
ත දුයටත් ලක්තිභත් ය්තන  අඹ ළඹ ශල්න  තුිබ්ත ඹේ ඹේ 
තී්තදු, තීයණ ත්තහ. රු ිශශඹෝජය ථහනහඹතුභිශ, ෘෂි 

හර්භහ්තතඹ පිිබඵ ිනතයක් ශනොශයි, සුළු වහ භධය 
ඳරිභහණශ  ර්භහ්තත සිඹල්ර තදුයටත් ලක්තිභත් යන ිනිනධ 
වනහධහය, ිනිනධ ළඩ පිිබශශ, භඟ ශඳ්තවීේ ශේ අඹ ළඹ  තුශ 
ළේ ශරහ තිශඵනහ.  

ිනශලේශඹ්තභ භභ භතක් ය්තනේ ඵදු වන පිිබඵ. 
හර්ෂි මිලිඹන 12ට අඩු ආදහඹභක් උඳඹහ ්තනහ උදිනඹශ්ත 
අඹ යන ළට් ඵධද ව ජහතිඹ ශොඩ නළඟීශේ ඵධද ඉත් යරහ 

ිනලහර ඵදු වනඹක්  ජරහ තිශඵනහ. භභ ද්තනහ, අශේ ේර, 
අශේ ප්රශධලර, අශේ නයර ප්රහ ශඹෝින ශේ යහඳහයර, 
ර්භහ්තතර ිශඹළශරන ආධුිශඹ්තට ශේ ඵදු වනඹත් එක් 

අද ිනලහර ලක්තිඹක් රළශඵන ඵ.  ළට් ඵධද ව ජහතිඹ ශොඩ 
නළඟීශේ ඵධද ඉත් යරහ ඔවු්තට  ජපු වනඹ තුශ ඔවු්තශේ 

ර්භහ්තත, යහඳහය, ඒ  ශශශවශහේ ඉතහභ ලක්තිභත් 

ඳත්හශන ඹ්තන පුළු්තභක් තිශඵනහ.  

රු ිශශඹෝජය ථහනහඹතුභිශ, ඒ හශේභ ශෞය ව 
අධයහඳනඹ ේඵ්තධශඹ්ත ත්තත් එශවභයි. ශේ යශට් ඉතහභ 

ාශේ ජ භහතෘහ තභයි අධයහඳනඹ ව ශෞය. ඒ අාල තදුයටත් 
ලක්තිභත් යන ිනධිඹට, ඒහයි්ත භවජනතහට ඩහත් 
ප්රශඹෝජනඹක් ළරශන ිනධිඹට ශේ අඹ ළඹ ශල්නඹ තුිබ්ත ඹේ 

ඹේ තී්තදු තීයණ අයශන තිශඵනහ. භභ එකි්ත එ රුණු 
ප්රහල ශනොශත්  ශේ යශට් සිඹලු අාල ශශයහි ිනලහර ලශඹ්ත 
වශඹෝඹක්  ජභට ශේ අඹ ළශඹ්ත ටයුතු යරහ තිශඵනහ.  

රු ිශශඹෝජය ථහනහඹතුභිශ, ඒ හශේභ ිනශලේශඹ්තභ  

භතක් ය්තන  ඕනෆ හයණඹක් තිශඵනහ. ශේ යශට් ඳසු ිනඹ 
හරශ  තිුවණු ඵයඳතශ ආ්තශදෝරනහත්භ භහතෘහ තභයි දිින 

නළගුභ ඳනත. දිින නළගුභ ඳනත කිඹ්තශ්ත ශේ යශට් භෆත 

ඉතිවහ ශ  ඳහර්ලිශේ්තතු වමුට ආපු ඉතහභ ප්රතිශීලී ඳනතක්. 
අශේ ඉතිවහශ  අපි කිඹරහ තිශඵනහ, එළිශ ප්රතිශීලි ඳනත් 
පිිබඵ. අ ශොින ඳනත ඒ හරශ  ශේ යශට් භවජනතහ ඉතහභ 
දළඩි ළර ත්තු ඳනතක් වුණහ. ඵස ජන තු කිරීශේ ඳනත ඒ 

හරශ  තිුවණු ප්රතිශීලී ඳනතක් වුණහ. ඒ හශේභ 1972  ජ ඉඩේ 
අත්ඳත් ය ළනීභ එශවභ නළත්නේ ඉඩේ අයිතිඹ සීභහ කිරීභ 
වහ ශනහපු ඳනත. ඒහ වහ භහන, ඉතහභ හර්ථ දිින නළගුභ 

ඳනත  ශේ ඳහර්ලිශේ්තතු වමුට ශනළල්රහ, ශේ අඹ ළඹ 
ශල්නඹට ඵධධ යරහ තිශඵනහ. ශේ සිඹල්ර යනු රඵ්තශ්ත 
ශේ, ශේ ශදය ආර්ථිඹ ලක්තිභත් ය්තනයි. ඳවුශල්  

හභහිතඹ්තට ඒ භහඹ තුශ ජීත් වීභ වහ ආර්ථි ඳවසුභ 
ඳඹහ ළනීභට අලය ප්රශේලඹක් තභයි අපි ශේ ළඩ පිිබශශ 
වයවහ ිශර්භහණඹ ය තිශඵ්තශ්ත. 

අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ ඉදිරිඳත් ය තිශඵන අඹ ළඹ පිිබඵ 
අද උශධ සිට ශේ භ්තත්රීතුභ්තරහ - ිනශලේශඹ්තභ ිනඳක්ශ - 
ිනිනධ අර්ථථන දු්තනහ; ිනිනධ ිනශේයන ඉදිරිඳත් ශහ. 
ේප්රදහඹඹක් ිනධිඹට ිනඳක්ඹ අඹ ළඹ ිනශයනඹ කිරීභ ළන 

අඳට ශරොකු භතශේදක් නළවළ.   

 
නිනඹෝජ කථානාඹකතුභා 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

රු  ිශශඹෝජය ඇභතිතුභහට ත ිනනහඩිඹක් තිශඵනහ. 

 
ෙු ජඹයත්න නවේයත් භවතා 
(ரண்நெறகு  ஜத்ண சயத்) 

(The Hon. Jayarathna  Herath) 

රු ිශශඹෝජය ථහනහඹතුභිශ, රාහශේ රහමීඹ 

ජනතහශේ ආර්ථිඹ ලක්තිභත් ය්තන භෆත ඉතිවහශ  
ඉදිරිඳත් යපු ඉතහභ හර්ථ ප්රහ ශඹෝින අඹ ළඹක් ිනධිඹට තභයි 
අපි ශේ අඹ ළඹ දකි්තශ්ත. ඒ තුශ අද යජඹ ිනලහර ිනධිඹට 

ලක්තිභත් ශරහ තිශඵනහ. අශේ යජඹට අිනශඹෝඹක් ශච්ය 
සිඹලු ශධලඳහරන ඳක්, සිඹලු ණ්ඩහඹේ අද න්තනත්තහය 
ශරහ තිශඵනහ. ඒ ිනිනධ  ණ්ඩහඹේ අද ිනලහර ශෝදහ ඳහළුට 

රක් ශරහ තිශඵනහ. ඳසු ිනඹ භළතියණර ජ ිනලහර ිනධිඹට ශේ 
යශට් භවජනතහට ආභ්තත්රණඹ යපු පිරිස අද ජනතහ අතරි්ත 
ශේ ජ ඹන තත්ත්ඹට ඳත් ශරහ තිශඵනහ. භහ හිතන වළටිඹට 

ශේ අඹ ළඹ අ්ත න ිනට, ශේ ආණ්ඩු තත් ලක්තිභත් න 
ිනධිඹට තත් භ්තත්රීරු ණනහක් යජඹත් එක් අත්ළල් ඵළ 
්තනහ ඉතහභ ශරේසධ ළඩ පිිබශශට ශේ අඹ ළඹ ඳත් නහඹ 
කිඹන එ භහ ශේ අසථහශේ ජ භතක් ය්තන ඕනෆ. ශේ අඹ ළඹ 

ශල්නඹ පිිබඵ යශට් හභහනය ජනතහ ඉතහභ ප්රලාහ 
මුශඹ්ත හච්ඡහ ශහ ිනතයක් ශනොශයි, රහමීඹ ආර්ථිඹ 
ලක්තිභත් කිරීභ වහ භෆත ඉතිවහශ  ඉදිරිඳත් යපු දළළ්තත 

අඹ ළඹක් ිනධිඹට ඒ ජනතහ ශේ අඹ ළඹ දළඩි රවණඹ ය 
ත්තහඹ කිඹන එ භතක් යමි්ත භශේ අ්ත යනහ. 
සතුතියි.  

 
[අ.බහ. 5.26] 

 
ෙු නරොවාන් යත්ත්නත් භවතා 
(ரண்நெறகு தனரயரன் த்த்ச) 

(The Hon. Lohan Ratwatte) 

සතුතියි, රු ිශශඹෝජය ථහනහඹතුභිශ. 2005 ර්ශ  ජ 
අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ ශේ යශට් නහඹඹහ වළටිඹට ඳත්ශරහ, 

භහි්තද  චි්තතන දළක්භ තුිබ්ත ශේ යට ශොඩ නඟන අසථහශේ ජ, 
2005 සිට 2011 ර්ඹ දක්හ එතුභහ ිනසි්ත අඹ ළඹ ශඹෝජනහ 
වතක් ඉදිරිඳත් ය තිශඵනහ. ඒ භහි්තද චි්තතන තුිබ්ත දු්ත 
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ඳහර්ලිශේ්තතු 

ශඳොශයෝතදුලි්ත සිඹඹට 95ක් ඳභණ - ඒ ශඳොශයෝතදු සිඹල්රභ 
හශේ- ශේ න ිනට ඉසට ය තිශඵනහ. ශේ යශට් තිුවණු දරුණුභ 
ප්රලසනඹ  ව යුධධඹ අ්ත යරහ අශේ යටට ිශදව රඵහ ත්ත 

එ තභයි එයි්ත ප්රධහන ශධ. ශේ පුන පුනහ කිඹ්තන ඕනෆ නළවළ 
කිඹරහ භවරු කිඹනහ. වළඵළයි, භහ හිතන ිනධිඹට ඒ තභයි 
ිනශලේභ හයණඹ. අශේ යටට ිශදව රඵහ  ජශභ්ත ඳසශේ, එතුභහ 

ඉදිරිඳත් ශ අට න අඹ ළඹ ශල්නඹ ශදන ය කිඹළවීශේ 
ිනහදඹට ේඵ්තධ ශරහ තමු්තනහ්තශේ ඉදිරිශ  ථහ කිරීභට 
අථහක් රළබීභ ළනත් භභ ්තශතෝ ශනහ, රු ිශශඹෝජය 

ථහනහඹතුභිශ.  

රු ිශශඹෝජය ථහනහඹතුභිශ, තමු්තනහ්තශේත් ද්තනහ 
ඳරිදි  අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ ශේ අඹ ළඹ ස කිරීශේ ජ ශොින  
ජනතහ ශ්තරහ, ශොින ජනතහශේ අදවස  උදවස  එතු ය 
ශන, ඒ හශේභ ේරු ඳ්තතිශ   සිඹලුභ ප්රලසන ළන ශොඹහ 

ඵරහ රුණු එක් කිස ශහ. ඒ ිනතයක් ශනොශයි, සිඹලුභ යහජය 
ශේඹ්තශේ අදවස උදවස  එක්හසු ය  ත්තහ. ඒ හශේභ 
ශධලඳහරන තරශ  සිටින සිඹලුභ ප්රහශධශීඹ බහ, ඳශහත් බහ, 

ඳහර්ලිශේ්තතු භ්තත්රීරු්ත, ිශශඹෝජය අභහතයරු්ත, 
අභහතයරු්ත ඹන සිඹලු ශදනහශේභ අදවස එක්හසු ය ශනයි 
ශේ අට න අඹ ළඹ ශල්නඹ ඉදිරිඳත් ශශේ. ඒ අනු 

ාර්ධනඹ මලි ය ත්, රහමීඹ ආර්ථිඹ ලක්තිභත් කිරීභ 
මලි ය ත්, ජනහිතහ ජ ඉතහභ ශරේසධ අඹ ළඹක් ඉදිරිඳත් 
කිරීභ පිිබඵ අතිරු ජනහධිඳතිතුභහටත්, මුදල් ිශශඹෝජය 
අභහතයතුභහටත්, ඒ ශල්ේතුභහ ඇතුළු සිඹලුභ ිශරධහරි්තටත් 

අශේ සතුතිඹ, ප්රණහභඹ පුද ශ යුතුයි.  

රු ිශශඹෝජය ථහනහඹතුභිශ, ිනඳක්ශ  භ්තත්රීරු 
යහශිඹක් ශේ අඹ ළඹ ශල්නඹ ේඵ්තධශඹ්ත අඳට ශඳය ථහ 
ශහ. ඳුදහ දිනශ  ිනඳක්ශ  භ්තත්රීයශඹක් ථහ යමි්ත 

සිටිඹ ජ අශේ භ්තත්රීයශඹක් ප්රලසනඹක් ඇහුහ. එතශොට එතුභහ 
උත්තය දු්තශ්ත, ''භට ඒ ප්රලසනඹ අදහශ නළවළ. භභ ඒ නශොට 
එක්ත් ජහති ඳක්ශ  හිටිශ  නළවළ'' කිඹරහයි. ශ්රී රාහ ිශදවස 
ඳක්ශ  හභහිතඹකු වළටිඹට  භහ ිනලසහ යනහ, අඳ සිඹලු 

ශදනහ ඳක්රට ඵළ ශ්තශ්ත ඒ ඳක්ර තිශඵන ප්රතිඳත්ති ව 
ඒ ඳක්ශ  සිටින නහඹඹ්ත ශශයහි ඇති  ිනලසහඹ අනුයි 
කිඹරහ. එභ ිශහ ඒ භ්තත්රීයඹහට භහ කිඹහ සිටිනහ, මීට ඳසශේ 

තමු්තනහ්තශේ ඹේ ඳක්ඹ ඉ්තනහ නේ, ඒ ඳක්ඹ ලි්ත ශ 
ශධල්රටත්, දළ්ත යන ශධල්රටත්, ඉදිරිඹට ය්තනට ඹන 
ශධල්රටත්  -ඒ සිඹලු ශදඹට-  කි යුතුයි කිඹරහ.  

ඵණ්ඩහයනහඹ භළතිතුභහශේ හරශ  ඳට්ත අපිත් -අශේ 
ඳවුශල් අඹ- ශ්රී රාහ ිශදවස ඳක්ඹට ඵළඳිරහ අද නශතක් එභ 

ඳක්ශ  ටයුතු යරහ තිශඵනහ. අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ වරි 
ශධ ශත්, ළකිදි ශධ ශත් ඒ සිඹලු ශදඹට  කිඹ්තන අපි නළඟී 
සිටිනහ.  

2002 - 2004 ආණ්ඩු හරශ  අබය්තතය ටයුතු පිිබඵ 
අභහතයතුභහ ලශඹ්ත සිටි රු භ්තත්රීතුභහ අද උශධ  අධියණශ  

ිශදව ළන ථහ ශහ. එතුභහට භහ කිඹ්තන ළභළතියි, එතුභහ 
තභයි 2001 ර්ශ  ඳළළති භළතියණශඹ්ත ඳසශේ, ශවොය 
නඩුක් වදරහ අශේ ඳවුශල් සිඹලු ශදනහත්, යුද වමුදහ ිශරධහරි්ත 

35ට අධි පිරිකුත් අවුරුදු එවභහයට ළඩි හරඹක් සියත 
ශශේ. අපි අවුරුදු වතයක් නඩු කිඹරහ, ඒ සිඹලු ශයෝදනහලි්ත  
ශේරිරහ එධ ජ, එතුභහ අපි එල්ර්තන මඹකුත් ශනත් තිුවණ 

ඵ භහ එතුභහට භතක් ය ශද්තන ඕනෆ. ඉති්ත දළ්ත එතුභහ 
අධියණශ  ිශදව ළන ථහ යනහ.   

රු ිශශඹෝජය ථහනහඹතුභිශ, ඒ හශේභ තත් 

භ්තත්රීයශඹක් ථහ යමි්ත ඇහුහ, කුඩු ශොශව්තද ආශේ, 
ඳහතහර ල්ලි ශොශව්තද ආශේ කිඹරහ. ශේහ සිඹල්ර ශනහශේ 
ුවදු වහමුදුරු්තශේ ඵණ ඳදලි්ත අද අඳට ශවො ථහක් ශ 
එතුභහශේ පිඹහශේ හරශ  කිඹරහත් භතක් ය ශද්තන  භහ 

ළභළතියි.   

රු ිශශඹෝජය ථහනහඹතුභිශ, අපි ශේ ිනඳක්ඹට 
ශඳ්තනුේ ය ශද්තන  ඕනෆ, 2002 - 2004 දක්හ හර 

ඳරිච්ශයදඹ තුශ එතුභ්තරහ අඹ ළඹ වළදුශේ ශශේද කිඹරහ. 
ජඹයත්න ශවේයත් භළතිතුභහ කිේහ හශේ හයු මීයණඹ යපු 
ශොශම හභයර ඉ ශන ිනශධශිඹ්තශේ අනු දළනුභ ඇති - 

සුධද්තශේ අනු දළනුභ ඇති -  තභයි එතුභ්තරහ අඹ ළඹ වළදුශේ.  
2005 ර්ශ   ජ භාර භයවීය ඇභතිතුභහ සිටිශ  අශේ 
ඳක්ශ . එතුභහ ඳහර්ලිශේ්තතුශේ ප්රලසනඹක් අවරහ තිශඵනහ. 

එඹට උත්තය ලශඹ්ත යින රුණහනහඹ භළතිතුභහ ිනසි්ත ශේ 
ිනසතය ටි රඵරහ  ජරහ තිශඵනහ. 

 
This is how it is stated in the "Lankaweb": 

“According to the information provided, foreigners 

were conspicuous among the former Prime Minister‟s 

advisers. One Mr. John Earl who was brought down by 
Ranil Wickremasinghe for publicity work during  the 

1999 Presidential Election and later named as consultant 

to the unit set up to develop a master plan for Strategic 

Communication was paid US Dollars 239,280 per year. 
Accordingly, his monthly pay was US Dollars 19,940 or 

Rs. 2,053,820. It is also a well-guarded but popular 

„secret‟ that whatever his designation, John Earl‟s main 

function appeared to be that of selecting the former Prime 
Minister‟s clothing, and providing him with speech 

training and strategies to create dissension in opposition 

ranks. A reflection  of the Prime Minister‟s insecurities 

perhaps! 

One Mr. A.G. Cuthbertson who was appointed as an 

adviser for strengthening Government capacity was paid 

US Dollars 227,625 per year, which amounted to Rs 

1,953,781 monthly. Two other so-called advisers Trent J. 
Bertrand and Thomas Maxwell were paid US Dollars 

232,625 each per year, which amounted to Rs. 1,996,697 

monthly each. James W. Robertson who was former 

Prime Minister‟s Senior Economic Adviser was paid US 
Dollars 214,000 per year, which amounted to Rs. 

1,836,833 monthly”. 

Sir, the source of these funds have been a loan granted 

by the World Bank during the last stages of the PA 
Government.      

රු ිශශඹෝජය ථහනහඹතුභිශ, ඒ ිශහ අපි ිනඳක්ඹට 
ඳළවළදිලි ය දිඹ යුතුයි, අශේ ඳක්ඹ  වදන අඹ ළඹයි, එතුභ්තරහ 
වදපු අඹ ළඹයි අතය තිශඵන ශන ළන. අද දින ඵදුල්ර 
දිස්රික්ඹ ිශශඹෝජනඹ යන  ඳහර්ලිශේ්තතු භ්තත්රීයශඹක් 
කිේහ, ශේ අඹ ළඹ ඳහ්ත බහශ  අඹ ළඹක් කිඹරහ. ඇත්ශත්තභ 
ඒ ිනහිළුක්.  ඒ  එතුභහශේ භහනසි තත්ත්ඹ;  ශේ යශට්  
ශධලඳහරන යුවඹ ළන එතුභහ ද්තනහ තයභ.  

රු ිශශඹෝජය ථහනහඹතුභිශ, අද භශේ මලි අලයතහ 
ශරහ තිශඵ්තශ්ත ශේයි. භවනුය දිස්රික්ශ  ඳහර්ලිශේ්තතු 
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භ්තත්රීයඹකු වළටිඹට භහ ිශශඹෝජනඹ ය්තශ්ත ඳහතදුේඵය 
ආනඹයි. ශභශතක් ල් අපි කිසි ශදඹක්  යරහ නළවළ; කිසි 
ශදඹක් ය්තශ්ත නළවළයි කිඹහ ිනඳක්ශ  භ්තත්රීරු කිඹනහ.  
එශවභ කිඹන ිශහ, 2012 ර්ශ   ජ  අඳ ආනඹ තුශ ඇති ශරහ 
තිශඵන ාර්ධන ටයුතු ළන අද දින භහ ශේ රු බහට දළනුේ 
 ජභට ළභළතියි. ඳහතදුේඵය ආනශ  ප්රහශධශීඹ බහ ශදක් 
තිශඵනහ. ඒ හශේභ එක් නය බහක් තිශඵනහ. ප්රහශධශීඹ 
ශල්ේ ශොට්ධහ ශදකි්ත භ්තිනතයි. ඒ ඳ්තිනර ව 
ඳහතදුේඵය ප්රහශධශීඹ ශල්ේ ශොට්ධහ. 2012 ර්ශ   ජ ඳවත 
දුේඵය ප්රහශධශීඹ ශල්ේ ශොට්ධහඹ තුශ අපි ාර්ධන ශඹෝජනහ 
ක්රභ රිඹහත්භ ය තිශඵනහ.  

 භ නළගුභ, භ නළගුභ, ජහති ිනඹ, දිින නළගුභ  ආ ජ 
ලශඹ්ත ව  ාර්ධන ළඩටව්ත  වහ ඳහතදුේඵය ප්රහශධශීඹ 
ශල්ේ හර්ඹහරශඹ්ත රුපිඹල් මිලිඹන 52 මුදරක් ළඹ යරහ 
තිශඵනහ. ඳහතදුේඵය ප්රහශධශීඹ බහ භඟි්ත ශේ ප්රශධලඹ වහභ 
රුපිඹල් මිලිඹන 79 මුදරක් අපි ිනඹදේ යරහ තිශඵනහ. 
ඳ්තිනර ප්රහශධශීඹ ශල්ේ හර්ඹහරඹ භඟි්ත රුපිඹල් මිලිඹන 40 
මුදරක් -ශේ ඉතහභ දුසය ප්රශධලඹක්- ශේ ප්රශධලඹ වහ 
ිනඹදේ යරහ තිශඵනහ.  ඳ්තිනර ප්රහශධශීඹ බහ භඟි්ත රුපිඹල් 
මිලිඹන 83ක් ඒ ප්රශධලඹ වහ ිනඹදේ යරහ තිශඵනහ. 
ත්ශත්භ නය බහ  ිනලහර ඳහනීඹ ජර ශඹෝජනහ ක්රභඹක් 
භඟ රුපිඹල් මිලිඹන 82 මුදරක් ශේ ප්රශධලඹ වහ  ිනඹදේ 
යරහ තිශඵනහ.  

2012 අවුරුධදට ඳභණක් රුපිඹල් මිලිඹන 336 මුදරක් භහ 
ිශශඹෝජනඹ යන ඳහතදුේඵය ආනඹ තුශ ිනඹදේ යරහ 
තිශඵනහ. රු ිශශඹෝජය ථහනහඹතුභිශ, ඊට අභතය 

කිශරෝමීටර්  26 රහමීඹ ඳහයල් හඳට් යරහ තත් කිශරෝමීටර් 
15ක් හඳට් ය්තන ඇසතශේ්තතු යරහ තිශඵනහ. ඒ හශේභ 
යජශ  ශොඩනළඟිලි ලශඹ්ත, ප්රහශධශීඹ ශල්ේ හර්ඹහරශ  
ශොඩනළඟිල්රක්ද, ප්රහශධශීඹ බහශේ ශොඩනළඟිල්රක්ද, න ඵස 

නළතුේ ශඳොශක් ද, රහඳ අධයහඳන අධයක් හර්ඹහරඹක්ද 
ඇතුළු ශොඩනළඟිලි කිහිඳඹක් ඉදි යමි්ත  ශේ ප්රශධලඹ තුශ 
ිනලහර ළඩ ශොටක් සිදු ය තිශඵනහ.  

 

 
නිනඹෝජ කථානාඹකතුභා 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ශඵොශවොභ සතුතියි, රු භ්තත්රීතුභිශ.  
 
 

ෙු නරොවාන් යත්ත්නත් භවතා 
(ரண்நெறகு தனரயரன் த்த்ச) 

(The Hon. Lohan Ratwatte) 

භට ත ිනනහඩිඹක් ශද්තනඹ කිඹහ භහ ඉල්රහ සිටිනහ, රු 
ිශශඹෝජය ථහනහඹතුභිශ.  

ශභළිශ ිනලහර ළඩ ශොටක්  යරහ ශේ යට ත ඉදිරිඹට 

ශන ඹ්තන අපි ටයුතු යරහ තිශඵනහ. ඒ ිශහ ිනඳක්ඹට 
දළ්ත ශත්රුේ ශොස තිශඵනහ, අඳ භළතියණඹකි්ත ඳයහජඹ 
ය්තන ඵළරි ඵ. ඒ ිශහ  ිනරුධධ ඳහර්ලසඹ ශනත් කට උඳක්රභ 

ශඹොදහ ශන අශේ ආණ්ඩු අසථහය යරහ, ාර්ධන 
රිඹහදහභඹ්ත නත්රහ ශේ ශන ඹන ළඩ පිිබශශ නත්්තන 
ටයුතු යනහ. උඩයට තරුණ නහඹශඹක් වළටිඹට,  

ාර්ධනඹ වහ අඳට ශ වළකි සිඹලුභ හර්ඹඹ්ත ඉටු  යන 
ඵට ශේ අසථහශේ ජ වති න අතයභ, අතිරු 
ජනහධිඳතිතුභහශේ නහඹත්ශඹ්ත 2016 ය නිනට ශේ යට  

ආසිඹහශේ ආලසයර්ඹඹ ඵට ඳත්ශේහයි ප්රහර්ථනහ යමි්ත භභ 
ිශවඬ නහ. සතුතියි.  

[අ.බහ. 5.38] 

 

ෙු නලවාන්  නේභසිාංව භවතා 
(ரண்நெறகு தசயரன் சசசறங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 
 රු ිශශඹෝජය ථහනහඹතුභිශ, එක්ත් ජනතහ ිශදවස 

්තධහන ආණ්ඩුශේ, ිනශලේශඹ්තභ අතිරු ජනහධිඳතිතුභහශේ 

ඳහරනඹ ඹටශත්, අටන අඹ ළඹ ශල්නඹ  ඉදිරිඳත් ය තිශඵන 
ශභොශවොත ඒ පිිබඵ අදවස කීඳඹක් දළක්වීභට භට අසථහ 
රඵහ  ජභ ේඵ්තධශඹ්ත භහ තුටු නහ.  

ිනශලේශඹ්තභ ශේ අඹ ළඹ ශල්නඹ දිවහ ඵළලුහභ එහි 
ශත්භහශ්තභ අපි ද්තනහ, අශේ යට කුභන ආහයශ  භ්ත 
භඟ ඹනහද කිඹරහ. රු ිශශඹෝජය ථහනහඹතුභිශ, ශභහි 

ශත්භහ ශරහ තිශඵ්තශ්ත 'දිිබඳුමි්ත ශතොය ශ්රී රාහක්' 
ඹ්තනයි. ඒ ශත්භහ ඹටශත් තභයි ශභභ අඹ ළඹ  ශල්නඹ 
අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ ඉදිරිඳත් යරහ තිශඵ්තශ්ත. ර් කීඳඹ 
සිට අ  ශේ යශට් ිශසඳහදිතඹ ළඩි යරහ, අශේ ආර්ථිඹ ලක්තිභත් 

ය ශන ඉදිරි භනක් ඹන ශභොශවොතයි, ශේ අඹ ළඹ 
ශල්නඹ ශේ යටට ඉදිරිඳත් ය තිශඵ්තශ්ත.  

භභ ිශශඹෝජනඹ යන යජයට ප්රශධලඹ ත්ශතොත්, ිනලහර 

ලශඹ්ත අශේ ආර්ථිඹ කිඳිරහ තිශඵ්තශ්ත ෘෂි ර්භහ්තතඹ 
භතයි. අපි ද්තනහ, ඳසු ිනඹ ිශඹා භඹ ිශහත්,  ඊට ශඳය අශේ 
ප්රශධලඹ්තරට ඇද වළලුණු දරුණු ර්හ ිශහත් අශේ ශොින 

ජනතහ දළඩි පීඩනඹට රක් වුණු ඵ. වළඵළයි ශේ ඇති වුණු 
සිඹලුභ යදයලි්ත ඒ ශොින ජනතහ මුදහ ළනීශේ වළකිඹහ 
අශේ යජඹට තිුවණහ. ශභොද, ඒ ජනතහ වළභ දහභ අතිරු 

ජනහධිඳතිතුභහ ව අශේ යජඹ ශශයහි ිනලසහඹ තිඹරහ ටයුතු 
ශ ිශහ. අපි ද්තනහ, ශේ න ශොට ඳසු ිනඹ ිශඹා භශ  ජ 
ඇති වුණු වහිශඹ ිශහ  අශේ ප්රශධලර ව අශනකුත් ප්රශධලර 
ිලත්තය වී ශනොමිශල් ශොින ජනතහට රඵහ ශදමි්ත ඳතින ඵ. 

ඒත් ිශසිඹහහය සිදු ශ්තශ්ත නළවළයි කිඹන භතඹක් ිනරුධධ 
ඳහර්ලසශ  ණ්ඩහඹේ ශන ඹ්තන වළදුත් ශේ න ශොට ශේ 
්තනඹ ආයේබ වීභත් භඟභ ශොින ජනතහට අද ිලත්තය වී 

රළශඵමි්ත ඳතිනහ.  

රු ිශශඹෝජය ථහනහඹතුභිශ, ඒ හශේභ ශඳොශවොය  
වනහධහයඹ භත ිනලහර ශොින ජනතහක් කි ශනහ. ඒ හශේභ 

ශේ ශඳොශවොය වනහධහයඹ ිශහ අද අශේ යට වලි්ත 
සඹාශඳෝෂිත ශරහ තිශඵනහ. දශ ලශඹ්ත ත්ශතොත්, අද 
අක්යඹ ශඳොශවොය වහ ශොිනශඹක් මුදලි්ත ශ්තශ්ත 

රුපිඹල් 1,260යි. නමුත්  ිනෘත ශශශද ශඳොශශ්ත ශේ ශඳොශවොය 
්තන ිනශඹොත් රුපිඹල් 6,000ට ආ්තන මුදරක් ළඹ ය්තන 
සිධධ ශනහ. දශ ලශඹ්ත  යජශඹ්ත රුපිඹල් 4,000 4,500 

වනහධහයඹක් අක්යඹක් ශනුශ්ත රඵහ ශදනහ.  

 

නිනඹෝජ කථානාඹකතුභා 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ඔඵතුභහට  ත ිනනහඩි තුනක් තිශඵනහ.  

 

ෙු නලවාන්  නේභසිාංව භවතා 
(ரண்நெறகு தசயரன் சசசறங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

භභ හිතුහ, භට ත ිනනහඩි 8ක් තිශඵනහ කිඹරහ රු 
ිශශඹෝජය ථහනහඹතුභිශ.  

ිනශලේශඹ්තභ යජයට ජනතහ අශේ යජඹ ශශයහි 
ිනලසහඹක් තිඹරහ තිශඵ්තශ්ත ශේ ශවේතු ිශහයි. අශේ ප්රධහන 
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ඳහර්ලිශේ්තතු 

ළේ අමුණු සිඹල්ර ඳහශවේ ප්රතිාසයණඹ ශහ. ඒ හශේභ 
හරිභහර් යහඳෘති වහ ඉදිරි ර්ඹ ශනුශ්ත අතිරු 
ජනහධිඳතිතුභහ අඹ ළඹ ශල්නඹ තුිබ්ත තත් මුදල් ශ්ත යරහ 

තිශඵනහ. යට වලි්ත සඹාශඳෝෂිත ශධ ජ, ඵඩඉරිඟු ළිශ 
හ්තශ්ත සඹාශඳෝෂිත ශධ ජ ශේ යශට් ජනතහ තුටි්ත 
ජීත් ශධ ජ ිනරුධධ ඳහර්ලසශඹ්ත කිඹන ශධ තභයි ශේ අඹ ළඹ 

ශල්නඹ  ඉදිරිඳත් ශරහ තිශඵ්තශ්ත ශේ ඉ්තන ජනතහට 
ශනොශයි, ඉවශ  ආදහඹේ රඵන ණ්ඩහඹභටයි කිඹරහ.  

 කුඩහ යහඳහය නඟහ සිටුවීභ කිඹන හයණඹ ත්ශතොත්, 

ිනශලේශඹ්තභ අශේ ිශසඳහදශඹෝ අදි යරහ ශධශීඹ ආර්ථිඹ 
ලක්තිභත් ය්තන, ඔවු්තශේ ලක්තිඹ අශේ යටට ්තන භෘධධි 
ඵළාකු වයවහ රුපිඹල් රක් 5 දක්හ ණඹ මුදරක් රඵහ ළනීභට 

වළකි හතහයණඹ ශභය අඹ ළශඹ්ත අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ 
ස ය තිශඵනහ. ඒ හශේභ ප්රහශධශීඹ ාර්ධන ඵළාකු වයවහ 
කුඩහ ණ්ඩහඹේරට ඇඳ භත ණඹ රඵහ ළනීශේ ඳවසුභ රඵහ 
 ජරහ තිශඵනහ. ඒ එක්භ ළදත් ශ්තශ්ත එතුභහ ඒ සිඹල්ර 

ඵදුලි්ත ිශදවස යරහ යශට් ශධශීඹ ිශසඳහදඹ්තට ඔවු්තශේ 
දක්තහ ශඳ්තරහ ආර්ථිඹ ලක්තිභක් ය්තන අසථහ රඵහ 
 ජභයි.  

අශේ යට අද ායහය යහඳහයඹ අති්ත ත්ශතොත් ඉදිරිඹට එන 
හනු තභයි තිශඵ්තශ්ත. අපි දළක්හ World Travel Mark 
Report එශක් තිශඵනහ, අද ශ්රී රාහ tourist destinationsලි්ත 

නළඟී එන යටල් ඳව අතයට ඇිනල්රහ තිශඵන ඵ. රාහ 
වළරුණු ශොට අශනක් යටල් ඵට ඳත් ශරහ තිශඵ්තශ්ත, 
ශභක්සිශෝ, ආජ්තටිනහ, භළශල්සිඹහ ව ඉ්තදුනීසිඹහ 

කිඹන යටල්. Tourist destinationsලි්ත නළඟී එන යටල් ඳව 

අතයට අශේ යට ඳත් ශරහ තිශඵ්තශ්ත රුණු තුනක් ශවේතු 
ශොට ශන. එක් තභයි, සිිනල් යුධධඹක් අහන ය ශොඩ 

නළ ශඟමි්ත ඇති යටක් ඵට ඳත්වීභ. ඒ හශේභ ඹටිතර ඳවසුේ 
දියුණු වහ යජඹ ිනසි්ත යන ආශඹෝජනඹ ව භනහ්තතශ  
ඇති සු්තදයත්ඹ. අඳ ද්තනහ 2016 ශධදි මිලිඹන 2.5 
ායහය යහඳහයඹක් අශේ යශට් යහේත කිරීභට 

ඵරහශඳොශයොත්තු ඇතු, ළරසුේ වදරහ, ඒ ඉදිරිඹට ශන ඹන 
ශභොශවොතක් කිඹරහ ශේ. භහ හිතනහ අඳට ඒ ඉරක්ඹ 
පුයහර්තන සුදුසු හතහයණඹක් ශේ න ශොට අඳ යට තුශ ඇති 

ශමි්ත ඳතිනහ කිඹරහ.  

රු ිශශඹෝජය ථහනහඹතුභිශ, ඒ හශේභ අතිරු 
ජනහධිඳතිතුභහ ඉවශ භට්ටශභ්ත ිනඹදේ යන ිනශධල ායහයඹ්ත 
අශේ යටට ශන ඒභ වහ ඍජු ඔවු්තට අශශිනයණ ඳවසුභ 
රඵහ  ජභ - direct consumer marketing activities - අඳ ඉතහභ 
ළදත් ශොට ර්තන ඕනෆ. Foreign journals, travel 

journals හශේභ TV Travel හශේ ආඹතනර 
ජනභහධයශේදි්තට, භහධයශේදි්තට ශේ යටට ඇිනල්රහ හර්තහ 
ය්තන අලය ඳවසුේ ඳඹ්තන මුදල් ප්රතිඳහදන ශ්ත ය්තන 
 ශඹෝජනහ යරහ තිශඵනහ. භහ හිතන වළටිඹට, ඒ ඉතහභ ළදත් 
්තධිසථහනඹක් ශනහ අශේ යශට් ායහය යහඳහයඹට. ඒ 
තුිබ්ත අපි ඵරහශඳොශයොත්තු න ායහය යහඳහයශ  ඉරක්ඹ 
අඳට පුයහ ්තන පුළු්ත. ඒ ශනුශ්ත අශේ යශට් ඉ්තනහ 
ශධශීඹ යහඳහරිඹ්ත ිනලහර ලශඹ්ත වශඹෝඹ දළක්වීභට 
ළභළත්ත දක්රහ තිශඵනහ.  

භහ හිත්තශ්ත දළ්ත භට ශ්ත වී තිශඵන හරඹ අහනයි 
කිඹන එයි රු ිශශඹෝජය ථහනහඹතුභහ කිඹ්තන ඹ්තශ්ත.  
ශභය අඹ ළඹ ශේ යශට් ජනතහට, ිනශලේශඹ්තභ රහමීඹ ශොින 
ජනතහට ඔවු්තශේ ආර්ථිඹ ලක්තිභත් යරහ, ඔවු්තශේ ජීිනතඹ 
නළත නඟහ සිටුවීභ වහ ඉදිරිඳත් යපු අඹ ළඹක් ශරත්, 

ිනඳක්ශ  ණ්ඩහඹේ හුහ දක්න ආහයඹට ඉවශ ධනඳති 
ඳ්තතිඹ වහ ශ්ත ශනොව අඹ ළඹක් ශරත් ප්රහල යමි්ත, 
අතිරු ජනහධිඳතිතුභහට ශේ පිිබඵ අශේ සතුතිඹ ප්රහල 
යමි්ත භහ ිශවඬ ශනහ. සතුතියි. 

 

[අ. බහ. 5.45] 

 

ෙු අනනෝභා ෙභනේ භවත්මිඹ 
(ரண்நெறகு (றந்ற) அசணரர கசக) 

(The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage) 

රු ිශශඹෝජය ථහනහඹතුභිශ, 2013 අඹ ළඹ ිනහදඹට 

නළ ශඟනහිය ඳශහත ිශශඹෝජනඹ යමි්ත එක්ත් ජහති ඳක්ඹ 
ශනුශ්ත අදවස ප්රහල කිරීභට භට අසථහක් රළබීභ ළන 
තුටු ශනහ. 

අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ මුදල් ඇභතියඹහ ිනධිඹට ශභය අඹ 
ළඹ ඉදිරිඳත් කිරීශේ ජ ශදනු ප්රහල යපු රුණක් තභයි, ශේ 
ශර් ඳශහත් බහ තුන භළතියණ ඳළත්වහ; ඳශහත් බහ 

තුශ්ත ඒ භළතියණලි්ත යජඹ භව ජනතහශේ ප්රහදඹට ඳත් වී 
තිුවණු ඵ ප්රහල වුණු ඵත්, ිනශලේශඹ්තභ නළ ශඟනහිය ඳශහශත් 
ජනතහ යජඹ ශශයහි ිනලසහඹ තඵහ ඇති ඵත් ප්රහල ශහ. 

භහ කිඹ්තන ළභළතියි, නළශඟනහිය ඳශහශත් මුසලිේ ජනතහ 
ශභය තභ්තශේ ඡ්තදඹ ප්රහල ශශේ යජඹට ිනරුධධ  මුසලිේ 
ශෝතරස ඳක්ඹට ඵ. 

2008 ඳශහත් බහ ඡ්තදශ  ජ ්තධහනඹ ළඩි ඡ්තද 

51,000කි්ත, එනේ සිඹඹට 60කි්ත ජඹරවණඹ ශහ. නමුත් 
ශභය භළතියණශ  ජ ඡ්තද  201,000කි්ත ්තධහන යජඹ ඳයහද 
වුණහ. ප්රතිලතඹක් ශර තශවොත් රඵහ්තන පුළු්ත වුශණ් 

සිඹඹට 27ක් ඳභණයි. ශේ ඡ්තද රඵහ්තන "දළඹට කිරුශ" 
යහඳෘතිඹ තභයි ළඩිශඹ්තභ market ශශේ. සිඹලු අඩු ඳහඩු 
ේපර්ණ යන ඵට ප්රතිඥහ දු්තනහ. ළිලනට් ඇභතිරු ුවරුතු 

පිටි්ත ිනහිල්රහ නළ ශඟනහිය ඳශහශත් ඳදිාචි ශරහ හිටිඹහ. 
ශනොශඹකුත් ශධල් ශදනහ කිඹහ ශඵොරු ශඳොශයෝතදු ශදමි්ත, 
ජනතහ මුශහ යමි්ත, යජශ  ශධඳශ ශඹොදහිශමි්ත ඡ්තද 

යහඳහයඹ ශභශවඹවහ. ිශහ, කිකිඹහ රඵහ ශදන ඵට "ශෂෝේ" 
භවහ ඳරිභහණශඹ්ත ශඵදුහ. ශේ ක්රභශඹ්ත ඡ්තද රඵහශන 
අහනශ  ජ, භනහඳ ඡ්තද 11,000ක් ඳභණක් රඵහ ත්, මුසලිේ 
ශොාරශ  භ්තත්රී ශනකු භව ඇභති ලශඹ්ත ඳත් ය, 

මුසලිේ ශොාරඹත් භඟ ිනිනසුේ වරහ, ඳශහත් බහ 
පිහිටුරහ, යටට ශරෝඹට ශඳ්තනුහ, අපි තභයි ජඹරවණඹ 
ශශේ කිඹරහ. නළ ශඟනහිය උදහනඹට ජනතහශේ පිිබළනීභ අඳට 

එයි්ත ශඳශනනහ.  

රු ිශශඹෝජය ථහනහඹතුභිශ, ශේ ඳහය අශේ මුදල් 
ඇභතිතුභහ ඉදිරිඳත් යරහ තිශඵන අඹ ළඹ ඇත්තටභ සුයානහ 
ථහර එතුක්. ශේ ඇත්තටභ අඹ ළඹක් ශනොන අඹ 
ළඹක්. යුධධඹ ඉය ශරහ අවුරුදු තුනක් ත වුණත් 
ජනහධිඳතිතුභහ ජනතහට ශඳොශයෝතදු ශච්ය වන රඵහ ශද්තන 
අශඳොශවොත් ශරහ තිශඵනහ. 2011  අඹ ළඹ ථහශේ ජ එතුභහ, 
ඉතිවහශ  දහත් ශනොතිුවණු ශඩොරර් ිලලිඹන 8.3 
ාචිතඹක් තිශඵන ඵ, භහි්තද චි්තතනඹ තුිබ්ත ශොඩ නඟපු ඵ 
අඳට කිේහ. ශේ ාචිතඹ ඇත්තටභ වළදුශේ ිනශධල ණඹලි්ත. ඒ, 
අශේ යට ණඹ යරහ රඵහ ත් මුදල් ඵ කිඹ්තන එතුභහට 
අභත වුණහ.  

රු ිශශඹෝජය ථහනහඹතුභිශ, ඒ හශේභ අඳනඹන 
ශශහභ දිරිභත් කිරීභට, කිකිඹහ උත්ඳහදනඹ ළඩි කිරීභට 
ශඩොරයඹ සිඹඹට 3කි්ත අප්රභහණ ශහ. භහ හිත්තශ්ත රාහ 
ඉතිවහශ  ඳශමුන තහට රුපිඹර ඵහල්දු යපු අසථහ ශභඹ 
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ඵයි. අද න ිනට රුපිඹර සිඹඹට 21කි්ත ඵහල්දු ශරහ තිශඵනහ. 
හර්තහත ශඩොරර් ාචිතඹ අඩු වුණහ ිනතයක් ශනොශයි, ඉතිවහඹ 
තුශ ළඩිභ ණඹක් හර්තහ ශරහ තිශඵ්තශ්තත් ශේ ආණ්ඩුශ්ත 
ඵ අධහයණඹ ය්තන ඕනෆ. 2005 ර්ශ  ජ දශ ශධශීඹ 
ිශසඳහදනශඹ්ත සිඹඹට 37ක් ව අඳනඹන ආදහඹභ ශේ  න ිනට 
සිඹඹට 14 දක්හ අඩු වීභ තුිබ්ත ශේ යහජඳක් ආණ්ඩුශේ 
ාර්ධනඹ අඳට ශවොඳි්ත ශඳශනනහ.  

රු ිශශඹෝජය ථහනහඹතුභිශ, අද න ිනට අශේ යටට ිශසි 
වහ ඉතහභ සක්සභ ආර්ථි ප්රතිඳත්තිඹක් අලය ශරහ තිශඵනහ. 
ආනඹන ිනඹදභ අඩු යරහ, අඳනඹන ආදහඹභ ළඩි යන ඵට 

අඹ ළශ  ව්ත ශරහ තිශඵනහ. නමුත් ශේහ ය්තශ්ත 
ශොශවොභද කිඹරහ ඳළවළදිලි ිනරවඹක් නළවළ. ිශසඳහදන ටයුතු 
දියුණු ය්තන ජනතහට රඵහ ශදන ප්රතිඳහදන, වන ශභොනහද 
කිඹරහ නළවළ. ශොයි ිනධිශඹ්තද ජනතහ ාර්ධන ටයුතු වහ 

ලක්තිභත් ය්තශ්ත කිඹරහ ව්ත ්තශ්ත නළවළ. දියුණු ව වළභ 
යටක්භ ත්ශතොත්, ඒ යටර ඳහරඹ්ත ඔවු්තශේ ආර්ථිඹ 
ලක්තිභත් ය ළනීභට, දියුණු ය ළනීභට ශධලඳහරන 

ශේදඹකි්ත ශතොය ප්රතිඳත්ති ස යනහ. නමුත් ශේ ්තධහන 
යජඹ ඔවු්තශේ අදවසරට, රිඹහ රහඳඹට ිනරුධධ වළභ 
ශනහශ්තභ ධශේවත ශර ඳිබ්තනහ. ිනඹ ශර් ඩි 

මුඩිශ  ශනහහ ඳනතක්. හර්ඹ හධනශඹ්ත අඩු වහ ඳරිවයණඹ 
ශනොයන ආඹතන වහ ත්ේ යජඹට ඳයහ ළනීභ වහ කිඹරහ  
ඳනතක් ශනළල්රහ එඹ ඳිබළනීභට අසථහක් ය ත්තහ. 

ශභභ ඳනත ශනහට ඳසශේ ශොටස ශශ ශඳොශ දිශන්ත දින 
ඩහ  ළටුණහ, රු ිශශඹෝජය ථහනහඹතුභිශ. ආශඹෝජඹ්තට 
අශේ යට ළන ිනලසහඹක් නළති වුණහ. අයක්කු ශඳයනහ කිඹරහ 
අඳට භඩ ව්තන ඳට්ත ත්තහ. නමුත් යශට් ජනතහ ද්තනහ 

ළඩිශඹ්තභ හටද සුයහළල් තිශඵ්තශ්ත, ාජහ ්තශ්ත වුද, 
කුඩු ශ්ත්තශ්ත වුද කිඹරහ.  

ආර්ථි ාර්ධන ඇභතිතුභහ ශේ ශරහශේ ශභතළන හිටිඹහ 
නේ ඇත්තටභ භභ ළභළතියි. එතුභහ ශභහි ජ කිේහ ශණර 
ආඹතනඹත්, ඳළල්ත්ත ආඹතනඹත් යජඹට ත්තහට ඳසශේ 
රුපිඹල් මිලිඹන 750කුත්, රුපිඹල් මිලිඹන 550කුත් ශුධධ රහබ 
රළුවහ කිඹරහ. එළිශ ශුධධ රහබඹක් රළුවශණ් ශොශවොභද? 
ඇභතිතුභහට කිසිභ ිනඹදභක් නළවළ. ශභොද, ඔක්ශෝභ ශධල් 
යරහයි තිුවශණ්. උක් සරට ශඳොශවොය  ජරහ, උක් ස ්තන 
ණඹ  ජරහ තිුවශණ්. අලය ඹ්තත්ර සත්ර ආදි සිඹල්රටභ අපි 
ආ ශඹෝජනඹ යරහ තිුවශණ්. ශේ වරිඹට, යශන ඹන 
යහඳහයඹ ඉ්තන මිිශසසු වරහ එශරහ තත් පිරික් ඒ 
යහඳහයඹ ත්තහ හශේ ළඩක්. එශවභ ශහභ ේපර්ණශඹ්ත 
රහබ තභයි වේඵ ශ්තශ්ත. ඇයි, ිනඹදභක් යරහ නළවළ ශ්ත. 
සිඹලු ශධල් ඒ අඹට රහබ තභයි. ඒ හශේ ශදඹක් තභයි ශශේ. භහ 
හිත්තශ්ත එතුභහ දටත් යහඳහයඹක්ත්, යසහක්ත් 
යරහ තිශඵන ශශනකු ශනොශයි. 

රු ිශශඹෝජය ථහනහඹතුභිශ, ඒ ිශහ එතුභහට රහබ ඳහඩු 
ළන කිඹන එශක් අලයතහක් නළවළ. භභ ශේ ශරහශේ රු 
ඵළසිල් යහජඳක් ඇභතිතුභහට කිඹ්තන ළභළතියි -ඇත්තටභ 
එතුභහ ශේ ශරහශේ බහශේ නළවළ- රක්සභ්ත ශශනිනයත්න 
ඇභතිතුභහට ්තතශල් ව හිඟුයහන ේවල් බහය ශද්තන කිඹරහ.  
එතශොට රුපිඹල් මිලිඹන 750ක්, රුපිඹල් මිලිඹන 450ක් හශේ 
රහබ ්තන පුළු්ත නේ ජනහධිඳතිතුභහට කිසිභ අඳවසුතහක් 
නළතු ශේ අඹ ළඹ හිඟඹ ිශේභ පිඹහ ්තන පුළු්ත. [ඵහධහ 
කිරීභක්] සීිශ වදනහ, රහබ නළවළශ්ත. ඒ හශේභ ශනරට 
ව ඳළල්ත්තට භවහ බහණ්ඩහහයශඹ්ත රුපිඹල් මිලිඹන 165ක් 
දු්තනහ. ඒ ිශහ රහබ තිශඵනහ. ඒ හශේභ භභ කිඹ්තන 
ළභළතියි, ශේ ආඹතනඹ ඳයහ ිශධ ජ ඳහඩුට දිේශේ නළවළ කිඹහ. 
රහබ රඵන ආඹතනඹ තභයි ඳයහ ත්ශත්. ඳහඩු රඵන 
ආඹතනඹක් ඳයහ ත්ශත් නළවළ. ඳහඩු රඵධ ජ තභයි අපි ආඹතනඹ 
ත්ශත්. 

රු ිශශඹෝජය ථහනහඹතුභිශ, ඒ හශේභ භභ ත 
හයණඹක් කිඹ්තන ළභළතියි. ඒ ශරහශේ අයත් SLECC 
ආඹතනඹ සිාේපරු යජඹත් එක් ේඵ්තධ ිශහ නළත බහය 
දු්තනහ. ඉ්තදිඹහනු භහභත් නළත බහය දු්තනහ. ශධශීඹ 
ආශඹෝජනරු්තට ිනතයයි බහය දු්තශ්ත නළත්ශත්. ඒ දියුණු 
යරහ රඵන අවුරුධද න ශොට මුළු රාහභ සීිශලි්ත 
සඹාශඳෝෂිත ය්තන රක්සභ්ත ශශනිනයත්න ඇභතිතුභහට 
පුළු්ත ශයි කිඹරහ අපි ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ. එතුභහට නේ 
සීිශ තිශඵනහ ශේ තභයි ශඳශන්තශ්ත. 

රු ිශශඹෝජය ථහනහඹතුභිශ, අේඳහය ප්රශධලශ  ශොින 
ජනතහට ශභය අඹ ළශඹ්ත ශභොනහද  ජරහ තිශඵ්තශ්ත කිඹරහ 
භභ අව්තන ළභළතියි. ශභොද, ශොින ිනරහභ ළටුේ ශපු නළති 
ඵ වළභ ශරහශේභ ඔවු්ත ථහ යනහ. නමුත් යට වල්ලි්ත 
සඹාශඳෝෂිත ශරහ තිශඵ්තශ්ත. ශඳොශවොය වනහධහයඹ ඹටශත් 
වළභ ශඳොශවොය කිශරෝකි්තභ ශොවී්තශ්ත රුපිඹල් 3ක් අඹ ය 
්තනහ ිනධිඹට දළ්ත යක්ණ ක්රභඹක් වරිසරහ තිශඵනහ. ඒ 
හශේභ වී වහ වති මිර රුපිඹල් 32ක් ය්තන කිඹරහ 
ශඹෝජනහක් ශනළල්රහ තිශඵනහ.  

අපි ිනඹ යත් දළක්හ, ශේ මිර ණ්ත ශඵෝේ රෆලිරට 
ිනතයයි සීභහ වුශණ් කිඹහ. ඇත්තටභ වී කිශරෝ එක් ිශසඳහදනඹ 
ය්තන ශොිනශඹකුට රුපිඹල් 33ක් ඳභණ ළඹ ශනහ. ඒ ිශහ 
අභ මිර රුපිඹල් 40ක් ය්තන කිඹරහ භභ රු ිශශඹෝජය මුදල් 
ඇභතිතුභහශ්ත ඉල්රහ සිටිනහ. ඒ හශේභ හඵිශ ශඳොශවොය 
ශඹොදහ වී හ යන ශොිනඹහට වී වහ රුපිඹල් 40ක් ශන ඵ 
ව්ත යරහ තිශඵනහ. භවහ ඳරිභහණශඹ්ත කුඹුයක් වද්තන 
හඵිශ ශඳොශවොය ිශඳදහ ්තශ්ත ශොශවොභද කිඹන එ 
ප්රලසනහර්ථඹක්. ශොිනඹහ යක්ණඹ ය්තන ඉසශල්රහ ඔවු්තට 
ශොින ිනරහභ ළටුේ ශ්තන කිඹරහ භභ ඉල්රහ සිටිනහ. 

රු ිශශඹෝජය ථහනහඹතුභිශ, ඒ හශේභ අේඳහය 
දිස්රික්ශ  අඳට ිනලහර ප්රලසනඹක් තිශඵනහ. ඉඩේ ච්ශච්රි 
ඳත්රහ ශඵදහ දු්ත ඉඩේර හ ටයුතු ය්තන නජීවී 
ශදඳහර්තශේ්තතු ඉඩ ශද්තශ්ත නළවළ. ඒ ිශහ ශොවී්ත එභ 
ඉඩේර ඳදිාචි ශරහ හිටිඹත් ිනදුලිඹ රඵහ ්තනත්, ශන කිසිභ 
ශදඹක් වහත් ඳදිාචිඹ නහථ ය ්තන රහභ ිශරධහරිරු ඉඩ 
ශද්තශ්ත නළවළ. ඒ ිශහ ඒ ශොවී්ත ළන රහ ඵරහ ඹේ කිසි 
හධහයණඹක් ය්තන කිඹරහ භහ ශොිනජන ශේහ වහ නජීවී 
අභහතයතුභහශ්ත ඉල්රහ සිටිනහ. 

 රු ිශශඹෝජය ථහනහඹතුභිශ, ඒ හශේභ ශඳඵයහරි 
භහඹ ශධ ජ අේඳහය, ශඳොශශෝතනරු, භඩරපු ව 
්රිකුණහභරඹ ඹන දිස්රික් මලි ය ශන දළඹට කිරුශ 
ළඩටවන ඳට්ත ්තනහ. ශේ වහ අඹ ළඹ ශල්නශඹ්ත 
රුපිඹල් ිලලිඹන 60 මුදරක් ශ්ත යරහ තිශඵනහ. ඇත්තටභ 
දළඹට කිරුශ ළඩටවන ශනුශ්ත හර්ෂි ශභළිශ මුදරක් 
ළඹ ශහට ඒ මුදරට රිරන ප්රතිපරඹක් රළශඵනහද කිඹන එ 
අඳට ප්රලසනඹක්. ශභොද, ිනඹදේ යන මුදලි්ත ඉතහභ සුළු 
ශොටක් ශඹොදහ ිශසි ප්රමිතිඹකි්ත ශතොය ඉතහභ සුළු හරඹක් 
තුශ ජ යනු රඵන ඉදි කිරීේ ඉතහභ ශටි හරඹක් තුශ ිනනහල වී 
ඹනහ. ඒ හශේභ එභ මුදලි්ත තළකිේරුහ ව 
ශෝතත්රහත්රුහ ශඳොශවොත් න ඵ ිනතයයි අපි ද්තශ්ත.  

උදහවයණඹක් ශර කිේශොත්, ශේ දසර අේඳහය-නුය 
ඳහය වදනහ. එභ භහර්ඹ වදධ ජ ඳස පුයරහ, ඊට උඩි්ත ABC 
දහරහ ඹහ්තතේ වනහ. ළස ිශහ ඒ ඳහයල්ර ආඳහු රල් 
වෆරිරහ තිශඵනහ. ශේ ළනත් අධහනඹ ශඹොමු ය්තන. ශභොද, 
දළඹට කිරුශ ඳට්ත ්තන ශොට ඒ ඳහයල් අඵර්ත ශරහ 
තිශේින. ශේ න ශොට අේඳහය ප්රශධලඹට ර්හ හරඹ ඇිනල්රහ 
තිශඵ්තශ්ත. ඒ ිශහ ශේ ළන ඵර්තන කිඹරහ භභ 
ඔඵතුභ්තරහශ්ත ඉල්රහ සිටිනහ. ශභොද,  ශේ වහ ළඹ 
ය්තශ්ත යශට් ජනතහශ්ත ඵදු මුදල් ලශඹ්ත රඵහ ්තනහ 
මුදල්. ශේ යශට් අහිා ජනතහ කුලී ළඩ යරහ, එශවභ 
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ඳහර්ලිශේ්තතු 

නළත්නේ ේරු කිකිඹහක් යරහ වේඵ යන මුදල් තභයි ශේ 
නහසති ය්තශ්ත. ශභශවභ ශශොත් ආසිඹහශේ ආලසයර්ඹ 
ශොශවොභ වුණත් ඉතිශඹෝපිඹහශේ තත්ත්ඹට අශේ යට ඳත් ශයි. 

රු ිශශඹෝජය ථහනහඹතුභිශ, අධයහඳනශ  ාර්ධනඹ 
උශදහ හුදරහ ඳහල්ර අධයහඳනඹ රඵන දරු දළරිඹ්ත වහ 
කිරි ව ිලත්තය හිත ආවහය ශේරක් රඵහ  ජභටත්, අභතය ිශර 
ඇඳුභක් ව ඳත්තු කුට්ටභක් රඵහ  ජභටත්  ශඹෝජනහ ය 
තිශඵනහ. ශභභ ශඹෝජනහ ඇත්තටභ ශවොයි. නමුත් ශේහ 
රිඹහත්භ නහද කිඹන එ තභයි අඳට තිශඵන ප්රලසනඹ. ඒ 
හශේභ ඳහල් අධයහඳනඹ තුශ දරු දළරිඹ්ත සිඹලු ශදනහභ එ 
ණශ  රහ ළරකිඹ යුතු නහ. ජහති, ආේ, කුර ශවෝ ශනත් 
ඳදනභක් භත දරු්ත ර් ය්තශ්ත නළතු සිඹලු ශදනහටභ කිරි 
ව ිලත්තය හිත ආවහය ශේරක් රඵහ  ජභටත්, ිශර ඇඳුභක් ව 
ඳත්තු කුට්ටභක් රඵහ  ජභටත් ටයුතු යන ශර භහ ඉල්රහ 
සිටිනහ.  

රු ිශශඹෝජය ථහනහඹතුභිශ, ඳසු ිනඹ භහ කිහිඳඹ තුශ 
අධයහඳන ක්ශේත්රශ  භවහ ආ්තශදෝරනඹක් ඳළතුණහ. Z-score 
අඹ ළන උහින ිනඹ අයණ දරු්ත උස ශඳශ ිනබහඹ ශශේ 
2011 අශෝසතු භහශ  ජයි. නමුත් අද න තුරුත් ඒ දරුශෝ 
ශදයයි ඉ්තශ්ත. 2012 ර්ශ  ේපර්ණශඹ්තභ ඒ දරුශෝ 
ශදයයි සිටිශ . 2013 ර්ශ  භහර්තු භහ ශ  ඳභණ ිනලසිනදයහර 
ඳට්ත ්තනහඹ කිඹරහ ඒ දරුශෝ හිතහ ශන ඉ්තනහ. එභ ිශහ 
අවුරුදු එවභහයටත් ඩහ ශදය ඉ්තන ශභභ දරු්ත ළන ඹේ 
ශදඹක් ය්තනඹ කිඹහ භහ ඉල්රහ සිටිනහ.  

 
නිනඹෝජ කථානාඹකතුභා 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

රු භ්තත්රීතුමිඹිශ, ඔඵතුමිඹට ත ිනනහඩිඹයි තිශඵ්තශ්ත. 
ඳ.. 6.00ට බහශේ ටයුතු අ්ත ය්තන තිශඵනහ. 

 
ෙු අනනෝභා ෙභනේ භවත්මිඹ 
(ரண்நெறகு (றந்ற) அசணரர கசக) 

(The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage) 

රු ිශශඹෝජය ථහනහඹකුභිශ, ඳසු ිනඹ භළයි දිනශ  ජ අශේ 
ජනහධිඳතිතුභහ කිේහ, "රක් 6ක් හිටපු යහජය ශේඹ භහ රක් 
13ක් ශහ. යිශල්  ිනක්රභසිාවට එ යක්හක්ත් ශද්තන ඵළරි 

වුණහ"යි කිඹරහ. නමුත් අද මුදල් අභහතයයඹහ වළටිඹට යජශ  
ශේඹ්තට ළටුේ වහ රුපිඹල් ිලලිඹන 366ක් ිනඹදේ යන 
එත්, යහජය ශේශ  ිනරහභ රහභී්තට රුපිඹල් ිලලිඹන 112ක් 
ශන එත් ිනලහර යදයඹක්,  කීභක් ිනධිඹට තභයි එතුභහ 

ල්ඳනහ ය්තශ්ත. එඹ යජශ  ශේඹ්තශේ ළකිධදද, 
ශධලඳහරන අධිහරිශ  ළකිදි ශභනහයණඹද කිඹ්තන භහ 
ද්තශ්ත නළවළ. භළතියණශ  ජ යජශ  ශේයි්තට ව අහිා 

ශොින ජනතහට ශඳොශයෝතදු පිට ශඳොශයෝතදු ශදමි්ත, ඔවු්තශේ 
ය පිටි්ත තභ්තශේ ඵරඹ ආයක්හ ය ිශමි්ත යජශ  
ශේයි්තශේ ළටුඳ වදිශ රුපිඹල් 25කි්ත ළඩි කිරීභ 

තුිබ්ත යහජය ශේඹ අතක්ශේරුට රක් කිරීභ ළන භහ නහටු 
නහ. 

රු ිශ ශඹෝජය ථහනහඹතුභිශ, ිශසඳහදන ආර්ථිඹක් 

තුිබ්ත ඇති යන ඳරිර්තනඹ භත 2016 න ිනට ශඩොරර් ිලලිඹන 
100 ආර්ථිඹක් ඇති ය ළනීභට යජඹ ඵරහශඳොශයොත්තු 
නහ නේ, එයි්ත ශඩොරර් ිලලිඹන 15ක් ඳභණ අඳනඹන 

ක්ශේත්රඹ තුිබ්ත රඵහ ළනීභටත්, ශඩොරර් ිලලිඹන 2.5ක් ායහය 
ටයුතුලි්ත උඳඹහ ්තනටත් අශේක්හ යනහ. ිනශධල 
කිකිඹහලි්ත රළශඵන ආදහඹභ ශඩොරර් ිලලිඹන 10ට ශන ඒභට 

යජඹ අශේක්හ යනහ. නමුත් අඳනඹන ආදහඹභ ළඩි ය්තශ්ත 

ශොශවොභද කිඹහ ල්ඳනහ ශශේ නළවළ. අඳනඹන ආදහඹභ ළඩි 
ය්තන එදහ එක්ත් ජහති ඳක් යජඹ හරශ  යිශල් ිනක්රභසිාව 
භළතිතුභහ ර්භහ්තතපුය ඇති ශහ. ඒ හශේභ ශප්රේභදහ හිටපු 
ජනහධිඳතිතුභහශේ භඟ ශඳ්තවීභ ඹටශත් අශේ යශට් ඇඟලුේ 

ර්භහ්තතශ  ිනලහර දියුණුක් ඇති වුණහ. ඇඟලුේ ක්ශේත්රඹ 
සිඹඹට 53 ිනශධල ිනිශභඹ උඳඹන භහර්ඹක් ඵට ඳත් ශහ. 
නමුත් ශේ න ිනට අශේ යශට් රමිඹ්තට කිකිඹහ ශොඹහ ශන 

පිට යටරට ඹ්තන සිධධ ශරහ තිශඵනහ. අයණ හ්තතහ්ත 
තභ රභශඹ්ත උඳඹහ ්තනහ මුදර තභයි අද යජශ  ප්රධහන 
ආදහඹේ භහර්ඹ ඵට ඳත් ශරහ තිශඵ්තශ්ත.  

රු ිශශඹෝජය ථහනහඹතුභිශ, භහ ශභභ රු බහශ්ත 
ඉල්රහ සිටිනහ, හ්තතහ්ත පිට යට ඹළවීභ ශනුට ඔවු්තට 
අශේ යශට් ආදහඹේ භහර්ඹක් රඵහ  ජභට ක්රභඹක් රස්තනඹ 

කිඹරහ. භ්තද ඹත්, හ්තතහ්ත පිට යට කිකිඹහට ිනඹහභ 
ඔවු්තශේ ඳවුල් ාසථහ ිනනහල ශනහ.  

 

නිනඹෝජ කථානාඹකතුභා 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

රු භ්තත්රීතුමිඹිශ, ථහ අ්ත ය්තන.  You can table 

the rest of your speech.  

 

ෙු අනනෝභා ෙභනේ භවත්මිඹ 
(ரண்நெறகு (றந்ற) அசணரர கசக) 

(The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage) 

රු ිශශඹෝජය ථහනහඹතුභිශ, භශේ ථහශේ ඉතිරි 

ශොට වළ්තහේ හර්තහට ඇතුළු කිරීභ වහ බාෙත* 
යනහ. 

 
 
* බානම්ඹ භත තඵන රද කථානේ ඉතිරි නකො : 

சதரநடத்றல் மக்கப்தட்ட உமறன் ஞ்சற தகுற:: 

Rest of the speech tabled: 

එදහ එක්ත් ජහති ඳක් යජඹක් ඹටශත් යිශල් ිනක්රභසිාව භළතිතුභහ 
ර්භහ්තත ඇභතිතුභහ වළටිඹට  ර්භහ්තතපුය ඇති ය රක් ණ්ත 
කිකිඹහ උත්ඳහදනඹ ය අශේ තරුණ තරුණිඹ්ත අති්ත ිශසඳහදනඹ යන 
ිශසඳහදන පිට යට ඹහ ආදහඹේ ළඩි ය ත්තහ ඳභණක් ශනොශයි, අශේ 
යශට් ිනශධල ිනිශභඹ උඳඹන ප්රධහන ආදහඹේ භහර්ඹ ඵට එඹ ඳත් ය 
්තනත් අඳට වළකිඹහ රළුවණහ. 

අද ්තධහන ආණ්ඩු ඹටශත් අශේ යශට් රමිඹ්තට කිකිඹහ ශොඹහ ශන 
භළද ශඳයදි යටරට ඹ්තන සිදු වී තිශඵනහ. අද අශේ යශට් ප්රධහන 
ආදහඹේ භහර්ඹ ඵට ඳත් වී තිශඵ්තශ්ත අශේ යශට් හ්තතහ්ත දවඩිඹ 
ගුයමි්ත ශොඹහ ශදන ිනශධල ිනිශභඹයි. භභ ශේ රු බහට ශඹෝජනහ 
යනහ 2016 න ිනට අශේ හ්තතහ්ත පිට යට ඹහ මුදල් ශවොඹන 
ක්රභඹ ශනස ය ඔවු්තට ඔවු්තශේ උරුභඹ භඟ ශේ යශට් ජීත් ිනඹ 
වළකි ආදහඹේ භහර් ශොඹහ ළනීභට අහල රහ ශදන ශර. 

අහන ලශඹ්ත භහ ව්ත යනහ ශභඹ අඹ ළඹක් ශනො ණඹ 
ළඹක් ඳභණක් ඵ. සතුතියි. 

 
 

එකල්ිම නේරා අ.බා. 6.00 වුනඹන්, ක යුතු අත්ිමටුා විාදඹ 
කල් තඵන රදී. 

 එතැන් සි  විාදඹ 2012 නනොැම්ඵර් භ 15 න බ්රවනඳතින්දා 
ඳත්නු රැනර. 

அப்சதரது தற. த. 6.00 றரகறறடச, அலுல்கள் 

இமடறநத்ப்தட்டு, றரம் எத்றமக்கப்தட்டது. 

றரம் 2012 ம்தர் 15, றரக்கறம லபத் தரடங்கும். 

It being 6.00  p.m., Business was interrupted, and the Debate stood 

adjourned.  

Debate to be resumed on Thursday, 15th November, 2012.  
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[රු අශනෝභහ භශේ භවත්මිඹ] 



2012  ශනොළේඵර් 14  

2013 ර්නේ අඹ ැඹ ඇනතනම්න්තුලින් 
නතෝයාෙත් අභාතාාංලර  

ැඹ ්ෂර් ිළිතඵ ාකා කා ීම සභ වා න  

විනලේ කායක බා 
 

2013ஆம் ஆண்டுக்கரண வு தசனவுத்றட்ட 

றப்நடுகபறலிந்ந்து  

தரறவுதசய்ப்தட்ட அமச்சுக்கபறன் 

தசனவுத் மனப்நெக்கள் தற்நறக் 

 கனந்துமரடுற்கரண தரறகுழு 
 

SELECT COMMITTEE  TO DISCUSS  THE HEADS 

OF EXPENDITURE OF THE MINISTRIES SELECTED 

FROM THE BUDGET ESTIMATES OF THE YEAR 

2013 
 

ෙු නිභල් සිරිඳාර ද සිල්ා භවතා 
(ரண்நெறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

රු ිශශඹෝජය ථහනහඹතුභිශ, භහ ඳවත ව්ත ශඹෝජනහ 
ඉදිරිඳත් යනහ:  

"2012 ශනොළේඵර් භ 06 ළිශ දින ඳහර්ලිශේ්තතු ිනසි්ත ේභත යන 

රද ශඹෝජනහශහි කුභක් ව්ත තිුවණද '2013 ර්ශ  අඹළඹ 

ඇසතශේ්තතුශ්ත ශතෝයහත් අභහතයහාලර ළඹ ශීර්ඹ්ත පිිබඵ 

හච්ඡහ කිරීභ වහ න ඳහර්ලිශේ්තතු ිනශලේ හය බහ' 

2012.11.20 සිට 2012.11.26 දින  දක්හ ව හර ඳරිච්ශයද ඹ තුශ කිසවී 

හච්ඡහ ශ යුතුඹ." 

 
ප්රලනනඹ විභන රදින්, බා ම්භත විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்நக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

කල්තැබීභ 
எத்றமப்நெ 

ADJOURNMENT 
 

ෙු නිභල් සිරිඳාර ද සිල්ා භවතා 
(ரண்நெறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

රු ිශශඹෝජය ථහනහඹතුභිශ, "ඳහර්ලිශේ්තතු දළ්ත ල් 
තළිලඹ යුතුඹ" යි භහ ශඹෝජනහ යනහ.  

 

ප්රලනනඹ විභන රදින්, බා ම්භත විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்நக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

ඳාර්ලිනම්න්තු ඊ  අනුකූර අ. බා. 6.01  , 2012 ඔක්නතෝඵර් 
25 න දින බා ම්භතිඹ අනු, 2012 නනොැම්ඵර් භ 15 න 
බ්රවනඳතින්දා  පු.බා. 9.30 න නතක් කල් ගිනේඹ. 

அன்தடி தற. த. 6.01 றக்கு தரரளுன்நம் அணது 2012 

எக்சரதர் 25 ஆந் றகற லர்ரணத்றற்கறங்க, 2012  ம்தர் 15, 

றரக்கறம நை.த. 9.30 றம எத்றமக்கப்தட்டது. 

Adjourned accordingly at 6.01 p.m. until 9.30  a.m. on Thursday, 

15th  November, 2012, pursuant to the Resolution of Parliament of 25th 

October, 2012. 
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ැ.යු. 
 
ශභභ හර්තහශේ අහන මු්රණඹ දවහ සකීඹ ිශළයදි ශ යුතු තළ්ත දක්නු රිසි භ්තත්රී්ත මි්ත පිටඳතක් ශන ිශළයදි ශ යුතු 

ආහයඹ එහි ඳළවළදිලි රකුණු ශොට, පිටඳත රළබී ශදතිඹක් ශනොඉක්භහ වැන්ාඩ් ාසහය ශත රළශඵන ශේ එිනඹ යුතුඹ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குநறப்நெ 
 

உநப்தறணர் இநறப் தறப்தறற் தசய்றந்ம்நெம் தறம றந்த்ங்கமபத் து தறறறல் தபறரகக் குநறத்து அமணப் தறம 

றந்த்ப்தடர தறற கறமடத் இந் ரங்களுள் யன்சரட் தறப்தரசறரறந்க்கு அநப்நெல் சண்டும். 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTE 

 
Corrections which Members suggest for the Final Print should be clearly marked in their copy and sent to be Editor of HANSARD within two weeks of 

receipt of the uncorrected copy. 
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දාඹක මුදල් : ඳාර්ලිනම්න්තු විාද ාර්තාර ාර්ෂික දාඹක මිර ු. 2178ීම. ිළ ඳතක් නෙන්ා ෙැනීභ 

අල  

නම් ොනතු ු. 18.15ීම. තැඳැල් ොනතු ු. 2.50ීම. නකොශම 6, ීමුශඳන, ඳාභාංකඩ ඳාය, අාංක 102, 
ිළඹසිරි නෙොඩනැගිල්නල් යජනේ  ප්රකාලන  කාර්ඹාාංලනේ  අධිකා ස  නත  ෑභ  ර්ඹකභ  නනොැම්ඵර්           

30 දා   ප්රථභ දාඹක  මුදල් නො ඉදිරි ර්නේ දාඹකත්ඹ රඵා නෙන විාද ාර්තා රඵාෙත වැීමඹ.  
නිඹමිත දිනනන් ඳසු  එනු රඵන දාඹක ඉල්ලුම් ඳත් බාය ෙනු නනොරැනර. 

 

 
 

 
 

 
 
 

சந்ர ; யன்சரட் அறகர அநறக்மகறன் ந்டரந் சந்ர நதர 2,178. யன்சரட் ணறப்தறற நதர 18.15. தரற் 

தசனவு நதர 2.50. ந்டரந் சந்ர நைற்தரக அத்றட்சகர், அசரங்க தபறநொட்டலுனகம், இன. 102, 

தறசறநற கட்டிடம், தரன்கமட வீற, கறந்பப்தமண, தகரழும்நெ 6 ன்ந றனரசத்றற்கு அநப்தற தறறகமபப்  

ததற்நக்தகரள்பனரம். எவ்சரரண்டும் ம்தர் 30 ஆந் சறக்கு நைன் சந்ரப்தம்  

அநப்தப்தட சண்டும். தறந்றக் கறமடக்கும் சந்ர றண்ப்தங்கள்  

ற்நக்தகரள்பப்தடரட்டர. 
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Rs. 18.15. (Postage Rs. 2.50) Copies can be obtained by remitting in advance an  annual subscription fee to the  
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Late applications for subscriptions will not be accepted. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


