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ප්රහනල  ලළිකක ිළිතුරු 
 

ලරප්රවළද : 
 බහණඹ ව විහද කිරීශේ නිදව අහිමි කිරීභ 
 

නඳෞද්ගලික ම්දත්රී්දනප ඳන ක නකම්ම්ඳ ක: 
ශ්රී රහීය ඹ උරුභඹ ප ඳදනභ (ීසථහත කිරීශේ) 

ඳනත් ශටුේඳත - [රු ජහන  ඵණ්ඩහය භවතහ] 
- පළමුලන ලර කියලන දී 

අ්දතර්ගත ප්රධළන කුු 

தறரண உள்படக்கம் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 

PRIVILEGE: 

     Deprivation of Freedom of Speech and Debate 

 

PRIVATE MEMBERS’ BILLS: 

Sri Lanka Heritages Foundation (Incorporation) – 

[Hon. Janaka Bandara] – Read the First time  

PRINCIPAL  CONTENTS 

றணரக்கலக்கு ரய்தோன றகடகள் 

 

சறநப்தைரறக: 

உகரற்தற்கும் றரறப்தற்குதொள்ப உரறக 

தக்கப்தட்டக 

 

ணற உதப்தறணர் சட்டதோனங்கள்: 

இனங்கக தைரறககள் ன்நம் (கூட்டிகத்ல்) - 

[ரண்தைறகு ஜரணக தண்டர] - தொன்தொகந 

றப்தறடப்தட்டது 

විවර්ජන ඳන ක නකම්ම්ඳත, 2013 – [ඳවහලන නල්ද කෂ 

දිනය] 

 ශදන ය කිඹවීභ - විහදඹ ල් තඵන රදී 
 

කල්තෆබීනම් නයෝජනළල : 
අඩු ආදහඹේ රහභී පට නිහ ීර්ධන අධිහරිඹ 

භඟි ප රඵහ දු ප ණඹ 

எதுக்கலட்டுச் சட்டதோனம், 2013 : [எதுக்கப்தட்ட ந்ரம் 

ரள்] 

 இண்டரம் றப்தை - றரம் எத்றகக்கப்தட்டது 

 

எத்றகப்தைப் தறரக: 

குகநந் தரணம் தததரரதக்கு வீடகப்தை 

அதறறதத்ற அறகரசகதறணரல் ங்கப்தட்ட 

கடன் 

APPROPRIATION BILL, 2013 – [Fifth Allotted Day] 

    Second Reading – Debate Adjourned  

 

ADJOURNMENT MOTION: 

Loans by National Housing Development Authority 

to Low Income Earners   
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පූ.භළ. 9.30  ඳළර්ලිනම්්දුරල රැවහ විය. කථළනළයකුරමළ 
[ගු චමල් රළජඳක්  මශතළ]  මූළවනළරූඪ විය. 

தரரலன்நம் தொ.த. 9.30 றக்குக் கூடிது. சதரரகர்  அர்கள்  

[ரண்தைறகு சல் ரஜதக்ஷ] கனக கறத்ரர்கள். 
The Parliament met at 9.30 a.m., MR. SPEAKER 

[THE  HON. CHAMAL RAJAPAKSA] in the Chair. 
 

 

 

උඳනද්ක කළරක වභළ ලළර්තළ 
ஆரனரசகணக் குல அநறக்கககள் 

CONSULTATIVE COMMITTEE REPORTS 

 

 
ගු ලයි.ජී. ඳද්මසිරි මශතළ 
(ரண்தைறகு க.ஜல. தத்சறரற) 

(The Hon. Y.G. Padmasiri) 
රු ථහනහඹතුභනි, ඳරිය ටයුතු පිළිඵ උඳශේල 

හය බහශේ බහඳතිතුභහ ශනුශ ප භභ 2008 ව 2009 ර් 

වහ යහජය දළ ීසථහශේ හර්ික හර්තහ ේඵ පධශඹ ප ඳරිය 

ටයුතු පිළිඵ උඳශේල හය බහශේ හර්තහ ඉදිරිඳත් 

යමි. 

 
වභළනම්වය මත ිනබිය යුුරයයි නිනයෝග කරන දී. 
சதரதேடத்றல் இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 
 

 

ගු ිනවහව කරල්ලියද්ද මශතළ (ෂමළ වංලර්ධන ශළ කළ්දතළ 
ක යුුර අමළතයුරමළ) 
(ரண்தைறகு றஸ்ம கல்லித் - சறதர் அதறறதத்ற, கபறர் 

அலுல்கள்  அகச்சர்) 

(The Hon. Tissa Karalliyadde - Minister of Child 

Development and Women’s Affairs) 

රු ථහනහඹතුභනි, භභ 2007 ව 2008 ර් වහ 

ජහති ශභහ ආයක් අධිහරිශේ හර්ික හර්තහ ේඵ පධශඹ ප 

ශභහ ීර්ධන වහ හ පතහ ටයුතු පිළිඵ උඳශේල හය 

බහශේ හර්තහ ඉදිරිඳත් යමි. 
 
වභළනම්වය මත ිනබිය යුුරයයි නිනයෝග කරන දී. 
சதரதேடத்றல் இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 
ගු කුමළර නලල්ගම මශතළ (ප්රලළශන අමළතයුරමළ) 
(ரண்தைறகு குர தல்க - ரதரக்குத்து அகச்சர்) 

(The Hon. Kumara Welgama - Minister of Transport) 

රු ථහනහඹතුභනි, ර්භහ පත වහ හණිජ ටයුතු පිළිඵ 

උඳශේල හය බහශේ බහඳතිතුභහ ශනුශ ප, ඳවත ව ප 

හර්තහ ේඵ පධශඹ ප ර්භහ පත වහ හණිජ ටයුතු පිළිඵ 

උඳශේල හය බහශේ හර්තහ භභ ඉදිරිඳත් යමි. 

(i) 2010 ර්ඹ වහ ශ්රී රීහ ශකර්භ ව ඇුලුේ 
ආඹතනශේ හර්ික හර්තහ; ව 

(ii) 2007, 2008 ව 2009 ර් වහ ශයදිපිළි ඳීගු 
භණ්ඩරශේ හර්ික හර්තහ. 

 

වභළනම්වය මත ිනබිය යුුරයයි නිනයෝග කරන දී. 
சதரதேடத்றல் இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 
ගු දයළශ්රිත ිනනවාරළ මශතළ (රළජය වම්ඳ ක ශළ ලයලවළය 

වංලර්ධන  අමළතයුරමළ) 
(ரண்தைறகு ரசறநற றரசர - அச பங்கள், 

தரறல்தொற்சற அதறறதத்ற அகச்சர்) 

(The Hon. Dayasritha Thissera - Minister of State Resources 

and Enterprise Development) 

රු ථහනහඹතුභනි, ඳවත ව ප හර්තහ ේඵ පධශඹ ප 

යහජය ේඳත් වහ යහඹ ීර්ධන ටයුතු පිළිඵ උඳශේල 

හය බහශේ හර්තහ භභ ඉදිරිඳත් යමි. 

(i)  2009/2010 ර්ඹ වහ සීභහහිත රීහ ශෂොසශකට් 
භහශේ හර්ික හර්තහ;  

(ii)  2006 ව 2007 ර් වහ ඇල්ඩු ළවිලි භහශේ 
හර්ික හර්තහ; 

(iii)  2009 ර්ඹ වහ රීහ පිු ප ර්භහ පත ීයුක්ත 
භණ්ඩරශේ හර්ික හර්තහ ව ගිණුේ; ව 

(iv)  2009 ර්ඹ වහ ඇල්ඩු ළවිලි භහශේ හර්ික 
හර්තහ.   

 

වභළනම්වය මත ිනබිය යුුරයයි නිනයෝග කරන දී. 
சதரதேடத்றல் இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 
 

 

ප්රහනල  ලළිකක ිළිතුරු 
றணரக்கலக்கு ரய்தோன றகடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

කථළනළයකුරමළ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ප්රලසන අී 1-1893/'11-(1), රු බුේධි ඳතියණ භවතහ. 
 

ගු බුද්ධික ඳිනරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana) 

රු ථහනහඹතුභනි, භභ එභ ප්රලසනඹ අවනහ. 
 

ගු නිමල් සිරිඳළ ද සිල්ලළ මශතළ (ලළරිමළර්ග ශළ ජ 
වම්ඳ ක කෂමනළකරණ අමළතයුරමළ වශ ඳළර්ලිනම්්දුරන  

වභළනළයකුරමළ ) 
(ரண்தைறகு றல் சறநறதரன  சறல்ர - லர்ப்தரசண, லர்ப 

தொகரகத்து அகச்சதம் தரரலன்நச் சகத தொல்தம்) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva - Minister of Irrigation 

and Water  Resources Management and Leader of  the 

House of Parliament)  

රු ථහනහඹතුභනි, රු බුේධි ඳතියණ භ පත්රීතුභහ වින් ප 
අහ තිශඵන ප්රලසනඹට භට පිළිතුයක් තිශඵනහ. නමුත් රු 
බුේධි ඳතියණ භ පත්රීතුභහ ශේ න්දු වුණු අරමිතහ පිළිඵ 
ඳරීක්ණඹක් න්දු ය පශ පද කිඹරහ අහ තිශඵනහ. ඒ න්දු ශරහ 
තිශඵන අරමිතහ පිළිඵ බඵතුභහ ශවෝ බඵතුභහ නිශඹෝජනඹ 
යන ඒ ශොවි ජනතහ භට විසතය දු පශනොත් ඒ ඳරීක්ණඹ 
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ඳහර්ලිශේ පතු 

ඳත්හ ඊට ඳසු ශේ ප්රලසනඹට උත්තය ශද පන භභ 
ඵරහශඳොශයොත්තු නහ. ශභොද බඵතුභහ ශ ෝදනහක් ය 
තිශඵන නිහ නිරධහරි ප එන හර්තහ භත විතයක් ඳදනේ 
ශ පශ ප නළති, ඒ ළන ඳරීක්ණඹක් ඳත්හ ඊට ඳසු 
උත්තයඹ දීභ වහ භභ භහ ශද හරඹක් ඉල්රහ න්ටිනහ. ඒ 
අතය තුයදී එභ අරමිතහ පට අදහශ ශතොයතුරු භට රඵහ ශද පන 
කිඹහ රු බුේධි ඳතියණ භ පත්රීතුභහශ ප භභ ඉල්රහ න්ටිනහ. 

 

ගු බුද්ධික ඳිනරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   
රු ථහනහඹතුභනි, රු ඇභතිතුභහ පිළිතුයක් රඵහ දීභ 

ළන භභ තුටු නහ. ඒ අතය රු ඇභතිතුභහශ ප භභ 
ඉල්ලීභක් යනහ, පුළු ප නේ දළනට එහ තිශඵන පිළිතුය 
ශද පන කිඹරහ.  ශේ ළන කිඹන වත් ශදශනකුශේ ශතොයතුරු භහ 
ශු තිශඵනහ. උඳශේල හය බහට ඒ ශතොයතුරු 
ශශන පන භට පුළු ප.  
 

කථළනළයකුරමළ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ඒ රු ඇභතිතුභහට ශද පන. ඇභතිතුභහ අලය ටයුතු යි . 
 

ගු බුද්ධික ඳිනරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

භට ඒ වත් ශදනහශේ ශතොයතුරු බඵතුභහට ශද පන පුළු ප 
නිහ භට පිළිතුය රඵහ ශද පන. උඳශේල හය බහශේ දී ඒ 
ළන ළඩිදුය හච්ඡහ ය පන අඳට පුළු ප.  

 

ගු නිමල් සිරිඳළ ද සිල්ලළ මශතළ 
(ரண்தைறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
පිළිතුශය ප නිරධහරි ප කිඹහ තිශඵ පශ ප අරමිතහක් ශරහ 

නළවළි කිඹරහි. රු ථහනහඹතුභනි, ශභළනි ඳසලි ප වදන 
රද ළේ ඵළමි තුළි ප නියතුරු ජරඹ හ පදු වීභ  න්දු ශනහ. 
ජරඹ හ පදු ශනොන ඳස ඵළමි ශොඹහ  පන පුළු පභක් නළවළ. 
එළනි අසථහරදී තහක්ණි ලශඹ ප ය පශ ප ජර 
ශඳයණඹක් - filter එක්- දභන එි. ඳළයණි filter එ ඉත් 
ය අලුත් filter එක් දභහ තිශඵනහ. නමුත් ඹේ ප්රභහණඹ සුළු 
ජර හ පදුක් ඇති ශනහ. ඒ ශක් පනට පුළු පභක් 
නළවළ. ඉීජිශ පරුරු ප කිඹ පශ ප තහක්ණි ලශඹ ප බවු පට 
ය පන පුළු ප  පශ ප ජර ශඳයණඹක් දළමීභ ඳභණි කිඹරහි. 
ඒ තුළි ප ඳහීශුහදනඹ ළශළක්වීශේ රභශේදඹට තභි 
ඉීජිශ පරුරු ප ඹ පශ ප. ඒ හයණඹ යරහ තිශඵනහ. නමුත් 
ඒ න්දු කිරීශේ දී අරමිතහක් වුශණ් නළවළි කිඹරහ 
ඉීජිශ පරුරු ප්රහල යනහ. එශවභ නේ බඵතුභහ ඒ ශතොයතුරු 
දු පනහට ඳසශේ ඊශු උඳශේල හය බහශේදී භභ ඒ අඹ 
ශ පරහ, තහක්ණි ලශඹ ප ශශයන ළඩ ටයුතු 
පිළිඵත් විසතයඹක් දීරහ, බඵතුභහ කිඹන ඒ හයණඹ පිළිඵ 
විශලේ නිරධහරිශඹක් දභහ, ඳරීක්ණඹක් ය ඒ හර්තහ අශක 
උඳශේල හය බහට ඉදිරිඳත් ය පනේ.  

 

ගු බුද්ධික ඳිනරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   
රු ථහනහඹතුභනි, විහදඹක් යනහ ශනොශි. 

බඵතුභහත් ශොවිඹකු විධිඹට ද පනහ, ළේ ශඩෝර්ලි ප වෆරීභ 
ළන.  ශඩෝර්ලි ප ළේ වෆරීභි ශභතළන ප්රලසනඹ තිශඵ පශ ප. 

 

කථළනළයකුරමළ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
රු භ පත්රීතුභනි, රු ඇභතිතුභහ ඉතහභත් හධහයණ 

පිළිතුයක් දු පනහට ඳසශේ - 

ගු බුද්ධික ඳිනරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana) 

ළ ශඩෝර්ලි ප වහයරහ. ඒි  ප්රලසනඹ තිශඵ පශ ප. ඒ 

නිහ ශේ ළන ශඳොඩ්ඩක් ශොඹරහ ඵරරහ- 
 

කථළනළයකුරමළ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ඒ තභි කිේශේ, ශේ ළන ශතොයතුරු ශද පන කිඹරහ. 

එත ශොට ඇභතිතුභහ වරිවළටි ඳරීක්ණඹක් යරහ පිළිතුරු ශදි. 

ඒ ළඩිඹ ශවොි ශ ප.  

 

ගු බුද්ධික ඳිනරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ඒ ශවොි. 
 

ප්රහනය මුර දිනකදී දදිරිඳ ක ිරීමම  නිනයෝග කරන දී. 
றணரக ற்தநரத றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
කථළනළයකුරමළ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ප්රලසන අී. 2-2158/'11-(1), රු දඹහන්රි ජඹශේය භවතහ 

 

ගු දයළසිරි ජයනවාකර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜரசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
රු ථහනහඹතුභනි, භභ ඒ ප්රලසනඹ අවනහ. 

 

ගු දින්දහ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
රු ථහනහඹතුභනි, අධයහඳන අභහතයතුභහ ශනුශ ප එභ 

ප්රලසනඹට පිළිතුය දීභ වහ ති ශද හරඹක් ඉල්රහ න්ටිනහ. 
 

ප්රහනය මුර දිනකදී දදිරිඳ ක ිරීමම  නිනයෝග කරන දී. 
றணரக ற்தநரத றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
කථළනළයකුරමළ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ප්රලසන අී. 4 -2325/'12-(1), රු ජිත් ශප්රේභදහ භවතහ. 

 
ගු වජි ක නප්රාමදළව මශතළ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறரரம) 

(The Hon.  Sajith Premadasa) 
රු ථහනහඹතුභනි, භභ ඒ ප්රලසනඹ අවනහ.  

 
ගු දින්දහ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ථහනහඹතුභනි, භභ අධයහඳන ඇභතිතුභහ ශනුශ ප 

එභ ප්රලසනඹට පිළිතුය දීභ වහ ති ශද හරඹක් ඉල්රහ 

න්ටිනහ. 

 
ප්රහනය මුර දිනකදී දදිරිඳ ක ිරීමම  නිනයෝග කරන දී. 
றணரக ற்தநரத றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 
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කථළනළයකුරමළ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ප්රලසන අී 10 - 2950/'12 - (1), රු අජිත් කුභහය භවතහ. 

 
ගු අජි ක කුමළර මශතළ 
(ரண்தைறகு அஜறத் குர) 

(The Hon. Ajith Kumara) 

රු ථහනහඹතුභනි,භහ එභ ප්රලසනඹ අවනහ. 

 

ගු දින්දහ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ථහනහඹතුභනි, ආර්ථි ීර්ධන අභහතයතුභහ 

ශනුශ ප භහ එභ ප්රලසනඹට පිළිතුය දීභ වහ තිඹ ල් 

ඉල්රනහ. 
 
ප්රහනය මුර දිනකදී දදිරිඳ ක ිරීමම  නිනයෝග කරන දී. 
றணரக ற்தநரத றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
කථළනළයකුරමළ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ප්රලසන අී 11- 1894/'11 - (1), රු බුේධි ඳතියණ භවතහ. 

 

ගු බුද්ධික ඳිනරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ථහනහඹතුභනි, භහ එභ ප්රලසනඹ අවනහ. 

 

ගු දින්දහ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ථහනහඹතුභනි, ඳශහත් ඳහරන වහ ඳශහත් බහ 

අභහතයතුභහ ශනුශ ප භහ එභ ප්රලසනඹට පිළිතුය දීභ වහ ති 

ශදක් ල් ඉල්රනහ. 
 
ප්රහනය මුර දිනකදී දදිරිඳ ක ිරීමම  නිනයෝග කරන දී. 
றணரக ற்தநரத றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 

 
ලුර නවාලක අර්ථ වළධක අරමුදල් : හිඟ මුද 
ரரட்ட ஊறர் ஊறர் ரசனரத றறம்: 

றலுகத்தரகக  
EMPLOYEES' PROVIDENT FUND OF ESTATE EMPLOYEES : 

AMOUNT IN ARREARS 
 

 2159/’11 

12. ගු දයළසිරි ජයනවාකර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜரசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
යහජය ේඳත් වහ යහඹ ීර්ධන අභහතයතුභහශ ප ඇස 

ප්රලසනඹ - (1):  

(අ) (i) ශ්රී රීහ යහජය ළවිලි ීසථහ ඹටශත් ඳහරනඹ 
න තු ීයහ ශොඳභණද; 

 (ii) එභ එක් එක් ත්ශත් ශේඹ යන ශේ 
ීයහ ශ ප ශ ප ලශඹ ප ශොඳභණද; 

 ඹ පන එතුභහ ව ප ය පශනහිද? 

(ආ) (i) ඉවත ශේඹ ප ශනුශ ප භ දී ශේ 
අර්ථහධ අයමුදරට ඵළය ශ යුතු මුදර 
ශොඳභණද; 

 (ii) ඒ අනු ශේ නවිට ශේ අර්ථහධ 
අයමුදශරහි තළ පඳත් ය ඇති මුදර ශොඳභණද; 

 (iii) නින් ඳරිදි එය  අර්ථහධ මුදල් තළ පඳත් කිරීේ න්දු 
ය ශනොභළති නේ, එක් එක් ත්ත අනු ශවීභට 
ඇති හි  ුමුදර ශ ප ශ ප ලශඹ ප ශොඳභණද; 

 (iv) භසත හි  ුමුදර ශොඳභණද; 

 (v) ඉවත හි  ුමුදර ය ටයුත්තක් වහ ශඹොදහ 
තිශේද; 

 (vi) එභ හිුඹ පිඹන දිනඹ ශර්ද; 

 ඹ පන එතුභහ ශභභ බහට ද ප පශනහිද? 

(ඇ) ශනොඑශේ නේ, ඒ භ පද? 
  

அச பங்கள், தரறல் தொற்சற அதறறதத்ற 

அகச்சகக் ரகட்ட றணர: 

(அ) (i) இனங்கக அச தததந்ரரட்டக் 

கூட்டுத்ரதணத்றன் கலழ் றதகறக்கப்தடும் 

ரரட்டங்கபறன் ண்றக்கக ரது 

ன்தகத்ம்; 

 (ii) இந் எவ்தரத ரரட்டத்றலும் தறதைரறத்ம் 

ஊறர்கபறன் ண்றக்கக தவ்ரநரக 

வ்பவு ன்தகத்ம் 

 அர் குநறப்தறடுரர? 

(ஆ) (i) இவ்வூறர்கள் தரடர்தறல் ரதரன்தக்கு 

ஊறர் ரசனரத றறத்துக்குச் தசலுத் 

ரண்டி தத்தரகக ரது ன்தகத்ம்; 

 (ii) இன் தறகரம் இதுக ஊறர் ரசனரத 

றறத்றல் கப்தைச் தசய்ப்தட்டுள்ப 

தத்தரகக ரது ன்தகத்ம்; 

 (iii) உரற தொகநறல் ரற்தடி ஊறர் ரசனரத 

றறம் கப்தைச் தசய்ப்தடரறடின் எவ்தரத 

ரரட்டத்றன் அடிப்தகடறல்  தசலுத் 

ரண்டித்ள்ப றலுகப் தத்தரகக 

தவ்ரநரக வ்பவு ன்தகத்ம்; 

 (iv) தரத் றலுகப் தத்தரகக வ்பவு 

ன்தகத்ம்; 

 (v) இந்றலுகப் தத்தரகக வ்ரநரண 

தரத டடிக்ககக்கு ஈடுதடுத்ப்தட்டுள்பது 

ன்தகத்ம்; 

 (vi) இந் றலுகப் தத்தரகக தசலுத்ப் தடும் 

றகற ரது ன்தகத்ம் 

 அர்  இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) இன்ரநல், ன்? 

 
asked the Minister of  State Resources and Enterprise 

Development: 

(a) Will he state - 

 (i) the number of estates managed by the Sri 

Lanka State Plantations Corporation; and 

 (ii) separately, the number of employees 

working in each of the aforesaid estates? 
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ඳහර්ලිශේ පතු 

(b) Will he inform this House - 

 (i) of the amount of money that should be 

credited to the Employees Provident Fund 

per month on behalf of the aforesaid 

employees; 

 (ii) of the amount of money that has hitherto 

been credited to the Employees Provident 

Fund accordingly; 

 (iii) separately, of the amount of money in 

arrears that should be paid on behalf of each 

of the aforesaid estates, if money has not 

been credited to the aforesaid Provident 

Fund regularly; 

 (iv) of the total amount of money in arrears; 

 (v) of the purpose for which the aforesaid 

amount of money that has fallen into arrears 

has been utilized; and 

 (vi) of the date on which the arrears will be 

settled ? 

(c) If not, why? 
 

රු ථහනහඹතුභනි, ශේ ප්රලසනඹ ළදත් ප්රලසනඹක්. ශේ 

ශේඹ ප බක්ශෝභ ඳහයට ඵළවළරහ ඉ පශ ප, ශේ අර්ථ 

හධ අයමුදල් ශ පශ ප නළති නිහ. 

 
ගු දයළශ්රිත ිනනවාරළ මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசறநற றரசர) 

(The Hon. Dayasritha Thissera) 

උත්තයඹ ශද පන වද පශ ප. ශඳොඩ්ඩක් ඉ පන. 

 
ගු දයළසිරි ජයනවාකර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜரசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
උත්තයඹ ශදනහද? [ඵහධහ කිරීේ] 

  
කථළනළයකුරමළ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

එතුභහ ය භ වරිඹට බහය ත් තහ. ඒ නිහ රඵර ශ පන 

එඳහ.  

 
ගු දයළශ්රිත ිනනවාරළ මශතළ 
(ரண்தைறகு  ரசறநற  றரமர) 

(The Hon. Dayasritha  Thissera) 

රු ථහනහඹතුභනි, එභ ප්රලසනඹට පිළිතුය ශභශේි. 

(අ) (i) 12ි.    

(අ) (ii)  ව (ආ) (i), (ii) ව (iii) වහ පිළිතුරු 
ඇමුණුශභහි ව ප ශේ. ඇමුණුභ ඳවත ව ප 
යමි. 

(ආ) (iv) රුපිඹල් 492,178,500.00 (රුපිඹල් මිලිඹන 
වහයන්ඹ අනශදකුත් එක්රක් වළත්තෆඅටදවස 
ඳ පන්ඹඹක්) 

 (v) ීසථහ තු තිබූ රහබදහයී තු 
ශඳෞේලීයණඹ කිරීශභ ප අනතුරු ඉතිරි ව 
රහබදහයී ශනොන තු කිහිඳඹක් ඳහරනඹ කිරීභට 
යහජය ළවිලි ීසථහට න්දු  ඇත. ශේ ශවේතු භත 
ළඩි නිසඳහදන පිරිළඹක් දයමි ප අඩු ආදහඹභක් 
රඵහ ළනීභ ශවේතු ශොට ශන ය ණනහක් 
තිසශේභ ඍණ හය ප්රහේධනඹක් භත ඳත්හ 
ශන ආ ීසථහ, රි ප ය ළඩි න ශේ ඳඩි 
නඩි භධයශේ ත තත් ශුේධ ඳහඩු තත්ත්ඹක් 
ඹටශත් ඳත්හ ශන ඹි.  

 ශේ ශවේතු භත ශේ ඳඩි නඩි ව තු ඹහඹ පහි 
අතයලයභ ෛදනි හර්ඹඹ ප ඳත්හ ළනීභට 
ඵළීකුලි ප ව ශනත් ශවෝදය ආඹතනලි ප 
ණඹ මුදල් ශභ පභ ශත් තළරැේහය භහේලි ප 
රඵහ  පනහ අත්තිහයේ මුදල් භත ඹළපීභට න්දු 
ඇත. එඵළවි ප ශේ ළටුක, උත් අත්තිහයේ, 
ෛදයධහය ළනි අතයලය ශවීේ වහ මුදල් 
ශ ප යනහ විනහ යසථහපිත ශවීේ න්දු 
කිරීභට තයේ ීසථහශේ මරයභඹ ්රීලරතහ 
ලක්තිභක් ශනොභළති වීභ. 

 (vi) ඇමුණුශභහි ව ප ඳරිදි රුපිඹල් මිලිඹන 500ට 
ආ පන හි  ු මුදර එය ශවීභට වළකිඹහක් 
ශනොභළත. 

(ඇ) ශේ අර්ථ හධ අයමුදල් ශනොශවීභ ේඵ පධශඹ ප 
ේරු ශොභහරිසයඹහ වින් ප ඳයනු රඵන නඩු වහ 
ශවීේ යමි ප ඳතින අතය, ශනොශවීේ ේඵ පධශඹ ප 
රි ප ය නිකුත් යන නිශඹෝඹ පහි ශවීේ න්දු කිරීභට 
න්දු න මුදල් ප්රභහණඹ ඉතහ විලහර ඵළවි ප හරි ඳදනභ 
භත ශවීභට ටයුතු ළරසුේ ය තිශේ.  

ශශේ නමුත්, ීසථහ තු ඳතින රුපිඹල් මිලිඹන 
4000ට ඩහ ටිනහභකි ප යුත් දළ ේඳත නිසහයණඹ ය 
ළනීභට ඳතින ඵහධහ  ඉත් කිරීභට විධිභත් වහ ඩිනේ ළඩ 
පිළිශශක් ස කිරීභ ශශයහි කි යුතු අීලඹ පහි අධහනඹ 
ශඹොමුය හිු අර්ථ හධ අයමුදල් ප්රභහණඹ එය ශවීභට 
ක්රිඹහ භහර් ත යුතු ඇති අතය එභඟි ප ඉතහ අධි මුදරක් ළඹ 
යනු රඵන අධිබහය මුදල්ද ශක්හත වළ. 
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ගු දයළසිරි ජයනවාකර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜரசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
රු ථහනහඹතුභනි, භශේ ඳශමු න අතුරු ප්රලසනඹ.  

තු 12ට ළඩි ීයහ ශේඹ ප 6000ක් විතය ශේඹ 

යනහ.  ශේ මුදල් ශේඹ පට අතයලයශඹ පභ ශවිඹ යුතු 

ශදඹක්. ශේ අතයලයශඹ පභ  ශ යුතු හයණඹක්; statutory 

requirement එක්. තු ශේඹ පට අර්ථ හධ අයමුදල් රඵහ 

දීභ අනිහර්ඹශඹ ප ශ යුතුභ හර්ඹ බහයඹක්. දළ ප ශරහ 

තිශඵ පශ ප ශෝටි 50ට අධි මුදරක් අවුරුදු ණනක් තිසශේ 

ශරහ නළති එි.  

ඇත්තටභ ශේ තු රහබ රඵමි ප තිබුණු ආඹතනි. භවය 

හරර -ඳසු ගිඹ හර හනුශේ- ඳහඩු රඵනහ. ඳහඩු 

රඵ පශ ප ශන ශවේතුක් නිහ ශනොශි, තිශඵන ඳරිඳහරනශේ 

දුර්රතහ නිහි. අහන ලශඹ ප බඵතුභහ ශඹෝජනහ 

ය පශ ප, ඒශක් තිශඵන ස ටි ඳරහ වරි ශේ ශ පන 

කිඹරහ. ඇත්ත ලශඹ ප ය පන තිශඵ පශ ප ඒ ස ඳරහ 

ශන එ ශනොශි, ශේ රහබ රඵපු ආඹතන ශොශවොභද ඳහඩු 

වුශණ් කිඹරහ ශොඹහ ඵරන එි. විවිධ තුර විලහර ශවොයේ 

න්ේධ ශනහ. භභ දිගි ප දිටභ බඵතුභහට ඒ ළන කිේහ.  

 
කථළනළයකුරමළ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ශේලන අලය නළත. ප්රලසනඹ විතයක් අව පන. 

 
ගු දයළසිරි ජයනවාකර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜரசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ශේලන ශනොශි, රු ථහනහඹතුභනි. භභ අව පන 

ළභළතිි, ශේ ශේ අර්ථ හධ අයමුදරට හිමිභ තිශඵන ශේ 

ශේඹ ප 6,000ට ශේ අර්ථ හධ අයමුදල් ශ පශ ප 

දහද කිඹරහ. 

 
ගු දයළශ්රිත ිනනවාරළ මශතළ 
(ரண்தைறகு  ரசறநற  றரமர) 

(The Hon. Dayasritha  Thissera) 

රු භ පත්රීතුභනි, බඵතුභහ කිඹපු ආහයඹට අශක 

අභහතයහීලඹට ශේ තු රළවර ර් ශදක් ඳභණ ශනහ. ඒ 

හරඹ තුශ ශේ බහ තුශත් ඒ හශේභ ශෝක හර්තහ අනුත් 

ආපු ශ ෝදනහ අනු අපි ශේ ශේදී අධයක් භණ්ඩර ශනස 

යරහ, අලුත් භනක් ඹෆභට ළඩ පිළිශශක් නිර්භහණඹ යරහ 

තිශඵනහ. නමුත් ශේ තිශඵන ළටලු හිත ප්රලසන නිහ ඒ අධයක් 

භණ්ඩරරටත් එය ලක්තිභත් ඉදිරිඹට ඹ පන ඵළරි ශරහ 

තිශඵනහ. ශේ ඉත් යනහඹ කිඹන ස ර් රහ 

තිශඵ පශ ප හරඹ ඉක්භ ව ඳසු ඉත් ය පනභ තභි. ඒහ දළ 

ටිනහභක් ඇති ස. යුලිකටස, ඳිනස, භිශරෝ ළනි ස 

තභි තිශඵ පශ ප. ඒහ හරඹ ඉක්භ වුණහට ඳසශේ දියහඳත් 

ශනහ. ඒ නිහ අපි භධයභ ඳරිය අධිහරිශඹනුත්, යහජය දළ 

ීසථහශනුත් අය රඵහ ශන ශේ තිශඵන EPF, ETF, 

gratuity  ප්රලසන නියහයණඹ ය දීභට තභි අදවස ය 

තිශඵ පශ ප. ඒ හශේභ එදිශනදහ එන ශත් ආදහඹශභනුත්, භහස 

ඳතහ එන මුදල්ලිනුත් අපි ඳඩි නඩි ශේයහ ශන ඹන තත්ත්ඹට 

ඳත් ශරහ  තිශඵනහ. අඳට තිශඵන එභ ළටලු තභි  EPF, 

ETF, gratuity  කිඹන ප්රලසන.  

ගු දයළසිරි ජයනවාකර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜரசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
අශනක් හයණඹ ශභඹි. ජනහධිඳති ශල්ේ හර්ඹහරශඹ ප 

එහ තිශඵනහ, ඇල්ඩු ව යහජය ළවිලි ීසථහශේ 
ශේඹ ප ේඵ පධ ඉක්භනි පභ අලය ටයුතු ටි 
යනහඹ කිඹරහ.  

රු ථහනහඹතුභනි, ශේ ශොල්ශරෝ   තුලි ප එළිඹට 
ඇවිත්   දිගි ප දිටභ උේශකෝණ ක්රිඹහ භහර්ර ශඹශදනහ.  
ශභඹ ශරොකු ප්රලසනඹක් ඵට ඳත් ශරහ තිශඵ පශ ප. -බඵතුභහශේ 
ප්රලසනඹක් ශනොශි  භභ ශේ කිඹ පශ ප- ස ඳහ  විකුණන තුරු  
ශේ ය පශ ප නළති  ඇි යජඹ වින් ප ය පනට තිශඵන ශේ 
ටයුතු ටි   අත්  වළය තිශඵ පශ ප?  ඇි, ඒ තළනට  ඳත් ය 
තිශඵ පශ ප?  

 

ගු දයළශ්රිත ිනනවාරළ මශතළ 
(ரண்தைறகு  ரசறநற  றரமர) 

(The Hon. Dayasritha  Thissera) 

අපි මුදල් වහ රභේඳහදන අභහතයහීලඹ එක්ත් ශේ ළන 

හච්ඡහ ය ශන ඹනහ.  අඳට ඒ ඳළත්ශතනුත් ලක්තිඹ රඵහ 

ශදනහඹ කිඹන ඹේ ඉඟිඹක් ඇවිත් තිශඵනහ.  
 

ගු දයළසිරි ජයනවාකර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜரசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
 බඵතුභහ ඉතහ ඉක්භනි ප  ඒ ළන ය පනට අලය ටයුතු 

 ටි යනහ ද?  
 

ගු දයළශ්රිත ිනනවාරළ මශතළ 
(ரண்தைறகு  ரசறநற  றரமர) 

(The Hon. Dayasritha  Thissera) 

 ඳශමු, නීති භහර්ශඹ ප   රඵහ  දිඹ  යුතු ප්රලසනරට අඳ  

විඳුේ රඵහ  ශදනහ. අශනකුත් ප්රලසන වහ අඳ ඹේ දීර්ක හලීන  

ළරළසභක්   නිර්භහණඹ ය තිශඵනහ.   එය නේ  ය පනට 

අඳට අඳවසු ශේවි. ජනතහට ශොටස ලශඹ ප ප්රලසනඹ 

නියහයණඹ ය දීභට ළඩ පිළිශශක් නිර්භහණඹ   ය ශදනහ.  
 

ගු දයළසිරි ජයනවාකර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜரசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
භහ බඵතුභහ මීට ඩහ අඳවසුතහට  ඳත් ය පනට  ළභළති 

නළවළ. පුළු ප තයේ ඉක්භනට ශේ ශ පනට ටයුතු 
ය පනටඹ කිඹහි භභ කිඹ පශ ප, රු ථහනහඹතුභනි. 

 

කථළනළයකුරමළ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
ප්රලසන අී 13-2206/'11-(1), යවි රුණහනහඹ භවතහ. 
 

ගු රවි කුණළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

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

ගු දින්දහ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ථහනහඹතුභනි, අග්රහභහතයතුභහ ව බුේධ ලහන වහ 
ආමි ටයුතු අභහතයතුභහ  ශනුශ ප, එභ ප්රලසනඹ ට පිළිතුරු 
දීභ වහ භහ භහඹක් ල් ඉල්රනහ.  

 
ප්රහනය මුර දිනකදී දදිරිඳ ක ිරීමම  නිනයෝග කරන දී. 
றணரக ற்தநரத றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 
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14. ගු වජි ක නප්රාමදළව මශතළ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறரரம) 

(The Hon.  Sajith Premadasa) 
උස අධයහඳන අභහතයතුභහශ ප ඇස  ප්රලසනඹ- (1):   

(අ) (i) 2006.09.11 දින ආයේබ යන රද යජයට 
විලසවිදයහරශේ ෛදය පීයඹ දියුණු යන 
ඵටත්;    

  (ii) අශනකුත් ෛදය පීයර 2005-2006 ශිය 
ණ්ඩහඹේ භ යජයට විලසවිදයහරශේ ෛදය 
පීයශේ ශිය ශියහ පටද සීභහහන් ඳත්වීේ රඵහ 
ශදන ඵටත්;  

 ජනහධිඳතිතුභහ ශඳොශයො පදු ව ඵළේ එතුභහ ද පශනහිද? 

   (ආ) (i) අශනකුත් ෛදය පීයඹ පහි ඇති ඳවසුේ යජයට 
 ෛදය පීයඹ තුශද ප්රභහණත් ශර  සථහපිත ය 
තිශේද; 

 (ii) යජයට ෛදය පීයශේ භවහ හර්ඹ හඹනි 
පුහුණුට අලය ශොඩනළගිලි ඇතුළු න්ඹලු 
ඳවසුේ ශේ න විට  සථහපිත ය තිශේද; 

 (iii) 2011 භළි භ භවහ හර්ඹ හඹනි පුහුණු වහ 
ශඹොමුශ යුතු න්ටි න්සු ප ීයහ ශොඳභණද; 

 (iv) ශේ න විට බවු ප  එභ පුහුණු ආයේබ ය 
තිශේද; 

 (v) ශනොඑශේ නේ, ඒ වහ න්සු ප ශඹොමු කිරීභට 
තන හරඹ ශර්ද; 

 ඹ පන එතුභහ ව ප ය පශනහිද? 

(ඇ) ශනොඑශේ නේ,  ඒ භ පද? 
 
உர் கல்ற அகச்கக் ரகட்ட றணர: 

(அ) (i) 2006-09-11 ஆம் றகற ஆம்தறக்கப்தட்ட ஜட்ட 

தல்ககனக்ககத்றன் தத்து தேடத்க 

பர்ச்சறகடச் தசய்ரகவும்; 

 (ii) கண தத்து தேடங்கபறன் 2005-2006 

ரர் குலக்கலடன் ஜட்ட 

தல்ககனக்ககத்றன் தத்து தேட ர 

ரறர்கலக்கும் கட்டுததறல்வு 

றணங்கள் ங்கப்தடுதணவும்; 

சணரறதற அர்கள் ரக்குதறபறத்துள்பரர் ன்தக 

அர் அநறரர? 

(ஆ) (i) கண தத்து தேடங்கபறல் கரப்தடும் 

சறகள் ஜட்ட தத்துப் தேடத்றலும்  

ரதரறபவு ரதறக்கப்தட்டுள்பர; 

  (ii) ரதரசறரறர் தறற ஆய்வுப் தறற்சறகலக்குத் 

ரகரண கட்டிடம் உள்பறட்ட அகணத்து 

சறகலம் ற்ரதரது ஜட்ட தத்து 

தேடத்றல் ரதறக்கப்தட்டுள்பர; 

 (iii) 2011 ர ரத்றல் ரதரசறரறர் தறற ஆய்வுப் 

தறற்சறக்கரக அதப்த ரண்டிறதந் 

ரர்கபறன் ண்றக்கக ரது; 

 (iv) ற்ரதரது இர்கள் ரற்தடி தறற்சறக 

ஆம்தறத்துள்பரர்கபர; 

 (v) இல்கனதணறல், இற்கு ரர்ககப 

அதப்தைற்கு வ்பவு கரனம் டுக்கும் 

  ன்தக அர் குநறப்தறடுரர? 

(இ) இன்ரநல், ன்? 

 

asked the Minister of Higher Education: 

(a) Is he aware that the President has pledged that- 

 (i) the Medical Faculty of Rajarata University, 

which started on 11-09-2006 would be  

developed; and 

 (ii) the students of the Medical Faculty of 

Rajarata University would also be granted 

internship opportunities along with the 

2005-2006 batches of the other Medical 

Faculties? 

(b) Will he state- 

 (i) whether facilities available at other Medical 

Faculties have adequately been provided to 

the Medical Faculty of the Rajarata 

University too; 

 (ii) whether all the facilities including the 

buildings required for Clinical Training 

conducted by Professors have been 

established in the Medical Faculty of the 

Rajarata University ; 

 (iii) the number of students that were to receive 

Clinical Training conducted by Professors 

in May 2011; 

 (iv) whether they have commenced the 

aforesaid training by now; and 

 (v) if not, the period of time required to provide 

the students with the aforesaid training ? 

(c) If not, why ? 
 

ගු න්දදිමිත්ර කකනළයක මශතළ (උවවහ අධයළඳන 

නිනයෝජය අමළතයුරමළ) 
(ரண்தைறகு ந்றறத் க்கரக்க - உர் கல்ற தறற 

அகச்சர்) 

(The Hon. Nandimithra Ekanayake - Deputy Minister of 

Higher Education)  

රු ථහනහඹතුභනි, උස අධයහඳන අභහතයතුභහ 

ශනුශ ප භහ ශභභ  ප්රලසනඹට   පිළිතුරු ශදනහ. 

(අ) (i) බේ. 

 (ii) බේ. 

(ආ) (i) බේ. 

 (ii) බේ. 

 (iii) 167. 

 (iv) බේ.  

 (v) ඳළන ශනොනඟී.  

(ඇ) ඳළන ශනොනඟී. 
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කථළනළයකුරමළ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

එතුභහ ශටිශඹ ප උත්තයඹ ළඳයුහ. අ පන එශවභ තභි 

ශේ ය පන ඕනෆ රභඹ, ේප්රදහඹ.  බඵතුභහත් ශටිශඹ ප 

අතුරු ප්රලසන අව පන.  

 

ගු වජි ක නප්රාමදළව මශතළ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறரரம) 

(The Hon.  Sajith Premadasa) 
රු ථහනහඹතුභනි, භභ එතුභහශේ "බේ" කිඹන පිළිතුය 

නිශේධ ය පනි උත්හව ය පශ ප.  

 
කථළනළයකුරමළ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ඒටත් ඒ හශේ ශටි ප්රලසනඹක් අව පන. විසතය එඳහ.  

 
ගු වජි ක නප්රාමදළව මශතළ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறரரம) 

(The Hon.  Sajith Premadasa) 

රු ථහනහඹතුභනි, බඵතුභහ ශේ අයඹ භත ශේ යජයට 

විලසවිදයහරඹ ළන ඵයඳතශ අතුරු ප්රලසන තුනක් භට අව පන 

තිශඵනහ. භභ හරුණි ඉල්ලීභක් යනහ, ඒහට භට පිළිතුරු 

රඵහ ශද පන කිඹරහ.  

රු නිශඹෝජය ඇභතිතුභනි, භශේ ඳශමුශනි අතුරු ප්රලසනඹ 

ශභඹි. භභ ශේ අතුරු ප්රලසනඹ අව පශ ප, ශභභ  14 න ප්රලසනශේ 

(ආ) හි  (i) වහ (ii) ශොටසරට බඵතුභහ රඵහ දු පන පිළිතුරුරට 

අනුකූරි. ශේ විලසවිදයහරශේ හඹනි පුහුණු රඵන න්සු පට 

තභත් ශ පහන්හහය ඳවසුේ රඵහ දීරහ නළවළ. අද අනුයහධපුය 

නයශේ ශඳෞේලි නිශසරට ශඹොමු ශරහ තිශඵන න්සු ප 

ශනුශ ප ඒ  එ නිට විලසවිදයහරඹ භට රුපිඹල් 

60,000ක් ළඹ යනහ. භභ අව පන ළභළතිි, සථිය 

ශ පහන්හහය ඳවසුේ රඵහ ශද පනට බඵතුභ පරහ ටයුතු 

ය පශ ප දහද කිඹරහ.  

 
ගු න්දදිමිත්ර කකනළයක මශතළ  
(ரண்தைறகு ந்றறத் க்கரக்க) 

(The Hon. Nandimithra Ekanayake)  

රු භ පත්රීතුභනි, ඒ ේඵ පධශඹ ප අඳ  දළනට හච්ඡහ 

යමි ප ඳතිනහ.  භහ හිත පශ ප රඵන ර්ඹ ශන ශොට ඒ 

අලය ශ පහන්හහය ඳවසුේ ේපර්ණශඹ පභ රඵහ  ශද පන 

අඳට පුළු පභ රළශඵි.  

 
ගු වජි ක නප්රාමදළව මශතළ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறரரம) 

(The Hon.  Sajith Premadasa) 

බඵතුභහ රඵහ දු පන පිළිතුරුරට අනුකූර භශේ ශදළනි 

අතුරු ප්රලසනඹ අව පන  ළභළතිි. රු නිශඹෝජය ඇභතිතුභනි, 

විලසවිදයහරඹක් ඳත්හ ශන ඹ පන නේ එඹට අදහශ භහන 

ේඳත තිබිඹ යුතුි. ශභ පන ශේ විඹඹ ප ශශයහි භභ 

බඵතුභහශේ අධහනඹ ශඹොමු ය පන ළභළතිි. හඹ 

විච්ශේදශේදඹ -anatomy, ඒ හශේභ ශබෞතශේදඹ- physiology, 

ක්ෂු්ර ීව විදයහ - microbiology, ඖධශේදඹ -pharmacology,   

ඳයශඳෝෂී විදයහ - parasitology, අධියණ ෛදය විදයහ,  

forensic medicine, ප්රජහ ෛදය විදයහ - community medicine, 

යහධිශේදඹ - pathology ආදි  භභ ශේ කිේ විඹ ප ේබහයඹටභ 

ශජයසය ථිහ හර්ඹරු ප, භවහ හර්ඹරු ප ඇත්ශත්භ නළවළ. 

දළනට න්ටි පශ ප තහහලි ථිහ හර්ඹරු ප ව නිසය 

ථිහ හර්ඹරු ප. දළ ප බඵතුභහ ශවොඳි පභ ද පනහ ඇති, අද 

යශට් ඵයඳතශ -  

 

කථළනළයකුරමළ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ශභොක්ද දළ ප ප්රලසනඹ?  ශභොක්ද දළන  පනට තිශඵ පශ ප 

කිඹහ ශටිශඹ ප කිඹ පන. 

 
ගු වජි ක නප්රාමදළව මශතළ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறரரம) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 

ඒ තභි ශේ අව පශ ප. ඵයඳතශ බුේධි රනඹ ප්රලසනඹක් 

තිශඵන ශභොශවොත ථිහ හර්ඹරු ප, භවහ හර්ඹරු ප යට 

අත් වළයරහ ඹන ශභොශවොත, භභ ශේ විසතයහත්භ ඉදිරිඳත් 

ශ යජයට විලසවිදයහරශේ ඒ හිුතහට බඵතුභ පරහ  පනහ 

පිඹය ශභොක්ද? 

 
ගු න්දදිමිත්ර කකනළයක මශතළ  
(ரண்தைறகு ந்றறத் க்கரக்க) 

(The Hon. Nandimithra Ekanayake)  

රු ථහනහඹතුභනි, එතුභහශේ උන පදු වීභ ළන භහ 

එතුභහට ශඵොශවොභ ප්රලීහ යනහ. ඒ හශේභ භහ ඳළවළදිලි 

ප්රහල ය පනට ඕනෆ, ශේ යජයට විලසවිදයහරශේ බඹ කිඹපු අීල 

වහ ථිහ හර්ඹරු ප, භවහ හර්ඹරු ප පිළිඵ අඳට තිශඵන 

ශරොකුභ ළටලු තභි, ළඩි ශදශනක් යජයට විලසවිදයහරශේ 

ගිහිල්රහ ශේඹ ය පනට අභළති වීභ.  

රු ථහනහඹතුභනි, ඒ හශේභ රු භ පත්රීතුභහ, බුේධි 

රනඹ ළන කිේහ. බුේධි රනඹ ළන ථහ යනහ නේ, ඒ 

අපිට නත් පන පුළු පභක් නළවළ. දෆ හිතහමී අඹ එශව 

ඉරහ ශභශව ඇවිල්රහ, ශභශව ළඩ බහය ශන තිශඵනහ. එශවභ 

නළති අඹ, මුදල් ඳසුඳ වමහ ඹන අඹ එළනි උතු ප භවය 

ශරහට ශේ යට අත් වළයරහ ශනත් යටරට ඹනහ. රු 

භ පත්රීතුභහට භහ ඳළවළදිලි කිඹ පනට ඕනෆ, අපි ශේ 

ේඵ පධශඹ ප දළඩි උත්හවඹක් දයන ඵ. විශලේශඹ පභ ෛදය 

පීයඹට අලය භවහ හර්ඹරු ප අපිට අලය ප්රභහණඹ ඵහ 

ළනීභට පුළු පභක් නළති ශරහ තිශඵනහ. ඒ අඹ ශභහි එ පන 

තිශඵන අභළත්ත නිහ. අභහතයහීලඹ ලශඹ ප දළ ප අපි උත්හව 

යනහ, ඒ අඹට විශලේ දිරි දීභනහක් රඵහ දීභට.  ඒ  ප්රශේලශේ 

තිශඵන ශේලගුණි තත්ත්ඹ, හරගුණි තත්ත්ඹ ළන රු 

භ පත්රීතුභහ ද පනහ ඇති. ඒ නිහ හුුහක් ශදශනක් අභළතිි එහි 

ගිහි ප ඉ පන. ඒ නිහ ඒ අඹට හයු මීයණඹ හිත ශ පහන් 

ඳවසුේ රඵහ දීභ පිළිඵත් දළනට අභහතයහීලශේ ව UGC 

එශක් අධහනඹ ශඹොමු ශරහ තිශඵනහ.  

 
ගු වජි ක නප්රාමදළව මශතළ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறரரம) 

(The Hon.  Sajith Premadasa) 
භභ සතුති පත නහ, නිශඹෝජය ඇභතිතුභහ රඵහ ශදන 

පිළිතුරුරට. රු ථහනහඹතුභනි, භශේ තු පන අතුරු 

ප්රලසනඹ ශභඹි.  

රු නිශඹෝජය ඇභතිතුභනි, දළ ප ය ණනහක් තිසශේ 

න්ට ෛදය පීයඹට අලය භවහ හර්ඹ ඒඹක් තිබුශණ් නළවළ. 

නමුත් අද ශේ න විට යජශේ ප්රතිඳහදනලි ප රුපිඹල් මිලිඹන 

800ට ළඩි මුදරක් ශඹොමු යරහ ශේ භවහ හර්ඹ ඒඹ වදහ 

ශන ඹනහ. නමුත් එහි ළඩ අද න විට  අතයභු නතය ශරහ. 

විශලේශඹ පභ හඹනි ශේලන ඳළළත් වීභ වහ තළනක් නළවළ. 
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ඳහර්ලිශේ පතු 

ශියශඹෝ ශේ භවහ හර්ඹ ඒඹට ඇවිල්රහ ශේලන ලහරහක් 

ශනොභළති නිහ කිශරෝමීටර් 15 දුයක්  ශහ ශන නළත යක් 

ඒ ශේලන වහ   පීයඹට ඹ පන ඕනෆ. ඉති ප භභ බඵතුභහශ ප 

අව පශ ප - [ඵහධහ කිරීභක්] භභ ළදත් ප්රලසනඹක් අව පශ ප. 

අසර් භ පත්රීතුභහ  ට වශන ඉ පනශෝ.  

 
කථළනළයකුරමළ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

භශ ප අව පන ප්රලසනඹ. 
 

ගු වජි ක නප්රාමදළව මශතළ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறரரம) 

(The Hon.  Sajith Premadasa) 
භභ ළදත් ප්රලසනඹක් අව පශ ප. විලසවිදයහර න්සු පට අදහශ 

ප්රලසනඹක්.  

 

ගු අල්ශළජ් ක.එච්.එම්. අවහලර් මශතළ 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Sir, I rise to a point of Order. [ඵහධහ කිරීභක්] 

 
ගු වජි ක නප්රාමදළව මශතළ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறரரம) 

(The Hon.  Sajith Premadasa) 
රු ථහනහඹතුභනි, - 

 
කථළනළයකුරමළ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

Point of Order එ නේ වරි. නමුත් ඵහධහ ය පන ඹ පන එඳහ.  

 
ගු වජි ක නප්රාමදළව මශතළ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறரரம) 

(The Hon.  Sajith Premadasa) 
භභ ළදත් ප්රලසනඹක් අව පශ ප.  

 
කථළනළයකුරමළ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

එතුභහශේ point of Order එ වරි.  

 
ගු වජි ක නප්රාමදළව මශතළ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறரரம) 

(The Hon.  Sajith Premadasa) 
භභ ළදත් ප්රලසනඹක් ඇහුශේ.  

 
කථළනළයකුරමළ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ළදත් ප්රලසන අවන රභඹක් තිශඵනහ, ශේශක්.  

 
ගු වජි ක නප්රාමදළව මශතළ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறரரம) 

(The Hon.  Sajith Premadasa) 
ඒ කිඹ පශ ප භභ ළයදිද, ඇහුහ? 

කථළනළයකුරමළ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

බේ. විසතය ය පන ඵළවළ. අව පනශෝ තමු පනහ පශේරහශේ 

ීවිධහඹතුභහශ ප.  උ පි.   

 

ගු වජි ක නප්රාමදළව මශතළ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறரரம) 

(The Hon.  Sajith Premadasa) 
නළවළ, භට උ ප පන අලය නළවළ. භභ ඳළවළදිලි අව පශ ප 

ප්රලසනඹක්. භභ ශඵොශවොභ ය ශභ ප රු නිශඹෝජය 

ඇභතිතුභහශ ප ශේ ප්රලසනඹ අව පශ ප.  

 

කථළනළයකුරමළ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ප්රලසනඹ ඳළවළදිලි ශටිශඹ ප අව පන. එතශොට ප්රලසන 

නළවළ.  

 

ගු වජි ක නප්රාමදළව මශතළ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறரரம) 

(The Hon.  Sajith Premadasa) 
රු නිශඹෝජය ඇභතිතුභනි, භවහ හර්ඹ ඒශේ ළඩ 

අතයභු නතය ශරහ. හඹනි ශේලන ඳළළත්වීභ වහ ශේලන 

ලහරහක් නළවළ. ඒ න්සු ද දරු ප ඒ ශේලනඹ ය පනට 

කිශරෝමීටර් 15ක්   දුයක්  ශහ ශන නළත යක් පීයඹට ඹ පන 

ඕනෆ.  භභ නිශඹෝජය ඇභතිතුභහශ ප අව පන ළභළතිි, ඳට ප 

ත්ත ළශඩ් දහද ඉය ය පශ ප කිඹරහ.  

 
ගු න්දදිමිත්ර කකනළයක මශතළ  
(ரண்தைறகு ந்றறத் க்கரக்க) 

(The Hon. Nandimithra Ekanayake)  

ඒ පිළිඵ  ේපර්ණශඹ ප ශොඹහ ඵරහ අලය ටයුතු 

ය පන අපි ශඳොශයො පදු ශනහ.  ඒ පිළිඵ තමු පනහ පශේ 

දළනුත් යනහ.  

 
කථළනළයකුරමළ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ප්රලසන අී 3 - 2205/'11 - (1), රු යවි රුණහනහඹ භවතහ. 

 

ගු රවි කුණළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

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

 

ගු දින්දහ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ථහනහඹතුභනි, ඳරිය අභහතයතුභහ ශනුශ ප භහ එභ 

ප්රලසනඹට පිළිතුය දීභ වහ ති ශදක් ල් ඉල්රනහ. 

 
ප්රහනය මුර දිනකදී දදිරිඳ ක ිරීමම  නිනයෝග කරන දී. 
றணரக ற்தநரத றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
කථළනළයකුරමළ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ප්රලසන අී 5 -2381/'12- (1), රු අශනෝභහ භශේ භවත්මිඹ. 
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ගු නජෝ්ද අමරුරංග මශතළ 
(ரண்தைறகு ரஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
රු ථහනහඹතුභනි, රු අශනෝභහ භශේ භවත්මිඹ 

ශනුශ ප භහ එභ ප්රලසනඹ අවනහ. 

 

ගු දින්දහ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ථහනහඹතුභනි, විශේල ටයුතු අභහතයතුභහ 

ශනුශ ප භහ එභ ප්රලසනඹට පිළිතුය දීභ වහ භහ තුනක් ල් 

ඉල්රනහ. 
 
ප්රහනය මුර දිනකදී දදිරිඳ ක ිරීමම  නිනයෝග කරන දී. 
றணரக ற்தநரத றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 

 
 

මළතර - නබලිඅ කත දුම්රිය මළර්ගය දදිිරීමම: 

ඇවහතනම්්දුර මුද  
ரத்கந - ததலித் தைககற வீற றர்ரம்: 

றப்தேட்டுத் தரகக 
CONSTRUCTION OF MATARA - BELIATTA RAILWAY LINE : 

ESTIMATED AMOUNT 
      

                                           2541/' 12 
 
6. ගු සුනිල් ශඳු්දනන කින මශතළ (ගු අනුර දිවළනළයක 

මශතළ නලනුල ) 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற -தகௌ அத 

றசரரக்க சரர்தரக) 

(The Hon. Sunil Handunnetti on behalf of the Hon. Anura 

Dissanayake) 

ප්රහවන අභහතයතුභහශ ප ඇස ප්රලසනඹ - (1) :  

(අ) (i)  භහතය න්ට ශඵලිඅත්ත දක්හ දුේරිඹ භහර්ඹක් 
ඉදිකිරී   ශේ යහඳිතිඹක් තිශේද; 

 (ii)  එශේ නේ, එහි මුළු දුය ප්රභහණඹ ශොඳභණද; 

 (iii)  එහි ඉදිකිරීශේ ශට පඩයඹ රඵහ දී ඇති භහභ 
ශර්ද; 

  (iv)  එභ භහභ ශතෝයහ නු රළබූ ඳදනභ ශර්ද; 

 ඹ පන එතුභහ ව ප ය පශනහිද? 

(ආ)  (i) භහතය  - ශඵලිඅත්ත දුේරිඹ භහර්ඹ ඉදිකිරීශේ 
යහඳිතිඹ වහ ළඹ ශේ ඹළි අශකෂිත මුළු මුදර 
ශොඳභණද; 

 (ii)  එභ යහඳිතිඹ වහ ණඹ මුදරක් රඵහ ළනීභට 
චීන යජඹත් භ  ුගිවිසුේ අත් ප ය තිශේද; 

 (iii)  එශේ නේ, එභ ණඹ මුදශල් ශඳොලී අනුඳහතඹ, ණඹ 
ආඳසු ශවිඹ යුතු හරඹ වහ හරි ණන 
ශොඳභණද; 

 ඹ පන එතු භහ ශභභ බහට ද ප පශනහිද? 

 (ඇ) ශනොඑශේ නේ,  ඒ භ පද? 

 
ரதரக்குத்து அகச்சகக் ரகட்ட றணர: 

(அ) (i) ரத்கந தரடக்கம் ததலித் க 

தைககற வீறக றர்ரறப்தற்கரண 

கதத்றட்டம் என்த உள்பர ன்தகத்ம்; 

 (ii) ஆதணறன், அன் தரத்த் தூம் 

வ்பதன்தகத்ம்; 

 (iii) அன் றர்ரப் தறக்கரண ரகள்றப் தத்றம் 

ங்கப்தட்டுள்ப றதணம் ரதன்தகத்ம்; 

 (iv) ரற்தடி றதணம் ந் அடிப்தகடறல் தரறவு 

தசய்ப்தட்டதன்தகத்ம் 

 அர் குநறப்தறடுரர? 

(ஆ) (i) ரத்கந - ததலித் தைககற வீறக 

றர்ரறக்கும் கதத்றட்டத்றற்கரக தசனரகும் 

ண றர்தரர்க்கப்தடும் தரத்ப் தத்தரகக 

வ்பதன்தகத்ம்; 

 (ii) ரற்தடி கதத்றட்டத்றற்கரக கடன் 

தரகககப் ததற்தக்தகரள்ற்கு சலண 

அசரங்கத்துடன் உடன்தடிக்கக ககச்சரத்றடப் 

தட்டுள்பர ன்தகத்ம்; 

 (iii) ஆதணறன், ரற்தடி கடன்தரககக்கரண ட்டி 

வீம், கடகண லபச் தசலுத் ரண்டி கரனம், 

ககபறன் ண்றக்கக வ்ப 

தன்தகத்ம் 

 அர் இச்சகதறல் அநறறப்தரர? 

 (இ) இன்ரநல், ன்? 

 

asked the Minister of Transport: 

(a) Will he state - 

 (i) whether there is a project to construct a 

railway line from Matara to Beliatta; 

 (ii) if so, the total length of that railway; 

 (iii) the institution to which the tender relevant 

to the aforesaid construction has been 

awarded ; and 

 (iv) the basis on which the aforesaid company 

was selected ? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) the total amount expected to be spent on the 

project to construct Matara-Beliatta 

railway; 

 (ii) whether an agreement has been signed with 

the Government of China to obtain a loan 

for the aforesaid project; and 

 (iii) if so, of the interest rate, pay back period 

and the number of installments of the 

aforesaid loan ? 

(c) If not, why ? 

 
ගු කුමළර නලල්ගම මශතළ  
(ரண்தைறகு குர தல்க) 

(The Hon. Kumara Welgama)  

රු ථහනහඹතුභනි, එභ ප්රලසනඹට පිළිතුය භහ වභළගත* 

යනහ. 
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* වභළනම්වය මත තබන ද ිළිතුරර: 
* சதரதேடத்றல் கக்கப்தட்ட றகட : 

* Answer tabled: 
 

(අ) (i) බේ. 

 (ii) කිශරෝමීටර් 27.0 

 (iii) ෛ නහ නළනල් භළිකනරි ඉේශඳෝර්ට්  ඇ පඩ් එක්සශඳෝර්ට් 
ශෝඳශර් ප. 

  (China National Machinery Import and Export 

Corporation) 

 (iv) තහක්ණි ඇයීේ මිටුශේ නිර්ශේලඹ රහ ඵරහ, 
අභහතය භණ්ඩරඹ වින් ප ඳත් යන රද හච්ඡහ ේමුති 
මිටුශේ අනුභළතිශඹ ප. 

(ආ) (i) ඇශභරිහනු ශඩොරර් මිලිඹන 278.2 

 (ii) නළත. ණඹ ගිවිසුේ අත් ප කිරීභ වහ ශේ න විට ටයුතු 
යමි ප ඳතී. 

 (iii) ශඹෝජිත ශඳොලී අනුඳහතඹ න්ඹඹට 2ක් න අතය ය 7 
වන හරශඹ ප ඳසු එශශමන ය 13 හරඹ ඇතුශත 
හරි 156කි ප ණඹ මුදර ශහ නිභ ශ යුතුඹ. 

(ඇ) පිළිතුය රඵහ දී ඇත. 

 

 

රළජය ඳරිඳළන ච්  නල්ඛ අංක 44/90 : මශජන 

බෆංකු විශ්රළම ලෆම් ක ්මය 
 44/90ஆம் இனக்க ததரது றதரகச் சுற்நநறக்கக : 

க்கள் ங்கற ஏய்வூறத் றட்டம் 
PUBLIC ADMINISTRATION CIRCULAR NO. 44/90 : PEOPLE'S 

BANK PENSION SCHEME 

2626/’12 

7. ගු සුනිල් ශඳු්දනන කින මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

මුදල් වහ රභ ේඳහදන අභහතයතුභහශ ප ඇස ප්රලසනඹ - (2) : 

(අ) (i) 1990 බක්ශතෝඵර් 18 දිනළති යහජය ඳරිඳහරන 
 ර  ශල් අී 44/90 හි විධිවිධහන 1996 ජූනි 7 
දින න්ට ක්රිඹහත්භ න ඳරිදි භවජන ඵළීකු 
ශේි ප වහ අදහශ ය  පනහ ඵත්; 

  (ii) රීහ ඵළීකු වහ ජහති ඉතිරි කිරීශේ ඵළීකු තභ 
ශේි ප වහ එභ  රශල්ඹ අදහශ ය ශන 
ශනොභළති   ඵත්; 

 (iii) යහජය ශේශේ විශලේ අලයතහක් ශනුශ ප 
ක්රිඹහත්භ යන රද යහජය ඳරිඳහරන  රශල් 
අී 44/90, 1996 ශදළේඵර් 23 දින අරීගු ශ 
ඵත්; 

 (iv) එශේ වුද, යහජය ඳරිඳහරන  රශල් අී 44/90 
ඳදනේ ය ශන භවජන ඵළීකු ක්රිඹහත්භ ශ 
විශ්රහභ ළටුක රභඹ ශේ දක්හ එභ ඵළීකු වින් ප 
ඳත්හශන ඹන ඵත්; 

 එතුභහ ද පශනහිද? 

(ආ)  යහජය ඳරිඳහරන  ර ශල් අී 44/90 අරීගු යන රද 
දින න්ට ක්රිඹහත්භ න ඳරිදි 1996 ජූනි 7 දිනට ශඳය තිබූ 
විශ්රහභ ළටුක රභඹ භවජන ඵළීකු හර්ඹ භණ්ඩරඹ වහ 
නළත ක්රිඹහත්භ ය පශ පද ඹ පන එතුභහ ව ප 
ය පශනහිද? 

(ඇ)   ශනොඑශේ නේ, ඒ භ පද? 

றற, றட்டறடல் அகச்சகக் ரகட்ட றணர: 

(அ) (i) 1990 எக்ரரதர் 18ஆம் றகற ததரது றதரக 

சுற்நநறக்கக இன: 44/90 இன் ற்தரடுகள் 1996 

தன் 07ஆம் றகற தரடக்கம் 

அதொல்தடக்கூடிரத க்கள் ங்கற 

ஊறர்கலக்கு ற்தைகடகரகறன்நது 

ன்தகத்ம்; 

 (ii) இனங்கக ங்கற ற்தம் ரசற ரசறப்தை ங்கற 

ணது ஊறர்கலக்கு இச்சுற்நநறக்ககக 

ற்தைகடகரக்கறல்கன ன்தகத்ம்; 

 (iii) அச ரசகறன் றரசட ரகக்கரக 

தசற்தடுத்ப்தட்ட 44/90 ஆம் இனக்க ததரது 

றதரகச் சுற்நநறக்கக 1996 டிசம்தர் 23ஆம் 

றகற இத்துச் தசய்ப்தட்டதன்தகத்ம்; 

 (iv) அவ்ரநரறதம், ததரது றதரக சுற்நநறக்கக 

இன: 44/90 இன் அடிப்தகடறல் க்கள் ங்கற 

தசற்தடுத்ற ஏய்வூறத் றட்டம் இதுக 

இவ்ங்கறறணரல் தகரண்டு டத்ப்தட்டு 
தகறன்நது ன்தகத்ம் 

 அர் அநறரர? 

(ஆ) 44/90ஆம் இனக்க ததரது றதரகச் சுற்நநறக்கக 

இத்துச் தசய்ப்தட்ட றகற தரடக்கம் 

தசற்தடக்கூடிரத 1996 தன் 7ஆம் றகறக்கு 

தொன்தறதந் ஏய்வூறத் றட்டத்க க்கள் ங்கற 

ஊறர்கலக்கு லண்டும் தசற்தடுத்துரர 

ன்தக அர் குநறப்தறடுரர? 

(இ) இன்ரநல், ன்? 

 
asked the Minister of Finance and Planning : 

(a) Is he aware that - 

 (i) the provisions of the Public Administration 

Circular No. 44/90 dated 18th October 

1990 have been made applicable to the 

employees of the People’ s Bank with 

effect from 7th June 1996; 

 (ii) Bank of Ceylon and National Savings Bank 

have not made that Circular applicable to 

their employees; 

 (iii) the Public Administration Circular 

No.44/90 implemented for a special 

requirement of the Public Service, was 

cancelled on 23rd December 1996; and 

 (iv) despite the fact mentioned in (iii) above, the 

pension scheme implemented by the 

People’ s Bank based on the Public 

Administration Circular No. 44/90, is 

maintained by that Bank up to now? 
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(b) Will he state whether the pension scheme that 

existed prior to 7th June 1996 will be implemented 

again for the employees of the People’ s Bank, 

with effect from the date on which the Public 

Administration Circular No. 44/90 was 

cancelled ? 

(c) If not, why? 

 
ගු (ආචළර්ය) වර ක අමුුගම මශතළ (ජළතය්දතර මූය 

වශනයෝගිතළ අමළතය වශ මුදල් ශළ ්මවම්ඳළදන නිනයෝජය 

අමළතයුරමළ) 
(ரண்தைறகு கனரறற  சத் அதொதக -  சர்ரச றற 

கூட்டிகப்தை அகச்சதம் றற, றட்டறடல் தறற 

அகச்சதம்) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama - Minister of 

International  Monetary Co-operation and Deputy Minister 

of Finance and Planning)       
රු ථහනහඹතුභනි, මුදල් වහ රභ ේඳහදන අභහතයතුභහ 

ශනුශ ප භහ එභ ප්රලසනඹට පිළිතුය ශදනහ. ශභභ ප්රලසනඹට 

ශදළනි ටශේදී පිළිතුරු දීභට අසථහ ළරසීභ ළන භහ 

බඵතුභහට සතුති පත ශනහ.  

(අ) (i) 44/90  රශල්ඹ නිකුත් යනු රළබූශේ යහජය 
ශේශේ එට න්ටි අතිරික්ත නිරධහරි ප වට 
විශ්රහභ ළනීශේ ඹ එශමටභට ශඳය විශ්රහභ 
ළනීභට ඉඩ රඵහ දීභ වහ ශේ. ඒ අනු විශ්රහභ 
ළටුක හිත තනතුය ශේශේ සථිය ය ද 
ය ශේහ හරඹක් ේපර්ණ ය තිබූ යහජය 
නිරධහරිඹකුට ශේශඹ ප විශ්රහභ ළනීභට හිමිභ 
තිබුණි. 

  එශේභ, ශේ ප්රජහට ඩහත් හිතය ව රුණු 
යහජය ඳරිඳහරන  රශල් අී 44/90 ප උපුටහ 
ශන භවජන ඵළීකු වින් ප ිත්තීඹ මිතිර 
ඉල්ලීභක් රහ ඵරහ ක්රිඹහත්භ ශ ශභභ 
විශ්රහභ ළටුක ශවීශේ රභඹ ශේ න විට ද 
ක්රිඹහත්භ ඳතී. 

  ශභභ න විශ්රහභ ළටුක ශවීශේ රභශේද ශේ 
ශේ ප්රජහට හිතය ඩහත් හන්දහඹ රුණු 
අතය, 

  1. ඳරිර්තිත විශ්රහභ ළටුඳ නෆලත  
 විශ්රහමිඹ පශ ප ආඳසු අඹ ශනොකිරීභ.  

  2. අ ප යට රළබූ දශ ළටුශඳ ප න්ඹඹට 80 - 90 
 දක්හ ව භහන් විශ්රහභ ළටුඳක් විශ්රහභ ගිඹ දින 
 න්ටභ හිමි වීභ ළදත් ශේ. 

 (ii) රීහ ඵළීකු වහ ජහති ඉතිරි කිරීශේ ඵළීකු තභ 
ශේඹ ප වහ එභ  රශල්ඹ අදහශ ය ශන 
නළත. 

  රු භ පත්රීතුභනි, බඵතුභහට ශඳොඩි ඳළවළදිලි 
කිරීභක් ය පන භභ ළභළතිි. යහජය ඳරිඳහරන 
අභහතයහීලශේ  රශල්, ීසථහ ව ශනත් 
ආඹතනරට ඉශේභ ඵරඳහ පශ ප නළවළ. ඒ 
අඹශේ අධයක් භණ්ඩරඹ වරි ශනභ රභඹකි ප 
වරි  ඳරිඳහරන ලශඹ ප තී පදුක්  පනහ එඹ 
ේපර්ණශඹ ප ශවෝ ශොටස ලශඹ ප බවු පටත් 
අදහශි කිඹරහ. ඒ අනු ශේ අසථහශේදී ඒ 
 රශල්ශඹ ප -අපි කිඹමු ිත්තීඹ මිතිර 
ඉල්ලීභ අනු කිඹරහ- ඹේ ඹේ ශොටස උපුටහ 

ශන තභි ශේ ස යශන තිබුශණ් රු 
භ පත්රීතුභනි. නමුත් භවය ඵළීකු -රීහ ඵළීකු, 
ජහති ඉතිරි කිරීශේ ඵළීකු ළනි යජශේ ශනත් 
ඵළීකු- එඹ ඒ ශරහශේ ක්රිඹහත්භ යරහ නළවළ.  

 (iii) බේ. 

 (iv) නළත. 
 

(ආ) නළත ක්රිඹහත්භ ශ ශනොවළ. 

 භවජන ඵළීකු න්ඹ විශ්රහමි ශේඹ පට විශ්රහභ ළටුක 
ශනුශේ විශ්රහභ බහය අයමුදරකිනි.  

 ඒ  වහ ඵළීකුශේ ශභනහහරිත්ඹ, ඵළීකු 
ශේි පශේ ිත්තීඹ මිති වහ විශ්රහමි ීේ 
නිශඹෝජිති ප ඳහර්ලසරු ප නිශඹෝජනඹ න බහය 
බකපුක් ස ය ශන ඇත. භවජන ඵළීකුශේ විශ්රහභ 
බහය අයමුදර ක්රිඹහත්භ නුශේ ශභභ බහය බකපුශේ 
ව ප විධිවිධහන අනුඹ. 

(ඇ) ඳළන ශනොනඟී. 

 
ගු සුනිල් ශඳු්දනන කින මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

රු ථහනහඹතුභනි, භශේ ඳශමුළනි අතුරු ප්රලසනඹ භභ 

අවනහ. රු ඇභතිතුභහ පිළි පනහ, 1996 ශදළේඵර් 23ළනිදහ 

ඉරහ 44/90  රශල්ඹ අරීගු ශරහ තිශඵනහ කිඹරහ. 

එතශොට ප්රලසනඹ වළටිඹට භභ අව පශ ප, ඒ හශේභ භශේ 

ප්රලසනශේ (ආ) ශොටන් ප භභ අව පශ පත් 44/90  රශල්ඹ එශේ 

අරීගු ශරහ තිශඵන නිහ එභ  රශල්ඹ ක්රිඹහත්භ ශ පන 

ලි ප ක්රිඹහත්භ වුණ  රශල්ඹ ඹටශත් 1996 ජූනි 7 දිනට 

ශඳය තිබුණු විශ්රහභ ළටුක රභඹ භවජන ඵළීකුශේ ශේඹ පට 

නළත ක්රිඹහත්භ යනහද කිඹහි. ශභොද, අරීගු වුණ 

එක්ශ ප දළ ප ක්රිඹහත්භ ශ පශ ප. 

 
ගු (ආචළර්ය) වර ක අමුුගම මශතළ 
(ரண்தைறகு கனரறற  சத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

රු භ පත්රීතුභහ, ඒ ශොල්ර පශේ එශවභ ඵරහශඳොශයොත්තුක් 

නළවළ. ශභොද, මුල්  රශල්ඹ ඒ විධිඹටභ ක්රිඹහත්භ ශශේ 

නළවළ. ඒශක් ඹේ ඹේ අීල අයශන ක්රිඹහත්භ ශහ. ඒ නිහභ ඒ 

ශන න්දු වුණහ ශනොශි. නමුත් ල් ඹෆශේදී ශන ශන 

ශවේත ප නිහ යහජය ඳරිඳහරන අභහතයහීලඹ ඒ  රශල්ඹ අි ප 

ය ත්තහ. ඒ ඳදනභ ඒ අසථහශේ ත්තහ විතයි. ශනත් 

ශඵොශවෝ ශවේත ප ල්ඳනහ යරහ අධි බහයඹ හශේ ශේල් ස 

කිරීභ නිහ භවජන ඵළීකුශේ එභ භණ්ඩරශේ අදව දළනට 

ඳතින විශ්රහභ ළටුක රභඹ ඉතහභ හර්ථ රභඹක් ඵි. ඒ 

ශනස කිරීභ වහ ඳළයණි  රශල්ඹක් ක්රිඹහත්භ ය පන ඒ 

ශොල්ර පට අලය නළවළ කිඹන එ තභි කිඹ පශ ප. 

 
ගු සුනිල් ශඳු්දනන කින මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

රු ථහනහඹතුභනි, ලි ප  රශල්ඹ ඹටශත් තිබුණු 

රභඹ ක්රිඹහත්භ ය පන කිඹරහ ිත්තීඹ මිති භට්ටමි ප 

හච්ඡහක් තිශඵන නිහ තභි භභ ශේ ප්රලසනඹ ශඹොමු ශශේ. 

රු ඇභතිතුභනි, ඒ පිළිඵ බඵතුභහත් එක් හච්ඡහ ය පන 

ඒ අඹ එු නේ ඵළීකුශේ නිරධහරි ප එක්ත් ශේ පිළිඵ 

හච්ඡහ යරහ ඹේ එුතහට එ පන පුළු පද කිඹරහ 

බඵතුභහශ ප දළන  පන ළභළතිි. 
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ඳහර්ලිශේ පතු 

ගු (ආචළර්ය) වර ක අමුුගම මශතළ 
(ரண்தைறகு கனரறற  சத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ඕනෆභ ිත්තීඹ මිතිඹට පුළු ප, අඳත් එක් හච්ඡහ 

ය, එභ අදහශ ආඹතනත් එක් ටයුතු ය පන. 

 
ගු සුනිල් ශඳු්දනන කින මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

නිරධහරි ප එ පන ඕනෆද? 

 
ගු (ආචළර්ය) වර ක අමුුගම මශතළ 
(ரண்தைறகு கனரறற  சத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

එ පන ඕනෆ නේ බඵතුභහශේ උඳශදස ඳරිදි එ පන.  

 
ගු සුනිල් ශඳු්දනන කින මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ශවොි. ශඵොශවොභ සතුතිි.  

 
ගු දයළසිරි ජයනවාකර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜரசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
රු ථහනහඹතුභනි, - 

 
ගු (ආචළර්ය) වර ක අමුුගම මශතළ 
(ரண்தைறகு கனரறற  சத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

දළ ප අතුරු ප්රලසන තුන ඉයි. 

 
ගු දයළසිරි ජයනවාකර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜரசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
නළවළ, නළවළ. අතුරු ප්රලසන ශදි ඇහුශේ. බඵතුභහ භට ප්රලසන 

අව පන ශද පශ පභ නළවළ. ඊශේත් භට ඉඩ දු පශ ප නළවළ. භහ ශේ 

අව පශ ප - 

 
ගු (ආචළර්ය) වර ක අමුුගම මශතළ 
(ரண்தைறகு கனரறற  சத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

බඵතුභහ ඇහුශේ එභ ප්රලසනඹට අදහශ නළති අතුරු ප්රලසනඹක්. 

 
ගු දයළසිරි ජයනවාකර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜரசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ශේ අතුරු ප්රලසනඹ අදහශි. රු ථහනහඹතුභනි, ශේ ප්රලසනඹ 

රීහ ඵළීකුට අලුති ප ශේඹ ප ඵහ ළනීභ ේඵ පධි. 

 
ගු (ආචළර්ය) වර ක අමුුගම මශතළ 
(ரண்தைறகு கனரறற  சத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

නළවළ, නළවළ. ශභභ ප්රලසනඹ රීහ ඵළකුට ශොශවත්භ අදහශ 

නළවළ. භවජන ඵළීකු ේඵ පධි ප්රලසනඹ තිශඵ පශ ප.  

 
ගු දයළසිරි ජයනවාකර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜரசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ශභභ ප්රලසනශේ රීහ ඵළීකු ළනත් ව ප නහ.  

ගු (ආචළර්ය) වර ක අමුුගම මශතළ 
(ரண்தைறகு கனரறற  சத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

නළවළ, නළවළ. ප්රලසනඹ අවපු භ පත්රීතුභහත් ඉ පශ ප බඵතුභහශේ 

ඳළත්ශත් ශ ප. එතුභහශ ප අව පනශෝ. 

 
ගු දයළසිරි ජයනවාකර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜரசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
"රීහ ඵළීකු වහ ජහති ඉතිරි කිරීශේ ඵළීකු තභ 

ශේඹ ප වහ එභ  රශල්ඹ අදහශ ය ශන ශනොභළති 

ඵත්" ලශඹ ප ශභභ ප්රලසනශේ තිශඵනහ. 

 
ගු (ආචළර්ය) වර ක අමුුගම මශතළ 
(ரண்தைறகு கனரறற  சத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

භහ පිළි පශ ප නළවළ. රු භ පත්රීතුභහ, ශභභ ප්රලසනඹ 

ේපර්ණශඹ ප භවජන ඵළීකු පිළිඵ ප්රලසනඹක්.  

 
ගු දයළසිරි ජයනවාකර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜரசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
බඵතුභහ මුදල් වහ රභේඳහදන නි ශඹෝජය ඇභතිතුභහ විධිඹටි 

බඵතුභහශ ප භහ ශභභ අතුරු ප්රලසනඹ අව පශ ප.  

 
ගු (ආචළර්ය) වර ක අමුුගම මශතළ 
(ரண்தைறகு கனரறற  சத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ශභඹ ේපර්ණශඹ ප ශනත් ශදඹක්. ඒ ේඵ පධශඹ ප 

ශනභ ප්රලසනඹක් අව පන.  

 
ගු දයළසිරි ජයනවාකර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜரசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඵහ ළනීේ ේඵ පධි අව පශ ප. 

 
ගු (ආචළර්ය) වර ක අමුුගම මශතළ 
(ரண்தைறகு கனரறற  சத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

බශවොභ එ යටභ නළඟිටරහ අතුරු ප්රලසන අව පන එඳහ. එභ 

අතුරු ප්රලසනඹ ශභභ ප්රලසනඹට අදහශ නළවළ. බඵතුභහ ශළි පභ 

ශනභ ප්රලසනඹක් අව පන. එතශොට උත්තයඹක් ශද පන පුළු ප. 

 
ගු දයළසිරි ජයනවාකර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜரசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ශේ ළදත් අතුරු ප්රලසනඹක්. 65,000ශේ ප්රලසනඹක්, රු 

ථහනහඹතුභනි.  

 
ගු (ආචළර්ය) වර ක අමුුගම මශතළ 
(ரண்தைறகு கனரறற  சத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ශොශවත්භ එභ අතුරු ප්රලසනඹ අව පන ඵළවළ. 

 
ගු දයළසිරි ජයනවාකර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜரசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
රීහ ඵළීකුට ශේඹ ප ඵහ  පන තිබුණු විබහශේ 

ප්රතිපර -  
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කථළනළයකුරමළ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

එභ අතුරු ප්රලසනඹ ශභභ ප්රලසනඹට අදහශ නළවළ.  
 

ගු දයළසිරි ජයනවාකර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜரசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
රු ථහනහඹතුභනි, - 
 

කථළනළයකුරමළ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ශේඹ ප ඵහ ළනීශේ හයණඹ ශභභ ප්රලසනඹට අදහශ 

නළවළ.  
 

ගු දයළසිරි ජයනවාකර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜரசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
රු ථහනහඹතුභනි, ශභඹ ළදත් ප්රලසනඹක්.  
 

කථළනළයකුරමළ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ළදත්  පන පුළු ප. නමුත් ශභභ ප්රලසනඹට අදහශ නළවළ.  
 

ගු දයළසිරි ජයනවාකර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜரசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
රු ථහනහඹතුභනි, ළදත් ප්රලසනඹක් අව පශ ප. 
 

කථළනළයකුරමළ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ළදත් වුණත් එභ ප්රලසනඹ අව පන ඉඩඩ නළවළ. 
 

ගු දයළසිරි ජයනවාකර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜரசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
රු ථහනහඹතුභනි, - [ඵහධහ කිරීභක්] 

 

කථළනළයකුරමළ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

එශවභ ඵළවළ.  
 

ගු (ආචළර්ය) වර ක අමුුගම මශතළ 
(ரண்தைறகு கனரறற  சத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

Sir, I rise to a point of Order. රු ථහනහඹතුභනි, 
ශභභ රු බහශේ ප්රතිඳහදන තිශඵනහ, ළදත් රභඹට ළදත් 
ප්රලසන අව පන. එතශොට අපි උත්තය ශදනහ.  

 

ගු දයළසිරි ජයනවාකර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜரசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
රු ථහනහඹතුභනි, භහ කිඹ පශ ප ශේි.  
 

කථළනළයකුරමළ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ළදත් හයණහ කිඹන රභඹට කිඹ පන. නමුත් ශේ 

ශරහශේ ශේ ප්රලසනඹට අදහශ අතුරු ප්රලසන විතයි අව පන 

පුළු ප. [ඵහධහ කිරීභක්] 

ගු දයළසිරි ජයනවාකර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜரசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

භට ශේ හයණඹ ළන කිඹ පන අය ශද පන. 

 
කථළනළයකුරමළ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

එශවභ අය ශද පන භටත් ඵරඹක් නළවළ.  [ඵහධහ කිරීභක්] 

ප්රලසන අී 8.  [ඵහධහ කිරීභක්] ඳසු ථහ යමු. [ඵහධහ කිරීභක්] 

ප්රලසන අී 8, රු  පත අලුවිවහශර් භවතහ.[ඵහධහ කිරීභක්]  

 

ගු දයළසිරි ජයනවාකර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜரசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
වේඵන සශතොට අනික් රළිසතු ටි ගිහිල්රහ. [ඵහධහ කිරීභක්] 
 

කථළනළයකුරමළ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

බඹ ථහ යන ටි වළ පහඩ් හර්තහශේත් ළශට පශ ප 

නළවළ, රඳහහිනිශඹත් ඒ ටි ළශට පශ ප නළවළ.  

ප්රලසන අී 8 - 2912/'12, රු  පත අලුවිවහශර් භවතහ. 

 

ගු රවි කුණළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
රු ථහනහඹතුභනි, රු  පත අලුවිවහශර් භවතහ 

ශනුශ ප භහ එභ ප්රලසනඹ අවනහ. 

 
ගු දින්දහ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ථහනහඹතුභනි, අධයහඳන අභහතයතුභහ ශනුශ ප භභ 

එභ ප්රලසනඹට පිළිතුය දීභ වහ ති ශද හරඹක් ඉල්රහ 

න්ටිනහ. 
 

ප්රහනය මුර දිනකදී දදිරිඳ ක ිරීමම  නිනයෝග කරන දී. 
றணரக ற்தநரத றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
නකොෂඹ ජළිනක නරෝශ : අිනනර්ක දෆඩි ව කකළර 

කකකය 
தகரலம்தை ரசற கத்றசரகன: ரனறக லற 

சறகறச்கசப் தறரறவு 
COLOMBO NATIONAL HOSPITAL: ADDITIONAL INTENSIVE 

CARE UNIT 
2948/’12 

9. ගු නඳෝද . නවල්ලරළවළ මශතළ (ගු ක. විනළයගමූර්ින 
මශතළ නලනුල ) 

 (ரண்தைறகு ததரன். தசல்ரசர - தகப அ. 

றரகதோர்த்ற சரர்தரக ) 

 (The Hon. Pon. Selvarasa on behalf of the Hon. A. 

Vinayagamoorthy) 

ශෞය අභහතයතුභහශ ප ඇස ප්රලසනඹ - (1):   

(අ) අද දක්හ ශොශම ශ්රී රීහ  ජහති ශයෝවශරහි වදත් 
ළත්ේ යළනීභ වහ ශඳොශයොත්තු න්ටින පුේරඹ ප 
ීයහ ශොඳභණද ඹ පන එතුභහ ව ප ය පශනහිද?  
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ඳහර්ලිශේ පතු 

(ආ) අතිශර් දළඩි ත්හය ඒඹක් ඳඹනු රළබුශවොත් 
ඉවත ශයෝවශරහි දිනට න්දුයන වදත් ළත්ේ 
ීයහ ළඩි ශ වළකිද ඹ පනද එතුභහ ව ප 
ය පශනහිද?  

(ඇ) ඉවත ය  ශයෝවරට අතිශර් දළඩි ත්හය ඒඹ ප 
රඵහදීභට අලය පිඹය ළනීභට එතුභහ ටයුතු 
ය පශනහිද? 

(ඈ) ශනොඑශේ නේ,  ඒ භ පද? 

  

 சுகரர அகச்சகக் ரகட்ட றணர: 

(அ) இற்கநக தகரலம்தறலுள்ப ரசற கத்ற 

சரகனறல் இத சத்ற சறகறச்கசக ரற் 

தகரள்ற்கரக கரத்றதக்கறன்ந தர்கபறன் ண்றக் 

ககக அர் கூதரர? 

(ஆ) ரனறக லற சறகறச்கசப் தறரறதரன்த ங்கப் 

தடுரறன் ரற்கூநற கத்றசரகனறல் எத 

ரபறல் ரற்தகரள்பப்தடும் சத்றசறகறச்கசறன் 

ண்றக்ககக அறகரறக்க தொடித்ர ன்தகத்ம் 

அர் கூதரர? 

(இ) ரற்கூநற கத்றசரகனறல் ரனறக லற 

சறகறச்கசப் தறரறதரன்கந தகரண்டிதப்தற்கு 

அசறரண டடிக்ககககப அர் ரற் 

தகரள்ரர? 

(ஈ) இன்ரநல், ன்? 

 

asked the Minister of Health: 

(a) Will he state the number of persons waiting for 

heart surgery to be done in the National Hospital 

in Colombo to date? 

(b) Will he also state whether the number of heart 

surgeries done in the aforesaid hospital for a day 

can be increased if an additional Intensive Care 

Unit is provided? 

(c) Will he take steps to have an additional Intensive 

Care Unit in the aforesaid hospital? 

(d) If not, why? 

 
ගු ලි ක දිවළනළයක මශතළ (නවෞඛය නිනයෝජය 

අමළතයුරමළ) 
(ரண்தைறகு னலித் றசரரக்க - சுகரர தறற அகச்சர்) 

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

රු ථහනහඹතුභනි, ශෞය අභහතයතුභහ ශනුශ ප භභ 

එභ ප්රලසනඹට පිළිතුය වභළගත* යනහ. 

 
* වභළනම්වය මත තබන ද ිළිතුරර: 

* சதரதேடத்றல் கக்கப்தட்ட றகட : 

*Answer tabled: 
 
ශ්රී රීහ ජහති ශයෝවශල් අධයක් ශති ප රද හර්තහට අනු, 

 

(අ)   3,262 .ි (තු පදවස ශදන්ඹ වළට ශදි.) 

(ආ)  අතිශර් දළඩි ත්හය ඒඹක් ඳඹහ දීභ භඟි ප ඳභණක් දිනට 
න්දු යන වදත් ළත්ේ ීයහ ළඩි ශ ශනොවළ. 

(ඇ)  බේ. ශ්රී රීහ ජහති ශයෝවර වහ න විද ශයෝ ඒඹක් අලුති ප 
ඉදිකිරීභට ළරසුේ යමි ප ඳතින අතය ඒ වහ ශේ න විටත් 
හච්ඡහ යමි ප ඳතී. එහිදී ශඹෝජිත විද ශයෝ ඒ ීය ර්ණඹ 
වහ ඇ ප 25කි ප යුතු දළඩි ත්හය ඒඹක් ශඹෝජනහ ය ඇත. 

(ඈ)  ඳළන ශනොනඟී. 
 

 

ගළල් - මළතර දුම්රිය මළර්ගය අලු කලෆඩියළ ිරීමනම් 

ලයළඳිිනය : දල ක කෂ නර්ල් ීඨලි 

கரலி - ரத்கந தைககற வீற தைணகப்தைக் 

கதத்றட்டம் : அகற்நப்தட்ட ண்டரபங்கள் 

GALLE-MATARA RAILWAY RENOVATION PROJECT: RAILS 

REMOVED 
2542/’12 

15.  ගු සුනිල් ශඳු්දනන කින මශතළ (ගු අනුර දිවළනළයක 

මශතළ නලනුල ) 
 (ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற - தகௌ அத 

றசரரக்க சரர்தரக ) 

 (The Hon. Sunil Handunnetti on behalf of the Hon. Anura 

Dissanayake) 

    ප්රහවන අභහතයතුභහශ ප ඇස ප්රලසනඹ - (1):   

(අ) (i) හල්ර න්ට භහතය දක්හ න දුේරිඹ භහර්ශේ 
අලුත්ළඩිඹහ යන ශොටශේ දි ශොඳභණද; 

         (ii)  එභ දුේරිඹ භහර්ඹ අලුත්ළඩිඹහ කිරීශේ යහඳිතිඹ 
බහය දී ඇති භහභ ශතෝයහනු රළබු ඳදනභ 
ශර්ද; 

 ඹ පන එතුභහ ශභභ බහට ඉදිරිඳත් ය පශනහිද? 

(ආ) (i) එභ යහඳිතිශේ එුතහ පට අනු ඉත් යන 
රද ඳළයණි ශර්ල් පීලිර අිතිඹ රළබිඹ යුතු අඹ 
වුරු පද; 

 (ii) ඉත් යන රද ශර්ල් පීලි අශශවි යනු රළබුශේද; 

 (iii) එශේ නේ, එභ ශර්ල් පීලි මිරදී ත් අඹ වුරු පද; 

 (iv) ශර්ල් පීලි අශශවි යන රද මිර වහ අශශවිශඹ ප 
රළබූ මුළු මුදර ශොඳභණද; 

 ඹ පන එතුභහ ව ප ය පශනහිද? 

(ඇ) ශනොඑශේ නේ,  ඒ භ පද? 

 

ரதரக்குத்து அகச்சகக் ரகட்ட றணர: 

(அ) (i) கரலி தொல் ரத்கந க றதத்றகக் 

கப்தட்டு தகறன்ந தைககற வீறறன் லபம் 

வ்பவு ன்தகத்ம்; 

 (ii) ரற்தடி தைககற வீறக றதத்றகப் 

தற்கரண கதத்றட்டம் ககபறக்கப்தட்டுள்ப 

றதணம் ந் அடிப்தகடறல் தரறவு  
தசய்ப்தட்டுள்பது ன்தகத்ம் 

 அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) (i) ரற்தடி கதத்றட்டத்றன் இக்கப்தரட்டிற்கு 

அக அகற்நப்தட்ட தக தைககற 

ண்டரபங்கபறன் உரறக ரதக்கு கறகடக்க 

ரண்டும் ன்தகத்ம்; 

 (ii) அகற்நப்தட்ட ண்டரபங்கள் றற்தகண 

தசய்ப்தட்டணர ன்தகத்ம்; 

  ஆதணறல், ரற்தடி ண்டரபங்ககப 

தகரள்ணவு தசய்ர்கள் ரர் ன்தகத்ம்; 
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 (iii) ண்டரபங்கள் றற்தகண தசய்ப்தட்ட 

றகன ற்தம் றற்தகணறன் தோனம் கறகடத் 

தரத்ப் தத்தரகக வ்பவு  ன்தகத்ம் 

 அர் குநறப்தறடுரர? 

(இ) இன்ரநல், ன்? 

 
asked the Minister of Transport: 

(a) Will he submit to this House - 

 (i) the length of the railway line which is being 

renovated from Galle to Matara; and 

 (ii) the basis of selection of the company to 

which the project of renovating the 

aforesaid railway line has been assigned ? 

(b) Will he state - 

 (i) the persons who are entitled to the 

ownership of the old rails which have been 

removed according to the agreements of the 

aforesaid project; 

 (ii) whether the removed rails were sold; 

 (iii) if so, the persons who purchased the 

aforesaid rails; and 

 (iv) the price at which the rails were sold and 

the total amount of money received from 

the sale ? 

(c) If not, why ? 

 

ගු කුමළර නලල්ගම මශතළ 
(ரண்தைறகு குர தல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
රු ථහනහඹතුභනි, භභ එභ ප්රලසනඹට පිළිතුය වභළගත* 

යනහ. 

 
* වභළනම්වය මත තබන ද ිළිතුරර: 

* சதரதேடத்றல் கக்கப்தட்ட றகட : 

* Answer tabled: 

 

(අ) (i) 43 KM 

 (ii) ශභභ දුේරිඹ භහර්ඹ අලුත්ළඩිඹහ කිරීශේ යහඳිතිඹ බහය දී 

ඇති භහභ ශතෝයහ නු රළබුශේ ජනහධිඳති හර්ඹ හධන 
ඵරහඹ වින් ප ඉ පදිඹහනු  ඉර්ශෝ ප ශත යන රද 
ඉල්ලීභක් අනුඹ. 

(ආ) (i) භහර් වහ ර්භහ පත උඳ ශදඳහර්තශේ පතු ශතඹ. (ii), 

(iii)  වහ (iv) වහ පිළිතුරු ඳවත දළක්ශේ. 

  එභ යහඳිතිශඹ පභ ඉත් යනු රළබූ ඵ වඳුනහ ශනොත් 

අතය SRSF/6907 ඹටශත් ශර්ල් පීලි 1,350ක් වහ 
ශට පඩය ළහ ඇත. එභ ශට පඩයඹ ඹටශත් අඩි 01ක් 
වහ රු. 735.00ක් න ශේ ඵදු හිත රු. 
51,051,262.50ට නුශේශොඩ ශභල්ඩර් ශඳශදශේ අී 09 
වර. හි ඳදිීචි දුමි පද නිර්භහල් කුභහයන්රි ඹන අඹශේ මිර 
ණ ප අභහතය භණ්ඩර ශට පඩර් අනුභළතිඹ වහ ඉදිරිඳත් 
ය ඇත. 

(ඇ)  අදහශ ශනොශේ. 

ගු සුනිල් ශඳු්දනන කින මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

රු ථහනහඹතුභනි, එතුභහශේ අ යඹ ඇති භභ 

කිඹනහ,  ඒශක් ශදළනි ශොටට උත්තය ශද පන පුළු ප නේ 

ශවොි කිඹරහ. 

 
ගු කුමළර නලල්ගම මශතළ 
(ரண்தைறகு குர தல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
භභ file එ එ පනේ. භහ එඹ බහත යන නිහ බඵතුභහ 

 එඹ ඵරහ භට කිඹ පන. 

 
ගු රවි කුණළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 
කථළනළයකුරමළ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

බහත යන රද උත්තයඹක් එශවභ ශදන රභඹක් නළවළ. 

යප්රහද ප්රලසන. There is a point of Order being raised. 

ශභොක්ද ප්රලසනඹ?  

 
ගු රවි කුණළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
රු ථහනහඹතුභනි, ප්රලසන 90ක් අවරහ තිශඵනහ. ප්රලසන 

90 ප ප්රලසන 37ටි උත්තය දීරහ තිශඵ පශ ප. ශේ න්ඹලු මුදල් 

එතු යරහ තභි අඹ ළඹක් ඉදිරිඳත් ය පශ ප. අඹ ළඹට 

ඳසශේ ශභළනි තත්ත්ඹක් ශේ ඳහර්ලිශේ පතුශේ උදහ ශරහ 

තිශඵ පශ ප ඇි? ශේ වරිභ අන්ක්කිති. ඳහර්ලිශේ පතුශේ ඉදිරි 

භනට ශේ ශවො නළවළ. ප්රලසනඹ ඇසීභට ව උත්තය දීභට -අපි 

ශේ අවන වළභ ප්රලසනඹටභ- රුපිඹල් 65,000ක් විතය ඹනහ.  

 
කථළනළයකුරමළ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ඒට පිළිතුයක් ශද පන පුළු ප. 

 
ගු දින්දහ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

අපි පිළිතුරු රඵහ දීශේ ටයුතු යශන ඹනහ. රු 

ථහනහඹතුභනි, භවය ප්රලසනරට රුපිඹල් 65,000ක් 

ශනොශි. රුපිඹල් රක් 60ක් විතය ඹනහ, ශතොයතුරු එතු 

ය පන. ශභොද, ඳළදුයක් හශේ ප්රලසනඹක් අව පශ ප. ලි ප ශේ 

හශේ ඳළදුරු ප්රලසන ඳහර්ලිශේ පතුශේ ඇහුශේ නළවළ. 

නහටුශ ප භභ ශේ හයණඹ කිඹනහ. [ඵහධහ කිරීභක්] නළවළ, 

නළවළ. භභ  ශ ප දළ ප ථහ ය පශ ප. ඊට ඳසශේ බඵතුභහට ඕනෆ 

ශදඹක් කිඹ පන. ප්රලසන ශටි ය පන කිඹරහ අපි ඉල්ලීභකුත් ය 

තිශඵනහ.  අභහතයහීලර නිරධහරි ප ශේ ශතොයතුරු ශවොඹ පන 

ඹ පන ඕනෆ. යවි රුණහනහඹ භ පත්රීතුභහ ඇවිල්රහ කිඹනහ, 

ශේ list ශහභ ප්රලසනඹට උත්තය නළවළ කිඹරහ. ශජෝලක භිල් 

භළතිතුභහශේ ප්රලසනඹට  පිළිතුරු ඳඹ පන රක් 40ක් ගිඹහ. 

ශතොයතුරු එතු ය පන භහ වතය වභහයක්  ගිඹහ. 
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ඳහර්ලිශේ පතු 

ශේ අඳයහධඹක්ද කිඹරහත් අපි ල්ඳනහ යනහ. ශභොද 

ශේ ශඳොත්ඳත් න්ඹල්ර බහත යනහ. COPE  එට එනහ, 

PAC එට එනහ, හර්ික ඇසතශේ පතු, හර්ික හර්තහ ශේ 

බක්ශොභ තිශඹේදි බශවේ නිේ type ය ඳළදුය හශේ ප්රලසන 

අව පන එඳහ. 

 

කථළනළයකුරමළ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ශවොි. ඒ ප්රලසන පිළිඵ Parliamentary Business 

Committee එශක්දී හච්ඡහ ය න්ඹලුභ ශදනහට ඒ ළන 

තීයණඹක්  පන පුළු ප. 

 

ගු රවි කුණළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ශේ ළන කිඹපු නිහ  භභ ශේ හයණඹ කිඹ පන ළභළතිි. 

රු නිභල් න්රිඳහර ද න්ල්හ භළතිතුභහත්, රු දිශ පස ගුණර්ධන 

භළතිතුභහත් විඳක්ශේ ඉ පන ශොට ඳළදුරු ශනොශි,  ශඳොත් 

දවඹක් විතය එතු යරහ ප්රලසන අවරහ ඒහට උත්තයත් රඵහ දීරහ 

තිශඵනහ. එඹත් භත තිඹහ  පන අලයි. 

 

කථළනළයකුරමළ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ඒ ඉති ප වළභ ඳක්ඹටභ තිශඵන අිතිඹක්. ප්රලසන 

අව පනත් අිතිඹ තිශඵනහ. නමුත් දීර්ක ප්රලසන අවන ශොට 

ශඳොඩ්ඩක් ඒ ළන ල්ඳනහ ය ඵර පන.  

ඊශුට යප්රහද ප්රලසනඹක් තිශඵනහ. රු අජිත් කුභහය 

භවතහ. 

 
 
ලරප්රවළද : භළණය වශ විලළද ිරීමනම් නිදශව 

අහිමි ිරීමම 
சறநப்தைரறக: உகரற்தற்கும் 

றரறப்தற்குதொள்ப உரறக 

லநப்தட்டக  
PRIVILEGE : DEPRIVATION OF FREEDOM OF 

SPEECH AND DEBATE 

 

ගු අජි ක කුමළර මශතළ 
(ரண்தைறகு அஜறத் குர) 

(The Hon. Ajith Kumara) 

රු ථහනහඹතුභනි, ඳහර්ලිශේ පතු භ පත්රීයශඹකු ශර 

බහණඹ ව විහද කිරීශේ නිදව අහිමි කිරීශභ ප ව යප්රහද 

උල්රීකනඹ වීභ පිළිඵි. 

ශේ යප්රහද ප්රලසනඹ ඉදිරිඳත් ය පන අය රඵහ දීභ ළන 

භභ බඵතුභහට සතුති පත නහ. රු ථහනහඹතුභනි, 

විශලේශඹ පභ ඳසු ගිඹ හරශේදී ප්රජහත ප්රහදී ජහති 

 පධහනශේ භ පත්රීයශඹකු විධිඹට භහ මුහුණ දු ප අත් දළය ේ 

ඳදනේ ය ශන එඹ ළරකිල්රට ශන භහ වින් ප ප්රජහත ප්රහදී 

ජහති  පධහනශේ ණ්ඩහඹේ නහඹතුභහටත්, විඳක්ශේ ප්රධහන 

ීවිධහඹතුභහටත් 2012.11.08 දින ලිපි ශදක් ඉදිරිඳත් ශහ. 

ඉ ප එක් ලිපිඹකි ප භහ ඉල්රහ න්ටිශේ ශනොළේඵර් 12, 14, 16 ඹන 

දින තුශන ප එ දිනදී අඹ ළඹ විහදඹ වහ භහ වට හරඹ 

ශ ප ය ශදන ශරි. අශනක් ලිපිශඹ ප භහ ඉල්රහ න්ටිශේ 

හය බහ අසථහශේදී භහ ළභළත්ත ප්රහල යන ළඹ ීලර් 

ේඵ පධශඹ ප භහ වට ථහ ය පන අසථහ රඵහ ශදන ශරි. 

ප්රජහත ප්රහදී ජහති  පධහනශේ නහඹතුභහට 

ඳහර්ලිශේ පතු බහ ර්බශේ ශේ භවශතකු අත ඹළව එභ ලිපිඹ 

ආඳසු වයහ එහ තිබුණහ. විඳක්ශේ ප්රධහන ීවිධහඹතුභහට 

ඹළව ලිපිඹට පිළිතුයක් ශර එතුභහ ප්රහල ය න්ටිඹහ, භට ශරහ 

රඵහ දීභට තීයණඹ ශ ඵත්, භහ වට ශ ප ශ දිනඹ විඳක් 

නහඹ හර්ඹහරශේ ශල්ේ නවුෂර් භවතහශ ප විභ ප ශරත්. 

ඒ අනු භහ එතුභහශ ප අටන දින විභහ න්ටි විට බහු ප්රහල 

ශහ, ශවට දින නළත බහුට ථහ ය පන කිඹහ. ඒ අනු 09න 

දින නළත භහ ශේ ේඵ පධශඹ ප විභස විට එතුභහ ප්රහල ශහ, 

2012.11.12 දින විනහඩි විස හරඹක් භහ වහ ශ ප ය 

ඇති ඵ. ඒ අනු 12න දින ථහ වහ භහ සදහනේ වුණහ. 

12න දින භහ උශේ රුශේ ඳහර්ලිශේ පතුශ ප විභස විට 

දළනත්තහ, භශේ නභ එදින ථි නහභ ශල්නශේ තිශඵන ඵ. 

නමුත් භහ එදහ ඳහර්ලිශේ පතුට ඳළමිණ  තුනට ඳභණ 

වහය භව ශල්ේතුමිඹශ ප විභසුහ භට  ථහ තිශඵ පශ ප 

ය ඹටද කිඹහ. එවිට එතුමිඹ ප්රහල ශහ, උශේ රඵහ දු ප ථි 

නහභ ශල්නශේ භශේ නභ තිබුණද, ීශලෝධිත නහභ 

ශල්නශඹ ප භශේ නභ ඉත් ය ඇති ඵ. ඒ ඵ නහථ කිරීභට 

එභ ථි නහභ ශල්න ශද භභ වභළගත* යනහ.  

එහි මුල් නහභ ශල්නශේ භට විනහඩි විසක් ශ ප ය 

තිශඵනහ. ඒ අනු භහ ඒ අසථහශේ මරහනශේ න්ටි නිශඹෝජය 

හය බහඳතිතුභහශ ප රීති ප්රලසනඹක් වහ යප්රහද ප්රලසනඹක් 

ශර ඇසුහ, භශේ ශරහ ඳහ දළමීභට ශවේතු කුභක්ද 

ඹනුශ ප. 

එතුභහ ප්රහල ශහ, එඹ ය ඇත්ශත් විඳක්ශේ ප්රධහන 

ීවිධහඹතුභහ ඵළවි ප එතුභහශ ප විභන  ශර. ඒ අනු  

විඳක්ශේ ප්රධහන  ීවිධහඹතුභහශ ප 12න දින නහභ 

ශල්නශඹ ප භශේ නභ ඉත් කිරීභට ශවේතු විභසුහ. එතුභහ 

ප්රහල ය න්ටිඹහ, ප්රජහත ප්රහදී  ජහති  පධහනශේ 

නහඹතුභහශේ ඵරත් විශයෝධඹ ඉදිරිඳත් ශ ඵළවි ප භශේ නභ 

ඉත් ශ ඵ. ඳසු භහධයලි ප භහ දළන ත්තහ ප්රජහත ප්රහදී 

ජහති  පධහනශේ නහඹතුභහ භහ වට ශනොළේඵර් 10න දින 

ථහට ශරහ රඵහ දු ප ඵ ප්රහල ශ ඵ. නමුත් භට එළනි 

දළනුේ දීභක් ය නළවළ. භහ ථහ වහ ශනොළේඵර් 10න දහ 

දිනඹක් ඉල්ලුශත් නළවළ. ඒශ ප ඳළවළදිලිි එතුභහ භශේ 

ලිපිඹත් කිඹහ නළති ඵ. ඒ ශශේ ශතත් ශනොළේඵර් 19න 

දහ දිනඹ ශ ප ශහ නේ, ඒ ඵ විඳක් ීවිධහඹ හර්ඹහරඹට 

ශවෝ භව ශල්ේ හර්ඹහරඹට දළනුේ දී භශේ නභ දී තිබිඹ යුතුි.  

ශනොළේඵර් 10න දහ ථි නහභ ශල්නඹද භහ වභළගත* 

යනහ.  

එහි භශේ නභ ව ප වී නළවළ. රු ථහනහඹතුභනි, ශේ 

අනු ඳළවළදිලිි ඳසු ගිඹ  හරඹ තුශ ජනතහ විමුක්ති ශඳයමුශණ් 

ව භතහදී ීහදශේ භහ දළර ශේලඳහරන භතඹ අනු ශේ 

ඳහර්ලිශේ පතුශේ භට ථහ කිරීභටත් ඉඩක් රඵහ දීභට තයේ 

ප්රජහත ප්රහදී බහවිතඹක් නළති ඵ. ධශ පලසය ප්රජහත ප්රහදඹ 

1065 1066 

[රු දිශ පස ගුණර්ධන භවතහ] 

————————— 
*  පුවහතකළනව තබළ ඇත. 
*  தணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 
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ශනුශ ප අයර යනහඹ කිඹන අඹ ඳහර්ලිශේ පතුශේ දී 

භ පත්රීයඹකුට ථහ ය පනට ඉඩ ශනොදීභ විහිළු වත 

තත්ත්ඹක්. ශේ ශවේතුශ ප ප්රජහත ප්රහදී ජහති  පධහනඹ 

නිශඹෝජනඹ යමි ප ශත්රී ඳත් ව භ පත්රීයඹකු න භහ වට භ ශේ 

ජනතහට ය ේ ඉටු කිරීශේ දී ඵයඳතශ ඵහධහක් ඇති වී 

තිශඵනහ. එශේ ශවි ප භහ බඵතුභහශ ප වහ ශභභ රු 

බහශ ප ඉල්රහ න්ටි පශ ප ඳහර්ලිශේ පතු භ පත්රීයඹකු ශර භට 

ඇති ජනතහශේ අිතිඹ ආයක්හ ය ශදන ශරි. 

විශලේශඹ පභ ඳසු ගිඹ හරශේ දී ථහ කිරීභටත්, ල් තළවරශේ 

විහදරට ඉදිරිඳත් වීභටත්, ඒ වහ ව අසථහ ප ණනහක් 

භට අහිමි යනු රළබුහ.  
රු ථහනහඹතුභනි, ඒ නිහ භහ ඉල්රහ න්ටිනහ,  2013 අඹ 

ළඹ පිළිඵ ශඳොදු විහදශේ දී ඉදිරි දින භට අදවස දළක්වීභට 

හරඹ ශ ප ය ශදන ශරත්, 2013 අඹ ළඹ හය බහ 

අසථහශේදී භහ අශකක්හ යන ළඹ ීලර්ඹ ප පිළිඵ අදවස 

දළක්වීභට හරඹ ශ ප ය ශදන ශරත්, ඳක් නහඹ 

රැසවීේරදී  පනහ තීයණ ේඵ පධශඹ ප භළදිවත් වීභට ශවෝ 

ශඹෝජනහ අදවස ඉදිරිඳත් කිරීභට කින්දු අහලඹක් ශනොභළති 

ඵළවි ප ඒ වහ අසථහ රඵහ ශදන ශරත්, බහ ල් තළවරශේ 

ශඹෝජනහ ඉදිරිඳත් කිරීශේ අසථහ ඇතුළු ඳහර්ලිශේ පතු 

භ පත්රීයඹකුට හිමි අසථහ ප රඵහ ශදන ශරත්.  

එශේභ ශේ තත්ත්ඹ ළරකිල්රට ශන අද දින ඳට ප 
විඳක්ශේ සහධීන භ පත්රීයඹකු ශර ටයුතු යමි ප භශේ 
විදඹ හක්ිකඹ වහ ශේ යශට් පීඩිත ඳ පතිශේ ජනතහශේ 
අිතිහන්ේ ශනුශ ප, බවු පශේ අයරඹ ශනුශ ප 
විශලේශඹ පභ ශේ ඉල් භහශේ දී ීවවිත ඳරිතයහ ශ අතීත 
විරු පශේ උතුේ අයමුණු ඉටු කිරීභ වහ ව ය භ ඉටු කිරීභ 
ශනුශ ප භහ අශකක්හ යන අතය, ඒ වහ අසථහ රඵහ 
ශදන ශර භහ ශෞයශඹ ප ඉල්රහ න්ටිනහ. ශඵොශවොභ සතුතිි.  

 

කථළනළයකුරමළ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ශවොි. භ පත්රීරු පට තිශඵන අසථහ රඵහ දිඹ යුතුි. භභ 

ඒ ළන ඵරහ, ථහ ඵව ය, අලය ටයුතු ය පනේ.  

 

ගු දින්දහ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
රු ථහනහඹතුභනි, ශේ අසථහශේ රු අජිත් කුභහය 

භ පත්රීතුභහ තභ ප විරුේධ ඳක්ශේ සහධීන භ පත්රීයශඹක් ඵ 

ප්රහල ය තිශඵනහ. 

එතුභහශේ ශේලඳහරනඹත් එක් අශක එුතහක් නළවළ. 
නමුත් ඳහර්ලිශේ පතුශේ රු භ පත්රීයඹකුට ළදත්භ විහදඹ න 
අඹ ළඹ විහදශේදී ථහ කිරීභට තිශඵන අසථහ රඵහ ශනොදී 
න්ටිනහ නේ ඒ ඉතහභ අහධහයණඹක් ඵ භහ ප්රහල යනහ. 
භ පත්රීයඹකු ඹේ ඳක්ඹට අිති නේ ඒ ඳක්ශේ විනඹ ඹටශත් 
ටයුතු යන අසථහ තිශඵනහ. නමුත් ඒ ඳක්ශඹ ප ඉත් 
වුණහභ අපි පිළි පන ඕනෆ, ඒ සහධීනත්ඹ. ඉති ප ශේ හයණහ 
ශද අනු, රු ථහනහඹතුභහ ඒ   භ පත්රීතුභහශේ ඉල්ලීභ ළන  
තීයණඹක් රඵහ ශදනහ නේ අපි ඉතහභ අඹ යනහ. 

 

ගු නජෝ්ද අමරුරංග මශතළ 
(ரண்தைறகு ரஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
රු ථහනහඹතුභනි, භහ නහටු නහ  රු අජිත් කුභහය 

භ පත්රීතුභහ ළටිරහ ඉ පන අයණ තත්ත්ඹ ළන. නමුත් රු 

අනුය දිහනහඹ භ පත්රීතුභහ භට ලියුභකි ප ශඳ පනුහ, 

එතුභ පරහශේ ඳක්ශඹ ප එතුභහට දිනඹකුත්, ශභච් ය හරඹකුත්  

ථහ ය පන දීරහ තිශඵනහ කිඹරහ. එශවභ දු පනු දිනඹ එතුභහ 

බහය ත්ශත් නළත්නේ, භට තිශඵන අිතිඹ ශභොක්ද  එතුභහට 

ථහ ය පන හරඹ ශද පන? ඒි නහටුදහඹ තත්ත්ඹ. 

ඉති ප ශේ ශභශවභ ය පන ඵළවළ. එතුභහ  ඒ ඳක්ශඹ ප අි ප 

ශරහ, සහධීන ශනභ හඩි ශරහ ඒ ඉල්ලීභ යනහ නේ 

අඳට ශභොක් ශවෝ ය පන පුළු ප. නළත්නේ එතුභහ අශක 

ඳළත්තට ඵළ ශ පන ඕනෆ. අශක එක්ත් ජහති ඳක් ණ්ඩහඹභට 

එතු ශ පන ඕනෆ.  

 
කථළනළයකුරමළ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ඳක් නහඹඹ ප භු ථහ යරහ රු භ පත්රීරු පශේ 

අිතිඹ භහ රඵහ ශද පනේ. 

 
ගු රනිල් වි්මසිංශ මශතළ (විුද්ධ ඳළර්හලනව 

නළයකුරමළ) 
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க - றர்க்கட்சற தொல்ர்) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe - Leader of the 

Opposition) 

රු ථහනහඹතුභනි, විරුේධ ඳක්ඹට රළබුණු හරශඹ ප 

අඹ ළඹ ශදන ය කිඹළවීශේ විහදඹටත්, හය බහ 

අසථහටත් හරඹ ශ ප  ය තිශඵනහ. ළඩිශඹ ප හරඹ 

රළශඵ පශ ප හය බහ අසථහශේදී. ශදන ය කිඹළවීශේ 

විහදඹ අසථහශේදී වළභ භ පත්රීයඹකුටභ ශරහ ශද පන 

පුළු ප ශිද කිඹන ප්රලසනඹ තිශඵනහ. ඒ  අනු  විඳක්ශේ 

තිශඵන ප්රධහන ඳක් තුන න එක්ත් ජහති ඳක්ඹට, ශදභශ 

ජහති  පධහනඹට ව ප්රජහත ප්රහදී ජහති  පධහනඹට හරඹ 

ශ ප ය දීරහ තිශඵනහ. ඒ ණ්ඩහඹේ නහඹරු පශ ප දළන 

 පන පුළු ප ශොශවොභද ඒ  හරඹ ශ ප ය පශ ප කිඹරහ.  

ඊට අභතය, විශලේ හය බහශේදී වළභ ශනහටභ ථහ 

ය පන අසථහ රඵහ ශද පන පුළු ප කිඹරහ අපි කිේහ.  භවය 

අඹට ශභතළන ථහ ය පන ඵළරි වුණත් ඒ විශලේ හය 

බහශේදී ථහ ය පන පුළු ප. භටත් ශභතළන ථහ ය පන ඵළරි 

වුණහට  විශලේ හය බහශේදී ථහ ය පන ඵරහශඳොශයොත්තු 

නහ.  

රු ථහනහඹතුභනි, ඒ හශේභ රු අනුය කුභහය 

දිහනහඹ භ පත්රීතුභහත් ශේ ේඵ පධශඹ ප ථහ ශහ. ඒ හරඹ 

ශ ප ය ළනීභ ේඵ පධශඹ ප ප්රජහත ප්රහදී ජහති  පධහනඹ 

ඇතුශශේ ජනතහ විමුක්ති ශඳයමුණ ශනභ ඳක්ඹක් වළටිඹට ක්රිඹහ 

යනහ කිේහ. ඉති ප භභ බඵතුභහට කිඹ පශ ප ඒ ඳක්ශේ 

ණ්ඩහඹභ එක්ත්, ශභතුභහ එක්ත් ථහ යරහ  පන 

තීයණඹක්  පන කිඹරහි.  ඒ ණ්ඩහඹශේ ජනතහ විමුක්ති 

ශඳයමුශණ් භ පත්රීරු වළය අශනක් ඳක්ර භ පත්රීරු  ළන අපි 

ද පශ ප නළවළ. ඇත්ත ලශඹ පභ භවය භ පත්රීරු ථහ යරහභ 

නළවළ. ටියහ ප අරස භ පත්රීතුභහ ගිනස හර්තහක්  පිහිටුරහ 

තිශඵනහ එ දක්ත් ශේ රු බහශේ ථහ යරහ නළති.  

ඉති ප භහ ද පශ ප නළවළ, ශභොනහටද භ පත්රීරු ප වළටිඹට 

ඉ පශ ප කිඹරහ. අපි ශභොනහටද හරඹ ශ ප ය පශ ප,   ට 

අරි පශ ප නළත්නේ. 

 
ගු දින්දහ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

බඵතුභහටි, භටි එතුභහශේ පිඹහ ඉළ පවහ. 
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ඳහර්ලිශේ පතු 

ගු රනිල් වි්මසිංශ මශතළ 
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 

බේ. භභ ද පනහ, භභ ද පනහ. දළ ප ශභතුභහ ඵරනහ, භට 
උ ප පන. [ඵහධහ කිරීභක්] රු ථහනහඹතුභනි, ඇත්ත 
ලශඹ පභ අපි එතු ශරහ එතුභහට ඹේ කින් තෆේක් ශදමු, 
ඳහර්ලිශේ පතුශේ ථහ ශනොයපු භ පත්රීයඹහ වළටිඹට. ශඳොදු යහජය 
භණ්ඩරඹභ ඒ- 

 

කථළනළයකුරමළ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

රු සුනිල් වඳු පශනත්ති භ පත්රීතුභහශේ අදව ශභොක්ද? 
 

ගු සුනිල් ශඳු්දනන කින මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

රු ථහනහඹතුභනි, භභ ශේ පිළිඵ දළ ප අනුය 
දිහනහඹ භ පත්රීතුභහශ ප ඒ ළන විභහ න්ටිඹහ. ශනොළේඵර් 10 
ශනි දින ශභතුභහට දිනඹ ශ ප ය දී තිශඵන ඵ ලිඛිත දළනුේ 
දී තිශඵනහ. ඒ ලිපිඹ අපි බහත ය පනේ. ඒ හශේභ 12 න 
දිනත් අජිත් කුභහය භ පත්රීතුභහට හරඹ ශ ප ශ ඵ විඳක් 
ීවිධහඹ හර්ඹහරශඹ ප අඳට දළන  පනට රළබුණහ, ශභතුභහ 
10 න දින ථහ ශනොශ නිහ. 12 න දින අඳට ශ ප ශ 
ශරහ වළටිඹට විනහඩි 30ක් තිබුණහ.  ශභතුභහ ථහ ශනොශ 
නිහ ඒ ශරහත් අඳශත් ගිඹහ. ප්රහජහත ප්රදී ජහති  පධහනඹට 
අඹ ළඹ ේඵ පධ ථහ ය පන තිබුණ ශරහ දින ශදදී 
අඳශත් ගිඹහ. 12 න දින ශභතුභහට නිලසචිතභ ශරහ ශ ප 
යරහ තිබුණ ඵත්, එතුභහට ලිඛිත විඳක් ීවිධහඹ 
හර්ඹහරශඹ ප ඒ ඵ දළනුේ දීරත් තිබුණහ.  

රු ථහනහඹතුභනි, අනුය දිහනහඹ භ පත්රීතුභහ වින් ප 
ීව.එච්. අජිත් කුභහය භ පත්රීතුභහ අභතහ, "2013 අඹ - ළඹ ශඳොදු 
විහදඹ වහ හරඹ ශ ප කිරීභ" ඹන ීලර් ඳහයඹ හිත ලිපිඹ 
භභ වභළගත* යනහ. 
 

කථළනළයකුරමළ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

භභ ඒ ේඵ පධශඹ ප ඳක් නහඹතුභ පරහ භු හච්ඡහ 
ය පනේ. සහධීන ටයුතු යන භ පත්රීතුභහටත් අදහශ හරඹ 
රඵහ දිඹ යුතුි. ශභොද, වළභ භ පත්රීයශඹකුටභ අදවස ප්රහල 
කිරීශේ අිතිඹ තිශඵනහ. [ඵහධහ කිරීභක්] ශේ න්ේධිඹ ව ද භට 
භති. උශේ රුශේ රු අජිත් කුභහය භ පත්රීතුභහශේ නභ ථි 
රළිසතුශේ තිබුණහ, භභ මරහනශේ න්ටින ශරහශේ. භභ ඒ 
පිළිඵ ශොඹහ ඵරරහ, හටත් හධහයණඹක් න විධිඹට ටයුතු 
ය පනේ. 

 
ඳළර්ලිනම්්දුරන  ක යුුර 
தரரலன்ந அலுல் 

BUSINESS OF THE PARLIAMENT 

 
ගු නිමල් සිරිඳළ ද සිල්ලළ මශතළ 
(ரண்தைறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

රු ථහනහඹතුභනි, ඳවත ව ප ශඹෝජනහ භහ ඉදිරිඳත් 

යනහ: 

"2012 ශනොළේඵර් භ 19 ළනි ඳුදහ, 20 ළනි අුවරුහදහ, 21 ළනි 

ඵදහහ, 22 ළනි බ්රවසඳති පදහ, 23 ළනි න්කුයහදහ, 24 ළනි ශනසුයහදහ, 26 

ළනි ඳුදහ, 28 ළනි ඵදහදහ, 29 ළනි බ්රවසඳති පදහ, 30 ළනි න්කුයහදහ, 

ශදළේඵර් භ 03 ළනි ඳුදහ, 04 ළනි අුවරුහදහ, 05 ළනි ඵදහදහ, 06 

ළනි බ්රවසඳති පදහ, 07 ළනි න්කුයහදහ ව 08 ළනි ශනසුයහදහ 'විර්ජන 

ඳනත් ශටුේඳත (2013)' රහ ඵළලීභ වහ ශ ප ශ දිනඹ ප විඹ 

යුතු ඹ." 

 
ප්රහනය විමවන දි්ද, වභළ වම්මත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

 
 

ඳළර්ලිනම්්දුරන  රැවහවීම් 
தரரலன்ந அர்வு 

SITTINGS OF THE PARLIAMENT 

 
 
I 

 
ගු නිමල් සිරිඳළ ද සිල්ලළ මශතළ 
(ரண்தைறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

රු ථහනහඹතුභනි, ඳවත ව ප ශඹෝජනහ භහ ඉදිරිඳත් 

යනහ: 
 

"සථහය නිශඹෝ 70(2)හි කුභක් ව ප තිබුණද, 'විර්ජන ඳනත් 

ශටුේඳත (2013)' රහ ඵළලීභ වහ  2012 ශනොළේඵර් භ 19 ළනි 

දින න්ට 2012 ශදළේඵර් 07 ළනි දින දක්හ ඇති ශ ප ශ දිනඹ පහි 

රැසවීේ ඳළළත්ශන හර ශේරහ ප.බහ. 9.30 න්ට අ.බහ. 12.30 දක්හ ද, 

අ. බහ. 1.00 න්ට අ.බහ. 6.30 දක්හ විඹ යුතු ඹ. අ.බහ. 6.00ට සථහය 

නිශඹෝ 7(5) ව (6) ශේදඹ ප ක්රිඹහත්භ විඹ යුතුඹ ඹ." 

 
ප්රහනය විමවන දි්ද, වභළ වම්මත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

 

II 
 

 

ගු නිමල් සිරිඳළ ද සිල්ලළ මශතළ 
(ரண்தைறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

රු ථහනහඹතුභනි, ඳවත ව ප ශඹෝජනහ භහ ඉදිරිඳත් 

යනහ: 

"සථහය නිශඹෝ 70(2)හි කුභක් ව ප තිබුණද, 'විර්ජන ඳනත් 

ශටුේඳත (2013)' රහ ඵළලීභ වහ  2012 ශදළේඵර් භ 08 ළනි 

ශනසුයහදහ රැසවීේ ඳළළත්ශන හර ශේරහ ප.බහ. 9.30 න්ට අ.බහ. 

12.30 දක්හ ද, අ.බහ. 1.00 න්ට අ.බහ. 5.00 දක්හ විඹ යුතු ඹ. අ.බහ. 5.00ට 

ථහනහඹතුභහ ප්රලසනඹ ශනොවිභහ ඳහර්ලිශේ පතු ල් තළබිඹ යුතු ඹ." 

 
ප්රහනය විමවන දි්ද, වභළ වම්මත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 
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————————— 
*  පුවහතකළනව තබළ ඇත. 
*  தணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 
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නඳෞද්ගලික ම්දත්රී්දනප ඳන ක නකම්ම්ඳ ක 
ணற உதப்தறணர் சட்டதோனங்கள் 

PRIVATE MEMBERS' BILLS 
 
ශ්රී ළංය ය උුමය්ද ඳදනම (වංවහථළගත ිරීමනම්) 

ඳන ක නකම්ම්ඳත 
இனங்கக தைரறககள் ன்நம் (கூட்டிகத்ல்) 

சட்டதோனம் 
SRI LANKA HERITAGES FOUNDATION (INCORPORATION) 

BILL  
 

ගු ජළනක බණ්ඩළර මශතළ  
(ரண்தைறகு ஜரணக தண்டர) 

(The Hon. Janaka Bandara) 
රු ථහනහඹතුභනි, ඳවත ව ප ශඹෝජනහ භහ ඉදිරිඳත් යනහ: 

"ශ්රී රහීය ඹ උරුභඹ ප ඳදනභ ීසථහත කිරීභ වහ ව ඳනත් ශටුේඳත 

ඉදිරිඳත් කිරීභට අය දිඹ යුතු ඹ." 

 

ගු අල්ශළජ් ක.එච්.එම්. අවහලර් මශතළ 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
 

විසි්ද වහථිර කරන දී. 
ஆரரறத்ரர். 

Seconded. 

 
ප්රහනය විමවන දි්ද වභළ වම්මත විය. 
ඳන ක නකම්ම්ඳත ඊ  අනුකූල ඳෂමුලන ලර ිරයලන දි්ද, එය 

මුද්රණය ිරීමම  නිනයෝග කරන දී.  
ලළර්තළ ිරීමම වශළ 47(5) ලන වහථළලර නිනයෝගය ය න ක ඳන ක 

නකම්ම්ඳත ජළිනක උුමය්ද ිළිතබ අමළතයුරමළ නලත ඳලරන දී. 
றணர றடுக்கப்தட்டு, ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

இன்தடி, சட்டதோனம் தொன்தொகந றப்தறடப்தட்டு, அச்சறடப்தடக் 

கட்டகபறடப்தட்டது. 

சட்டதோனம் றகனக் கட்டகப இன. 47 (5) இன்தடி ரசற 

தைரறககள் அகச்சதக்கு அநறக்கக தசய்ப்தடுற்கரகச் 

சரட்டப்தட்டது. 

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

The Bill stood referred, under Standing Order No. 47(5), to the 

Minister of Natioinal Heritage for report. 

 
විවර්ජන ඳන ක නකම්ම්ඳත, 2013 

எதுக்கலட்டுச் சட்டதோனம், 2013 
APPROPRIATION BILL, 2013  

 
කල් තබන ද විලළදය තලදුර  ක ඳල කලනු ිළණිව නිනයෝගය 

ිරයලන දී.   
ඊ  අදළෂ ප්රහනය [ නනොලෆම්බර් 8 ] 
"ඳන ක නකම්ම්ඳත දෆ්ද නද ලන ලර ිරයවිය යුුර ය' [අිනගු  

මහි්දද රළජඳක් මෆිනුරමළ]  
ප්රහනය යිත ක වභළිමමුඛ කරන දී.  
எத்றகக்கப்தட்ட றரம் லபத் தரடங்குற்கரண கட்டகப 

ரசறக்கப்தட்டது.  

சம்தந்ப்தட்ட றணர - [ ம்தர்  8] 

 "சட்டதோனம் இப்ததரலது இண்டரம் தொகந 

றப்தறடப்தடுரக"  [ரகு 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. 

[ප.බහ. 10.16] 

 
ගු නිමල් සිරිඳළ ද සිල්ලළ මශතළ (ලළරිමළර්ග ශළ ජ 
වම්ඳ ක කෂමනළකරණ අමළතයුරමළ වශ ඳළර්ලිනම්්දුරන  

වභළනළයකුරමළ ) 
(ரண்தைறகு றல் சறநறதரன  சறல்ர - லர்ப்தரசண, லர்ப 

தொகரகத்து அகச்சதம் தரரலன்நச் சகத தொல்தம்) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva - Minister of Irrigation 

and Water  Resources Management and Leader of  the 

House of Parliament)  

රු ථහනහඹතුභනි, 2013 ර්ඹ ශනුශ ප අතිරු 

ජනහධිඳතිතුභහ වින් ප ඉදිරිඳත් යන රද අඹ ළඹ පිළිඵ ථහ 

කිරීභට රළවරභ ළන භභ ඉතහභ  පශතෝ නහ. 

මුදල් අභහතයයඹහ ලශඹනුත්  ශේ යශට් යහජය නහඹඹහ 

ලශඹනුත් අතිරු ජනහධිඳතිතුභහට අශක සතුතිඹ පුද ය පන 

ළභළතිි, සුඵහධනඹත් ඒ හශේභ ීර්ධනඹත් කිඹන ශේ 

හයණහ ශදභ ඉරක් ය ශන ඉතහභ භඵය ව අඹ ළඹ 

ශල්නඹක් ඉදිරිඳත් කිරීභ පිළිඵ.  

 
ගු නජෝ්ද අමරුරංග මශතළ 
(ரண்தைறகு ரஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
 රු ථහනහඹතුභනි අපි ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ, 

විඳක්ශඹ ප විහදඹ ආයේබ කිරීභට. 

 
ගු නිමල් සිරිඳළ ද සිල්ලළ මශතළ 
(ரண்தைறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

ඊශේ විහදඹ අහන ශශේ විඳක්ඹ ශ ප. දළ ප භශේ ශරහ 

 පන එඳහ. [ඵහධහ කිරීේ] 

 
කථළනළයකුරමළ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ඊශේ රු අශනෝභහ භශේ භ පත්රීතුමිඹ තභි අ පතිභට  ථහ 

ශශේ. [ඵහධහ කිරීේ] 

 
ගු නිමල් සිරිඳළ ද සිල්ලළ මශතළ 
(ரண்தைறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

රු ථහනහඹතුභනි, අඹ ළඹ ඉදිරිඳත් කිරීශේ ඳයභහර්ථඹ 

පිළිඵ දීර්ක වියණඹක් ය පන අලය නළවළ. යට අඹ ළඹ 

ශල්නඹ  කිඹ පශ ප එදිශනදහ විඹහිඹදේ පිළිඵ ඉදිරිඳත් යන 

ශල්නඹක් ඳභණක් ශනො, යශට් දීර්ක හලීන සුඵන්ේධිඹ වහ, 

ආර්ථි ීර්ධනඹ වහ ඉදිරිඳත් යනු රඵන ප්රතිඳත්තිභඹ 

යහමුක්. ශේ ප්රතිඳත්තිභඹ යහමුශේ හර්ථබහඹ භත තභි 

අනහතඹ යහ ඳති පශ ප.  

අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ අවුරුදු 30 ්රසතහදශඹ ප ඵළට ෆ  

ශ්රී රීහශේ ආර්ථි ලක්තිඹ ළඩි දියුණු යමි ප, ඉතහභ ඳළවළදිලි 

ජනතහශේ ීවවිතඹ ඩහත් ර්ණත් කිරීභ වහ, ශටි හලීන  

ශභ පභ දීර්ක හලීන දළමිඹ යුතු ආර්ථි අඩිතහරභ 2005 

ර්ශේ න්ට  එතුභහශේ ෆභ අඹ ළඹ ශල්නඹක් තුළි පභ දභහ 

තිශඵනහ. ඒ නිහ අඹ ළඹ ශල්නශේ භතු පිට තිශඵන රුණු 

එක් ශදක් ළන ඳභණක් අධහනඹ ශඹොමු ය පශ ප නළතු, 

ඊට ඩහ ළඹුරි ප ශේ අඹ ළඹ ශල්නඹ පිළිඵ විග්රව කිරීභ 

අතයලයි.  
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ඳහර්ලිශේ පතු 

රු ථහනහඹතුභනි, යට ඉදිරි ආර්ථි භන 

විලසශල්ණඹ කිරීශේදී ආර්ථි විදයහඥයනඹ ප වින් ප අනුභනඹ 

යනු රඵන නිර්ණහඹ යහශිඹක් තිශඵනහ. ශේ නිර්ණහඹ 

පිළිඵ අපි ඉතහ ඳළවළදිලි ශොඹහ ඵළලිඹ යුතුි. ශරෝඹ වයවහ 

වභහ ගිඹ ආර්ථි අඳහත කුණහටු ඉදිරිශේ ශ්රී රීහශේ ආර්ථිඹ 

ලක්තිභත් ශනොළලී න්ටිඹහ. 

ශරෝ ආර්ථිශේ අඳහතඹක් ඇති ශරහ, ඇශභරිහ, 

යුශයෝ ප්රශේල ඇතුළු භසත ශරෝශේභ නිසඳහදනඹ අඩු ශමි ප, 

විරැකිඹහ ළඩි ශමි ප ඳළති අධිඹ ශ්රී රහීය ඹ ආර්ථිඹ 

ශරවීභට ඒ කුණහටු භත් වුශණ් නළවළ.  එශවභ වුශණ්, අපි 

ඉතහභ ලක්තිභත්  ව ශේීලඹ ආර්ථි ඳදනභක් භත අශක ආර්ථිඹ 

ශොඩ නුපු නිහි. ඒ ආර්ථිඹ ණනඹ යන, ආර්ථිඹ 

විලසශල්ණඹ යන විදයහත්භ නිර්ණහඹලි ප එක් තභි දශ 

ශේීලඹ  නිසඳහදනශේ ර්ධන ශේඹ. රු ථහනහඹතුභනි, 

2000 ර්ශේදී අශක දශ ශේීලඹ නිසඳහදනශේ ර්ධන ශේඹ 

න්ඹඹට 6ි. 2006 දී  න්ඹඹට 7.7ි; 2007 දී න්ඹඹට 6.8ි; 2008 දී 

න්ඹඹට 6ි; 2010 දී න්ඹඹට 8ි; 2011 දී න්ඹඹට 8.3ි. ශේ 

ර්ශේ අද ශනශොට න්ඹඹට 7.5 ඳභණ ව ආර්ථි ර්ධන 

ශේඹක් හිමි ය ළනීභට අඳට පුළු ප ශරහ තිශඵනහ.  

ඵර පන රු ථහනහඹතුභනි, අද ශරෝශේ අනික් 

යටල්ර තත්ත්ඹ ශභොක්ද කිඹරහ. ශරොශේ ධනත් යටල්, 

අඳට ඩහ  ේඳත් තිශඵන යටල්ර තත්ත්ඹ ඵර පන. 

ළනඩහශේ ආර්ථි ීර්ධන ශේඹ ඵළලුශොත්, යුශයෝපීඹ  

යටල්ර ආර්ථි ීර්ධන ශේඹ ඵළලුශොත්, ඒ යටල්ර 

ආර්ථි ර්ධන ශේඹ අඳට ඩහ ඉතහභ අඩුි. 2010 දී ඇශභරිහ 

එක්ත් ජනඳදශේ ආර්ථි ර්ධන ශේඹ න්ඹඹට 2.4ි; 2011 දී 

න්ඹඹට 1.8ි;  2012දී න්ඹඹට 2.2ි,  යුශයෝ රහඳශේ  ආර්ථි 

ර්ධන ශේඹ  2010 දී න්ඹඹට 2ි. ;2011දී න්ඹඹට 1.4ි, 2012දී 

ිණ දලභ 4ි. ජඳහනශේ ආර්ථි ර්ධන ශේඹ 2010දී න්ඹඹට 

4.5ි; 2011 දී ිණ දලභ 8ි; 2012 දී  න්ඹඹට 2.2ි. එක්ත් 

යහජධහනිශේ ආර්ථි  ර්ධන ශේඹ 2010 දී න්ඹඹට 1.8ි; 2011 

දී න්ඹඹට දලභ 8ි; 2012 දී ිණ දලභ 4ි. ඉ පදිඹහශේ ආර්ථි 

ර්ධන ශේඹ 2012 දී න්ඹඹට 4.9ි; 2011 දී න්ඹඹට 6.8ි. 

අේනිදි ආන්ඹහනු ජහතී පශේ ීභශේ ඉ පදුනීන්ඹහ, 

භළශල්න්ඹහ  ළනි යටල්ර න්ඹඹට 4.5, 5.4,  5.8 ළනි  අඹ 

තභි  තිශඵ පශ ප.     

ඒ නිහ අශක අතිරු ජනහධිඳතිතුභහශේ නහඹත්ශඹ ප අශක 

යජඹ වින් ප හදන රද ඒ ලක්තිභත් ආර්ථි ර්ධනඹ ළන අපි 

අනිහර්ඹශඹ පභ ආඩේඵය ශ පනට ඕනෆ. ශරෝශේ ශභොන 

යටක් එක් ී පදනඹ ශත් අපි ඉතහභ ඉදිරිශඹ ප ආර්ථි 

ීර්ධනඹ ඳළත්ශත ප න්ටින ඵ ආඩේඵයශඹ ප කිඹ පනට ඕනෆ. 

අද ශඵොශවෝ විට විඳක්ඹට ශේහ ශනො ශඳනුණත් ශරෝශේ 

ආර්ථි විලසශල්ඹ ප වහ විශලේඥයනි ප අශක යශට් මරය 

ඳරිඳහරනඹ වහ ආර්ථිඹ ලක්තිභත් කිරීභ පිළිඵ අඳ ශත 

විලහර ශෞයඹක් දක්න ඵ අපි කිඹ පනට ඕනෆ. ඒ නිහ අපි 

තුටු ශනහ, ශ්රී රීහශේ අශක යජඹ භඟි ප ශභළනි ආර්ථි 

ලක්තිඹක් රඵහ දීරහ, අශක අනහතඹ ඩහත් ලක්තිභත් කිරීභ 

වහ ටයුතු කිරීභට පුළු ප වීභ පිළිඵ.  

රු ථහනහඹතුභනි, අද අඳට විඳක්ශඹ ප යන ශ ෝදනහ 

යනහ, අපි ඕනෆට ඩහ ණඹ අයශන තිශඵනහඹ කිඹරහ. 

විඳක්ශේ බක්ශෝභ කිඹනහ, ශේ ණඹ අඹ ළඹක් ලු. ඒ නිහ 

ඒටත් පිළිතුයක් ශද පන ඕනෆ.  

රු ථහනහඹතුභනි, ආර්ථි විදයහශේදී යටට ත යුතු 

ණඹ ප්රභහණඹ වළභ විටභ ී පදනඹ ය පශ ප යශට් දශ ශේීලඹ 

නිසඳහදනඹ භුි. යශට් දශ ශේීලඹ නිසඳහදනඹ භු 

ී පදනඹ කිරීශේදී එක්ත් ජහති ඳක් යජඹ භශේදී දශ 

ශේීලඹ  නිසඳහදනශඹ ප න්ඹඹට 106ක්-108ක් ඵට ඳත් ශරහ 

තිබුණු ඒ ණඹ අනුඳහතඹ අඳට අද න්ඹඹට 78 දක්හ අඩු කිරීභට 

පුළු ප වුණහ. එඹ න්ඹඹට 78 දක්හ අඩු ය පන අඳට පුළු ප 

වුශණ් අශක ආර්ථි ප්රතිඳත්ති තුළි ප; අශක ළඩ පිළිශශල් 

තුළි ප. ීර්ධනඹ අභත ශනොයමි ප, ීර්ධනඹ වහ 

අලය ණඹ මුදල් රඵහ නිමි ප එශවත් එඹ දශ ශේීලඹ 

නිසඳහදනශඹ ප න්ඹඹට 78 ප්රභහණඹක් දක්හ ඳත්හ ළනීභ 

ඇත්ත ලශඹ පභ ආලස ර්ඹක් ඵ ප්රහලඹට ඳත් ය පනට ඕනෆ.  

රු ථහනහඹතුභනි, ශතෝයහ ත් යටල් කිහිඳඹ ණඹ 

ප්රභහණඹ දශ ශේීලඹ නිසඳහදනශේ ප්රතිලතඹක් ලශඹ ප ප්රහල 

ය පනේ. ළනඩහශේ න්ඹඹට 87.5ි; ප්රීලශේ න්ඹඹට 90ි; 

ජර්භනිශේ න්ඹඹට 83ි; ග්රීන්ශේ න්ඹඹට 170.7ි. අඳට ග්රීන්ඹක් 

ශ පනට ඕනෆ නළවළ. අපි න්ඹඹට 78 ඉ පශ ප. ඉතහලිඹ න්ඹඹට 

121.4ි; ජඳහනඹ න්ඹඹට 236.6ි. ජඳහනශේ ණඹ ප්රභහණඹ දශ 

ශේීලඹ නිසඳහදනශඹ ප න්ඹඹට 236.6ක්. ශොරිඹහ න්ඹඹට 

33.5ි; න්ීකපරු න්ඹඹට 106.2ි; එක්ත් යහජධහනිඹ න්ඹඹට 

88.7ි; ඇශභරිහ එක්ත් ජනඳදඹ න්ඹඹට 107.2ි; ඉ පදිඹහ 

න්ඹඹට 67ි. 

රු ථහනහඹතුභනි,  ශේ විධිඹට ඵරනශොට,  අඳ ශභොන 

භට්ටශභ ප තක්ශේරු ශත් ශ්රී රීහ  එළනි ණඹ ඵයක්  ඇති 

ය ශන නළවළ. අශක ජනහධිඳතිතුභහ, අශක යජඹ ශේ ණඹ 

ප්රභහණඹ යශට් දශ ශේීලඹ නිසඳහදනශඹ ප න්ඹඹට 78 දක්හ 

ඳවශට ශනළවිත් තිශඵනහ.  එභ නිහ ශරෝශේ දියුණු යටල් 

රඵහ ශන තිශඵන ණඹ ප්රභහණඹ ළන ඵළලුහභ අඳ 

ඇත්තලශඹ පභ ආන්ඹහශේ ආලස ර්ඹඹ ඳභණක් ශනොශි, there 

is an economic miracle.  ශේ යශට් සුඵහධනඹත් ඇති යන 

භ ප ශභඹ ආර්ථි ආලස ර්ඹක්  ඵට ඳත් ය තිශඵනහ.  

රු ථහනහඹතුභනි,  ශේ ණ ප-හිරවු ඳභණක් ශනොශි,  

අඳ ජනතහශේ  තිකතිභත්බහඹ පිළිඵත් ථහ  ය පනට  

ඕනෆ.  යුශයෝඳහ යටර  ව අශනකුත් යටර  ඇති වී තිශඵන  

විරැකිඹහ පිළිඵ ඵළලුශොත් අද යුශයෝපීඹ  යටර  විරැකිඹහ 

දළඩි ශර  තිශඵනහ.  ඇශභරිහ එක්ත් ජනඳදඹ,  එීර පතඹ 

ළනි යටර;  යුශයෝපීඹ   යටර  විරැකිඹහ  න්ඹඹට 8 න්ට න්ඹඹට 

12 දක්හ  තිශඵනහ. නමුත්  අශක යශට් විරැකිඹහ - රැකිඹහ 

වියුක්ති අනුඳහතඹ- න්ඹඹට 4 දක්හ  ඳවශට ශන ඒභට   භත් වී 

තිශඵනහ. එඳභණක් ශනොශි. දශ ශේීලඹ ඉතිරි කිරීේ  

අනුඳහතඹ 2011ර්ශේ න්ඹඹට 15.3ි. 2012 ර්ශේ න්ඹඹට 

17.3ි.  ශේ යශට් ජනතහශේ   තිශඵන ආර්ථි   තිකතිභත්බහඹ 

ශඳ පනුේ යන තත්  දර්ලඹක් තභි ශේීලඹ ඉතිරි කිරීේ.  එභ 

නිහ  එභ නිර්ණහඹඹ ප ත්තත්  අඳට තුටු  පනට පුළු ප.   

රු ථහනහඹතුභනි, දළ ප ඵර පන. අශක ය ට දුකඳත්ඹ 

කිඹනහ.  දරි්රතහඹ න්ඹඹට  15 න්ට න්ඹඹට 8  දක්හ  දළ ප අඩු 

ය තිශඵනහ.   ශේ යශට් ජනවනඹට ඩහ ළඩි ප්රභහණඹට  

ජීභ දුයථන තිශඵනහ. ශභෝටර් යථ, ශභොටර්  ඵින්ල්, 

ඵින්ල්, ත්රිශයෝද යථ-  

 
ගු කබීර් ශළෂීම් මශතළ 
(ரண்தைறகு கதேர் யரலம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

යුඑ පපී එශ ප ශනහපු  ඒහ. 
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ගු නිමල් සිරිඳළ ද සිල්ලළ මශතළ 
(ரண்தைறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
 යුඑ පපී එශ ප ශනහපු   ඳයණ, ඵල්  ඒහ ශනොශි,  ශේ 

ඳසු ගිඹ අරුදු ඳව වඹ තුශ;  ශේ  ඊශේ ශඳශර්දහ-  [ඵහධහ කිරීේ] 

යඑ පපී එශ ප  ශනහපු  ඒහ දළ ප යහේර.  ඒහ ඹඩ 

ඩර -[ඵහධහ කිරීභක්] ඒ නිහ රු ථහනහඹතුභනි, අඳ-

[ඵහධහ කිරීේ] 

  
ගු ලි ක දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு னலித் றசரரக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

ඒ ආදි හරශේ ඒහ.  

 
ගු නිමල් සිරිඳළ ද සිල්ලළ මශතළ 
(ரண்தைறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

UNP එශක් ඒහ තිශඵ පශ ප garagesර.  

රු ථහනහඹතුභනි, විදුලි ඵරඹ රඵහ දීශේ ප්රතිඹ ළන  

ඊශුට භභ කිඹ පනේ. ශේ ජනතහ තිකතිඹ ඵර පන. දළ ප 

ජනවනශඹ ප න්ඹඹට 91ට විදුලිඹ තිශඵනහ. 2005 දී විදුලිඹ 

තිබුශණ් ජනවනශඹ ප න්ඹඹට 77ට ඳභණි. ඒ හශේභ අද 

ජනවනශඹ ප න්ඹඹට 90ට ශවො ඳහනීඹ ජරඹ රළශඵනහ. 

ජනවනශඹ ප න්ඹඹට 97ට නීඳහයක් ඳවසුේ තිශඵනහ. 

අශක ඳහයල් අද හඳට් යරහ තිශඵනහ. අද ග්රහමීඹ ීර්ධනඹ 

භනහ ශර න්දු ශනහ. එඳභණක් ශනොශි, 2005 දී සුඵහධනඹ 

වහ අඳ රුපිඹල් මිලිඹන 35,734ක් ළඹ ය තිශඵනහ. 2006 දී 

මිලිඹන 48,551ක්, 2007 දී මිලිඹන 51,028ක්, 2008 දී මිලිඹන 

74,432ක්, 2009 දී මිලිඹන 82,152ක්, 2010දී  මිලිඹන 77,357ක්, 

2011 දී මිලිඹන 98,696ක් ශර අඳ සුඵහධනඹට මුදල් ළඹ ය 

තිශඵනහ. ශේ යශට් සුඵහධනඹ වහ එළනි දළළ පත මුදල් 

ප්රභහණඹක් අඳ ළඹ ය තිශඵනහ.  

එඳභණක් ශනොශි රු ථහනහඹතුභනි, ජර ේඳහදන 

අීලඹ, ඳහයල්, අනිකුත් ඹටිතර ඳවසුේ වහ ඉතිවහශේ 

දළළ පතභ මුදල් ප්රභහණඹ ශ ප ශශේ අතිරු භහි පද යහජඳක් 

භළතිතුභහශේ යජශඹ ප. ඒ නිහ තභි රු ථහනහඹතුභනි ශේ 

යශට් ජනතහ අශක යජඹත් එක් ඵේධ ශරහ ඉ පශ ප, යුේධඹ 

ජඹග්රවණඹ ශ නිහ ඳභණක් ශනොශි. යුේධඹ ජඹග්රවණඹ 

ශහට ඳසශේ ජනතහ ශත රඵහ ශදන රද ශේ ප්රතිරහබ, ශේ 

යශට් ඉදිරි භන වහ ඹටිතර ඳවසුේර යන රද දියුණු 

ව බවු පශේ ජන ීවවිතඹ ර්ණත් කිරීභට අශක යජඹ ක්රිඹහත්භ 

යන රද ශේ ළඩ පිළිශශල් පිළිඵ තිශඵන ප්රහදඹ නිහ 

තභි අද විඳක්ඹට බළු උස පන ඵළරි ශරහ තිශඵ පශ ප. 

ශභ පන ශේ ශේලඳහරන ඹථහර්ථඹ අඳ ශතෝයහ  පන ඕනෆ. 

අහනශේදී ශභහි තීයණඹ නු රඵ පශ ප ශේ යශට් ජනතහි.  

රු ථහනහඹතුභනි, අශක යජශේ ශේ දළළ පත ආර්ථි 

ප්රතිඳත්තිශේ ප්රධහන අීල තුනක් තිශඵනහ. ඳශමුළ පන, poverty-

free upper middle income  economy;  අශක යට දරි්රතහශ ප 

ශතොය ව, ඉවශ භට්ටශේ -භධයභ භට්ටශේ- ආදහඹේ රඵන යටක් 

ඵට ඳත් කිරීභ. ශදළ පන, ensuring  food, water and 

environmental security; ආවහය සුයක්ිකතතහ, ජරඹ ව 

ඳහරිරි සුයක්ිකතතහ ඇති භහජඹක් බිහි කිරීභ. The next is to 

realize quality eudcation, skills development, research and 

technology revolution.  ඉවශ භට්ටශේ ඳරීක්ණ ව 

තහක්ණඹ භත ඳදනේ ව අධයහඳනශේ විකරඹක්.  

ශභ පන ශේ කිඹන හයණහ ශඳයදළරි ය ළනීශේ අදවන් ප 

තභි  ශේ ර්රදී අශක ආශඹෝජනඹ ප අපි ශඹොමු ය 

තිශඵ පශ ප. ඒ නිහ විශලේශඹ පභ උේධභනඹ න්ඹඹට 7.8 

ප්රභහණශේ ඳත්හ ළනීභට - one-digit number එශක් ඳත්හ 

ළනීභට - අඳට පුළු ප ශරහ තිශඵනහ. ඒ හශේභ අඹ ළඹ 

ඳයතයඹ - budget deficit  එ -න්ඹඹට 6.9 භට්ටශේ ඳත්හ 

 පනට අඳට පුළු ප ශරහ තිශඵනහ. ඒ හශේභ අශක භසත 

ණඹ - public debt - ප්රභහණඹ න්ඹඹට 78 භට්ටශේ තඵහ  පනට 

පුළු ප ශරහ තිශඵනහ.  ඒ හශේභ දරි්රතහ අඩු ය  පනට 

පුළු ප ශරහ තිශඵනහ. ඒ හශේභ ජහති ආශඹෝජනඹ                       

- national investment - දශ ශේීලඹ නිසඳහදනශඹ ප න්ඹඹට 35ක් 

ඵට ඳත් ය ළනීභට අඳට පුළු ප ශරහ තිශඵනහ.  එඳභණක් 

ශනො ශි,  අඳට විශේල ආශඹෝජි පශේ විලසහඹත්  දිනහ 

ළනීභට පුළු ප වුණහ, රු ථහනහඹතුභනි.   

අපි උදහවයණඹක් ලශඹ ප ත්ශතොත්,  2005 ර්ශේ දී  

අඳට රළබුණු Foreign Direct Investment  ප්රභහණඹ යඑස 
ශඩොරර්ස මිලිඹන 287ි.  2006 දී  යඑස ශඩොරර්ස මිලිඹන 603ි. 
2007 දී  යඑස ශඩොරර්ස මිලිඹන  734ි. 2008 දී  යඑස ශඩොරර්ස 
මිලිඹන  888ි.  2009 දී  යඑස ශඩොරර්ස මිලිඹන 602ි. 2010 දී  
යඑස ශඩොරර්ස මිලිඹන 516ි, 2011 දී  යඑස ශඩොරර්ස මිලිඹන 
1661ි.  

 

ගු (ආචළර්ය) ශර් ද සිල්ලළ මශතළ 
(ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர) 

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

නළවළ, නළවළ, ඒ ළරැදිි.  යඑස ශඩොරර්ස මිලිඹන 1661ක් 

ශනොශි,  යඑස ශඩොරර්ස මිලිඹන  1061ි.  

 
ගු නිමල් සිරිඳළ ද සිල්ලළ මශතළ 
(ரண்தைறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

බේ,  යඑස ශඩොරර්ස මිලිඹන 1061ි.  ඉති ප ඒ නිහ 

බඵතුභහටත් ශඳශනනහ ඇති, ශේ Foreign Direct Investment 

ප්රභහණඹ ළඩි ශේශන එන ඵ.  We have won the foreign 

investors’ confidence in our country.  

 
ගු (ආචළර්ය) ශර් ද සිල්ලළ මශතළ 
(ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர) 

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

Is it including the privatization? 

 
ගු නිමල් සිරිඳළ ද සිල්ලළ මශතළ 
(ரண்தைறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

Yes, maybe.- [Interruption.] -  ඒ නිහ අපි ඒ අීලශඹනුත් 

අශක දියුණුක් -progress එක්- ඉතහ ඳළවළදිලි ශඳ පනුේ යරහ 

තිශඵනහ, රු ථහනහඹතුභනි.   

නිඹුඹ, ීතුය ළනි සබහවි යනඹ ප නතය කිරීභට 
කින් ශනකුට පුළු පභක් නළවළ, රු ථහනහඹතුභනි. එශේ 
තිබිඹදීත් අපි ශේ ර්ශේ වල් පිට යටි ප ශනහශේ නළවළ. අඳට 
ඇති තයේ වල් ශතො තිබුණහ. න්ඹඹට 22ක් ඳභණ ව අශක 
අසළ පන ඵරහශඳොශයොත්තු ශනොව සබහවි යනඹ ප නිහ 
විනහල වුණත් අශක ජනතහශේ ආවහය සුයක්ිකතතහ ඇති කිරීභට 
ශේ යජඹ භත් වුණහ. ඒ, අශක නිළයදි ආර්ථි ප්රතිඳත්ති නිහ. 
අපි අලය ප්රභහණඹට ඒ වී ඵඩහ ය තඵහ ශන යශට් 
ජනතහශේ ආවහය සුයක්ිකතතහ පිළිඵ ඉතහභ ල්ඳනහශ ප 
ළඩ ටයුතු ශහ ඳභණක් ශනොශි, අශක ශේීලඹ නිසඳහදනඹ 
පුළු ප තයේ ළඩිදියුණු කිරීභට  ටයුතු ශහ.  
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ඳහර්ලිශේ පතු 

රු ථහනහඹතුභනි, අඳට ශ ෝදනහක් තිශඵනහ, අපි 

ආයක්හ වහ  ළඩිපුය මුදරක් විඹදේ යනහ; ආයක් 

අභහතයහීලඹට විලහර මුදරක් විඹදේ යනහ කිඹරහ. රු 

ථහනහඹතුභනි, ආයක් අභහතයහීලශේ ළඹ ීලර්ඹ නින් 

ශර විලසශල්ණඹ ශරුශොත් ඉතහ ඳළවළදිලි  ශඳශනනහ, 

අශක ආයක් අීලර 4,41,000ක් ඳභණ ව ීයහක්  ශේඹ 

යන ඵ. අශක යට ශේයහ ත්ත, ්රසතහදඹ අශක යටි ප ඳශහ 

වළරීභට උදවු ශ ඒ අඹ ශදය ඹ පනට අඳට පුළු පභක් 

නළවළ. බවු ප අපි තඵහ  පනට ඕනෆ, බවු ප පරදහයී ශේශේ 

ශඹොදහ  පනට ඕනෆ, බවු ප ශනුශ ප ශවිඹ යුතු ඒ ඳඩි නඩි, 

ඇඳුේ ඳළශඳුේ, ඹහන හවන බවු පට රඵහ ශද පන ඕනෆ.  

අද යහජය ආයක් වහ නහරි ීර්ධන අභහතයහීලඹ 

ඹටශත් සුවිශලේෂී ව ීර්ධන යහඳිතී ප යහශිඹක් ක්රිඹහත්භ 

නහ. අඹ ළඹ ේඵ පධශඹ ප මු්රණඹ යන රද ශඳොත ශද 

ඵළලුශොත් ඒ ටයුතු ශභොනහද කිඹන එ ඉතහ ඳළවළදිලි 

ශඳශනනහ. ඒ අභහතයහීලඹ ඉතහභ පරදහයී ළඩ ටයුතු යහශිඹක් 

වහ ශඹොදහ තිශඵනහ.  

එඳභණක් ශනොශි රු ථහනහඹතුභනි, ශේ වුරුත් ථහ 

ශශේ නළවළ, ීර්ධන ඳළත්ත පිළිඵ. දළ ප ඵර පන, විදුලිඹ 

ශනුශ ප, ජර ේඳහදනඹ ශනුශ ප, හරිභහර් ශනුශ ප, 

ඳහයල් ශනුශ ප ශභොන තයේ විලහර මුදරක් ශේ අඹ ළශඹ ප 

අපි ආශඹෝජනඹ යනහද කිඹරහ?  ඒ නිහ ශේ යනු රඵන 

ආශඹෝජනඹ ශේ යශට් ආර්ථිඹ ඩහත් ලක්තිභත් කිරීභට 

අනහතශේදී දිරි ශද පනක් ඵට ඳත් නහ.  

අශක හරිභහර් ක්ශේ්රශේ අලුති ප ආයේබ යන රද 

යහඳිති යහශිඹක් තිශඵනහ. විශලේශඹ පභ ඳසු ගිඹ දිනර උභහ 

බඹ යහඳිතිඹ ේඵ පධශඹ ප ඹේ ඹේ ප්රලසන වහ ළටලු  පිළිඵ 

ජනභහධය භඟි ප භතු යරහ තිබුණහ. බඵතුභහ ද පනහ, ඒ 

යහඳිතිඹ ඉයහනශඹ ප අඳට රළබුණු දහඹහදඹක් ඵ. න්ඹඹට 0 

ශඳොලිඹක් ඹටශත් තභි ඉයහනශඹ ප උභහ බඹ යහඳිතිඹ වහ 

මුදල් රළබුශණ්. නමුත් ඉයහනඹට ේඵහධ ඳළනවීභ නිහ ඒ 

ශො ප්රහත්රු ප රීහට මුදල් ශන ඒශේදී ඇති වුණු ළටලු 

වහ ප්රලසන යහශිඹක් තිබුණහ.  

නමුත් බහණ්ඩහය ශල්ේ පී.වර. ජඹසු පදය භවතහ අද උශදත් 

භට ථහ යරහ කිේහ, ඒ ප්රලසන න්ඹල්ර දළ ප විහ ශන 

අහනි කිඹරහ. ඒ නිහ උභහ බඹ යහඳිතිඹ කින්දු ප්රලසනඹකි ප 

ශතොය ඉදිරි හරශේදී අඳ ක්රිඹහත්භ යනහ. ඒ හශේභ 

යමළ ප බඹ යහඳිතිඹ එන ර්ශේදී අඳ විිත යනහ. තත් 

අක්ය ද දවට ළඩි ප්රභහණඹක් අඳට අසේද පන පුළු ප. ඒ 

හශේභි දළදුරු බඹ යහඳිතිඹ, ගුරුල් බඹ යහඳිතිඹ වහ 

ශභොයහන යහඳිතිඹ. ඊට අභතය විශලේශඹ පභ අේඳහය 

දිසත්රික්ශේ ජනතහ ශනුශ ප ළුල් බඹ යහඳිතිඹ අඳ 

ආයේබ යනහ. බඵතුභ පරහ ඵළලුශොත් හරිභහර් ක්ශේ්රඹ 

වහ capital expenditure ලශඹ ප අඳට ද රක් 

තිසනදවක් රඵහ දීරහ තිශඵනහ. ඒ න්ඹල්ර තුළි ප ශේ යශට් 

ආ ර්ථි ලක්තිඹ ඩහත් ලක්තිභත් න ීර්ධන ළඩ පිළිශශක් 

වහ තභි අපි න්ඹලු ශදනහභ ශඹොමු ශරහ තිශඵ පශ ප.  

රු ථහනහඹතුභනි, අද භවහ භහර් ක්ශේ්රශේ න්දු න 

දළළ පත ීර්ධනඹ තුළි ප, ඒ හශේභ යහඹ වහ ගු ප 

ශතොටුශඳොශල් ීර්ධනඹ තුළි ප විශලේශඹ පභ අශක ී හය 

යහඳහයශඹ ප -tourism industry එශ ප- අද රක් 7ට 

ආ පන ී හයඹ ප ප්රභහණඹක් ශේ යටට අේදහ ළනීභට අඳට 

පුළු ප ශරහ තිශඵනහ. නමුත් අඳට ළඩිපුය ශවෝටල් හභය 

අලයි. ළ ප්රි-රහ ළනි ශවෝටල් ීය ර්ණ ණනහක් දළ ප 

රීහශේ වළශදනහ. ඒ තුළි ප රීහශේ ශඳෞේලි අීලශේ 

යහඹඹ ප වහ ශඳෞේලි අීලශේ රැය  යක්හ 

නිසඳහදනඹ ඉදිරි අවුරුදු ය ඳඹ තුශ අනිහර්ඹශඹ පභ අශක යශට් 

ඇති ශනහ. ශභළනි සුඵදහඹ, පරදහඹ ළඩටයුතු 

යහශිඹට අශක යජඹ අතීර්ණ ශරහ තිශඵනහ. ඒ නිහ අතළනට 

ය ඹක් ළඩි වුණහද, ශභතළනට ය ඹක් ළඩි වුණහද කිඹනහට ඩහ 

ශේ යශට් රැය  යක්හ ජනනඹ කිරීභ වහ, අනහත ඳයපුයට ඩහ 

සථහය ආර්ථිඹක් ස ය දීභ වහ, ශඳෞේලි අීලඹත් 

යජඹත් කිඹන ශේ අීල ශදභ එතු ශරහ ඉතහභ තියහය ළඩ 

පිළිශශක් අද දිඹත් යරහ තිශඵන ඵ භහ ප්රහල ය පනට 

ළභළතිි.  

රු ථහනහඹතුභනි, අශක යශට් අනහතඹ පිළිඵ දිගු 

හලීන දළක්භකි ප යුතුි අඳ ශේ ළඩ ටයුතු ය ශන 

ඹ පශ ප. බඵතුභහ ද පනහ, චීනශේ ආර්ථි ීර්ධනඹ අඩු 

වුණහ; ඉ පදිඹහශේත් අඩු වුණහ ශේ ආර්ථි අඳහත තත්ත්ඹ 

නිහ. නමුත් අශක යශට් ආර්ථි ීර්ධනඹ සථහය භට්ටභ 

ඳත්හ ශන ඹෆභට වළකි වීභ අශක ශරොකු දක්තහක් වළටිඹටි 

භහ දකි පශ ප. 

රු ථහනහඹතුභනි, ඵර පන අද උඳහධිධහරිඹකු 

ශඵශවතට ශොඹහ  පන ඉ පනහද කිඹරහ. ඒ අඹ යහජය 

ශේඹට ඇවිල්රහ. ශේ න ශොට අශක යජශඹ ප 96,000ක් 

උඳහධිධහරි පට රැකිඹහ ඳඹහ දු පනහ. ඉති ප ආලස ර්ඹඹක් 

ශනොශිද ශේ? ශොි යශට්ද ශේ හශේ රැය  යක්හ ඳඹහ දී 

තිශඵ පශ ප? ඒ නිහ තභි අද විරැකිඹහ අඩු ශරහ තිශඵ පශ ප. 

තභ පශේ ඳහරන රභ ස ය ළනීශේදී එක්ත් ජහති 

ඳක්ඹටත් අශක යජශඹ ප ශවො ආදර්ල ණනහක්  පන 

පුළු ප කිඹහ භභ හිතනහ.  

රු ථහනහඹතුභනි, භවනුය, දඹුල්ර, අේඳහය, 

වේඵ පශතොට, පුත්තරභ, වුනිඹහ, අනුයහධපුයඹ, ශොශම, 

කිලිශනොච්චිඹ, ඵදුල්ර, ඵණ්ඩහයශර කිඹන ප්රශේලර දළළ පත 

ජර යහඳිති යහශිඹක් දළ ප ආයේබ ය තිශඵනහ, ඳහනීඹ ජර 

ඳවසුේ රඵහ දීභ වහ. රුපිඹල් බිලිඹන 126 ආශඹෝජනඹක් 

ජර ේඳහදන ක්ශේ්රශේ න්දු ශනහ. ඒ හශේභ ශෞය වහත් 

රුපිඹල් බිලිඹන 125ක්, විලසවිදයහර වහ අභතය න්සු ප 5,000ක් 

ඵහ ළනීභට අලය ප්රතිඳහදන ආදි න්ඹල්ර අපි රඵහ දී තිශඵනහ 

රු ථහනහඹතුභනි. ඒ නිහ එශව ප ශභශව ප අහු මුලුලි ප 

ෆලි අහුරහ ශන ථහ යනහට ඩහ අඳ වින් ප යනු රඵන ඒ 

දළළ පත ආර්ථි ීර්ධනඹ වුරුත් අඹ ශ යුතු තිශඵනහ 

කිඹහ භභ හිතනහ. අද ශේ යශට් ජනතහ, ිත්තීඹ මිති ශේ අඹ 

ළඹ පිළිඵ යජඹට ඉතහභ ප්රලීහ මුශඹ ප ථහ ය පශ ප, ඒ 

අඹ කිරීභ ය පශ ප ශේ දීර්ක හලීන ළඩ පිළිශශ පිළිඵ 

ළඹුරු ව අශඵෝධඹක් බවු ප තුශ තිශඵන නිි.  

රු ථහනහඹතුභනි, අපි විශලේශඹ ප ග්රහමීඹ ආර්ථිඹ 
ළඩිදියුණු කිරීභ වහ, ේර තිශඵන ඹටිතර ඳවසුේ 
ළඩිදියුණු කිරීභ වහ දළළ පත ළඩ පිළිශශක් ශේ අඹ ළඹ 
ශල්නඹ භඟි ප ක්රිඹහත්භ ය පන ශඹෝජනහ ය තිශඵනහ. ඒ 
දළළ පත ශඹෝජනහ රභරට හශේභ ළමි ජනතහශේ ශුබ න්ේධිඹ 
රහ ශදන, ළමි ජනතහශේ ීවවිතරට ඩහත් වනඹක් රඵහ 
ශදන කුඩහ ඳරිභහණශේ ීර්ධන ළඩ වහත් විලහර මුදරක් අපි 
ආර්ථි ීර්ධන අභහතයහීලඹ භඟි ප රඵහ දී තිශඵනහ රු 
ථහනහඹතුභනි. ඒ නිහ අඳට තුටු  පනට පුළු ප. ශභඹ 
භත්, නයඹත්, ඒ හශේභ භසත ශ්රී රීහශේ ආර්ථි 
ීර්ධනඹත් ශශයහි ශඹොමු ව අඹ ළඹ ශල්නඹක් ඵට අපි 
ඳත් යශන තිශඵනහ. ඒ නිහ ශේ යශට් ජනතහට ඉතහභ 
ඳළවළදිලි අශක ආර්ථි දර්ලනඹ ශේ අඹ ළඹ ශල්නඹ තුළි ප 
ශඳ පහ ශද පන අඳට පුළු ප.      
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දළ ප ඵර පන, අපි විශලේශඹ පභ ආයක් අීල වහ විඹදේ 

යන රද මුදල්ලි ප විලහර මුදල් ප්රභහණඹක් ශ්රීභත් ශජෝ ප 

ශොතරහර ආයක් විලසවිදයහරශේ ෛදය පීය 

ශොඩනළඟිල්රට විඹදේ යනහ. ඒ හශේභ මිරිවහන න ශඳොලිස 

සථහනඹ, ටහන ශඳොලිස පුහුණු ආඹතනඹ, න ශඳොලිස සථහන, 

නිර නිහ, ඵළරැක් ඉදි කිරීභ, ඵත්තයමුල්ර ආයක් 

මරසථහනඹ ඉදි කිරීභ, නහයහශවේ පපිට යුද වමුදහ ශයෝවර ඉදි 

කිරීශේ යහඳිතිඹ, ඒ හශේභ නහරි ීර්ධන අධිහරිඹ 

ඹටශත් වේඵ පශතොට ජහතය පතය ේභ ප්රණ ලහරහ ඉදි කිරීභ, 

ශොශම නයඹ ආශ්රිත නහරි ීර්ධන යහඳිති -දළ ප 

ඵර පන, ශොශම නයශේ ශෝට්ශට් ප්රශේලඹ ශභොන තයේ 

අරීහය තත්ත්ඹට ඳත් යරහ, අපි ජහතය පතය ය ර්තිඹට ඳත් 

ශරහ තිශඵනහද කිඹරහ- භව ශොශම නහරි ප්රහවන 

ීර්ධන යහඳිතිඹ, ේඳව ව භහ පකුරභ ඳරිඳහරන ීය ර්ණ, 

වතයලිඹළේද නහරි ීර්ධන යහඳිතිඹ, ශේරැසු ීතුය 

ඳහරන යහඳිතිඹ, භවයභ, ශවෝභහභ, ළසඵෆ, අවිසහශේල්ර, 

පිළිඹ පදර නය ීර්ධන යහඳිති වහ ව ලයතහ අධයඹනඹ, 

ඹව ඳහරනඹ ඹටශත් ළශනන ඉශරක්ශරෝනික් ජහති වළඳුනුේ 

ඳත් යහඳිතිඹ ආදී යහඳිති වහ ද විලහර මුදරක් විඹදේ 

යනහ. 2013 ර්ඹ තුශ දී ශභළනි දළළ පත යහඳිතී ප 

යහශිඹක් ක්රිඹහත්භ කිරීභට තභි අපි ශභභ අඹ ළශඹ ප මුදල් 

ශ ප යරහ තිශඵ පශ ප. 

රු ථහනහඹතුභනි, විශලේශඹ පභ ශේ යශට් ජනතහට 

පිරින්දු ඳහනීඹ ජරඹ, නිහ, ශෞය ශේහ ප ළඳයීශභ ප ජන 

ීවවිතශේ ගුණහත්භබහඹ ඉවශ නළීවීභ වහ සුවිශලේ ෆඹභක් 

අපි ශේ අඹ ළඹ තුළි ප අයශන තිශඵන ඵත් ප්රහල ය පනට 

ඕනෆ. ඒ හශේභ රක්ඹ ඳභණ ව සුළු වහ භධයභ ඳරිභහණ 

යහඹඹ ප ශනුශ ප රුපිඹල් මිලිඹන 6,750ක් ණඹ 

ලශඹ ප රඵහ දීරහ තිශඵනහ. එඹ ශඳෞේලි අීලඹ ඩහත් 

ලක්තිභත් කිරීභ වහ  පනහ රද ළඩ පිළිශශක්. ඒ නිහ අඳට 

ශඳෞේලි අීලශේ රැකිඹහ උත්ඳහදනඹ ළඩි ය පන පුළු ප. 

රු ථහනහඹතුභනි, එශේභ ී හය ක්ශේ්රශේ ඇති වී 

තිශඵන ර්ධනඹ අඳට ආඩේඵයඹක්. ඒ පිළිඵ වුරුත් ප්රලසන 

ය පශ ප නළවළ. ී හය ක්ශේ්රඹ අයශන ඵළලුශොත්, 

හල්ශල් න්ට ලුතය දක්හ ව රහඳශේ ඉසය ී හයඹ ප 

න්ටිශේ නළවළ. දළ ප ී හයි ප විලහර ප්රභහණඹක් රීහශේ ෆභ 

ප්රශේලඹභ භ ප යනහ. ෆභ ප්රශේලඹභ කුඩහ ශවෝටල් ව 

ආඳනලහරහ ඇති වීභ තුළි ප විශලේශඹ පභ service industry 

එක් වහ ේඵ පධ වුණු ආර්ථිඹක් දළ ප අපි ඇති යරහ 

තිශඵනහ. ඒ තුළි ප රැකිඹහ විලහර ප්රභහණඹක් ඇති න ඵ අපි 

ප්රහලඹට ඳත් ය පනට ඕනෆ.  

ඒ විතයක් ශනොශි, රු ථහනහඹතුභනි. අද විඳක්ඹට 

ශේ අඹ ළඹ ළන ළරැේදක් කිඹ පන පුළු පභක් නළවළ. එභ 

නිහ racing cars අල්රහ ශන ශේ අඹ ළඹ විශේ නඹ ය පන 

වදනහ. රු ථහනහඹතුභනි, අපි ශභඹ නිළරැදි ය පන ඕනෆ. 

Racing cars වහ ඵදු ළඩි කිරීභක් විශලේශඹ ප යරහ නළවළ. 

Racing cars ඹටශත් ර්ගීයණඹ යනු රඵන තනි පුේරඹකුට 

ඳභණක් ධහනශේ ශඹදිඹ වළකි go-karts නභළති කුඩහ cars ර්ඹ 

ආනඹනඹ කිරීභ වහ ශනභභ ීශඹෝජිත ර්ගීයණ අීඹක්, 

එනේ 8703.21.62 වඳු පහ දී, එභ හවනඹ ශනභභ 

ර්ගීයණඹක් ය ඇති අතය එඹ නිසඳහදන (විශලේ විධිවිධහන) 

ඵේද ශවීශභ ප ඳභණක් නිදවස ය තිශඵනහ. Go-karts 

ආනඹනඹ කිරීශභ ප අනිකුත් ඵදු ශර න්ඹඹට 55ක් ශවිඹ යුතු 

ශනහ. ක්රීඩහ ආර්ථිශේ ටයුතු වහ ී හය ටයුතු ළඩිදියුණු 

කිරීශේදී ශභභ ඵදු වනඹ රඵහ දීභ අයමුණු  නහ. Go-karts වළය 

අනිකුත් racing cars ආනඹනඹ කිරීශේදී එභ හවනශේ engine 

ධහරිතහ අනු න්ඹඹට 200ට ළඩි ප්රභහණඹක් ඵදු ශවිඹ යුතු 

නහ. එභ නිහ පුීචි  නඹක් අල්රහ ශන ශේ ළරැදි විධිඹට 

අර්ථ නිරඳණඹ යමි ප අද අශක අඹ ළඹ ශල්නඹට ඳවය දීභට 

එතුභ පරහට න්දු ශරහ තිශඵ පශ ප, ශභභ අඹ ළඹ ශල්නඹ 

ඉතහභ ජනතහ හිතහදි වහ ශේ යශට් ආර්ථිඹ ලක්තිභත් යන අඹ 

ළඹ ශල්නඹක් ඵට ඳත් ශරහ තිශඵන නිහි.  

රු ථහනහඹතුභනි, අපි ඉතහභ  පශතෝ නහ, ශභළනි 

දුසය අධිඹදී යහජය ශේි ප රක් 13ක් තඵහ ශන න්ීමභ 

පිළිඵ. එභ ප්රභහණඹ 2005 ප්රභහණඹ ශභ ප ශදගුණඹක්. 2005 

ර්ශේ ළටුක වහ අපි රුපිඹල් මිලිඹන 125ක් ශේහ. දළ ප 

රුපිඹල් මිලිඹන 366ක් ශමි ප, විශ්රහමිි ප 5,00,000ක් වහ 

විශ්රහභ ළටුක ශමි ප ශේ යශට් ආර්ථිඹ ඳහරනඹ ය ශන 

ඹෆභ භහ හිතන වළටිඹට සුවිශලේෂී න්ේධිඹක්. එභ නිහ අශක ශේීලඹ 

ඒ පුේර ආදහඹභ දළ ප ඉවශ ඹමි ප ඳතිනහ. අපි එඹ ශඩොරර් 

4,500 යහ ශන, 2016 දී එඹ ළඩි ය නිමි ප ශ්රී රීහ 

ආන්ඹහශේ ආලස ර්ඹඹ ඵට ඳත් කිරීභට ටයුතු යන ඵ ප්රහල 

ය පන ළභළතිි. 

 

කථළනළයකුරමළ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

රු ඇභතිතුභනි, බඵතුභහට නිඹමිත හරඹ අහනි. 

 
ගු නිමල් සිරිඳළ ද සිල්ලළ මශතළ 
(ரண்தைறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

ශවොි.  

එභ නිහ රු ථහනහඹතුභනි, අපි ඹන භු අඳට ඉතහභ 

ඳළවළදිලිි. ඒ ළන අඳට ප්රලසනඹක් නළවළ; අඳට ළටලුක් නළවළ. 

අඳට කිඹ පන තිශඵ පශ ප, වුරු ශොි විධිඹට ෆ ළහුත් 

භහි පද යහජඳක් යජඹ ශේ යශට් ජනතහ භු අත් ළල් ඵළ 

ශන බවු පශේ අනහත අභිිේධිඹ වහ ඉදිරිඹට ඹනහඹ 

කිඹන එි. ශඵොශවොභ සතුතිි, රු ථහනහඹතුභනි. 

 

කථළනළයකුරමළ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

සතුතිි. ඊශුට රු ආර්. ේඳ පද ප භ පත්රීතුභහ.  

 

 

[10.50 a.m.] 

 
ගු ආර්. වම්ඳ්දද්ද මශතළ 
(ரண்தைறகு ஆர். சம்தந்ன்) 

(The Hon.  R.  Sampanthan) 
Mr. Speaker, a budget is both economic and political 

in content and, if I might say so, this Budget has been no 

exception.  

President Mahinda Rajapaksa, who also happens to be 

the Minister of Finance and Planning, in introducing the 

Budget, talked about peace, stability and development in 

the country, about the fact that the LTTE had 

endeavoured to distort the image of Sri Lanka abroad, of 

the Provincial Council Elections and of democracy. He 

placed particular confidence in the recently-announced 

results of the Eastern Provincial Council Election and 

expressed happiness that the people of the Eastern 
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Province had placed their confidence in the Government. 

That is a matter in regard to which I would like to say a 

few words almost immediately.   

There were 35 Members elected to the Eastern 

Provincial Council, of whom only 13 can be claimed by 

the Government as belonging to their party. There were 

12 from the UPFA and one from the National Freedom 

Front, while 22 Members were elected from the parties 

which opposed the Government at the Provincial Council 

Election. They were the Illankai Tamil Arasu Kadchchi - 
the Tamil National Alliance - the Sri Lanka Muslim 

Congress and the UNP, which won 11 seats, seven seats 

and four seats respectively. In fact, the Sri Lanka Muslim 

Congress won seven seats at the election by attacking the 

Government. A Member of Parliament, who was a 

Minister in the Government, resigned from his position 

saying that it was incompatible for him to be a Minister 

and also be critical of the Government and oppose it at the 

election and therefore he was resigning.  So, the reality is 

that the people of the Eastern Province did not repose 

their confidence in this Government. They elected only 13 

Members on behalf of the Government; there were 22 

Members elected on behalf of the Opposition. That is an 

indisputable fact, whatever may have happened after the 

elections and whatever may have been done by a political 

party for reasons best known to itself.   

Talking about the Northern Province, the President 

said that people had retuned to normal living and that in a 

short time, resettlement, rehabilitation and other benefits 

had been achieved. He also said, Sir, in the course of his 

speech that communal and religious harmony had been 

restored in this country.   

The Budget speaks of various development 

programmes which are to be welcomed. Only 

implementation will ensure that the people are able to 

receive the expected benefits. But, the Budget, I am sorry 

to state, is somewhat silent on the steps being taken to 

provide immediate relief to alleviate the hardships of the 

people who are suffering in several ways and to relieve 

them of the many burdens that they are presently 

undergoing.   

It is widely known that the country is in extreme debt, 

both domestic and foreign debt, and that the country 

incurs substantial expenditure in debt servicing. In fact, it 

is believed that further debt is being incurred to service 

the existing debt and one wonders where all this will lead 

the country to. It will be pertinent for me to pose the 

question as to whether we are a country reeking with debt, 

which has to be repaid by future generations, maybe, by 

yet unborn generations. The question also needs to be 

asked whether this should be allowed to continue 

unchecked.  

Is the Budget oriented towards putting the country on 

a sound economic footing and developing it based on 

such an economy or is the Budget oriented towards short-

term political popularity of the present Government at the 

expense of the country’s long-term interests? Sir, it may 

be relevant for me to pose the question now, at this 

particular juncture, as to the number of Ministers we have 

in the present Government. We have, in the country 

today, 60 Ministers and 36 Deputy Ministers; 96 persons 

are either Ministers or Deputy Ministers. In fact, even in 

the course of this Budget Debate, we are not enabled to 

allocate time within the allotted days for all the Votes of 

the different Ministries to be discussed and some are 

being discussed through another mechanism. Is there 

clear comprehension as to who is answerable for what in 

regard to implementation? Is such a mega Cabinet 

required? Does the country need it? Can the country 

afford it? Is this mega Cabinet really serving the country 

or are they merely serving their party in power, 

continuing to support the party in whatever it does 

because they can never have it so good? And they are 

having it really good. How much is it costing the country 

to maintain such a large mega Cabinet of Ministers and 

Deputy Ministers? Curtailment of expenditure must start 

at the Centre. The number of Ministers in the Centre must 

be reduced and the number of ministries in the provinces 

must be increased with the provinces being given more 

powers. In fact, instead of having nine provinces, we can 

have four or five regions. That would be another way to 

reduce expenditure.  

Sir, these are matters that need to be looked at and 

examined because I do not think particularly with the 

debt being so high, this country can go on experiencing 

such great expenditure in maintaining such a large 

Cabinet for a long time and for a long time in the future. I 

also wish to point out that very unfortunately  no specific 

allocation has been made for the war-affected North-East. 

The people who have suffered the most, they have   

suffered immensely, they have been rendered destitute. 

They have lost everything and been reduced to a state of 

penury. Unfortunately, as a matter of fact, no allocation 

has been made for these people in the years 2010 and 

2011 either. Now, Sir,  rather than my posing the 

question as to why such things are happening, it maybe 

good for persons in Government to ask themselves the 

question as to whether this is the way to bring about 

reconciliation; whether this is the way to win the hearts 

and minds of these people who have suffered so much.  

I also want to ask Sir, in this connection, why Non-

Governmental Organizations are being prevented from 

functioning freely in the North and the East, why these 

Non-Governmental Organizations are brought under the 

control of the Defence Ministry. Is it to constrain them 

and constrict them? They cannot act as desired by them; 

they cannot act as desired by the people. Is this necessary 

and would such steps on behalf of the Government be 

conducive to reconciliation, bring about communal 
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harmony in the country, which the President talked about 

in the course of his speech and in regard to which we are 

prepared to be fully supportive of the Government if the 

Government acts in a sensible way.    

Having made these remarks, since the President talked 

about communal and religious harmony and development 

in this country based upon peace and stability, I want to 

pose a question as to whether the Government is honestly 

prepared for a reasonable political solution to bring to an 

end the long ethnic conflict in this country. 

The Government’s actions in regard to this matter are 

clearly indicative to the contrary. The Government has 

not remained committed to even statements made by it 

domestically.  As for instance, when the President 

addressed the inaugural meeting of the APRC and the 

Committee of Experts he appointed, when he talked of 

maximum possible devolution, he wanted the identity of 

people to be preserved; he wanted people to be able to 

determine their destiny in the areas in which they lived; 

he talked of socioeconomic advancement and he wanted 

the Committee of Experts in  the APRC to study models 

of power-sharing the world over and come up with 

proposals that would suit this country. What has happened 

to all that? The Government has not been able to keep its 

commitments to the international community, to the 

Secretary-General of the United Nations when he came 

here just after the war came to end and when there was a 

Joint Communiqué issued by the Government and the 

Secretary-General of the UN. The Government has not 

been able to keep its commitments to India made 

repeatedly and India has been concerned with the 

resolution of the conflict in Sri Lanka over a period of 

time. India is a country which is very firmly committed to 

the unity, sovereignty and territorial integrity of this 

country and wants a political solution within that 

framework; India has been quite clear in regard to that 

matter. The Government has made a commitment to 

India, not once but several times over, that the Thirteenth 

Amendment will be fully implemented and the Thirteenth 

Amendment will be built upon so as to bring about 

meaningful devolution. Has the Government kept to that 

commitment? Why has not the Government been able to 

keep to that commitment?  

When the Government appointed the APRC and  

Committee of Experts, the majority of the experts have 

come up with the Report "A".  But, has their Report been 

implemented? That Report was entirely based upon the 

speech delivered by President Mahinda Rajapaksa at the 

inaugural meeting of the APRC and the Committee of 

Experts, based upon maximum possible devolution, based 

upon socioeconomic advancement, based upon identity 

being preserved. Why has not the Report of that 

Committee been implemented?  

The Government appointed the LLRC - Lessons 

Learnt and Reconciliation Commission; they have come 

up with their own Report and they have called for 

maximum possible devolution, maximum possible power-

sharing and said that is the fundamental basis on which 

there can be a reconciliation and harmony amongst the 

different peoples who inhabit  this country.  Is that Report 

being implemented?  

After all, Sir, these are Reports submitted by bodies 

who have been appointed by the Government. Both the 

Reports made by the Lessons Learnt and Reconciliation 

Commission and the Committee of Experts appointed by 

the Government; they were Reports made by the 

Government, Reports made by Committees appointed by 

the Government. 

Sir, I want to place before this House some further 

information regarding this matter. I will read from the 

Manifesto of Mrs. Sirimavo Bandaranaike, a much 

respected leader in this country who was the Leader of the 

SLFP and who fought the Presidential Election of 1988 as 

the Candidate of the Democratic People’s Alliance which 

comprised of the SLFP and several other parties. What 

did she say in Part II of that Manifesto dealing with the 

Resolution of the Ethnic Problem?  She stated, I quote: 

 

“1. UNIT OF DEVOLUTION 

“  (a)  The concept of devolution is accepted for Sri Lanka. 

   (b) There shall be a predominantly Tamil unit comprising of what is 

the combined  Northern and Eastern Provinces but excluding 

the area covered by the predominantly Muslim unit.  

   (c)  There shall be a predominantly Muslim unit comprising the 

predominantly Muslim areas in the Ampara District as the base 

and identified predominantly Muslim areas in the Batticaloa 

and Trincomalee Districts.  

  (d)  The rights of Sinhalese and all other persons in each unit shall 

be on the basis of absolute equality. 

2.  DEVOLUTION OF POWER 

(a)  All state powers, legislative, executive and judicial, except 
those reserved to the centre, shall be devolved to 

democratically elected bodies called Regions. Parliament shall, 

however, be able to override legislation of the Regions by a 2/3 
majority of its whole membership.” 

That is what she said and there were 15 subjects that 

she had identified as being  subjects that must be reserved 

for the centre and she wanted all the other subjects to be 

given to the provinces.  

I am tabling*, Sir, the Manifesto of the Hon. (Mrs.) 

Sirimavo Bandaranaike at the Presidential Election of 

1988 and I would request that you direct that this be 

included in Hansard at the end of my speech.  
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Sir, the Hon. Gamini Dissanayake was the Candidate 

of the United National Party at the Presidential Election 

held in 1994. There was a Manifesto issued by him. What 

did the Hon. Gamini Dissanayake say in his Manifesto? 

He said, I quote: 

“ 8. The adoption of the widest possible degree of devolution to 

Provincial Councils on the basis of territorial units to be agreed 

with representative political forces of the North and East” 

That is what will bring about peace and harmony in 

this country.  

I am tabling* the Manifesto of Gamini Dissanayake  

also issued in 1994 and I would request that you direct 

that this be included in Hansard at the end of my speech.  

These leaders, Sir, the Hon. (Mrs.) Sirimavo 

Bandaranaike and the Hon. Gamini Dissanayake were 

outstanding Sinhala, Buddhist leaders who commanded 

the confidence of the people in this country, who could 

not have betrayed the people in this country particularly 

the Sinhala, Buddhist people. They had the courage and 

conviction to state what needed to be done to bring about 

peace in this country. 

President Mahinda Rajapaksa, as you are undoubtedly 

aware, Mr. Speaker, cut his political teeth as a disciple of 

the Hon. (Mrs.) Sirimavo Bandaranaike. He came into 

politics when the Hon. (Mrs.) Sirimavo Bandaranaike was 

in power. When he was elected as a Member of 

Parliament in 1970, the Hon. (Mrs.) Sirimavo 

Bandaranaike was the Prime Minister of this country. So, 

these were positions, Sir, taken up by respected and 

reputed leaders for the benefit of this country which we 

cannot afford to ignore.  

Sir, the Thirteenth Amendment to the Constitution 

was enacted in 1988. It is often stated that the Thirteenth 

Amendment to the Constitution was an imposition by 

India. Nothing can be further from the truth. I want to 

place on record, Sir, a statement made by President 

J.R.Jayewardene on the 19th of February, 1987, when he 

delivered a special address to Parliament having convened 

Parliament for that purpose to explain to Parliament what 

was being done in regard to the peace process at that point 

of time. This is what President J.R. Jayewardene said. It is 

contained in Column 6 of Hansard of 19th February, 1987. 

I quote: 

“The Indian Government thereafter persuaded the TULF to 

have direct negotiations with the Government, which took 

place in July and August 1986. The Government agreed to 
further concessions, which were incorporated in the Proposals 

sent in September 1986.  These Proposals included the draft 

Constitutional Amendments, the draft Provincial Councils 
Bill, Schedules setting out the Reserved, Concurrent and 

Provincial Lists, as well as detailed memoranda dealing with 

Law and Order, Land and Land Settlement and Education…” 

This is what he said. The Thirteenth Amendment 

came out of discussions had with the TULF in July and 

August 1986. At the same time, he tabled all those 

proposals in Parliament when he addressed Parliament. 

After the Thirteenth Amendment to the Constitution was 

enacted, there was a feeling in the country that the 

Amendment was inadequate to bring about a solution to 

the problems that the country faced. 

 
කථළනළයකුරමළ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

Order, please! මීශුට රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභහ 

මරහනඹට ඳළමිශණනහ ඇති. 
 

අනුරුල කථළනළයකුරමළ මූළවනනය්ද දල ක වුනය්ද, 

නිනයෝජය කළරක වභළඳිනුරමළ [ගු මුුනපසු ච්දද්රකුමළර් මශතළ] 
මුළවනළරූඪ විය. 

அன்தறநகு, சதரரகர் அர்கள் அக்கறரசணத்றணறன்த 

அகனர, குலக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்  [ரண்தைறகு 

தொதரகசு  சந்றகுரர் ]  கனக கறத்ரர்கள். 

Whereupon MR. SPEAKER left the Chair, and MR. DEPUTY 
CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. MURUGESU 

CHANDRAKUMAR] took the Chair. 

 

ගු ආර්. වම්ඳ්දද්ද මශතළ 
(ரண்தைறகு ஆர். சம்தந்ன்) 

(The Hon.  R.  Sampanthan) 
Mr. Deputy Chairman of Committees, after the 

enactment of the Thirteenth Amendment to the 

Constitution, consequent to the view that prevailed in the 

country that the Thirteenth Amendment was inadequate 

to bring about a solution to the ethnic conflict, President 

R. Premadasa appointed the Mangala Moonesinghe 

Select Committee which came up with proposals. They 

talked about de-merger of the North and the East but 

recommended setting up an apex Council incorporating 

the North and the East; They recommended substantial 

devolution based upon the Indian pattern and they wanted 

the Concurrent List done away with or reduced to the 

bare minimum. After that, there were proposals made by 

President Chandrika Bandaranaike Kumaratunga in 1995, 

in 1997 and in 2000 which went far beyond the 

Thirteenth Amendment to the Constitution. These are all  

matters of record. President Mahinda Rajapaksa was then 

a member of President Chandrika Bandaranaike’s 

Cabinet, and he was a party to those proposals. Those 

proposals were brought to Parliament after the Cabinet 

had approved those proposals. They contemplated not 

merely provincial councils, but went beyond provincial 

boundaries with substantial devolution. 

I have already referred, Sir, to the speech delivered by 

President Mahinda Rajapaksa at the inaugural meeting of 

the APRC and the Committee of Experts in July, 2006. 

The report of the majority of the Committee of Experts, 
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which was submitted, which again talked of substantial 

devolution to provincial councils and how the question of 

the unit of devolution could be resolved in a manner 

acceptable to all the peoples who live in this country.  

Now, Sir, mainly because there are a few Ministers 

within the Government making demands that are 

inconsistent with all these positions - it is believed that 

these Ministers have the support of certain influential 

individuals within Government. But, these Ministers who 

are making these noises - I say with respect and with no 

disrespect to them - command a miniscule number of 

Members in this Parliament. What is the SLFP’s position 

on devolution? The SLFP has always been prepared to go 

very far on devolution as Mrs. Sirimavo Bandaranaike has 

demonstrated; as Mrs. Chandrika Bandaranaike 

Kumaratunga has demonstrated and as President Mahinda 

Rajapaksa has demonstrated in the inaugural address he 

made at the meeting of the APRC and in the report 

submitted to him by the Committee of Experts appointed 

by him, the majority of the Committee of Experts, and the 

LLRC appointed by him to examine various questions.  

I do not think, Sir, this is a matter in regard to which 

the Government should be confused. I do not think they 

should try to placate their hard-liners who happen to be in 

alliance with them. What does the Government do? The 

only way out for the Government in this difficult situation 

is to blame the TNA; call the TNA "proxies of the 

LTTE"; blame the Tamil diaspora and make out that the 

LTTE will re-emerge. In fact I might tell the Government 

that they have more connections with the LTTE than I 

ever had. My only involvement with the LTTE was when 

we tried in the course of the Ceasefire Agreement and at 

other points of time to bring about a political solution for 

this country that will be acceptable to all our people. I will 

not go into details about your involvements with the 

LTTE. I do not wish to do that. But, you are harbouring 

many LTTEers and providing them with a lot of comforts 

and you are desperately endeavouring to use them to your 

advantage. You want to thrust upon the Tamil people 

certain people of your choice. You do not want this 

conflict to come to an end in a mutually acceptable way, 

which would be in the best interests of the country and of 

all its people, in a way which would also have the support 

of Tamil political leadership in whom the Tamil people 

have confidence. You do not want that.  

It suits you politically to keep the conflict alive for 

two reasons. You create a fear psychosis which serves 

you in two different ways; helps you politically to sustain 

your importance and indispensability, which you claim as 

"the Government that defeated the LTTE" amongst the 

Sinhala people and as "the Government, the only 

Government, that can sustain that position" and on the 

other hand push more and more Tamil people to leave the 

country and in due course of time, there will be no Tamil 

question. Compelling the Tamils who live here, to live on 

your terms; at your mercy; accepting the favours that you 

are prepared to dispense as a reward for their 

subservience, despite the fact that every opportunity is 

available, not really to deal with the LTTE question - 

which is no longer a serious question - but to win over the 

Tamil people by giving them their legitimate rights within 

a united, undivided Sri Lanka. Is it that you do not want 

the Tamil people to live in this country as equal citizens? 

Is that the reason why you are doing this? - [Interruption.] 

Please do not disturb me. I want to state on the Floor of 

this House  that we are prepared to evolve a reasonable, 

acceptable, workable and a durable political solution 

within the framework of a united, undivided Sri Lanka. 

 
නිනයෝජය කළරක වභළඳිනුරමළ 
(குலக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Hon. Azwer, please do not disturb the Hon. Member. 

 
ගු අල්ශළජ් ක.එච්.එම්. අවහලර් මශතළ 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 
නිනයෝජය කළරක වභළඳිනුරමළ 
(குலக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Hon. Azwer, what is the point of Order?  

 
ගු අල්ශළජ් ක.එච්.එම්. අවහලර් මශතළ 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Hon. Sampanthan, with all respect to you, you are 

misleading the House. - [Interruption.] Wait! You listen 

to me. I am on a point of Order. You are a senior 

Member. In fact, His Excellency the President has on 

numerous occasions invited those people who fled the 

country because of the terrorism of the Tigers,  to come 

and be partners to build a vibrant Sri Lanka in future.  

 
නිනයෝජය කළරක වභළඳිනුරමළ 
(குலக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Okay, what is the point of Order? 

 
ගු අල්ශළජ් ක.එච්.එම්. අවහලර් මශතළ 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

That is all. I wanted to correct the Hon. Sampanthan.  

 
නිනයෝජය කළරක වභළඳිනුරමළ 
(குலக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Hon. Sampanthan, you may carry on. 

 
ගු අල්ශළජ් ක.එච්.එම්. අවහලර් මශතළ 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

You cannot say he did not. 
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ගු ආර්. වම්ඳ්දද්ද මශතළ 
(ரண்தைறகு ஆர். சம்தந்ன்) 

(The Hon.  R.  Sampanthan) 
In other words, the position is that you want to govern 

the Tamil people against their will and without their 

consent. This is in violation of international law and 

cannot continue. I want to read Sir, from the Universal 

Declaration of Human Rights which is very clear on this 

matter and it says, I quote from Article 21:  

“The will of the people shall be the basis of the authority of 
government; this will shall be expressed in periodic and 

genuine elections which shall be by universal and equal 

suffrage and shall be held by secret vote or by equivalent free 
voting procedures.” 

In other words Sir, the will of the people must be the 

basis of the authority of Government. But you want to 

rule the Tamil people against their will and without their 

consent. To achieve this Sir, the Government needs the 

following: 

One - democracy on your terms. Why was the 

Seventeenth Amendment repealed? Why was the 

Eighteenth Amendment enacted? Why was the 

Constitutional Council done away with? Why was the 

Election Commission, Public Service Commission, 

National Police Commission, Human Rights Commission 

compelled to lose their independence? The  Election 

Commission had wide powers in regard to controlling the 

police service, in regard to controlling the public service 

and in regard to the media, all of which were removed 

under the Eighteenth Amendment to the Constitution.  

The Election Commission had powers under the 

Seventeenth Amendment to issue directions and appoint a 

competent authority in regard to the SLBC and the 

Rupavahini when elections were on. The Commission 

was stripped  of all  those powers because the President 

did not want an independent Election Commission. 

Everything was brought under the discretionary control of 

the President who has the right to contest beyond his 

second term  as he wanted.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

You want democracy in this country on a basis where 

there can never be an election on equal terms and where 

you will have the elections conducted in the way you 

desire to your advantage by removing from the political 

and administrative structure in this country civilian 

institutions which can function independently. You want 

to keep the Sinhala people in a state of animated suspense 

with all manner of fears engineered and exaggerated that 

the LTTE will re-emerge and  thereby ensure that the 

Sinhala people will continue to support you in whatever 

you do. I do not think they will for too long,  particularly 

if they are deprived of their democratic rights.  

You want to prevent the Tamils seeking the support of 

the international community by keeping the international 

community out. The international community cannot be 

kept out. We have a right to seek their support and we 

will continue to seek their support. This is our inalienable 

right and you cannot stop that. They have an obligation 

under international law to ensure that we are able as a 

people to live in this country with self-respect and dignity 

and with justice and equality. This can stop only if and 

when you do justice to our people in keeping with their 

democratic wishes. Until you deliver on that, you have no 

right to ask that the international community’s 

involvement be stopped and it will not be stopped. You 

have no right to keep the international community out 

when you do not deliver on our democratic verdicts.  

We will never harm Sri Lanka, a Sri Lanka which 

belongs to all, the Sinhala, Tamil, Muslim, Malay and 

Burgher  people who live in this country. We will never 

harm the Sinhala people, they are our brothers and sisters,  

nor will we harm any of the other people who live in this 

country though we are quite disappointed that the 

leadership of some people do not show the courage of 

their convictions which they bravely espouse on political 

platforms but regrettably do not demonstrate in their 

actions.  

The Government must not forget that they obtained 

substantial international support when they wanted to 

defeat the LTTE. You had the LTTE banned in several 

countries, to cripple the LTTE in foreign countries. Our 

erstwhile Foreign Minister, the Hon. Lakshman 

Kadirgamar, my good Friend must be turning in his grave 

now when he sees all that is happening in Sri Lanka at the 

moment and what is being said by some Cabinet 

Ministers. He played a major role in having the LTTE 

banned in several countries the world over and in 

crippling the LTTE. 

You received immense intelligence and military help 

from various countries. You gave those countries certain 

assurances that you will evolve an acceptable reasonable 

political solution once the war came to an end. Those 

countries are now merely asking you to keep your 

commitments. How can you complain that you want to 

keep the international community out because you want 

to get away from those commitments that you made? 

True, another country cannot interfere in the affairs of our 

country. There can be no question about that but, at the 

same time, certain rights are universal; certain obligations 

are international, you can abandon fulfilment in certain 

vital areas only at your peril. If our legitimate rights are 

fulfilled, we will not want any other country to interfere 

in the internal affairs of our country. But, our legitimate 

rights must be fulfilled. Are you not day-in and day-out 

going abroad, not merely to the UN, but to other 

countries big and small explaining your position, asking 

for time and space, placing before them your plans, 

stating your lame excuses? Why are you doing all this? 

The Bandaranaike-Chelvanayakam Pact was not invented 

abroad, the Dudley Senanayake-Chelvanayakam Pact was 
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not invented abroad, the Thirteenth Amendment was 

homegrown as I have demonstrated in the course of my 

speech earlier, President Ranasinghe Premadasa's 

Mangala Moonesinghe Select Committee Proposals; 

President Chandrika Bandaranaike Kumaratunga’s 

proposals of 1995, 1997 and 2000; all those were 

homegrown.  Then, President Mahinda Rajapaksa’s 

proposals of 2006; the Committee of Experts, the APRC 

appointed by him; the LLRC Report that was submitted 

by a commission appointed by him and President 

Rajapaksa himself has very clearly stated his position that 

all these were homegrown and came out of the "Mahinda 

Chintana", not from any other country, not from any 

foreign country. How can all that be ignored? Is it merely 

because some minor parties in alliance with you think that 

they should be ignored?  

Sir, various views have been expressed in recent times 

in regard to the Thirteenth Amendment and the Provincial 

Council System and so on.  In different parts of his 

speech, President Mahinda Rajapaksa speaking in the 

House as Finance Minister has expressed certain views. I 

do not want to comment specifically on any one of these 

positions; nevertheless I need to clarify certain matters. 

The Constitution under which the country attained 

Independence had certain safeguards for the minorities. 

To some extent, it recognized diversity. This Constitution 

did not specifically entrench  majoritarianism. The 1972 

Republican Constitution which replaced the earlier 

Constitution did away with the safeguards and did not 

recognize diversity, it also entrenched majoritarianism. It 

did away with the provisions which to some extent 

safeguarded diversity. The 1978 Republican Constitution 

reaffirmed these positions. The Tamil people with a 

distinct identity were not a party to the making of either 

the 1972 or 1978 Constitutions.  

The Thirteenth Amendment to the Constitution, by 

establishing provincial governance either singly or 

plurally as stipulated therein, -  

 
නිනයෝජය කළරක වභළඳිනුරමළ 
(குலக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Order, please! The Hon. Deputy Speaker will now 

take the Chair.  

 
අනුරුල නිනයෝජය කළරක වභළඳිනුරමළ මූළවනනය්ද දල ක 

වුනය්ද, නිනයෝජය කථළනළයකුරමළ [ගු ච්දදිම වීරක්නකොඩි මශතළ ]  
මුළවනළරූඪ විය. 

 அன்தறநகு, குலக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள் 

அக்கறரசணத்றணறன்த அகனர, தறறச் சதரரகர் அர்கள் 

[ரண்தைறகு  சந்ற வீக்தகரடி]  கனக கறத்ரர்கள். 

Whereupon MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES  left 
the Chair, and  MR. DEPUTY SPEAKER [THE HON. CHANDIMA 

WEERAKKODY]  took the Chair. 

ගු ආර්. වම්ඳ්දද්ද මශතළ 
(ரண்தைறகு ஆர். சம்தந்ன்) 

(The Hon.  R.  Sampanthan) 
Mr. Deputy Speaker, the Thirteenth Amendment to 

the Constitution, by establishing provincial governance 
either singly or plurally as stipulated therein, to some 
extent recognized diversity and also attenuated the effects 
of majoritarianism, at least to some extent. It certainly 
laid the foundation for a healthy beginning. This came 
about through immense sacrifice. It would be myopic to 
think that this could be nullified as easily as the 
Seventeenth Amendment to the Constitution. The Hon. 
Members who helped to enact the Eighteenth Amendment 
would have, by now, realized the dangerous precedent 
they created and one can only pray and hope that they 
would act with wisdom in the future. Any precipitate 
action to annul the Thirteenth Amendment or to radically 
change the provisions contained therein would only 
confirm that the Constitution of Sri Lanka - a country’s 
constitution is looked upon as both sacrosanct and pious - 
can be subverted or even abrogated to meet the demands 
of chauvinistic nationalism so as to deny diversity and 
entrench majoritarianism.   

Sir, Barack Obama had been re-elected President of 
the United States. He is a black American. I watched him 
on TV sometime ago addressing the joint sessions of 
Parliament of India. In the course of his speech he said, 
“That incident when your revered leader, an apostle of 
peace and non-violence, Mahatma Gandhi was thrown out 
of a train from a compartment meant for whites in South 
Africa was the point of time at which my journey to the 
White House commenced”. He said, “My journey to 
become President of the United States commenced when 
Mahatma Gandhi was thrown out of the train that had a 
separate compartment for whites in which the revered 
leader was seated." Dr. Manmohan Singh is the Prime 
Minister of India. He is a Sikh. The Sikhs in India are 2 
per cent of the country’s population. That is the 
recognition of diversity. That is the only way to ensure 
that majoritarianism does not prevail in a country. So, it is 
for you do decide what you are going to do.  

I can only say that the future of Sri Lanka would be 
gravely harmed and irreparable damage will be caused to 
the future of Sri Lanka if there is any effort on anyone’s 
part to do away with the Thirteenth Amendment or to 
modify it so as to make it ineffective and worthless. We 
have always felt that the Thirteenth Amendment must be 
built upon so as to bring about meaningful devolution. 
That is the commitment that this Government has made to 
several countries; that is the commitment that this 
Government has made to the United Nations; that is the 
commitment that this Government has made to the 
international community. That is the effort that has been 
made by every single President after the enactment of the 
Thirteenth Amendment, whether it be President 
Ranasinghe Premadasa, President Chandrika 
Bandaranaike Kumaratunga or President Mahinda 
Rajapaksa himself, to improve upon it so as to bring 
about a meaningful devolution. 
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President Mahinda Rajapaksa himself has enunciated 

this position in the course of his address to the Inaugural 

Meeting of the APRC and the Experts' Committee. It is 

contained in the Report of the Lessons Learnt and 

Reconciliation Commission. So, Sir, this cannot be gone 

back on. The Thirteenth Amendment must be built upon 

towards achieving meaningful devolution. But, if you try 

to nullify it, if  you try to amend it in such a way that it 

will become worthless, then, I am afraid, you are doing 

very much harm to this country and that is a step which, I 

do hope and pray, you will not take.   

I watched my Friend, the Hon. Mahinda 

Samarasinghe, speak in Parliament yesterday. He talked 

about accountability. I was not going to talk about it, but 

since he had said a few things, I think I must respond very 

briefly, Sir. I would not  take time. He said some inquiry 

has been commenced by some military tribunals on the 

question of accountability and a certain number of cases 

are being inquired into at the moment, that once the 

investigations are completed, if there was evidence 

against anybody, that evidence would be sent to the Army 

Commander, who will take a decision in regard to what 

needed to be done. I do not think that is the way to 

address accountability. We are not seeking revenge, but 

the truth needs to be ascertained. The persons who were 

involved on the question of accountability are service 

personnel. I do not know who they are. This does not 

seem the way to address questions of accountability. It 

needs to be addressed in a more credible way, in a manner 

in which the confidence of others can be won in regard to 

the actions you are taking.  

We have some information now in regard to an 

internal inquiry which has been conducted by the United 

Nations on the conduct of the United Nations personnel at 

the time the war came to an end in May, 2009. Various 

grave questions are being raised as to whether the United 

Nations personnel conducted themselves in a manner in 

keeping with their mandate to ensure the safety and 

security of Tamil civilians who were in that area. When 

the international community is taking such grave interest 

on this question even in regard to the actions of their own 

personnel, I do not think it is going to convince anyone 

that you are really engaged in a credible process, if that is 

what you are seeking to do. I think you should rethink this 

whole question and deal with the totality of  this issue in 

such a way that we can bring all this to an end, put the 

past behind us and strive towards a better future.  

Thank you, Sir.  
 

[தற.த. 11.48] 

 

ගු මුුනපසු ච්දද්රකුමළර්  මශතළ (නිනයෝජය කළරක 

වභළඳිනුරමළ) 
(ரண்தைறகு தொதரகசு சந்றகுரர்  - குலக்கபறன் தறறத் 

றசரபர்) 

(The Hon. Murugesu Chandrakumar  - Deputy Chairman of 

Committees) 
தகப தறறச் சதரரகர் அர்கரப, அடுத்துதம் 

2013ஆம் ஆண்டுக்கரண வு தசனவுத் றட்டத்றன் 

இண்டரம் றப்தை லரண றரத்றல் கனந்துதகரண்டு 

உகரற்நக் கறகடத் சந்ர்ப்தத்க கறழ்வுடன் ற்த ணது  

உகக ஆற்தகறன்ரநன்.  

ரகு ஜணரறதற அர்கபறணரல் சர்ப்தறக்கப்தட்டுள்ப 

இந் வு தசனவுத் றட்டரணது து ரட்டின் 

பர்ச்சறகப் ததரதத்கறல் றகவும் 

தொக்கறம்ரய்ந்ரக உள்பது. ரட்கட ரர்கரக 

றசுரசறப்ரதரர், இந் வு தசனவுத் றட்டத்றன் 

தததறகத்ம் ரரக்ககத்ம் ன்நரக றபங்கறக்தகரள்ர். 

அந் அடிப்தகடறல் இந் வு தசனவுத் றட்டத்றன் 

சறநப்தறகண இந்ச் சகதறரன ரன் கறழ்வுடன் 

தபறப்தடுத் றதம்தைகறன்ரநன். ஏர் அசரங்கத்றன் 

ததரதப்தைறக்க தற ன்தது, சகன ப்தறணதகட 

ரகககபத்ம் னன்ககபத்ம் கணத்றற் தகரள்றரனர 

ங்கறத்ள்பது. அகப்ரதரன எத ரட்டின் அகணத்துத் 

துகநகபறன் லரண கணத்றலும் கரறசகணறலும் அது 

ங்கறத்ள்பது. இந் வு தசனவுத் றட்டரணது ரன் தொன்ணர் 

தசரன்ண அடிப்தகடகக் தகரண்டுள்பது. ணரரன் 

இந்த் றட்டத்க ரன் சறநப்தரணது ன்த குநறப்தறட்ரடன்.   

தொலில் இந் வு தசனவுத் றட்டம் உதரக்கப்தட்ட 

றத்கப் தற்நற ரம் தரர்க்கரண்டும். இந்த் றட்டத்க 

உதரக்குற்கு தொன்ணர் கடந் கரனங்கபறல் ரகு 

ஜணரறதற அர்கள் ரட்டின் தன இடங்கலக்கும் 

தசன்நறதந்ரர். ட தகுறறல் ரழ்ப்தரம், கறபறதரச்சற, 

வுணறர ரதரன்ந ரட்டங்கபறலும் அர் அதறறதத்ற 

தரடர்தரண கூட்டங்ககப டத்றறதந்ரர். கறபறதரச்சறறல் 

அகச்சகக் கூட்டதரன்தகூட கடததற்நது. 

இவ்ரநரண சந்ர்ப்தங்கபறல் எவ்தரத இடத்றலும் 

தரறறக்கப்தட்ட கதத்துக்கள், க்கள் தறறறறகபரல் 

தொன்கக்கப்தட்ட ரகரரறக்கககள், துகநசரர்ந் 

அறகரரறகபரல் தொன்கக்கப்தட்ட றட்ட தொன்தரறவுகள், 

இணங்கரப்தட்ட ரககள் ஆகற ல்னரற்கநத்ம் 

தரறசலலித்து இந் வு தசனவுத் றட்டம் 

உதரக்கப்தட்டுள்பது. இத்கக அணுகுதொகநறல் 

உதரக்கப்தடும் எத வு தசனவுத் றட்டம் எப்தேட்டபறல் 

தொன்ரணற்நகரணரகர அகத்ம். இது எத வு தசனவுத் 

றட்டத்றகண உதரக்கும்ததரலது கணறக்க ரண்டி 

அடிப்தகடகபறல் என்நரகும். அகணத்துப் தறரச க்கபறன் 

ரகககபத்ம் னன்ககபத்ம் உள்படக்கற, அந்ப் 

தறரசங்கபறலுள்ப தறறறறகபறன் தரறவுகரபரடு இந்த் 

றட்டத்க உதரக்கும்ததரலது அது அந் க்கபறன் 

ரழ்ரரடு ரடிரகர தறன்ணறப்தறகந்து தகரள்கறநது. 

ணரரன் இந் வு தசனவுத் றட்டத்றல் கல்ற, 

தத்தும், சுற்தச்சூல், ததரதபரர ரம்தரடு, 

ககத்தரறல், றசர உற்தத்ற டடிக்கககள், தக 

எறப்தை,  தரதுகரப்தை, அச றர்ரக ரசகறன் றரறரக்கம், 

உட்கட்டுரண றதத்ற, கடற்தநரறல் ரம்தரடு ற்தம் 

கறர அதறறதத்ற ணப் தன துகநகலக்கும் உரற 

தொக்கறத்தும் தகரடுக்கப்தட்டுள்பது.  
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தகப தறறச் சதரரகர் அர்கரப, குநறப்தரக 

கல்றக்கரக எதுக்கப்தட்டுள்ப றறறன் அபவும் கரறசகணத்ம் 

தரரட்டப்தடரண்டிது. இந் றறறன் தனகண டதகுற 

க்கலம் அததறக்கக்கூடி ரய்ப்தைக்கள் ற்தடுத்ப்தட 

ரண்டும். இரரகப ட்சற ற்தம் இற்கக அணர்த்ப் 

தரறப்தைக்கபறணரல் ரக்ககடந் றசரறகலக்கரண 

றரத்க ங்குற்கும் ற்தரடு தசய்ப்தட்டுள்பது. 

அத்துடன், தல்லின் றகனக உர்த்துற்கும் 

லர்ரணறக்கப்தட்டுள்பது. ட தறரச றசரறகள் இணரல் 

ரலும் ன்கககபப் ததநக்கூடிரக இதக்கும். 

அகப்ரதரன கரல்கட பர்ப்ரதரர் தரடக்கம் சகன 

றரண உற்தத்றரபர்கலக்குரண ஊக்குறப்கதத்ம் 

ரய்ப்தைக்ககபத்ம் இந் வு தசனவுத் றட்டம் 

உள்படக்கறத்ள்பது.  

'யறந் சறந்கண' ன்ந குடத்றன்கலழ் 

தொன்தணடுக்கப்தட்டுதம் சதோக, ததரதபரர அதறறதத்றத் 

றட்டத்றன் தரடர்ச்சறக இந் வு தசனவுத் றட்டம் 

ரதணுகறநது. இது எத தொக்கறரண றடரகும். றட்டங்ககப 

தொலகப்தடுத் ரண்டுரணரல் அற்குத் தரடர்ச்சறரண 

ஊக்குறப்தைம் றறப் தங்கபறப்தைம் ரக. அற்தக்குத் 

தரடர்ச்சறரண கண்கரறப்தைம் அசறரகும். அப்தடி 

அகந்ரல்ரன் ஆம்தறக்கப்தட்ட றட்டங்கள் 

தொலககடத்ம். அப்ததரலதுரன் அக உரறதொகநறல் 

க்ககபச் தசன்நகடத்ம். யறந் சறந்கணறன் 

அடிப்தகடறல் ரற்தகரள்பப்தட்ட றன்சரம், உட்கட்டுரண 

றதத்ற, தகக்குகநப்தை ரதரன்ந றட்டங்கபறன் தகண 

இன்த டக்கு, கறக்குப் தறரச க்கலம் 

ததற்ததகறன்நணர். ஆணரல், இந்த் றட்டங்கள் இகடறல் 

றன்தறடரல் தொலககடற்கரண எத்துகப்தை 

அசறரகும். ரதரரறணரல் தரறக்கப்தட்ட தறரசங்கள் ன்ந 

ககறல் அந்ப் தறரசங்கபறல் ரலும் தரரற அதறறதத்றத் 

றட்டங்கள் தொன்தணடுக்கப்தட ரண்டித்ள்பண. டக்கு, 

கறக்குப் தறரசங்கபறன் அதறறதத்றக்கும் அந்ப் 

தறரசங்கபறன் ரககலக்கும் இந் வு தசனவுத் 

றட்டத்றல் குநறப்தறட்ட ஏர் இடத்க ங்கறறதப்தக ரன் 

ரற்கறன்ரநன். ணறதம், அங்ரக தசநறரண உறகள் 

இன்தம் ரகப்தடுகறன்நண. றரசட கரறசகண 

லுரக்கப்தட ரண்டித்ள்பது. வீடகப்தைத் றட்டத்துக்குக் 

கூடுனரண கணம் தசலுத்ப்தட ரண்டித்ள்பது. 

கறபறதரச்சற ரட்டத்றல் இன்தம் தத்ரறத்துக்கும் 

ரற்தட்ட வீடுகள் கட்டப்தட ரண்டும். அரது கறபறதரச்சற 

ரட்டத்றல் இந்ற வீட்டுறத் றட்டத்துக்கு அப்தரல் 

ரலும் தத்ரறம் வீடுகள் ரகப்தடுகறன்நண. 

இதுரதரனர ரழ்ப்தர ரட்டத்றலும் நக்குகந 

தறணரன்கரறம் வீடுககப றர்ரறக்க ரண்டித்ள்பது. 

து ரடு கடந் தொப்தரண்டுகபரக த்த்த்றல் சறக்குண்டு 

தததபவு பங்ககபத்ம் ணற லுகத்ம் இந்துள்பது. 

அறலும் டக்கு, கறக்குப் தறரசத்றல் ற்தட்ட 

இப்தைக்கலம் அறவுகலம் அறகரகும். இக ரம் 

ஈடுதசய் ரண்டும். இக ஈடுதசய்ர கறல் அங்ரக 

சதோக இங்குறகனறல் எத ததக்கடித் ன்கர 

கரப்தடும். அது ரட்டின் அதறறதத்றறல் குகநறதத்றப் 

தண்கதர அறகரறக்கும். ஆகர, சறகனத் ன்கத்கட 

எத றகனக ரம் ட்டரண்டித்ள்பது. ஆணரல், இற்குக் 

கரரண இணதொண் றகனரணது தரடர்ந்தும் லடிப்தது 

தததந்துதக்குரற எத றடரகும். து ரட்டின் 

தோனபங்கபறன் சறகவுக்கும் அறவுக்கும் து கரரக 

இதந்ரர, து க்கலகட ரழ்க்ககறன் தறன்ங்கற 

றகனக்கு து கரரக அகந்ரர, அகண ரம் 

தொற்நரக லக்கரண்டும். இற்தக்தகல்னரம் இண 

தொண்தரடுகபறன் றகபர கரரக அகந்றதந்ண. 

ஆணரல், அந் இண தொண்தரட்டுக் கூதகள் இன்தம் 

அடிப்தடிரரன் உள்பண. இந் தொண்தரடுககப ரம் 

லக்கரல் றர்கரனத்கப் தற்நறச் சரறரகத் றட்டறட 

தொடிரது. இதுர கடந்கரன அதததொரகும். இண 

தொண்தரட்டின் கரரக வ்பவு தத்கத்ம் வ்பவு 

ணற உறர்ககபத்ம் இந்றதக்கறன்ரநரம் ன்த 

கக்கறட்டரல், இன் தததறகப் தைரறந்துதகரள்பனரம். 

கரங்ககபச் தசரல்லி எதர்லது எதர் 

ததரதப்தைக்ககபச் சுத்ற, எதகதரதர் குற்நம்சரட்டி 

இந்ப் தறக்ககத் லர்க்க தொடிரது. வீட்டிலிதந்து தபறர 

ரதரகும்ரதரது றதம்தவும் வீட்டுக்குப் தரதுகரப்தரக 

தொடித்ர? ன்ந சந்ரகம் இதந் கரனம் என்நறதந்து. 

அக ரம் றகணறல் கத்றதந்ரல் இந்ப் தறச்சறகணக 

இன்தம் இலத்டிக்கரட்ரடரம். தறச்சறகணகபறன் 

த்றறலும் தொண்தரடுகபறன் த்றறலும் ரம் ந் 

தொன்ரணற்நத்கத்ம் இனகுரக ட்டிறட தொடிரது. ந் 

ன்கரண இனக்ககத்ம் இனகுரக ட்டிறட தொடிரது. 

“சரண் ந தொம் சதக்குது ரதரன” ன்தரர்கள். 

அகப்ரதரன து றட்டங்கபறன் தொன்ரணற்நத்கப் 

தறச்சறகணகபறன் லறம் கலர இநக்கறறடும். ணரரன் 

ரங்கள் அசரங்கத்துடன் இகந்து றன்நரலும் 

தறச்சறகணகலக்கரண லர்கர லித்தத்ற தகறன்ரநரம். 

த்கக அதறறதத்றப் தறககபச் தசய்ரலும் அக 

ல்னரம் றந்ரணகரக அகத்ர? ன்ந ரகள்ற 

க்கபறடம் உள்பது. இற்குக் கரம் லண்டும் அகறற்ந 

கரனம் என்த உதரகுர? லர்க்கப்தடர தறச்சறகணகள் 

றர்கரனத்றல் வ்ரநரண றகபவுககப ற்தடுத்தும்? ன்ந 

ரகள்றகள் க்கபறன் ணறல் உள்பண.  தறச்சறகணககப ரம் 

லர்க்கரல் கத்றதப்ரதரரணரல் அக கத்துக்தகரண்ரட 

தபறச்சக்றகள் து ரட்டில் தோக்கக தகக்கும். இக 

ரங்கள் இன்த கடதொகநறல் கரண்கறன்ரநரம். கடந் 

கரனத்றல் டந்தும் இதுரன். தபறச்சக்றகள் இனங்ககறல் 

கனதௌடு தசய்ற்கரண ரய்ப்கத ரங்கரப 

ங்கறறதந்ரரம் இப்ததரலதும் இதுரன் டக்கறன்நது. 

இந் றகனக ரநரண்டும்.  

இன்த த்த்ம் தொடிந்ரலும் த்த்கரன டடிக்கககள் 

உதரக்கற ததக்கடிகபறலிதந்து ம்ரல் லப 

தொடிறல்கன. அந் அறவுகள் ங்ககப இன்தம் தன 

கரனத்துக்கு ததக்கடிக்குள்பரக்கும். இந் வு தசனவுத் 

றட்டத்றல் எத குநறப்தறட்ட தரகக றற எதுக்கலடும் அற்கரண 

கரறசகணத்ம் த்த்கரன டடிக்கககபறன் றகபவுகலக் 

கரகர ஆகும். அகப்ரதரன சர்ரச அங்கறல் றனவும் 

இனங்கக தரடர்தரண ததக்கடி றகனத்ம் த்த்த்றன் 

றகபவுகரப! இனங்கககப் தற்நற இன்கந 

அதறப்தறரங்கலம் அலத்ங்கலம்கூட த்த்கரன 

றகழ்வுகபறன் றகபவுகரப ன்தக ரம் தக்க தொடிரது. 

ணரரன் ரன் இந் அகறரன லண்டும் லண்டும் இந் 

றடத்க அலத்றக் கூநறதகறரநன். றகனரண அகறத் 

லர்தரன்கந ட்டுர ரட்டின் அதறறதத்றக்கும் 

ல்லிக்கத்துக்கும் அடிப்தகடரக அகத்ம் ன்த ரன் 

கூதகறரநன்.  

தகப தறறச் சதரரகர் அர்கரப, ரட்டின் 

அதறறதத்றக்கும் தொன்ரணற்நத்துக்கும் ரய்ப்தைக்ககப 

ங்கும் ககறல் தூரரக்ரகரடு ல்னதரத வு 

தசனவுத்றட்டம் உதரக்கப்தட்டுள்பது. இணப்தறச்சறகணறன் 

லர்க தொன்கர்த்துற்கரகவும் ல்லிக்க 

ஆகக்குலறன் தரறந்துகககப கடதொகநப்தடுத்து 

ற்கரண ற்தரடுகலக்கரகவும் றற எதுக்கப்தட்டுள்பது. 
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அசரங்கம் அகறக்கரண றரசட கணத்கக் 

தகரண்டிதக்கறநது ன்தக இது தபறப்தடுத்துகறநது. 

அதறறதத்ற டடிக்ககறல் ல்லிக்கச் தசற்தரடும் ஏர் 

அங்கர! அது எத தொக்கறரண தகுற ன்தக அசரங்கம் 

ன்தகட சறந்கணறல் தகரண்டுள்பது ன்தற்கு இது ஏர் 

டுத்துக்கரட்டரகும். இது ல்னதரத டடிக்ககதன்தது 

ன்தகட அரணறப்தரகும். சறததரன்கறண க்கபறன் 

னன்ககபக் கணறக்கும் அரரத்றல், அர்கலகட 

ணங்ககபத் றதப்றபறக்கும் றத்றல் ரத 

தொற்தடும்ரதரர ரட்டில் உதறத்ன்க உதரகும். 

அப்ரதரதுரன் ம்ரல் றர்தரர்க்கப்தடுகறன்ந 

சரகரத்தும் ற்தடும். ரம் றதம்தைகறன்ந அகடவுகள் 

ய்ப்தடரண்டுரணரல், அற்கரண அடிப்தகடககப 

தொலில் உதரக்க ரண்டும். அப்ரதரதுரன் து ரட்கட 

தொலகரண உதறத்ன்கக்கு ம்ரல் தகரண்டுதசல்ன 

தொடித்ம். அக றந் அகறறணரரனர உதரக்கனரம்.  

ற்ரதரது 13ஆது றதத்ச் சட்டத்க லக்குது 

தரடர்தரகப் ரதசப்தடுகறநது. இற்குப் தறனரக 19ஆது 

றதத்ச் சட்டத்க உதரக்குகப் தற்நறத்ம் 

ஆரனரசறக்கப்தடுகறநது. லண்டகரனரக அசறல் லர்வுக்கரகப் 

ரதரரடி க்கள், 13ஆது றதத்ச் சட்டத்றலிதந்து 

தடிப்தடிரகத் ங்கலகட அசறல் உரறகககபப் 

ததநனரதன்ந ம்தறக்ககரரடு கரத்றதக்கறன்நணர். 

ங்கபறன் உறர்ககப, உடகககபதல்னரம் இந் 

றகனறல் ல்னதரத அசறல் லர்வு கறகடக்குதன்ந 

ம்தறக்ககத்டன் இதக்கும் க்கலக்கு 13ஆது றதத்ச் 

சட்டத்க லக்குரக ந்துள்ப தசய்றகள் 

அம்தறக்கககர உதரக்கறத்ள்பண. குநறப்தரக, இந்ச் 

தசய்றகள் றழ், தொஸ்லிம் க்கபறடத்றல் தற்நரண 

றகனக உதரக்கறத்ள்பண. இது அசரங்கத்றன்லரண 

அர்கபது ல்தனண்த்கப் தரறப்தகட கக்கும் எத 

டடிக்ககதன்ரந அர்கள் கததுகறன்நரர்கள். 

ங்கலகட றகனப்தரடும் இதுரன். 13ஆது 

றதத்த்றலிதந்து தொன்தசல்ரரம் ன்ரந ரம் தசரல்லி 

தகறரநரம்.  

ரம் அகறக ரரக்கற சறந்கணறல் க்ககப 

பர்த்தடுக்க ரண்டும். அற்கரண அடிப்தகடககப 

உதரக்க ரண்டும். தொக்கறரக க்கலக்கு ரம் 

ம்தறக்ககதட்ட ரண்டும். தரதட்சற்ந ஆட்சற ன்ந 

ககறல், உண்கரண லர்வும் சத்துரண உரறககலம் 

இந் அசரங்கத்ரல் ங்கப்தடுதன்த றகணக்கக் 

கூடிரக அந் ம்தறக்கக அக ரண்டும். 

அதறறதத்றக ட்டுற்குக் கரன றர்ம் 

தசய்ப்தட்டுள்பகப்ரதரன அகறத் லர்க ட்டுற்கும் 

எத கரன ல்கனக குத்துச் தசற்தடரண்டிது 

அசறரகும். க்கள் ங்கள் கடந் கரனத்றன் கசப்தரண 

அததங்கரபரடுரன் இன்தம் உள்பணர். கடந் கரனத்றன் 

ம்தறக்ககதௌணங்கள் அர்ககபறட்டு இன்ணதொம் 

லங்கறல்கன. இங்ரக ரன் றழ், தொஸ்லிம் க்கபறன் 

ண்ப்தரடுககபர அலத்றக் கூதகறரநன். ததரதப்தைள்ப, 

ம்தறக்ககத்ள்ப ஏர் அசரங்கம் ன்ந ககறல் சறததரன்க 

க்கபறடதொள்ப இந் ம்தறக்ககதௌணத்க லக்க ரண்டும். 

இன்த தரரற சரனரக இதப்தது, சதோகங்கலக்கறகடறனரண 

இகடதபறககபக் குகநத்து ம்தறக்கககத்ம் 

தைரறந்துர்கத்ம் ல்லிக்கத்கத்ம் ற்தடுத்தும் கரரறர! 

கட்டிதலப்தரண்டி றக தொக்கறரண தைணர்றர்ரப் 

தறரக இகணர ரன் கததுகறரநன். அதறறதத்ற 

தசய்ரண்டி தொக்கறரண தறரகவும் இதுர 

உள்பதன்தது ன்தகட ம்தறக்ககரகும். அதறறதத்றத்ம் 

அகறத்ம் என்தடதணரன்த சம்தந்ப்தட்டது; என்தட 

தணரன்த தறன்ணறப் தறகந்து. இண்கடத்ம் ரம் 

தவ்ரநரகப் தரர்க்கவும் தொடிரது, அணுகவும் தொடிரது 

ன்தகர ரன் இங்கு லித்தத்துகறன்ரநன்.  

தகப தறறச் சதரரகர் அர்கரப, இந்ச் 

சந்ர்ப்தறரன ரன் இன்தணரத றடத்கத்ம் இந் 

ன்நறரன கூந றதம்தைகறரநன். எத ரட்டில் ஜணரகத்றன் 

உதறப்தரரட ல்னரற்கநத்ம் றர்ம் தசய்க்கூடிது. 

அந் ககறல், ஜணரகத்கப் தனப்தடுத்துறல் 

அகணத்துத் ப்தறணதக்கும் தங்கு இதக்கறநது; ட்டிக்கறக்க 

தொடிர ததரதப்தறதக்கறநது. எவ்தரத சதோகத்றணதம் 

றகப்ததரற றகனகக் தகரடுத்ர ரதரக தொடிவுக்குக் 

தகரண்டுந்துள்பணர். இந்ப் ரதரரறன் தொடிவு ன்தது 

ல்னணற்நறன் ஆம்தரக அகரண்டுர ற, அது 

தனற்நறன் சலறவுக்குக் கரரக அகந்துறடக்கூடரது. 

இன்த ஜணரக றலறங்கள் ரலும் சலறந்து தசல்லும் 

றகனகர கரப்தடுகறன்நது. எவ்தரத ப்தறன் 

அசறல் இனரதங்கள் அந்ந்த் ப்தறன் ரரக்கரக 

இதக்கனரம். ஆணரல், அற்தக்கரண தநறதொகநகபறன் 

அடிப்தகடறல் அக அக ரண்டும். அதுர 

ஜணரகத்கப் தனப்தடுத்தும் எலங்கரகும். இறல் ந்ச் 

சக்றகள் நறகத்ரலும் அக கண்டணத்துக்குரறர! 

இல்கனதணறல், து ரட்டுக்கு ஜணரக ததக்கடிர 

ற்தடும். ரம் து அத்றரசறப் தறகபறல் என்நரக 

ஜணரக ரம்தரட்கடப் தற்நறத்ம் சறந்றக்க ரண்டும். அக 

லுப்தடுத்துற்கரண டடிக்ககககப ரற்தகரள்பவும் 

ரண்டும். இது எத கூட்டுப்ததரதப்தை ன்தக 

உர்ந்துதகரள்ப ரண்டும். ல்ன தொற்சறகலக்கரக 

என்நறகந்துறற்தது அசறரணது. அறரன 

றர்த்ப்தைகள், ஆலம்ப்தைகள் ன்ந ரதங்கள் 

ரகறல்கன. க்கலக்கரக, அர்கலகட 

ன்ககலக்கரக, ரட்டுக்கரக, ரட்டின் அகறக்கும் 

தொன்ரணற்நத்துக்குரக ன்ந உர்வு இதந்ரரன ரதரதும். 

ல்னரத் ப்தறணகத்ம் என்நறகக்கும் தைள்பற அதுரன்! 

ணர, ரன் இங்கு லண்டும் அலத்றக்கூந றதம்தைது, 

வு தசனவுத் றட்டத்றன்லரண து கணம் ன்தது து 

ரட்கட அகறரண றறல் தொன்ரணற்தகக் குநறத்துச் 

சறந்றப்தரகர அகரண்டும் ன்தகத்ரன்.  

தகப தறறச் சதரரகர் அர்கரப, க்கபறன் 

ரழ்க்ககறல் ற்தடுகறன்ந தொன்ரணற்நர ரட்டின் 

தொன்ரணற்நரகும். க்கபறன் ணங்கபறல் ற்தடுகறன்ந 

கறழ்ச்சறத்ம் ம்தறக்ககத்ர ரட்டின் கலர்த்றரகும். அந்க் 

கலர்த்றக ட்டுதும் அக ற்தடுத்துதும் ஏர் ஆட்சறறன் 

கத்துரகும். அந் கத்துத்க யறந் சறந்கண 

உதரக்கரண்டும் ன்த இந் அகறரன 

ரகட்டுக்தகரண்டு, ன்தகட உகக றகநவு 

தசய்கறன்ரநன். ன்நற, க்கம். 

 
[தற.த. 12.05] 

 

ගු රිවළඩ් බදියුදී්ද මශතළ (කර්මළ්දත ශළ ලළණිජ ක යුුර 

අමළතයුරමළ) 
(ரண்தைறகு நறமரட் தறத்லன் - ககத்தரறல், ரறத 

அலுல்கள் அகச்சர்) 

(The Hon. Risad Badhiutheen - Minister of Industry and 

Commerce) 
தகப தறறச் சதரரகர் அர்கரப, ரகு ஜணரறதற 

யறந் ரஜதக்ஷ அர்கபறணரல் சர்ப்தறக்கப்தட்ட வு 

தசனவுத் றட்டத்றன்லரண றரத்றரன கனந்துதகரண்டு 

ரதசுற்கு ணக்குச் சந்ர்ப்தம் ந்கக்கு ன்நறகத் 

தரறறத்துக்தகரள்கறன்ரநன். இந் வு தசனவுத்றட்டம் 

தறரணரக சதோக, ததரதபரர அதறறதத்றகத்ம் நற 

க்கலக்கு றரத்கத்ம் தொன்கண வு 

தசனவுத்றட்டங்கபறல் தொன்கக்கப்தட்ட தன ரரசகணககப 

லுப்தடுத்துற்கரண தொன்தரறவுககபத்ம் தகரண்டுள்ப 
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ரக அகந்துள்பக ரன் ரற்கறன்ரநன். இந் வு 

தசனவுத்றட்டதொம் ற்தற தரகத்ம் சறநற ற்தம் 

டுத் தரறல்தொற்சறத் துகநககப லுப்தடுத்ற, 

உள்ரட்டு உற்தத்றகத்ம் அறகரறக்கக்கூடி 

தொன்தரறவுககப உள்படக்கறரக அகந்துள்பது. சறநற 

ற்தம் டுத் தரறல்தொற்சறகள் து ரட்டின் 

ததரதபரரத்றன் தொதுதகலும்தரக இதப்ததுடன், அக 

து இநக்குறச் தசனறணத்கக் குகநப்தற்கும் துரக 

உள்பண.  

ரகு ஜணரறதற அர்கபறன் தொனரது தறக் 

கரனத்றல் இந் ரட்டில் தைகரரடிப்ரதரறதந் 

தங்கரம் தொற்நரக எறக்கப்தட்டது. அரரதரன, அது 

இண்டரது தறக்கரனம் ரட்டின் ததரதபரரத்க 

அதறறதத்ற தசய்து, இனங்கககத் தற்கரசறரறன் த்ற 

ர்த்க றகனரகவும் ஆசறரறன் அறசரகவும் 

உதரக்குதன்ந தசற்தரடுகலக்கு அர்ப்தறக்கப் 

தட்டுள்பது. அகண அகடத்ம் ககறல் உதரக்கப்தட்ட 

ரகர ரன் இந் வு தசனவுத் றட்டத்கப் 

தரர்க்கறன்ரநன். இந்த் றட்டத்றன் ரரசகணகள், சறநற 

ற்தம் டுத்த் தரறல்தொற்சறரபர்ககபத்ம் றசரத் 

துகநகத்ம் ரறகன உற்தத்றத் துகநகத்ம் 

என்தடதணரன்த இகத்துப் ததரதபரரத்க 

அதறறதத்ற தசய்ரக அகந்துள்பண. தகப சுந்றன் 

அர்கள், இச்சகதறரன ரகு ஜணரறதற அர்கள் 

றறகச்சுப் ததரதப்கத கறத்துதது ததரதத்ரண 

ல்ன ணக் கூநறரரடு, தரரலன்நத்துக்கு அரறணரல் 

ததரதப்தைக்கூநதொடிரது ன்தம் சுட்டிக்கரட்டிணரர். ஆணரல், 

எத ரட்டின் பர்ச்சறக்கு, றறத்துகந ங்கும் தங்கு றகவும் 

தொக்கறரணரகும். ரட்டின் ததரதபரரம் பர்ற்கும் 

அக றநம்தடப் ரதணுற்கும் றறத்துகநறன் 

தசற்தரடுகள் தொக்கற கரரக அககறன்நண. இந் 

அடிப்தகடறல் து ரட்டின் ததரதபரரத்க பர்த்து, 

க்கபறன் ரழ்க்ககத் த்க ரம்தடுத்துற்கு 

றறத்துகநக ரகு ஜணரறதற அர்கள் ம்சம் 

கத்றதப்தறல் தநரன்தம் இல்கனதன்ரந ரன் 

கததுகறன்ரநன்.  

யறந் சறந்கணறன்கலழ் தறரரறக்கப்தட்டுள்ப 

ததரதபரரக் தகரள்கககள் இந் ரட்டுக்கு 

ன்கதப்தக ரங்கள் கரக்கூடிரக உள்பது. இந் 

வு தசனவுத் றட்டத்றல் கூநப்தட்டுள்ப ரரசகணககப 

ரரக்குறடத்து, அக இனங்ககறன் கறரற, சதோக, 

ததரதபரர றகனகககப ரம்தடுத்துரக உள்பரரடு, 

ககத்தரறல் ற்தம் ற்தற அதறறதத்றக்குக் கறசரண 

அபறல் ஊக்கபறக்கக்கூடிரகவும் அகந்துள்பண. 

ரண்தைறகு ததவல் ரஜதக்ஷ அர்கள் ரட்டின் 

ததரதபரரத்க பர்ப்தற்கும் க்கபறன் ரழ்க்ககத் 

த்க ரம்தடுத்துற்கும் தல்ரததட்ட அதறறதத்றத் 

றட்டங்ககபத் ரரறத்துச் தசற்தடுத்ற தகறன்நரர். அந்ச் 

தசற்தரடுகபறன் றகபரகர இன்த இனங்ககறன் 

தக றகன 8.9 வீரகக் குகநகடந்துள்பது. இந் 

ரட்டு க்கபறன் ரழ்ரரம் அறகரறத்து அத்துடன் 

ததரதபரர பர்ச்சறககபக் கரணும்ததரதட்ரட தன 

தொன்ரணற்நத் றட்டங்ககபச் தசற்தடுத்தும் ரரக்கத்துடன் 

'றறதகு' தசற்நறட்டத்க தொன்தணடுத்துச் தசல்ற்கு 

ரண்தைறகு ததவல் ரஜதக்ஷ அர்கள் தொல 

அர்ப்தறப்தைடன் தசற்தட்டு தகறன்நரர். 'றறதகு' 

றட்டம் அதொல்தடுத்ப்தட்டுச் தசற்தடுரறன் ரட்டில் 

தகறகன எறந்து க்கள் ன்ணறகநவு அகடந்து 

ணகறழ்ச்சறத்டன் ரக்கூடி சூழ்றகன ற்தடுதன்த 

றர்தரர்க்கப்தடுகறநது.  

ரண்தைறகு ததவல் ரஜதக்ஷ அர்கள் ட ரகர 

லள்குடிரற்நம், அதறறதத்ற ற்தம் தரதுகரப்தைக்கரண 
ஜணரறதற தசனறறன் கனர் ன்ந ரலறறல் 

டரகரத்றன் அதறறதத்றக்கு அரது உகத்து 

தக இந்ச் சகதறரன ரன் ன்நறத்ர்வுடன் கூந 

றதம்தைகறன்ரநன். ட ரகரத்றல் 'டக்கறன் சந்ம்' 

தசற்நறட்டத்றன்கலழ் தரககள் தசப்தணறடப்தட்டும் 

கல்லூரறகள் தைணகக்கப்தட்டும் கத்றசரகனகள் 

சலர்தசய்ப்தட்டும் தரனங்கள் றர்ரறக்கப்தட்டும் றன்சரம் 

ங்கப்தட்டும் தனதுகநகலம் அதறறதத்ற  தசய்ப்தட்டு 

தகறன்நது. 2009ஆம் ஆண்டு ர ரத்றல் இடம்ததர்ந் 

தோன்த இனட்சத்துக்கும் அறகரண க்கள் இன்த அர்கபறன் 

தசரந் இடங்கபறரனர அல்னது சற்த அதகறலுள்ப 

இடங்கபறரனர லள்குடிர்த்ப்தட்டிதக்கறநரர்கள்.  இற்கு   

ஜணரறதற தசனறறன் கனர் ன்ந ககறல் 

ரண்தைறகு ததவல் ரஜதக்ஷ அர்கபறன் தங்கபறப்கத ரம் 

ன்தம் நக்க தொடிரது.    

உனகபறல் ததரதபரர பர்ச்சற தரடர்ந்தும் ந் 

றகனறரன இதந்துதகறநது. குநறப்தரக, க்கற 

அதரறக்கரறலும் ரரப்தற தணறகணச் ரசர்ந் 

ரடுகபறலும் ததரதபரர பர்ச்சற றகன றகவும் ந் 

றகனறல் கரப்தடுகறன்நகரல், து ற்தறகலக்கு 

இந்ச் சூழ்றகன சரல்றக்கரக அகந்துள்பதுடன், து 

கண ற்தறச் சந்ககபரண சலணர, இந்றர ஆகற 

ரடுககபத்ம் அது தரறத்துள்பது. கரனறகன ரற்நங்கலம் 

து ற்தறச் சந்க ற்தம் உவுப் தரதுகரப்தை 

றறரரகத்துக்குப் தரறப்கத ற்தடுத்துகறன்நண. சர்ரச 

ர றறத்றணரல் தபறறடப்தட்ட ரரற்ந 

அநறக்ககரணது, 2013ஆம் ஆண்டு உனகப் ததரதபரரம் 

ந்கறறரன பர்ச்சறகடத்தணச் சுட்டிக்கரட்டுகறநது. 

னர லட்சற ததற்த ந் ததரதபரர றகனத்ம் 

இப்ததரலது தனவீணகடந்துதகரண்ரட தகறன்நது. 

அதறறதத்றகடந் ரடுகபறன் ததரதபரர றகன றகவும் 

ந்றகனறல் கரப்தடுரல் ரகனரய்ப்தறன்கத்ம் 

அறகரறத்துள்பது. அந் ரடுகபறல் தொன்தை லுரண 

றகனறலிதந் ததரதபரர பர்ச்சற, இப்ரதரது 

தரய்வுத்ன்கத்கடரகக் கரப்தடுகறன்நது. சர்ரச 

ர றறம் 2013ஆம் ஆண்டுக்கரண ததரதபரர 

பர்ச்சற தற்நற றர்வு கூநலில், அதறறதத்றகடந் 

ரடுகபறன் பர்ச்சறரணது 2வீத்றலிதந்து1.5 வீரகக் 

குகநத்தன்தம் அதறறதத்றகடந்து தம் ரடுகபறன் 

பர்ச்சறரணது 6 வீத்றலிதந்து 5.6 வீரகக் 

குகநகடத்தன்தம் குநறப்தறட்டுள்பது. 

இநக்குற தசய்ப்தடும் ததரதட்கலக்குப் தறனரக 

உள்ரட்டில் உற்தத்றக அறகரறக்க ரண்டுதன்ந 

அசரங்கத்றன் தகரள்கக தற்நறகடந்துள்பதன்ரந ரன் 

இங்கு கூந றதம்தைகறன்ரநன்.  2013ஆம் ஆண்டுக்கரண வு 

தசனவுத் றட்ட உகறல், ரகு ஜணரறதற அர்கள் து 

ரடு இப்ரதரது அரறசறக இநக்குற தசய்றல்கன ன்த 

கூநற அரரகப, சுற்தனரப் தறகபறணதும் ரஜந்ற 

சதோகத்றணரறணதும் ரககலக்கரகர அது இநக்குற 

தசய்ப்தடுரகக் கூநறத்ள்பரர். இந் ரட்டின் ரககப் 

தர்த்ற தசய்க்கூடி ககறல் ரசரபத்றணதும் உலந்றணதும் 

உற்தத்ற அறகரறத்துள்பது. இநக்குறக்குப் தறனரக உள்லர் 

உற்தத்றககப அறகரறக்கும் ரரக்கத்துடன் றசர 

உற்தத்றகலக்குக் கர்ச்சறகரண ட்டத்றல் றகனகள் 

ரதப்தட்டு தகறன்நண. கறரனரவுக்கு  28-30 தௐதரய் 

கறதந் தல்லுக்கரண ற்ரதரக உத்ர 

றகனரணது, றர்தம் தததம்ரதரக தற்தசய்ககக்கு 
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கறரனரவுக்கு 32-35 தௐதரய் க  அறகரறக்கப்தட்டுள்பகத்ம் 

இற்ககப் தசகபகப் தன்தடுத்றப் தறரறடப்தடும் எத 

கறரனர தல்லுக்கு 40 தௐதரய் உத்ர றகன 

றர்றக்கப்தட்டிதப்ததும் றகவும் தச்சத்க்க 

தொன்தரறரகும்.   

இந் வு தசனவுத் றட்டத்றல் ககத்நற 

தசவுத்துகநக ரம்தடுத்துற்கரண ற்தரடுகள் தற்நறக் 

குநறப்தறடப்தட்டுள்பகக ரன் ததரறதும் ரற்கறன்ரநன். 

ணது அகச்சறணரல் இந் ஆண்டு ஜணரற ரத்றல் 

ரதறக்கப்தட்ட ககத்நற தசவுத்துகநச் தசனற அணது 

ரரக்கங்ககப றகநரற்தற்கு இந் தொன்தரறவுகள் 

உததுகரக இதக்குதணவும் ரன் கததுகறன்ரநன்.  

இனங்ககறன் ற்தறறல், ககத்நற தசவு உற்தத்றகள் 

கறசரண தங்கபறப்கதச் தசய்கறன்நண. ககத்நற 

தசவுத்துகநக ரம்தடுத்துன்தோனம் ரங்கள் சர்ரச 

சந்ககபறல் து உற்தத்றககபச் சந்கப்தடுத்துற்கு 

றகுப்ததுடன், அகண வீணப்தடுத்ற இகபஞர், 

த்றககப ஈடுதடுத்துற்கும் றசகக்குதண ரன் 

ம்தைகறன்ரநன். ணது அகச்சரணது USAID, ரசற 

தொற்சறகள் அதறறதத்ற அறகரசகத, தரநட்டு 

தல்ககனக்ககம், இனங்கக ற்தற அதறறதத்றச் சகத, 

தைடகத் றகக்கபம், இனங்கக தைடககள் ற்தம் 

ஆகடகள் றதணம் ன்தற்ரநரடும் ணறரர் ககத்நற 
தசவுத்துகநப் தறறறறகலடதம் இகந்து ககத்நற 

தசவுத்துகநக ரம்தடுத்துற்கரண றட்டங்ககப 

ரற்தகரண்டுள்பது.  

து ரட்டில் உற்தத்றரகும் ககத்நற தசவுப் 

ததரதட்கள் இத்ரலி, ரகனலவு, ரஜர்ணற, தறரன்ஸ், க்கற 

இரச்சறம், ரய்னரந்து, தர்னரந்து, ரரர்ர ஆகற 

ரடுகலக்கு ற்தற தசய்ப்தடுகறன்நண. ணது அகச்சறன் 

கலலள்ப ற்தற அதறறதத்றச் சகதறணரல் 

அபறக்கப்தட்டுள்ப வுகபறன் தறகரம், 2009ஆம் ஆண்டு 

0.9றல்லின் தடரனரக இதந் ககத்தரறல் தசவு 

ற்தற தரணம், 2011இல் 1.1 றல்லின் தடரனரக 

அறகரறத்றதந்து. இந் ற்தற 2015இல் 2.4 றல்லின் 

தடரனரக அறகரறக்குதண ரன் றர்தரர்க்கறன்ரநன். 

ககத்நற தசவுத்  துகநரணது, அறகரண தரறல் 

ரய்ப்தைககப ங்குகறன்ந அரரகப, றன்சரத்கத்ம் 

கண தன்த ததரதட்ககபத்ம் குகநரகர 

தகர்கறன்நது. ற்ரதரது இனங்ககறல் 511 ககத்நற தசவு 

றகனங்கள் இதப்ததுடன், 2,971 தசரபர்கள் ககத்நற 

தசவு உற்தத்றறல் ஈடுதட்டுள்பணர். அத்துடன், ணறரர் 

துகநறணதம் கூட்டுநவுத் துகநறணதம் தன ககத்நற தசவு 

ஆகனககப டத்ற தகறன்நணர். இனங்ககறல் டரல், 

ரல் ற்தம் த்ற ரகரங்கபறல் ககத்நற தசவுதோனம் 

தததபவு உற்தத்றகள் ததநப்தட்டு தகறன்நண. கறக்கு 

ரகரம் ககத்நற தசவுக்குப் தைகழ்ததற்நரக 

இதந்ரதரறலும், 2004ஆம் ஆண்டு இடம்ததற்ந சுணரறப் 

ரதகனறன் அறறணரல் இத்துகநக்குப் தததஞ்ரசம் 

ற்தட்டுள்பது. ணறதம், அங்கு ககத்நற தசவு சறநறது 

சறநறரக பர்ச்சறகடந்து தகக் கரதொடிகறன்நது. 

அற்கரக ங்கலகட அகச்சு றரசட ரகனத்றட்டத்க  

தொன்தணடுத்து தகறன்நது.   

ககத்நற தசவுத்துகநகப் ரதரன்த  ரசகன ற்தம் 

ஆகடற உற்தத்றத் துகநக்கும் தைத்துறபறத்து, 

அற்கநத்ம்  றரறவுதடுத்துற்கு ரம் லர்ரணறத்துள்ரபரம். 

கடந் 21 ஆண்டுகபரக ணது அகச்சறன் 

ரற்தரர்கறன்கலழ் டத்ப்தட்டு ந் 'ன்சலு' ரசற 

ககத்நற ததரதட்கரட்சறறல் இந் தடம் கண தசவு 

றடங்ககபத்ம் உள்படக்குற்கு  டடிக்கக 

டுத்துள்ரபன். அந்ககறல், றர்தம் டிசம்தர் ரத்றல் 

22து 'ன்சலு' ததரதட்கரட்சற தண்டரரக்க ஞரதகரர்த் 

சர்ரச ரரட்டு ண்டதத்றல் கடதததம்ரதரது 

அற்கநக் கரக்கூடிரக இதக்கும்.  

2013ஆம் ஆண்டுக்கரண வு தசனவுத் றட்டத்றல் 

தரணரககன, அம்தரகந, வுணறர ஆகற தறரசங்கபறல் 

இநப்தர்ப் தறர்ச்தசய்ககக ரலும் றரறவுதடுத்துற்கு 

தொன்கக்கப்தட்டுள்ப ரரசகணக ரன் கறழ்ச்சறத்டன் 

ரற்ததுடன், இது இந் ரட்டங்கபறலுள்ப சறத 

உற்தத்றரபர்கலக்கு ஊக்குறப்கத அபறக்குதணவும் 

கததுகறன்ரநன். ணது அகச்சு இநப்தர் உற்தத்றக 

அறகரறப்தற்கும் இநப்தர் ற்தறக ஊக்குறப்தற்கும் 

டடிக்ககககப ரற்தகரண்டு தகறன்நது. அத்துடன், 

இநப்தர் உற்தத்ற அபறகணத் ரசற ட்டத்றல் 

அபறடுற்கரண தொற்சறறகண தொன்தொகநரக  

ரற்தகரண்டுள்பரரடு, அந் உற்தத்றத் துகநக்குத் 

ரகரண ரண இநப்தர் தரறரசரகண றகனங்ககபத் 

ரதறப்தற்கும் தொற்சறதடுத்து தகறன்நது. அந்ககறரன 

2022ஆம் ஆண்டபறல் இநப்தர் ற்தற 4 தறல்லின் 

தடரனக அகடத்தண றர்தரர்க்கப்தடுகறன்நது. இனங்கக, 

இற்கக இநப்தர் உற்தத்றறல் உனகறல் 7ஆம் இடத்றல் 

உள்பது. இனங்ககறல் உற்தத்ற தசய்ப்தடும் இநப்தர் 

ததரதட்கள் ரரப்தர ற்தம் க்கற அதரறக்க ரட்டுச் 

சந்ககலக்கு ற்தற தசய்ப்தடுகறன்நண. இக சர்ரச 

த்துக்கு ற்நரகரத்ள்பண. 2011ஆம் ஆண்டில் இநப்தர் 

ற்தம் இநப்தர் உற்தத்றப் ததரதட்கபறன் ற்தறதோனம் 1.1 

தறல்லின் தடரனர் தரணரகக் கறகடத்துள்பது. 

இனங்ககறன் ற்தறறல் இநப்ததம் இநப்தர் 

ததரதட்கலம் 10.4 வீரக உள்பதுடன், ற்தறறல் 3ஆம் 

இடத்கத்ம் கறக்கறன்நது. இனங்ககறல் 1,25,000 

தயக்டர் றனப்தப்தறல் இநப்தர் தறர்ச்தசய்கக 

ரற்தகரள்பப்தடுகறநது. அன்தோனம், ஆண்டுக்கு 1,53,000 

தரன்கலக்குக் கூடுனரக இநப்தர் உற்தத்ற 

தசய்ப்தடுகறன்நது. 

இந் வு தசனவுத் றட்டத்றல் கல் 

தரறல்தட்தத்க ரம்தடுத்துற்குச் தசய்ப்தட்டுள்ப 

தொன்தரறறகண ரன் தச்சுகறன்ரநன். அகண 

ரம்தடுத்துன்தோனம் றர்தம் 3 ஆண்டுகபறல் 1,50,000 

ரடித் தரறல் ரய்ப்தைககப ற்தடுத் தொடித்ம். கல் 

தரறல்தட்தத் துகநறணரறன் தரணரற வீத்க 16 

வீத்துக்கு ட்டுப்தடுத்றககத்ம் தரகனத்தரடர்தை, 

'இன்டர்தட்' ரறக்கட்டங்ககப 20 வீத்றலிதந்து  10 

வீத்றற்குக் குகநத்ககத்ம் ரன் ரற்கறன்ரநன். 

தகப தறறச் சதரரகர் அர்கரப, உனகப் 

ததரதபரர பர்ச்சற ந் றகனறல் இதக்கறன்நதடிறணரல் 

ற்தறறல் ததரதுரக வீழ்ச்சற கரப்தட்டு தகறன்நது. 

ரரப்தர ற்தம் அதரறக்க ரடுகலக்கரண து ரட்டின் 

ற்தற சற்தக் குகநகடந்துள்பரதரறலும், ரம் து 

ற்தறககப ரத ரடுகலக்கு றரறவுதடுத்துறல் லற 

டடிக்ககககப டுத்து தகறன்ரநரம். ங்கபது 

ற்தறககபப் தரதுகரக்கும் ரரக்குடன் ரங்கள் தன 

தசற்தரடுககப  கடதொகநப்தடுத்ற தகறன்ரநரம். 

ங்கபறன் றர்கரன ற்தற த்க்றகள் தரடர்தரக தொன்ணற 

ர்த்க றதணங்கலடன் ரன் ஆரனரசகணககப டத்ற 
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ந்துள்பதுடன், ங்கபது சந்ககப் தன்தொகப்தடுத்தும் 

ரரக்கத்துடன் ஏர் ஆரனரசகணக் குலகத்ம் 

ரதறத்துள்ரபன். து ற்தறககபப் தன ரடுகலக்கும் 

றரறவுதடுத்தும் ரரக்குடன் ர்த்கத் றகக்கபத்றன் 

ரசகககப றரறவுதடுத்ற, அற்கநத் றநம்தடச் 

தசற்தடுத்துற்கு டடிக்ககககப ரற்தகரண்டு 

தகறன்ரநரம். ரங்கள் ரதறத்துள்ப ஆரனரசகணக் குலறல் 

தன தொக்கற அகச்சுகபறன் தறறறறகலம் றகநரசரற ற்தம் 

ணறரர் துகநகச் ரசர்ந் உதப்தறணர்கலம் அங்கம் 

கறக்கறன்நணர். சந்கப்தடுத்கனப் தன்தொகப்தடுத்தும் 

ஆரனரசகணக் குலறன் கனரகக் ககத்தரறல், ரறத 

அலுல்கள் அகச்சறன் தசனரபர் கடகரற்ததுடன், 

குலறன் எதங்கறகந் தசற்தரட்டுக்கு ர்த்கத் 

றகக்கபதொம் ததரதப்தரக உள்பது. சலணர, தறரசறல், 

தன்ணரதறரறக்கர ற்தம் ஷ்ர ரதரன்ந ரடுகலக்கு து 

ததரதட்ககப ற்தற தசய்து, அங்கு சந்கப்தடுத்தும் 

உத்றககப உதரக்குர இந் ஆரனரசகணக்குலறன் 

தொக்கற தறரகும். இனங்கக ற்ததரலது இந்றர, 

தரகறஸ்ரன் ரதரன்ந ரடுகலடன் தசய்துள்ப ர்த்க 

உடன்தடிக்ககககபத்ம் ஆசற - தசுதறக் ர்த்க 

உடன்தடிக்கக, தற்கரசற சுந்ற ர்த்க தறரச ற்தம் 

தரகரப தொகநக ர்த்கச் தசற்தரடுககபத்ம் இந் 

ஆரனரசகணக்குல லபரய்வு தசய்து தகரண்டிதக்கறன்நது.  

தொன்தொகநரக கடந் தசப்தம்தர் ரத்றல் து 

ரட்டின் தொன்ணற ற்தறரபர்கலடன் ற்தற 

தரடர்தரண தறச்சறகணகலக்குத் லர்வுகரணும்ததரதட்டு 

ரடிரண ஆரனரசகணக் கூட்டங்கள் டத்ப்தட்டண. 

ரங்கள் ற்தறரபர்கபறன் கதத்ங்குக்கு தைத்துறர் 

தகரடுத்ன்தோனம் கடந் தகன ரத்றல் அந்க் கதத்ங்கு 

தற்நறகரக டத்ப்தட்டது. இந்ற ற்தம் சலணச் 

சந்ககலக்கு து ததரதட்கபறன் ற்தறக 

அறகரறப்தற்கரண தொற்சறககப ரங்கள் ரற்தகரண்டு 

தகறன்ரநரம். இன் தறன்ணறறல் இந்ற ர்த்க 

அகச்சர் தகப ஆணந் ர்ர அர்கபறன் 

கனகறனரண இந்ற ர்த்க உர்ட்டப் தறறறறகள் 

குலதரன்த தசன்ந ஆகஸ்ட் ரம் இனங்ககக்கு ந்து தன 

கதத்துப் தரறரற்நங்ககப ரற்தகரண்டது. இந்றர, 

ற்ரதரக ர்த்கப் ரதரக்குவுப் தததறறகண 

2015ஆம் ஆண்டபறல் தத்து தறல்லின் தடரனரக 

அறகரறப்தற்கும் ந்து தறல்லின் தடரனர் தததறரண 

தொலீடுககப இனங்ககறல் தசய்ற்கும் உடன்தட்டுள்பது. 

இது தரடர்தரகப் ததரதபரர அதறறதத்ற அகச்சர் 

ரண்தைறகு ததவல் ரஜதக்ஷ அர்கள் ரற்தகரண்ட 

தொற்சறகலக்கு ரன் ன்நற கூநக் கடகப்தட்டுள்ரபன். 

இந்றர இத தரரற அபறனரண ற்தற உற்தத்ற 

னங்ககப அரது, ரரட்டரர் ரகண உறரறப்தரகங்ககப 

உற்தத்ற தசய்ற்கும் ற்நது தந்து உற்தத்றக 

ரற்தகரள்ற்கும் உடன்தட்டுள்பது. இன்தோனம் து 

ரடு தறரந்ற உற்தத்ற கனகப்தறல் இகற்கு 

றசகக்கப்தட்டுள்பது. ரண்தைறகு அகச்சர் ததவல் 

ரஜதக்ஷ அர்கபறன் தொற்சறறன் றகபரகக் கடந் 

தசப்தம்தர் ரம் இனங்கக ந் இந்ற தசவுத்துகந 

சரர்ந் தறறறறகபறன் குல இந்றரறன் ஆகடறச் 

சந்கக இனங்ககறல் றநந்து றடுற்கு 

உடன்தட்டதுடன் ந்து றல்லின் ற்தற 'ரகரட்டர'க 

ட்டு றல்லிணரக அறகரறப்தற்கும் உடன்தட்டுள்பது. 

இந்றரறலிதந்து இன்ததரத ர்த்க உர்ட்டப் 

தறறறறகள் குலதரன்த அடுத் ரம் றதக்கறன்நது 

ன்தகத்ம் ரன் கறழ்ச்சறத்டன் தரறறத்துக் 

தகரள்கறன்ரநன்.   

சலணரவுடன் து ர்த்கத்க பர்ப்தற்கரண 

தொற்சறகலம் தற்நறபறத்துள்பண ன்தகத்ம் ரன் இங்கு 

கூந றதம்தைகறன்ரநன். 2007ஆம் ஆண்டு தரடக்கம் 2015ஆம் 

ஆண்டு கத்ள்ப கரனப்தகுறறல் சலணரவுடணரண து 

ர்த்கம் 719 வீம் பர்ச்சறகடந்துள்பது. தசன்ந 

தசப்தம்தர் ரத்றல் இனங்கக ந் சலணரறன் உர்ட்டப் 

தறறறறகள் குல, சலணச் சந்கக்கு து ததரதட்ககப 

அதறக்கும் ககறல் ங்கலக்குச் சரர்தரகக் 

கணதடுத்து தரகக் கூநறத்ள்பது. இனங்ககறன் 

ற்தறச் சதோகத்றன் சரர்தறல் ங்கபது ததரதட்கபது 

ற்தறக இந்றரவுக்கும் சலணரவுக்கும் அறகரறப்தற்கு 

ஆபறத்கக்கு ரன் இவ்றத ரடுகலக்கும் ன்நற கூநக் 

கடகப்தட்டுள்ரபன். ரம் தறரந்ற ற்தம் தல்ப்தட்ட 

ரலறறல் ர்த்க தொற்சறககப டுப்தது ட்டுன்நற, குநறத் 

ர்த்கர்கலடன் ரடிப் ரதச்சுரர்த்கககபத்ம் டத்ற 

தகறன்ரநரம். இந் ககறல் இனங்கக-தன் ஆதறரறக்க 

ர்த்கக் கதத்ங்கு, இனங்கக-சறங்கப்தர் ர்த்கக் 

கதத்ங்கு ற்தம் இனங்கக-இந்ற ர்த்கக் கதத்ங்கு 

ஆகறண கடததற்தள்பண. ததரதட்கபறன் ற்தறக 

அறகரறப்ததன்தது எத ணறப்தட்ட றதணதரன்நறணரல் 

ரற்தகரள்பப்தட்டு தற்நறததநக்கூடி றடல்ன. ணர, 

இது தரடர்தரக ரதம் ணது அகச்சும் சகன 

தங்கரபறகபறணதும் எத்துகப்கதக் ரகரறதக்கறன்ரநரம். 

து ததரதபரரம் பர்ற்கு ற்தற றகவும் 

தொக்கறரண கரறகபறல் என்நரகும். இன்த ரங்கள் 

ணறப்தட்ட ற்தம் அசறல் தறச்சறகணககபப் 

தைநந்ள்பறறட்டு ற்தறக அறகரறப்தற்கு 

அர்ப்தறப்தைடன் தசற்தட ரண்டி றகனறல் உள்ரபரம். 

ணர, ரங்கள் ல்ரனரதம் ங்கள் ரட்டு உற்தத்றறன் 

ற்தறக அறகரறப்தற்குச் சகன றகபறலும் 

தொற்சறதடுக்க ரண்டும். அற்கரண ல்ன 

ஆரனரசகணககப ரன் தகப உதப்தறணர்கபறடறதந்து 

றர்தரர்க்கறன்ரநன். 

தரறற்சங்கங்கள், ர்த்கச் சம்ரபணங்கள், அநறஞர்கள், 

றதைர்கள் இன்தம் தனப்தட்டர்கபறன் கதத்துக்ககப 

உள்ரங்கறத்ரன் ரகு ஜணரறதற அர்கள் இந் வு 

தசனவுத் றட்டத்கத் ரரறத்றதக்கறன்நரர். அது ட்டுல்ன, 

இதுகுநறத்து அர் ரட்டின் ல்னரப் தரகங்கலக்கும் 

றஜம்தசய்து ல்னரத் தரறற் சங்கங்ககபத்ம் அகத்துப் 

ரதசறறதக்கறன்நரர். அத்துடன், இது சம்தந்ரகப் 

தரரலன்ந உதப்தறணர்கள், தறற அகச்சர்கள், ற்தம் 

அகச்சர்கள் ன்த அகணதடதம் தல்ரத 

கனந்துகரடல்ககபத்ம் டத்றறதக்கறநரர். இந் வு 

தசனவுத் றட்டத்கச் சர்ப்தறப்தறல் றகநரசரறச் தசனரபர் 

கனரறற தே.தற. ஜசுந் அர்கபறன் அர்ப்தறப்கத ரன் 

தரரட்டுகறன்ரநன். அரரதரன, றற அகச்சறன் 

உத்றரரகத்ர்கள் அகணதக்கும் ன்நற 

தரறறத்துக்தகரள்ரரடு, யறந் சறந்கணறன் 

றர்தரர்ப்தைக்ககபப் தர்த்ற தசய்ற்கு இந் வு தசனவுத் 

றட்டம் றசகக்கும் ணவும் கறழ்ச்சறத்டன் கூநற, 

றகடதததகறன்ரநன். ன்நற. 

 
[අ.බහ. 12.21] 

 

ගු  සුනම්ධළ ජී. ජයනවාන මශ කමිය (ඳළර්ලිනම්්දුර ක යුුර 

අමළතයුරමිය) 
(ரண்தைறகு (றதற) சுரர ஜல. ரசண - தரரலன்ந 

அலுல்கள் அகச்சர்) 

(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena - Minister of 

Parliamentary Affairs) 

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි, භහි පද චි පතන ඉදිරි දළක්භ 

අනු අඳ යජශේ 8ළනි අඹ ළඹ ශල්නඹ ඉදිරිඳත් කිරීභ පිළිඵ 
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ඳහර්ලිශේ පතු 

භහ ඳශමුශ පභ අතිරු ජනහධිඳතිතුභහටත්, ඒ ේඵ පධශඹ ප 

 න ය ඳඹක් ථහ ය පන අසථහ රඵහ දීභ ළන  බඵතුභහටත් 

භභ සතුති පත ශනහ.  

 දල තුන ඳභණ හරඹක් තිසශේ අඳ යට ගිරශන තිබූ 

එල්ීමීමඊ ්රසතහදඹ වමුලි පභ තුය ප ශ අශක නහඹතුභහ 

යශට් දළළ පත ීර්ධන ළඩ පිළිශශක් ක්රිඹහත්භ යමි ප 

ජනතහට හිතහමී, ග්රහමීඹ ශොවි ජනතහට විවිධ යප්රහද රඵහ 

ශදන, ඉතහ හර්ථ අඹ ළඹක්  8ළනි යටත් ඉදිරිඳත් ය 

තිශඵනහ.  අද   යශට් ග්රහමීඹ ජනතහ, දිළිඳු ජනතහ ඇතුළු ශඳොදු 

භවත් ජනතහභ ඒ පිළිඵ එතුභහට ව අශක යජඹට ප්රලීහ 

ඳශ යනහ. ශභභ අඹ ළඹ විශලේශඹ පභ ඳසු ගිඹ හරර 

ඳළළති එක්ත් ජහති ඳක් යජඹ ප හශේ විවිධ යටර 

නහඹඹ පශේ අදවස උදවස අයශන ශොශම න්ට ළස අඹ 

ළඹක් ශනොශි.   විශලේශඹ පභ 2013 අඹ ළඹ ස කිරීශේදී 

අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ ෆභ ජන ශොටක්භ ඊට ේඵ පධ ය 

ත්තහ. එතුභහ ග්රහමීඹ භට්ටශේ ජනතහ වමු වුණහ. දිසත්රික් 

ණනහට ශොස ඒ දිසත්රික්ර යහජය නිරධහරි ප, ප්රහශේීලඹ 

ශේලඳහරන නහඹඹ ප වමු ශරහ විශලේශඹ පභ බවු පශේ අදවස 

රඵහ ත්තහ. අභහතයහීල ශල්ේරු ඇතුළු ඒ නිරධහරි ප, 

යහඳහරි ප්රජහ, සශේච්ඡහ ීවිධහන නහඹි ප, ිත්තිඹ 

මිතිර අඹ, විවිධ රැකිඹහර නියුතු අඹ අයලිඹව භ පදියඹට 

 රි ප ය ළහ බවු පශේද අදවස රඵහ ශනි එතුභහ ශභභ අඹ 

ළඹ ස ශශේ.  ශේ අඹ ළඹ විශලේශඹ පභ ජනතහ අදවස භත 

ස ශ අඹ ළඹක් කිඹහ අඳට පිළි පන පුළු ප.  

 රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි, 2013 අඹ ළඹ ස ශශේ 
අයමුණු තුනක් ඉරක් යශනි.  ඳශමුශනි අයමුණ තභි 

අශක යට දිලිඳුඵවි ප ශතොය, ඉවශ භළදි ආදහඹේ රඵන ආර්ථිඹක් 

යහ ශන ඹහභ. ශදළනි අයමුණ අඳ යශට් ආවහය, ජරඹ ව 

ඳරිය සුයක්ිකතඵ ඇති කිරීභ.  තු පළනි අයමුණ ඳර්ශේණ වහ 

තහක්ණ විකරඹට අධයහඳන ක්ශේ්රඹ ප්රශේල කිරීභ. ඒ වහ 

ශභභ අඹ ළශඹ ප විශලේ යප්රහද රඵහ දී තිශඵනහ.  

අඳ ය ශට් ී හය ර්භහ පතඹ දියුණු කිරීභ වහත් ශභභ අඹ 

ළශඹ ප ශඹෝජනහ ඉදිරිඳත් ය තිශඵනහ. ඳසු ගිඹ හරඹ තුශ 

ී හයඹ ප රක් 10ක් ඳභණ අඳ යටට ඳළමිණ තිශඵනහ.  අශක 

යට ශරෝශේ හභහමී යටල් අතයට ශනළල්රහ නිදවශේ 

ඇවිදි පන, විශනෝද ශ පන පුළු ප හතහයණඹ ඇති ය 

තිශඵනහ. ඒ හශේභ ිික ර්භහ පතඹ, ළවිලි ර්භහ පතඹ, ධීය 

ර්භහ පතඹ, ශෞය ක්ශේ්රඹ නීහලීභට ශභභ අඹ ළශඹ ප 

ශඹෝජනහ ඉදිරිඳත් ය තිශඵනහ. කිරි නිසඳහදනඹ ළඩි 

ය පනත්, ඳශු ේඳත් ීර්ධනඹ වහත් ශභය අඹ ළශඹ ප 

මුදල් ශ ප ය තිශඵනහ.  

රු නි ශඹෝජය ථහනහඹතුභනි, අශක යශට් ඳළතුණු 

එල්ීමීමඊ ්රසතහදශේ යුද ගිනි නිවීශභ ප ඳසු යශට් හභඹ 

සථහය යමි ප ීර්ධනඹ වහ ව භ ප භුට අශක යට 

ශඹොමු කිරීභට අඳ යජඹට වළකිඹහ රළබුණහ.  යුද භශේ අඳ යශට් 

ී ර්ධනඹ වහ අනිකුත් න්ඹලු ටයුතු ඳශට ඇද දභහ තිබුණත්, 

යුේධඹ නිභහ වීශභ ප ඳසු ශඳොදු යහජය භණ්ඩලීඹ ඳහර්ලිශේ පතු 

ීභශේ 58 ළනි ේභ ප්රණඹ අඳ යශට් ඉතහ හර්ථ ශර 

ඳළළත්වීභට පුළු පභ රළබුණහ.  

අතිරු ජනහධිඳතිතුභහශේත්, රු ථහනහඹ  භල් යහජඳක් 

භළතිතුභහශේත් භු ශඳ පවීභ ඹටශත් එඹ හර්ථ ඳළළත්වීභට 

ශභභ ඳහර්ලිශේ පතුට වළකිඹහ රළබුණහ. ඒ අසථහශේදී ශභහි 

ඳළමිණි විශේල නිශඹෝජිති පට අශක යශට් තත්ත්ඹ දළ  පනට 

පුළු ප වුණහ;  විශලේශඹ පභ හභඹ වහ භගිඹ හිත යටක් ඵට 

අශක යට ඳත් වී ඇති ඵ දළ  පනට පුළු පභ රළබුණහ. 

එල්ීමීමඊඹ ඳයහජඹ කිරීශේදී ශනො ශඹකුත් අහධහයණේ, 

අටයුතුේ න්දු වුණහඹ කිඹරහ ශනොශඹක් යටර නහඹඹ ප 

ඇතුළු ණ්ඩහඹේ අශක යටට ශ ෝදනහ ශත්, අශක යශට් ඳළළත් 

වුණු ශඳොදු යහජය භණ්ඩලීඹ ේභ ප්ර ණශේදී ශරොටභ 

පිළි පනට පුළු පභ රළබුණහ, එළනි ශේල් අඳ යට තුශ න්දු 

ශරහ නළති ඵ. ඒ හශේභ අද හභහමී, ජහති ශේදඹකි ප 

ශතොය ්රවිඩ, මුසලිේ, න්ීවර න්ඹලුභ  ජනතහ එට ඒයහීල වී 

ටයුතු යන ඵත් බවු පට දළන  පනට පුළු පභ රළබුණහ.  

ශභභ අඹ ළඹ ඉදිරිඳත් යන අසථහ න විට ඳශහත් තුන 

ඳශහත් බහ භළතියණ ඳත්හ වභහයි. යශට් ජනවනශඹ ප 

වතශය ප එක් ළනි ප්රභහණඹක් ශේ ඳශහත් නිශඹෝජනඹ 

යනහ. ඊශේ දශේත් ශේ ඳහර්ලිශේ පතුශේ ථහ ශ එක්ත් 

ජහති ඳක්ශේ භ පත්රීරු ප විවිධ ආහයශඹ ප ශභභ අඹ ළඹ 

පිළිඵ ශ ෝදනහ එල්ර ශහ . යශට් ඉතහභත් දිලිඳු  ජනතහ 

ඵශර ප ළිඳට ඇද ළශටන තත්ත්ඹට ඳත් යරහ 

තිශඵනහඹ, ඒ අඹට විශලේශඹ පභ වන රස පශ ප නළති 

නය ීර්ධනඹ යනහඹ කිඹන ශනොශඹක් ජහතිශේ ශ ෝදනහ 

එල්ර ශහ.  

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි, එළනි තත්ත්ඹට අශක 

යට ඳත් ශරහ තිශඵනහ නේ ශභභ ඳශහත් බහ භළතියණ 

ඳළළත්ශන අසථහශේදී ආණ්ඩු ශනස ය පන ඒ ජනතහට 

තිබුණහ. ශභොද, එඹට ශවොභ අසථහක් ශේ ඳශහත් බහ 

භළතියණඹ ඳළළත්ව අසථහ. ඒ අඹට ඳශහත් බහ 

භළතියණශේදී  තීයණඹක්  පන තිබුණහ. නමුත් ඒ ජනතහ අඳ 

යජඹ ශශයහි විලසහඹ තඵරහ  ඒ ඳශහත් බහ භළතියණරදී 

ඉතහභ ශවො ප්රති හයඹක් රඵහ දීරහ තිශඵනහ. එි ප 

ශඳශන පශ ප යජඹ ව අශක අතිරු ජනහධිඳති භහි පද යහජඳක් 

භළතිතුභහ ඒ ශන ඹන ළඩ පිළි ශශ යටට ව භවජනතහට 

ඉතහභත්භ හිතයදහයී ළඩ පිළිශශක් ඵ ජනතහ අනුභත ය 

තිශඵන ඵි. විශලේශඹ පභ නළත ඳදිීචි කිරීේ, ප්රතිීසයණ 

වහ ඹළි ඉදිකිරීේ පිළිඵ නළ ශුනහිය ඳශහශත් ජනතහ යජඹ 

ශශයහි ශරොකු විලසහඹක් තඵහ තිශඵනහ. ඒ නිි 

විශලේශඹ පභ නළ ශුනහිය ඳශහත් බහ ජඹග්රවණඹ කිරීභට 

පුළු ප ශරහ තිශඵ පශ ප.  

උතුරු ඳශහත ඹථහ තත්ත්ඹට ඳත් කිරීභට යජඹ ීර්ධන 

 ශඹෝජනහ රැක් ක්රිඹහත්භ ය තිශඵනහ. විදුලිඹ, ජරඹ, ශෞය 

ඳවසුේ  හශේභ භිේධි හිමිේරහභී පට එභ ප්රතිරහබ ළරසීභට 

භිේධි ළඩටවන පුළුල් ය තිශඵනහ. උතුශර් ශශන ඳවුල් 

70,000 ප්රභහණඹට ඳහනීඹ ජරඹ ළඳශඹන ඹහඳනඹ වහ 

කිලිශනොච්චිඹ  ජර ශඹෝජනහ රභඹ ක්රිඹහත්භ කිරීභ බවු පට 

භවත්භ ව දහඹහදඹක් වුණහ. ශභොයව පද හරි ශඹෝජනහ රභඹ 

භඟි ප ඉයණභඩු ජරහලඹට තුය ශන ඹහභ පිළිඵත් බවු පට 

දළඩි ඵරහශඳොශයොත්තු ඇති වුණහ. ශේ යට ේපර්ණශඹ පභ විනහල 

වී තිබුණු යටක්. එල්ීමීමඊඹ ඳයහජඹ කිරීශභ ප ඳසු ළටුේරට 

රක් ව ප්රශේලර ජනතහශේ ීවශනෝඳහඹ ඹළි ඇති යරහ 

තිශඵනහ. යහඹ, ගු ප ශතොටුශඳොශ, භහර් වහ ඳහරේ, අධිශේගී 

භහර්, හරි භහර් වහ ජර ේඳහදනඹ නය වහ ග්රහමීඹ භට්ටමි ප 

ීර්ධනඹ ය තිශඵනහ, දළනටත් ඒහ ීර්ධනඹ ශමි ප 

ඳතිනහ. ශඳොශවොය වනහධහයඹ ඇතුළු වන යහශිඹක් අඩු 

ආදහඹේරහභී ඳවුල්රට රඵහ දු පනහ. ඹ අවුරුදු 70 ඉක්භ ව 

දිලිඳු ඳවුල්ර ළඩිහිටිඹ පට රුපිඹල් 1,000 දීභනහක් 

විශලේශඹ පභ රු ජනහධිඳතිතුභහ රඵහ දීරහ තිශඵනහ.  
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නිනයෝජය කථළනළයකුරමළ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Order, please! ශේ අසථහශේදී දිහ ආවහයඹ වහ ඳසරු 

1.00 දක්හ බහශේ ළඩ ටයුතු තහහලි අත් හිටුනහ. 

 
රැවහවීම ඊ  අනුකූල තළලකළලිකල අ ක හිම්ලන දි්ද, අ. භළ. 

1.00  නෆලත ඳල කලන දී. 
அன்தடி, அர்வு தற.த. 1.00 றக இகடறதத்ப்தட்டு 

லண்டுந் தரடங்கறற்த.    

Sitting accordingly suspended till  1.00  p.m. and then resumed. 

 
නිනයෝජය මශ නල්කම් 
(தறறச் தசனரபர் ரகம்) 

 (The Deputy Secretary-General) 

වුරු ශවෝ රු භ පත්රීයශඹක් මරහනඹ වහ රු අල්වහේ 

ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහශේ නභ ශඹෝජනහ ය පන. 

 

ගු දින්දහ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

"අල්වහේ ඒ.එච්.එේ. අසර් රු භ පත්රීතුභහ දළ ප මරහනඹ 

ත යුතුඹ" කිඹහ භහ ශඹෝජනහ යනහ. 
 

ප්රහනය විමවන දි්ද, වභළ වම්මත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

අනුරුල ගු අල්ශළජ් ක.එච්.එම්. අවහලර් මශතළ මූළවනළරූඪ 
විය. 

அன்தடி, ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர் அர்கள் 

கனக கறத்ரர்கள். 

Whereupon THE HON. ALHAJ A.H.M. AZWER took the Chair. 
 
මූළවනළරූඪ ම්දත්රීුරමළ 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු සුශේධහ ීව. ජඹශේන භ පත්රීතුමිඹ, බඵතුමිඹශේ ථහ 

ය ශන ඹ පන. 

 

ගු සුනම්ධළ ජී. ජයනවාන මශ කමිය 
(ரண்தைறகு (றதற)  சுரர ஜல. ஜரசண) 

(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena) 
මරහනහරඪ රු භ පත්රීතුභනි, භභ ථහ යමි ප න්ටිශේ අශක 

යජඹ ඹටශත් අතිරු ජනහධිඳති භහි පද යහජඳක් භළතිතුභහ 

විශලේශඹ පභ ගිඹ ය අඹ ළශඹ ප ශඹෝජනහ ශරුණු ඳරිදි 

ළඩිහිටිඹ පට රුපිඹල් 1,000 දීභනහක් රඵහ දීභත්, ඒ හශේභ 

භ පද ශඳෝණශඹ ප ශඳශශන භේරු පට ව දරු පට ශඳෝණ 

භල්රක් රඵහ දීභත් ළනි. එඹ දළනට අඳ යජඹ වින් ප න්දු යමි ප 

ඹනහ. 

මරහනහරඪ රු භ පත්රීතුභනි, ඒ හශේභ "රක් ශතො" 

විධිභත් පුළුල් ය ජනතහට වනදහයී මිරට ඳහරිශබෝගි 

බහණ්ඩ රඵහ ළනීභ වහ අද ටයුතු රසහ තිශඵනහ. 2004 දී 

ඇශභරිහනු ශඩොරර් 1,062ක් ව අඳ යශට් ඒ පුේර ආදහඹභ 

2010 දී ඇශභරිහනු ශඩොරර් 2,800 දක්හ ඉවශ නීහ තිශඵනහ.  

මරහනහරඪ රු භ පත්රීතුභනි, ඒ හශේභ න්ඹඹට 15.6ක් 

ඳභණ ව දිළිඳු ජනවනඹ අද න්ඹඹට 8.9 දක්හ අඩු ය 

තිශඵනහ. විශලේශඹ පභ අශක යශට් ජනතහශේ දිළිඳුබහඹ නළති 

කිරීභ වහත්, ඒ හශේභ බවු පශේ ඹටිතර ඳවසුේ -ජරඹ, 

විදුලිඹ- ළඩිදියුණු කිරීභ වහත්, නිහ ව නීඳහයක් 

ඳවසුේ ළඩිදියුණු කිරීභටත්, එභ ඳවුල්ර දරු පශේ අධයහඳන 

ටයුතු දියුණු කිරීභ වහත් ශභභ අඹ ළශඹ ප විවිධ දිරිළ පවීේ 

ය තිශඵනහ. 

මරහනහරඪ රු භ පත්රීතුභනි, මීට අභතය හය භළද අභතය 

ඳහල් නිර ඇඳුභක් වහ ඳහව ප යුශක් රඵහ දීභ පිළිඵ ශභය 

අඹ ළශඹ ප ශඹෝජනහ යරහ තිශඵනහ. විඳක්ඹ ශේහ පිළිඵ 

වහයඹට වහ උඳවහඹට රක් යමි ප ථහ ශත්, දරු පශේ 

ප්රලසන පිළිඵ අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ විශලේ අධහනඹක් ශඹොමු 

යරහ තිශඵනහ.  

ගිඹ ශර්දීත් අයලිඹව භ පදියඹට ඳළමිණි දරු පශේ 

ඳහල්ර තිශඵන අලයතහ ශභොනහ දළි ශොඹහ ඵරමි ප ඳසු ගිඹ 

හරර බවු පශේ ඉල්ලීභක් අනු ළන්කිළි ළන්කිළි ඳේධති 

ේපර්ණ කිරීභ වහ ෆභ ඳශහතභ, ෆභ දිසත්රික්ඹභ ඒ 

ඳහල්රට අලය ප්රතිඳහදන රඵහ දු පනහ. එභඟි ප එභ ටයුතු අද 

ීර්ධනඹ යරහ තිශඵනහ. 

මරහනහරඪ රු භ පත්රීතුභනි, ඒ හශේභ දළනට අඳ යජඹ 

ඹටශත් උඳහධිධහරි ප  96,000ට ඳත්වීේ රඵහ දී තිශඵනහ. ග්රහභ 

නිරධහරි ශොට්යහ භට්ටශභ ප දළනට උඳහධිධහරි ප 14,000ට 

රැකිඹහ රඵහ දීභ තුළි ප විවිධ ආඹතනර  ක්ශේ්ර භට්ටශේ 

නිරධහරිනුත්, අඩු ආදහඹේරහභි පශේ ීවන තත්ත්ඹ ඉවශ දළමීභ 

වහ නිඹහභඹ ප ලශඹ ප ේඵ පධ ය ළනීභටත් අතිරු 

ජනහධිඳතිතුභහ ටයුතු යරහ තිශඵනහ. 

මරහනහරඪ රු භ පත්රීතුභනි, අධයහඳන ක්ශේ්රඹ ළන 

ශේ ීවත් න දරු ප එදහ ථහ ශශේ "ශොශමට කිරි, අඳට 

ළකිරි" කිඹරහි. නමුත් අද ශන ශොට නයශේ දරු පට 

හශේභ ශේ දරු ප ටත් අධයහඳන ක්ශේ්රශේ ඹටිතර ඳවසුේ 

ීර්ධනඹ කිරීභ තුළි ප ඳහල් ඳේධති දියුණු කිරීභ වහ ළඩ 

පිළිශශ ක්රිඹහත්භ යනහ. ඒ වහ දළනට ශතෝයහ ත් ඳහල් 

1,000ට විදයහ වහ තහක්ණ ආඹතන දියුණු කිරීභට ටයුතු ය 

තිශඵනහ. ශේ වහ ඳසු ගිඹ දිනර එහි ළඩ ටයුතු අපි 

ඇයඹුහ. 

මරහනහරඪ රු භ පත්රීතුභනි, ඒ හශේභ ශෞය අති ප 

ඵළලුහභ අඳ යශට් භහති වහ ශභහ භයණ අනුඳහතඹ ශරෝශේ 

දියුණු යටර භට්ටභට ළනීභට ශේ ශන ශොට අඳට වළකි වී 

තිශඵනහ. ඒ වහ ග්රහමීඹ ශයෝවල්, ශඵශවත් ලහරහ, භහති වහ 

ශභහ භධයසථහන ග්රහමීඹ භට්ටශභ ප ක්රිඹහත්භ යනහ. 

විශලේශඹ පභ දිසත්රික් භව ශයෝවල් ළඩිදියුණු යරහ තිශඵනහ. 

ඒ වහ අලය විශලේඥයන ෛදයරු ප විලහර පිරික් රඵහ දීරහ 

තිශඵනහ.  

මරහනහරඪ රු භ පත්රීතුභනි, ප්රශේලලි ප ශතෝයහ ත් 

ඉරක්ත ව "දිවි නළගුභ" වහ "භිේධි" ළඩටවන තුළි ප 

අණ්ඩභ ආවහය වහ ශඳෝණ අලයතහ ළඳයීභට ටයුතු යරහ 

තිශඵනහ. 2016 න විට දිළිඳුශභ ප ශතොය භළදි ආදහඹේ 

ආර්ථිඹක් ඇති වස්ර ීර්ධන ඉරක්ලි ප බේඵට ශුහ ව 

යටක් ශර ශ්රී රීහ ඳත් කිරීභ අඳ ය ජශේ අයමුණි. එභ නිහ 

අඩු ආදහඹේරහභි පශේ තත්ත්ඹ උස කිරීභ වහ රුපිඹල් 

මිලිඹන 1,500 අතිශර් ප්රතිඳහදන ශභභ අඹ ළශඹ ප ශ ප ය 

තිශඵනහ. රක් 25ට අධි ිව ආර්ථිඹක් යහ ඹන "දිවි 

නළගුභ" භඟි ප එභ ඳවුල් ආවහය නිසඳහදනශේත්, ඳශු ේඳත් වහ 

ිව ර්භහ පතරත් ශඹදවීශභ ප ආර්ථි ආදහඹේ භහර් ඇති 

ය ශන තිශඵනහ. "දිවි නළගුභ" ඳනත භඟි ප ශේ ටයුතු තත් 

ලක්තිභත් ශනහ. ඒ හශේභ දිළිඳුභ ේපර්ණශඹ පභ තුය ප 

කිරීභට අඳ යජඹට  පුළු පභ රළශඵනහ.  ශොවී ප දිරිභත් කිරීභ 

වහ ශඳොශවොය වරජ වහ ණඹ මුදල් ළඳයීශේදී වනහධහය රඵහ 

ශදනහ. හරි භහර් ඳේධති දියුණු කිරීභ තුළි ප ශොවිතළ ප ටයුතු 
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ඳහර්ලිශේ පතු 

වහ ජරඹ ළඳයීභට විලහර ආශඹෝජනඹක් ය තිශඵනහ. ඳසු 

ගිඹ හරශේ ඇති ව දළඩි නිඹුඹ නිහ වහනි ව හ ශනුශ ප 

ශොවී පට වන යහශිඹක් රඵහ දී තිශඵනහ. ණඹ රඵහ ත් අඹශේ 

ණඹ ශඳොලිඹ ේපර්ණශඹ පභ ඳහ වළය තිශඵනහ හශේභ, ණඹ 

මුදල් ශවීශේ හරසීභහත් දීර්ක ය තිශඵනහ.  

මරහනහරඪ රු භ පත්රීතුභනි, අශක යශට් ආර්ථිඹ ශොඩ 

නළීවීභ වහ ශඩොරර් බිලිඹන 15 අඳනඹන භට්ටභකුත්, 

ශඩොරර් බිලිඹන 18 ආනඹන භට්ටභකුත් ශන ඒභට වළකි වී 

තිශඵනහ. අඳ යශට් ී හය ටයුතු ඉතහ ීලඝ්රශඹ ප දියුණු 

ශමි ප ඹනහ. ඒ තුළි ප ශඩොරර් බිලිඹන 2.5ක් ඉඳයීභට 

ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ. "දිවි නළඟුභ" ළඩටවන භඟි ප ිව 

ඒර කුකුල් ශොවිශඳොශල් ඇතුළු ඳශු ේඳත් දියුණු කිරීභ 

වහ විශලේ වන රඵහ දීභට ටයුතු ය තිශඵනහ.  

මරහනහරඪ රු භ පත්රීතුභනි, ඒ හශේභ ළවිලි ආර්ථිඹ 

දියුණු කිරීභ වහ කුඩහ තු හිමිඹ පට ව අඳනඹන ශබෝ 

හිමිඹ පට  විශලේ යප්රහද ව වන රඵහ දී තිශඵනහ. ඒ 

හශේභ  අද ළවිලි ර්භහ පත ක්ශේ්රශේ යඵර්, ශඳොල් හරත් 

ශනදහට ඩහ දියුණුක් ඇති ශරහ තිශඵනහ. යඵර් ශොවී පට  

ශනොමිරශේ ඳළශ රඵහ දීභ ව ශඳොශවොය රඵහ දීභ ළනි ශේල් 

කිරීභ හශේ වන යහශිඹක් රඵහ දීභ තුළි ප බවු ප දිරිභත් ය 

තිශඵනහ. ශභොණයහර, අේඳහය, වුනිඹහ, මුරතිේ ළනි 

ප්රශේලර කුඩහ තු හිමිඹ ප ඉරක් ය ශන යඵර් හ පුළුල් 

කිරීභ ආයේබ ය තිශඵනහ.  

මරහනහරඪ රු භ පත්රීතුභනි, විශේල රැකිඹහලි ප රඵන 

ආදහඹභ රුපිඹල් බිලිඹන 10 භට්ටභට ශන ඒභට ටයුතු ය 

තිශඵනහ. ජහතය පතය යහඹ ශේහ භඟි ප ශඩොරර් බිලිඹන 3.5ක් 

දක්හ ආදහඹභක් අශකක්හ යනහ. ආර්ථි ීර්ධනඹත් 

භුභ විදුලිඹ වහ න ඉල්ලුභ ළඩි ශනහ. 

ශනොශයොච්ශ ෝශල් ල් අඟුරු ඵරහහයඹ, ඉවශ ශොත්භශල් ජර 

විදුලි ඵරහහයඹ ඉදි ශනොය පනට ශේ ශර් අශක යශට් නිජ 

ශතල් ආනඹන පිරිළඹ ශඩොරර් බිලිඹන7ක් ඉක්භවීභට ඉඩ 

තිබුණහ. ශේ ඵරහහය ඉදි කිරීභ තුළි ප විදුලිඵරඹ රඵහ දීභත්, ඒ 

හශේභ විශේල යටලි ප ශතල් ආනඹනඹ කිරීභත් අඩු ශරහ 

තිශඵනහ.  

මරහනහරඪ රු භ පත්රීතුභනි, විශලේශඹ පභ අතිරු 

ජනහධිඳතිතුභහ ඉදිරිඳත් ශ ශභය අඹ ළඹ තුළි ප දිළිඳු ඳවුල් 

නුහ න්ටුවීභ වහත්, ග්රහමීඹ භට් ටශේ න්ඹලුභ ජනතහටත්, සුළු 

යහඳහරි ව භධයභ ඳරිභහණශේ න්ඹලුභ යහඳහරිඹ පටත් 

වන යහශිඹක් රඵහ දී තිශඵනහ. එළනි  අඹ ළඹක් ඉදිරිඳත් 

කිරීභ ේඵ පධශඹ ප අතිරු ජනහධිඳතිතුභහටත්, විශලේශඹ පභ 

යශට් ීර්ධනඹ පුළුල් කිරීභ වහ ළඩ ටයුතු යන 

ශෝයහබඹ යහජඳක් භළතිතුභහටත්, රු ඵළන්ල් යහජඳක් 

අභහතයතුභහටත් සතුති පත ශමි ප භභ නිවඬ ශනහ.  

 
මූළවනළරූඪ ම්දත්රීුරමළ 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු වරර් වහෂීේ භ පත්රීතුභහ. බඵතුභහට විනහඩි 30 හරඹක් 

තිශඵනහ. 

[අ.බහ. 1.09] 

 

ගු කබීර් ශළෂීම් මශතළ 
(ரண்தைறகு கதேர் யரலம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

මරහනහරඪ රු භ පත්රීතුභනි, යටක් භහජ, ආර්ථි, 

ීසිති ලශඹ ප ඹහ යුතු දිලහ තීයණඹ ය පන පුළු ප 

උඳයණඹක් තභි අඹ ළඹ ශල්නඹ. අඹ ළඹ ප්රධහන 

ඉරක් කිහිඳඹක් තිශඵනහ. එක් තභි ේඳත් ශඵදහ වළරීශේ 

ප්රතිඳත්තිඹ - allocation of resources. ඒ හශේභ ආදහඹේ 

ප්රතියහකතිඹ - redistribution of income. ඒ හශේභ ආර්ථි 

සථහයත්ඹ - economic stability. ඒ හශේභ යහජය ආඹතන 

ශභනහයණඹ - management of public enterprises. භට 

ථහ ය පන රළබිරහ තිශඵන ශේ සීමිත හරඹ තුශ වළභ 

ක්ශේ්රඹක් ළනභ පුළුල් විග්රව ය පන ඵළරි නිහ, 

විශලේශඹ පභ ේඳත් ශඵදහ වළරීභ ව  ආදහඹේ ප්රතියහකතිඹ 

අයමුණු ය ශන භශේ අදවස ප්රහල ය පන ඵරහශඳොශයොත්තු 

ශනහ.  

මරහනහරඪ රු භ පත්රීතුභනි, විඹදේ ඳළත්ශත ප අඹ ළඹ 

දිවහ ඵරන ශොට යහජය විඹදේ ශඵදහ වළය තිශඵන ආහයඹ 

ඵළලුහභ ඇත්තටභ විලසභඹට ඳත් ශ පන ඕනෆ. මුළු යහජය විඹදභ 

රුපිඹල් ශෝටි 1,33,500ි. එඹ ප්රධහන ීලර් 55ක් ඹටශත් ශඵදී 

ඹ පන ඕනෆ. එශවත් ඒ ශඵදී තිශඵ පශ ප ශොශවොභද? යහජය 

ආයක් අභහතයහීලඹ, යහඹ වහ භවහභහර් අභහතයහීලඹ, මුදල් 

වහ රභේඳහදන අභහතයහීලඹ, ඒ හශේභ ජනහධිඳතිතුභහශේ 

විඹදභ. ශේ අභහතයහීල තුනභ එ පශ ප ජනහධිඳතිතුභහ ඹටශත් ව 

ආර්ථි ීර්ධන අභහතයහීලඹ -ඵළන්ල් යහජඳක් භළතිතුභහ 

ඹටශත් එන අභහතයහීලඹ- ඹටශත්ි. 

ශේ අභහතයහීල වතයට ශඵදිරහ තිශඵන මුදල් ප්රභහණඹ 

රුපිඹල් ශෝටි වළටදවස ඳ පන්ඹඹි. ඒ කිඹ පශ ප, මුළු අඹ 

ළශඹ ප න්ඹඹට 45ක්භ ශේ අභහතයහීල වතයට ශඵදී ඹනහ. ඉතිරි 

අභහතයහීල 51ටභ න්ඹඹට 55ක් තභි ශඵදී ඹ පශ ප. ඒ කිඹ පශ ප 

අධයහඳනඹට, ශෞයඹට, ිිකර්භඹ ට, අශක රු සුශේධහ ීව. 

ජඹශේන භළතිනිඹ දළ ප ථහ ශ ශභහ ීර්ධන වහ හ පතහ 

ටයුතුරට රළශඵන ඉතහභ ශොච් ේ මුදර දිවහ ඵළලුහභ, ශේ 

අභහතයහීල වතයට  විලහර මුදරක් ළඹ ශරහ තිශඵනහ. ඉති ප, 

යහජය විඹදේ ශඵදී ඹන ශේ ආහයඹ  ඇත්තටභ ශේ ඇභතිරු ප 

අනුභත යනහද කිඹරහ භහ අව පන ළභළතිි.  

මරහනහරඪ රු භ පත්රීතුභනි, අඹ ළඹ ප්රධහන ඉරක් 

අතරි ප එක් තභි ේඳත් ශඵදහ වළරීශේ ප්රතිඳත්තිඹ. යජශේ 

විඹදේලි ප න්ඹඹට 45ක් අභහතයහීල වතයට ඳභණක් 

අහභහනය විධිඹට ශඵදී ඹන ශොට, ීර්ධනශේ අභහනතහ 

ළන ථහ යන එ පුදුභඹක් ශනොශි. ඒ තවවුරු ශනහ 

ශේශ ප. ශේ අභහතයහීල වතයට ශ ප ය තිශඵන මුදල්ලි ප 

ළඩි ප්රභහණඹක් නහසතිඹට, දණඹට, අහර්ඹක්භ ඳහරනඹට 

ඹටත් ශනහ. උදහවයණ කිහිඳඹක් කිඹනහ නේ,  එඹහර් රීහ  

ගු ප ශේශේ ඳහඩු රුපිඹල් බිලිඹන 17ි. මිහි ප එඹහර් ගු ප 

භහශේ ඳහඩු රුපිඹල් බිලිඹන 6ි. අශනකුත් යහජය 

ආඹතනර ඳහඩු රුපිඹල් බිලිඹන 76ි. ශවජි ප නුශදනු  

ශනුශ ප ශඩොිස ඵළීකුශ ප දභහපු නඩුට ශ පන ඕනෆ 

 පදිඹ ශඩොරර් මිලිඹන 80ි. ශේ හශේ  මුදල් නහසතිඹක්  න්දු 

නහ.  

මරහනහරඪ රු භ පත්රීතුභනි, යහජය ආදහඹභ නළත්නේ අඹ 

ඳළත්ත දිවහ ඵළලුහභ, ඊට ඩහ බඹහන චි්රඹක් තභි අපි 

දකි පශ ප. යහජය ඵදුර ප්රධහන අයමුණු ශදක් තිශඵනහ. එක් 
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තභි, යජඹට ආදහඹේ ශොඹහ දීභ. ශදළනි එ තභි, ආදහඹේ 

විභතහ අඩු කිරීභ. ආදහඹේ විභතහ අඩු  ය පන පුළු ප 

 පශ ප ප්රතියහකතිඹ වයවහි. භහි පද චි පතනඹ ඹටශත්  අද ඒ 

ප්රතියහකතිඹ  වහත්ඳන් ප ශනස ආහයඹකි ප ශ පශ ප. ඒ 

reverse රභඹට තභි න්දු  පශ ප. භහ එශවභ කිඹ පශ ප ශවේතු 

ඇති.  අද ශේ යශට් මුළු ඵදු ආදහඹශභ ප ර ඵදු එශවභ නළත්නේ 

ජනතහ භත ඳනන ඵදුර ප්රතිලතඹ න්ඹඹට 80ි. ඒ හශේභ 

ිජු ඵදු නළත්නේ ආදහඹේ ඵදුර ප්රතිලතඹ මුළු ඵදු ආදහඹමි ප 

න්ඹඹට 20ක් ඳභණි. ඒහ ධනතු ප, යහඳහරිඹ ප, 

යහඹඹ පශ ප අඹ යන ඵදු. දළ ප ඵර පන,  ජනතහ භත 

ඳනන ර ඵදු භහි පද චි පතන ආණ්ඩුශේ වළභ අඹ ළඹකි පභ 

ළඩි යශන ගිහිල්රහ තිශඵනහ. උදහවයණඹක් වළටිඹට 

කිේශොත්, 2011 ර්ශේදී ශතො ව න්ල්රය ශශශහභට ජහතිඹ 

ශොඩ නළඟීශේ ඵේද එතු ශහ.  

මරහනහරඪ රු භ පත්රීතුභනි, ඒ හශේභ කිරි පිටි, ඳහ ප පිටි, 

සීනි ආදී බහණ්ඩර ළට් ඵේද ශේ අඹ ළඹට ලි ප ළඩි ශහ. 

අතයලය ආවහයර මිර ළඩි වුශණ් ඒ ශවේතුත් එක්. එශවභ 

යරහත්,  ජනතහශ ප අඹ යන ඵදු ළඩි යරහත්, අද යහජය ඵදු 

ආදහඹභ භසතඹක් ලශඹ ප අඩු ශරහ තිශඵනහ. ඒ 

ශොශවොභද ශරහ තිශඵ පශ ප? 1990 එක්ත් ජහති ඳක් 

ආණ්ඩු හරශේ මුළු ජහති ආදහඹමි ප යහජය ඵදු ප්රභහණඹ 

ප්රතිලතඹක් වළටිඹට ත්තහභ න්ඹඹට 22ි. අද භහි පද චි පතනඹ 

ඹටශත් ඒ න්ඹඹට 14ට අඩු ශරහ තිශඵනහ. එශවභ නේ ර 

ඵදු ළඩි න ශොට භසත ඵදු ආදහඹභ අඩු ශ පශ ප 

ශොශවොභද? ඒ ශ පශ ප ශොශවොභද? ඒ ශ පශ ප 

ශභශවභි මරහනහරඪ රු භ පත්රීතුභනි.  

ජහතය පතය මරය අයමුදශල් නිඹභඹක් භත ශඳොදු 

ජනතහශ ප අඹ යන ඵදු ළඩි යේදී, භහේ ඵේද, 

යහඳහරිඹ පට, ධනතු පට අඹ යන ඵේද  ශේ ආණ්ඩු දිගි ප 

දිටභ අඩු ය ශන ගිහිල්රහ තිශඵන  ඵ ඉතහභ ඳළවළදිලි 

ශඳනී ඹනහ.  උදහවයණඹක් ලශඹ ප කිේශොත්, ගිඹ ශර් 

ශභොක්ද ශේ ආණ්ඩු ශශේ? න්ඹඹට 35ක් අඹ යපු භහේ ඵදු  

න්ඹඹට 28ට අඩු ශහ. ශරෝශේ ශොශවේත් යට ධනතු ප 

ශන ඵදු අඩු ය පශ ප නළවළ. භහේ ඵදු න්ඹඹට 35 න්ට 

න්ඹඹට 28ට අඩු ශහ. ඒ හශේභ භහේ භත ඳනන ළට් 

ඵේද න්ඹඹට 20 න්ට න්ඹඹට 12 දක්හ අඩු ශහ. ඒ නිහ භහේ, 

ඒ හශේභ ධනතු ප අද ශන ඵේද ඉතහභ පුීචි ණනක්.  

හභහනයශඹ ප අශනක් යටල්ර ශරොකු භහේ, 

යහඳහරිඹ ප න්ඹඹට 60, 65 ඵේදක් ශනහ. නමුත් 

රීහශේ ඒ අඩු ය ශන ඹනහ. ඒ අනු, ශේ භහි පද 

චි පතනඹ ටයුතු ය ශන ඹ පශ ප IMF චි පතනඹක් භති 

කිඹන එ අඳට ශඳනී ඹනහ. අපි ශේ අඹ ළශඹ ප දකි පශ ප 

ශභොක්ද? ඇති අඹට වන ශදන, නළති අඹ පීඩනඹට ඳත් යන 

ළඩ පිළිශශක් තභි ශේ අඹ ළඹ තුළි ප  අපි දකි පශ ප.  

ඒ ප්රතිඳත්තිඹ තුශ සුශෝඳශබෝගී ශභෝටර් යථරට ඳනන ඵදු 

අඩු ය තිශඵන අතය, ත්රීවිල් යථරට, ඹතුරු ඳළදිරට අඹ යන 

ඵේද ඉවළි පභ ළඩි ශහ. ඒ  ප්රතිඳත්තිඹත් ඒ ඳළත්තටභ තභි 

ශඹොමු ශ පශ ප.  

ශේ යශට් විලහර ළු ඩ ආර්ථිඹක් - black market 

economy එක් - තිශඵනහ. එහිදී ශේලඳහරන ඵරතු පශේත් 

රැයණ  රඵහ ශන භවය ශරොක්ශෝ ඵදු ශ පශ ප නළවළ. 

ඵදු යහිත විලහර ආදහඹේ උඳඹන පිරික් ඉ පනහ. ඒ න්දු 

ශ පශ ප ශේ යශට් ආර්ථිඹට විලහර වහනිඹක් න ආහයඹට. 

භහි පද චි පතනඹ ඹටශත් අද ළු ඩ ආර්ථිඹ ර්ධනඹ ශරහ 

තිශඵනහ. ඒ තභි අශක ඵදු ආදහඹභ ීලඝ්රශඹ ප අඩු ශේ ශන 

ඹ පශ ප.  

ඳසු ගිඹ ශර් ජූනි භහශේ Institute of Policy Studies 

එශක් ප්රධහනිඹහ න ශඩොක්ටර් භ ප ළරෆභ භවතහ ශ 

ථහදී එතුභහ කිඹනහ, භහේ හර්ික හර්තහ අනු, 2009 

දී භහේ 20ක් රුපිඹල් බිලිඹනඹට ඩහ ආදහඹභක් උඳඹරහ 

තිශඵනහ කිඹරහ. 2011 න විට භහේ 45ක් රුපිඹල් 

බිලිඹනඹට ඩහ ආදහඹභක් උඳඹහ තිශඵන ඵ එතුභහ ප්රහල 

යනහ. ශේ භහේර ආදහඹේ ළඩි ශරහ තිශඵනහ හශේභ, 

රුපිඹල් බිලිඹනඹට ඩහ ආදහඹේ උඳඹන භහේ ප්රභහණඹත් ළඩි 

ශරහ තිශඵනහඹ කිඹරහ ශේ එශක් IPS එශක් ශරොක්හ ප්රහල 

යරහ ති බිඹදී, යහජය ඵදු ආදහඹභ රභ රභශඹ ප අඩු ශ පශ ප 

ඇි කිඹන එ ඇත්තටභ පුදුභඹක්. භහේ ආදහඹභ ළඩි ශේදී 

යහජය ආදහඹභ අඩු ශනහ  ශේ පුදුභ ළඩක්. ශේශ ප තවවුරු 

 පශ ප අපි යන ශ ෝදනහි. ඒශ ප තවවුරු  පශ ප 

ශභොක්ද?  

ඒශ ප තවවුරු  පශ ප ශේි. භහේ ව ශෝටිඳති 

යහඳහරිඹ පශ ප අඹ යන ඵදු ඉතහභ අඩු ප්රතිලතඹකි ප තභි 

ශේ ආණ්ඩු එතු ය  පශ ප. ඒ හශේභ  ශේ යශට් ශරොක්ශෝ 

ශඵොශවෝ ශදශනකු ඵදු ශනොශන, ළු ඩ ආර්ථිඹක් තුළි ප 

ඹළශඳන, ශේලඳහරන රැයණඹ රඵන පිරික් කිඹන එත් 

ශේශ ප වති ශනහ. ඒ නිහ භහි පද චි පතනඹ වයවහ 

ඇත්තටභ ශ පශ ප ශභොක්ද? ඇති මිනිහ ලක්තිභත් යන අතය 

නළති මිනිහ හිුභනට ඳත් යන ළඩ පිළිශශක් තභි භහි පද 

චි පතනශඹ ප ක්රිඹහත්භ ශ පශ ප කිඹන එ ඉතහභ ඳළවළදිලිි.  

මරහනහරඪ රු භ පත්රීතුභනි, භභ එ පුීචි උදහවයණඹක් 

කිඹ පනේ. අපි වුරුත් ද පනහ, ශොශොල් යජතුභහ න්හින 16ක් 

දුටුහ. ඒ න්හින 16 අතරි ප 06 ශනි න්හිනශඹ ප ශභොක්ද 

කිඹ පශ ප? 06 ශනි න්හිනශඹ ප ශොශොල් යජතුභහ දුටුශේ 

ශභොක්ද? යජ භළදුශර් ශශඩි කිහිඳඹක් තිශඵනහ. ඒ ශශඩි 

කිහිඳඹ අතරි ප එ ශශඩිඹ තුය පිරිරහ උතුයරහ ඹනහ. 

නමුත් ශට්ට තිශඵන අශනක් ශශඩි බක්ශොභ හිස. 

ශොශොල් යජ තුභහ න්හිනශඹ ප දකිනහ, යජතුභහි, ඇභතිරුි, 

ශේශඹෝි වළශභෝභ ගිහි ප අය උතුයහ ඹන ශශඩිඹටභ තුය 

පුයන වළටි. හිස ශශඩි දිවහ ඵර පශ පත් නළවළ. ශොශොල් 

යජතුභහ බුදු යජහණ ප ව පශේ හට ගිහි ප ඇහුහ, ඇි භභ ශේ 

හශේ න්හිනඹක් දළක්ශක් කිඹරහ. බුදු යජහණ ප ව පශේ උඳශදස 

ශදනහ, දළ ප ශනොශි, අනහතශේදී බිහි ශන තත්ත්ඹක් 

තභි බඵතුභහට න්හිශන ප දකි පන රළබුශණ් කිඹරහ. අනහතශඹදී 

ශ පශ ප ශභොක්ද? ''යජරු යශට් ේඳත් ටි අයශන තිශඵන 

අඹට විතයක් ශඵදනහ, නළති අඹට කින්භ ශදඹක් ශඵද පශ ප 

නළවළ'' කිඹරහ ශොශොල් යජතුභහට බුදු යජහණ ප ව පශේ 

ශේලනහ ශහ. අද භහි පද චි පතනඹ ඹටශත් ඒ න්හිනඹ ඇත්ත 

ශරහ තිශඵනහ. අද ඇති අඹ ලක්තිභත් යන අතය, නළති අඹ 

හිුභනට ඳත් යන ළඩ පිළිශශක් ශේ ආණ්ඩු දිටභ 

ශනිහි ප තිශඵනහ කිඹන එ  වති ශනහ.  

මරහනහරඪ රු භ පත්රීතුභනි, ශභහිදී විශලේශඹ පභ භහි පද 

චි පතනශේ ශසමුහුණ අි ප යරහ, ඇත්ත සබහඹ යටට ශවළි 

කිරීභ අශක ය භක් ශනහ. භභ ශු තිශඵනහ, Institute of 

Policy Studies ආඹතනඹ, යජශේ චි පතන තටහඹ think tank 

එ, IPS එශ ප ශ අධයඹන හර්තහ. ඒශ ප ශභොක්ද 

කිඹ පශ ප? ඒ අධයඹන හර්තහශ ප ඒ අඹ ශභශවභ කිඹනහ. 

IMF Standby Agreement එ අනු 2009 දී ආණ්ඩු 

ඇශභරිහනු ශඩොරර් බිලිඹන 2.6 ණඹක් ත්තහ. ඒශක් 

ශො පශේන් කිහිඳඹක් තිබුණහ. එහිදී IMF එට ශඳොශයො පදුක් 

දු පනහ, -යත් අමුණුභ භළතිතුභහත් ශේ බහශේ ඉ පනහ, ශේ 

හයණඹ IPS එ තභි කිඹ පශ ප- ඵදු ආදහඹභ න්ඹඹට 14 න්ට 

න්ඹඹට 16.9 දක්හ ළඩි ය පන ඕනෆ කිඹරහ. 
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ඳහර්ලිශේ පතු 

ගු (ආචළර්ය) වර ක අමුුගම මශතළ 
(ரண்தைறகு கனரறற  சத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ඒ Agreement එ ඉයි. 

 

ගු කබීර් ශළෂීම් මශතළ 
(ரண்தைறகு கதேர் யரலம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

භක් නළවළ. ඊශේ-ශඳශර්දහ ඒ අඹ කිේශේ ඵදු ආදහඹභ න්ඹඹට 

16.9ට ළඩි ය පන ඕනෆ කිඹරහ. අපි ඒශක් යදක් දකි පශ ප 

නළවළ. නමුත් ඒ ශඹෝජනහ ශ පශ ප ශොශවොභද? ඵදු වහ 

විශලේ ජනහධිඳති ශොමිභක් ඳත් යරහ තිශඵනහ. ඒ විශලේ 

ශොමිශභ ප කිඹනහ, -ඒ අඹ අදවස යනහ-  යහජය ආදහඹභ 

ළඩි ය පන යජශේ ශේඹ පශ ප ඵදු අඹ ය ත යුතුි 

කිඹරහ. ශරොක් පශේ ව ශෝටිඳති භහේර ඵදු අඩු යේදී, 

ජනහධිඳති ශොමිේ හර්තහ ශඹෝජනහ යනහ යජශේ 

ශේඹ පශ ප ඵදු අඹ යන ළඩ පිළිශශක් ශේ පන ඕනෆ, 

යජශේ ශේඹ ප  tax net එට ශේ පන ඕනෆ කිඹරහ. ශේ 

තභි භහි පද චි පතනඹ හිතන වළටි; එහි භහනන්ත්ඹ. 

ශඳෞේලි විලසවිදයහර ශවොශය ප ශනළල්රහ දහරහ තිශඵනහ. 

නිදවස අධයහඳනඹ ළන ථහ යපු ආණ්ඩු අද ශඳෞේලි 

විලසවිදයහර ආයේබ ය තිශඵනහ. දළ ප යජශේ ශේඹ පශ ප 

ඵදු අඹ යන කූට යහඳහයඹක්  අපි දකිනහ. ශේ යශට් යජශේ 

ශේඹ පශ ප න්ඹඹට 75ට රුපිඹල් 20,000ට ඩහ අඩු 

ළටුඳක් තභි රළශඵ පශ ප. 

ඒ අඹ  ඵදු  ශනහ  තිඹහ  දශේ  විඹදේ ටිත් දයහ  පන 

ඵළරි පිරික්.  අද ශේ යශට් විලහර ආදහඹේ විභතහක් ඇති ශරහ 

තිශඵනහ. ශේ යජඹ ශන ඹන ළඩ පිළිශර නිහ තභි අද 

එළනි තත්ත්ඹක් නිර්භහණඹ ශරහ තිශඵ පශ ප. ජන වහ              

ීයහ ශල්න ශදඳහර්තශේ පතුශේ විසතයරට අනු අද ශේ 

යශට් ශඳොශවොත්භ න්ඹඹට 10 උඳඹ පශ ප  ජහති ආදහඹශභ ප 

න්ඹඹට 37 ප්රතිලතඹක්. ශේ යශට් දුකඳත්භ න්ඹඹට 10 

උඳඹ පශ ප ජහති ආදහඹශභ ප න්ඹඹට  1.7ක් ඳභණි. එශවභ 

තභි ශේ යශට් ආදහඹේ ඳයතයශඹ ප ශඳනී ඹ පශ ප. ගිනි 

ීගුණඹ කිඹ පශ ප ආදහඹේ විභතහ භනින මිනුේ දණ්ඩක්. 

ගිනි ීගුණශේ දර්ලඹ බි පදු නේ එි ප  කිඹ පශ ප යශට් 

ආදහඹේ ඳයතයඹක් නළවළ කිඹන එි. නමුත් ඒ ''එ'' කිඹන 

ඉරක්ඹට දර්ලඹට ළඩි වුණහ නේ ඵයඳතශ ආදහඹේ 

ඳයතයඹක්  තිශඵන ඵ ඒශ ප බකපු ශනහ. 1990 ශනශොට  

රීහශේ ගිනි ීගුණශේ දර්ලනඹ ශඳොි පට් 33ි. 2005 

ශනශොට   පද්රිහ ඵණ්ඩහයනහඹ කුභහයතුී භළතිනිඹශේ 

ආණ්ඩුශ ප ඳසු ඒ ශඳොි පට් 43 දක්හ, ඒ කිඹ පශ ප  

ශඳොි පට් 10කි ප ආදහඹේ විභතහඹ ළඩි වුණහ. 2011 

ශනශොට භහි පද චි පතනඹ ඹටශත් ශඳොි පට් 49ක් දක්හ 

ශඳොි පට් 6කි ප ඒ ආදහඹේ  විභතහඹ ළඩි ශරහ තිශඵනහ. ඒ 

කිඹ පශ ප  නළති අඹ නළති ශරහභ ගිහිල්රහ. ඇති අඹ තත් 

ශඳෝණඹ ශරහ තිශඵනහඹ කිඹන එ තභි ඒ ශර් ගිනි 

ීගුණශඹ ප තවවුරු ශ පශ ප.  

ඉ පදිඹහ, චීනඹ, ශ පඳහරඹ ළනි අශක රහපීඹ යටල් භු 

ඵරනශොට අද ළඩිභ ආදහඹේ විභතහඹ ඇති ශරහ 

තිශඵ පශ ප ශ්රී රීහශේඹ කිඹන එ තවවුරු ශනහ.  අශක යශට් 

ඒ පුේර ආදහඹේ ශඩොරර් 2800ක්ඹ කිඹහ යජඹ අද භව 

ශරොකුට ථහ යනහ. දුකඳත්භ ර්ධනඹ ශේදි ශඩොරර් 

2800ක් ළන ථහ යරහ  ළඩක් තිශඵනහද? ආර්ථි ර්ධන 

ශේඹ න්ඹඹට 8ක්ඹ  කිඹහ ිහරු ළහුත්, යශට් ජනතහශේ 

තත්ත්ඹ භනින දර්ලඹ තභි භහන ීර්ධන දර්ලඹ - 

Human Development Index එ-. භහන  ීර්ධන දර්ලඹ 

රි ප ය අඩු වීශන ඹන ඵ අපි දකිනහ. පී.වර. ජඹසු පදය 

භළතිතුභහ 2012 ජූලි භහශේදී පුත් ඳත් හච්ඡහදී  කිඹහ 

තිශඵනහ, ආර්ථිඹ ශරොකුට ශඳ පනුට ළඩක් නළවළ, ඒ 

හශේභ ඒ  පුේර ආදහඹභ  ශඩොරර් 2800ක් වුණහට ළඩක් 

නළවළ, අශක යශට්  භහන ීර්ධන දර්ලඹ   අඩු ශමි ප 

ඹනහඹ කිඹහ. "The Nation" පුත් ඳත යපු interview එදී 

එතුභහ වති ය කිඹහ තිශඵනහ.  ඒ ළන  ශේ අඹ  ළශඹ ප 

අධහනඹ ශඹොමු ශරහ නළවළ  කිඹන හයණඹ භභ ඉතහ 

ඳළවළදිලි  අපි කිඹ පන ඕනෆ.  

මරහනහරඪ රු භ පත්රීතුභනි, ආලස ර්ඹඹක් ළන භහි පද 

චි පතනශඹ ප භව ශරොකුට ථහ යනහ. නමුත්  ශේ අවුල් 

ප්රතිඳත්ති තුශ  ශභොන හශේ ආලස ර්ඹඹක්ද ශේ යශට් තිශඵ පශ ප. 

ශරෝශේ යටල් අතරි ප අද ළඩිභ න්ඹ දිවි  නහ ළනීභ 

ේඵ පධශඹ ප ඉවශ ප්රතිලතඹක් ඇති එ යටක් තභි ශ්රී රීහ.  

යට 4,000ක් න්ඹ දිවි නහ පනහ. එ දට 11 

ශදශනක් -   [ඵහධහ කිරීභක්]  ශභොක්ද?  

 

ගු (ආචළර්ය) වර ක අමුුගම මශතළ 
(ரண்தைறகு கனரறற  சத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

න්ඹ දිවි නහ  පනහ ඳක් ශොශවොභද? 

 

ගු කබීර් ශළෂීම් මශතළ 
(ரண்தைறகு கதேர் யரலம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

ඒ භභ  කිඹ පනේ. ශුදිභ බඵතුභ පරහට න්ඹ දිවි නහ 

 පන  ශනහ. දට  රීහශේ 11 ශදශනක් න්ඹ දිවි නහ 

 පනහඹ කිඹහ තිශඵනහ. ඒ ආලස ර්ඹඹක්ද? ජනහධිඳතිතුභහ 

ආලස ර්ඹඹක් ළන ථහ ශත්  දිළිඳුබහඹ, රැකිඹහ වියහිතබහඹ, 

ණඹළතිබහඹ ආදී විවිධ භහජ ළටලු නිහභ තභි අශක  යශට්  

න්ඹ දිවි නහ ළනීශේ  ප්රතිලතඹ  ළඩි ශ පශ ප කිඹන එ 

විශලේඥයනඹ ප තවවුරු යනහ. ඒ කිඹ පශ ප දුකඳත්භ නිහභ 

තභි   ළඩි පිරික් න්ඹ  දිවි නහ  පශ ප කිඹන එ ඳළවළදිලි 

ශනහ. භභ  ඒ ළන ප්රහශඹෝගි උදහවයණඹක්  කිඹ පනේ. ශේ 

භෆතදී ල්එළිශේ ඳදිීචි අවුරුදු 45ක් ඹළති මිල්ට ප ශනෝනිස 

නභළත්තහ ශඵල්ශල් ළර දභහ ශන මිඹ ගිහි ප  තිශඵනහ. 2012 

ළකතළේඵර් 01 ළනිදහ අවුරුද 35 තරුණ භවත්භශඹක් 

ශඵල්ශල් ළර දභහ ශන භළරුණහ. ඒ භවත්භඹහශේ බිරි 

නිශයෝිකණී භවත්මිඹ  කිඹනහ,  බහු ඩුශක් වළටිඹට රැකිඹහක් 

ශහඹ; වරිඹට ළඩ නළති නිහ  කුලී ළඩ ය පන ඳට ප 

ත්තහඹ; කුලී ළඩත් නළති වුණහඹ; කුලී ළඩ නළති නිහ අවුරුදු 8, 

10, 12 ඹසර ශභි ප තු ප ශදනහට  ඳහල් ශඳොත්, ඳහල්  ඵෆේ 

ටි  පන ඵළරි ශි කිඹන පීඩනඹට ඳත් ශරහ න්ටිඹහඹ; 

ඵළීකුලි ප ගිනි ශඳොලිඹට රුපිඹල් 50,000 ණඹක් අයශන 

තිබුණහඹ; ඒ ණඹ ශ පන ඵළරි  ශඵල්ශල් ළර දභහ ශන 

භළරුණහඹ කිඹහ. ඒ තභි ඇත්ත තත්ත්ඹ.  

2011 ශඳොලිස හර්තහශ ප ශභොක්ද කිඹ පශ ප? ඒශ ප 

කිඹනහ, අද ශේ  යශට් න්ඹ දිවි නහ ළනීශේ  ප්රතිලතඹ ළඩි   

ශරහ තිශඵ පශ ප දුකඳත්භ, -දිළිඳුභ- ණඹ ශ පන ඵළරි 

නිහඹ කිඹහ. ඒ ඵ  වති යරහ  ඒ හර්තහ නිකුත්  ය 

තිශඵනහ.  ඒ තභි ඇත්ත තත්ත්ඹ.  

ඒ පුේර ආදහඹභ ශඩොරර් 2,800ක්ඹ කිඹහ  

තමු පනහ පශේරහ කිඹනහ.   යශට් ශභළනි තත්ත්ඹක් තිබිඹදීත් 

යජශේ භහනන්ත්ඹ ශභොක්ද? යශට් මිනිසසු ඳහ ශන ඇට 

ළකිලි ඵට ඳත් ශේදී ශොශරසශරෝල් තිශඵන  සුපිරි  ඳ පතිශේ 

අඹට  දු පන යජශඹ ප ශෝටි ණනක් විඹදේ  යරහ වළභ 

තළනභ යහඹහේ භහර් - jogging tracks - වදනහ. ශඹක් 

වද පන ණඹක්  පන ඵළරි ජනතහ ශත ශේදී අපි  දකිනහ, 

1113 1114 
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එ apartment එක්  රුපිඹල් මිලිඹන 50ක්  විතය  න ඉතහ උ 

භ පදිය, -සුපිරි භවල් ශොඩනළගිලි-  ඉදි  න ඵ.  භහි පද 

චි පතනශඹ ප   අද   එළනි භහජඹක් බිහි යරහ  තිශඵනහ. 

ශොේඳඤසඤ වීදිශේ ශඵොශවොභ අයණ දුකඳත් අඹි ීවත් 

ශ පශ ප. මරහනහරඪ රු භ පත්රීතුභනි,  බඵතුභහ ශවොටභ 

ද පනහ, එහි දව ශදශනකු විතය ඉ පන හභහනය දුකඳත් ඳවුරක් 

ීවත්  පශ ප ර් අඩි 72 පුීචි හභයඹ ඵ. අද ශභොක්ද 

ශේ ආණ්ඩු ය පශ ප? රීහශේ ආලස ර්ඹඹක් කිරීභට ඒ මිනිසසු 

ඳ පනරහ ඉ පදිඹහශ ප භහභට ශභවහට එ පන කිඹරහ ඒ ඉඩේ 

ටි විකුණරහ සුපිරි භවල් ශොඩනළඟිලි වදනහ. ඒ එ 

apartment  එක් රුපිඹල් මිලිඹන 90ි. රුපිඹල් මිලිඹන 90ට  

apartment එක්  විකුණන ශොටත් ඒහ මිරදී  පනට භහි පද 

චි පතනශඹ ප එ ඳ පතිඹක් අද ශේ යශට් බිහි යරහ තිශඵනහ. 

අය ළු ඩ ආර්ථිඹ තුශ ඵදු ශනොශන ඳ පතිඹක් අද ශේ 

යශට් භහි පද චි පතනඹ වයවහ බිහි යරහ තිශඵනහ.  

මරහනහරඪ රු භ පත්රීතුභනි, හවන ඵදු ප්රතිඳත්තිඹ 

ශභොක්ද? ත්රී වීරර් යථරට ඵදු අඹ යනහ. ඒ හශේභ ඹතුරු 

ඳළදිරට විලහර ඵදු අඹ යනහ. අද ශභවහට  BMW හර් 

ශ පනහ. අද ත්රී වීරර්රට ඩහ BMW හවන තිශඵනහ.  

BMW 5-Series හවනරට ඵදු වන දීරහ. ශේ යශට් තිබුණු 

ශතො ව න්ල්රය ඩ ශනුශ ප අද ශභොක්ද ශරහ 

තිශඵ පශ ප? ව පදිඹක් ණශ ප supermarkets වදරහ තිශඵනහ. 

ඒ supermarkets  වදරහ  තිශඵ පශ ප ඒහධිහයඹක් ශොඩනුහ 

ශනි. පුීචි න්ල්රය ඩ ශශශහභ යපු අඹට  ඒ අලුත් ධනත් 

ඳ පතිඹ ශශශහභ යන අලුත් ඩ භු තය ය පනට 

අසථහක් නළවළ.  

මරහනහරඪ රු භ පත්රීතුභනි, Lipton Circus එ ළන අපි 

වුරුත් ද පනහ. අපි එවහට ඹ පශ ප ශභොටද? ිත්තීඹ මිති 

අයශරට, ශිය අයශරට, එශවභත් නළත්නේ ශේලඳහරන 

ඳක් අයශරට. නමුත් අද සුපිරි ඳ පතිඹට cater ය පන 

භහි පද චි පතනඹ ීශක්තත් යන හකපුක්  ඒ Lipton Circus 

එ ආ පන අලුශත ප වදරහ තිශඵනහ. ඒ පුදුභ හකපුක්. 

ඒ යත්ය ප විකුණන හකපුක් ශනොශි. ඒ හකපුශේ 

විකුණ පශ ප ඳහ ප. ඒහ පුදුභ ඳහ ප ජහතිඹක්. ඳහ ප යහත්තරක් 

රුපිඹල් 350ි, මරහනහරඪ රු භ පත්රීතුභනි. ඒ රුපිඹල් 350 

ඳහ ප ශඩිඹ  ටි ශෝට් දභහ ශන විකුණ පන ඕනෆ එක්ද 

කිඹ පන භභ ද පශ ප නළවළ. නමුත් ඒ රුපිඹල් 350 ඳහ ප ශඩිඹ 

 පනත් වට ගිඹහභ Jaguar,  BMW, Chrysler, ඩිශෂ පඩර් 

හවන ශඳෝලිභ. ශඳෝලිශේ ඉ ශන රුපිඹල් 350ට ඳහ ප 

 පනහ. රුපිඹල් 350ට  ඳහ ප  පන ඳ පතිඹකුත් භහි පද චි පතන 

ළඩ පිළිශශ ඹට ශත් බිහි යරහ තිශඵනහඹ කිඹන එ ඉතහ 

නහටුශ ප භභ කිඹ පන ඕනෆ.  

භහ ශුදී ශවො ලිපිඹක් දළක්හ. ඒ  ඉතහභ ළදත් ලිපිඹක්. 

භහ දළපු ඒ ලිපිඹ "The Economist" ුයහශේ ඳශ වී තිබුණහ. 

මරහනහරඪ රු භ පත්රීතුභනි, ඒ ලිපිශඹ ප ශභොක්ද කිඹ පශ ප?  

ඇශභරිහශේ 1889 ශර් ඒ හරශේ ඳශමු න ය ප ආශල්පිත 

යු  ශේ - first Gilded Age - ශභොක්ද වුශණ්? ශජෝර්ේ 

ළ පඩබිල්ට් නභළති railway magnate ශශනකු හිටිඹහ. ධනශඹ ප 

අධිඳතියශඹක්. එඹහ නික් වළදුහ. ඒ නි වළදුශේ North 

Carolinaර Blue Ridge mountainsර. ඒ ශේ වද පන ්රය ටි 

ශශන පන ශනභ ශර්ල් ඳහයක් වළදුහ. ඒ ශේ වද පන 

ේරුශෝ දවක් ඳහවිච්චි ශහ. ශේ වද පන ය වඹක් ගිඹහ. 

ඒ ශදය හභය 250ි. ඒ ශදය ර් අඩි 175,000ි. හභහනය 

ඇශභරි ප නිට ඩහ තු ප න්ඹ ගුණඹක් ඒ ශේ විලහරි. ඒ 

තභි ඒ හරශේ තිබුණු ආදහඹේ අභහනතහ. අද රීහශේ 

ප්රධහන නයර විශලේශඹ පභ ශොශම ශේ හශේ ශල් වදන 

එ අපි දකිනහ. රීහශේ භවය අඹට ශේ ය ප ආශල්පිත 

යුඹක් ඵට ඳරිර්තනඹ ශරහ තිශඵනහ. ශතෝයහ ත් 

ඳ පතිඹට අද ඒ හශේ ශල් වද පන පුළු ප ඳරියඹක් ශේ 

ආණ්ඩු වදරහ තිශඵනහඹ කිඹන එ අපිට ශඳනී ඹනහ.  

මරහනහරඪ රු භ පත්රීතුභනි, ශොටස ශශශ ශඳොශ  ශඳොදු 

ජනඹහ ශේ ධනඹ ශවොයේ ශරුහ හශේභ අද අපි දකිනහ, 

ඵළීකු  සශේ්රඹ තුශ යජඹ වහ ජහතය පතය මරය අයමුදර 

නිඹභනඹක් භත ශඳොදු ජනඹහ සයහ න වළටි. අද ඉතිරි කිරීේරට 

ශද පශ ප ඉතහභ ශොච් ේ ශඳොලිඹක්. න්ඹඹට 4ත්-5ත් අතය 

ශඳොලිඹක් රඵහ ශද පශ ප. ඒ මුදර අයශන ඵළීකු ශභොක්ද 

ය පශ ප? යහඹඹ පට න්ඹඹට 22ට 28ට ඒහ ආඳහු 

ණඹ ලශඹ ප රඵහ ශදනහ. ශේ හශේ ගිනි ශඳොලිඹට ණඹ 

ශදනහ නේ ශොශවොභද ශේීලඹ යහඹඹ ප නළඟිටි පශ ප?  

භව ඵළීකුශේ අධිඳතියඹහ ශන ඹන ප්රතිඳත්තිඹ ශභොක්ද? 

ඵළීකු රුපිඹල් ශෝටි ණන ආදහඹේ උඳඹ පන ඕනෆඹ කිඹන 

එ. ඒශක් ප්රතිපරඹ අපි දකිනහ.  

2011 ශර් භවජන ඵළීකුශේ ශුේධ රහබඹ රුපිඹල් බිලිඹන 

15ි. රීහ ඵළීකුශේ ශුේධ රහබඹ රුපිඹල් බිලිඹන 11ි. 

ශොභර්ල් ඵළීකුශේ ශුේධ රහබඹ රුපිඹල් බිලිඹන 11ි. ේඳත් 

ඵළීකුශේ ශුේධ රහබඹ රුපිඹල් බිලිඹන 5ි.  

මරහනහරඪ රු භ පත්රීතුභනි, අඹ ළශේදී ජනහධිඳතිතුභහ 

ශොවිඹ ප ළන ථහ ශහ; ධීයඹ ප ළන ථහ ශහ; කිරි 

ශොවිඹ ප ළන ථහ ශහ. නමුත් ඒ අඹ ළන  ථහ ශශේ 

අීභ ශනොශි. ශභොද, ඵළීකුර භසත ණඹලි ප 

ිිකර්භඹට දීරහ තිශඵන ණඹ ප්රභහණඹ න්ඹඹට 1ි. ඒ හශේභ 

ඳශු ේඳත්රට දීරහ තිශඵන ණඹ ප්රභහණඹ න්ඹඹට 0.3ි. ඒ 

හශේභ ධීය ටයුතු වහ දීරහ තිශඵන ණඹ ප්රභහණඹ න්ඹඹට 

0.2ි. ශේහ ර්ධනඹ ය පනට ප්රහශඹෝගි ළඩ යරහ නළවළ. 

ශේ ක්ශේ්ර නළති ය පනි ආණ්ඩු ඇත්ත ලශඹ පභ ටයුතු 

යරහ තිශඵ පශ ප කිඹන එ ශේශ ප වති ශනහ, 

මරහනහරඪ රු භ පත්රීතුභනි.  

මරහනහරඪ රු භ පත්රීතුභනි, අඹ ළඹ විහදඹ යවි 

රුණහනහඹ භළතිතුභහ ආයේබ යපු ශේරහශේ යත් අමුණුභ 

භළතිතුභහ යවි රුණහනහඹ භළතිතුභහශ ප ඇහුහ, "බඵතුභ පරහ 

වළභ ශේරහශේභ විශේ නඹ යනහ, බඵතුභ පරහශේ ආර්ථි 

දර්ලනඹ ශභොක්ද කිඹ පන?" කිඹරහ.  එතුභහ එශවභ අභි ශඹෝ 

ශහ. ඒ වරිඹට අය අශත් ශවොරි වශන කුශල් ශවොරි 

ශඳ පනහ හශේ ළඩක්. ශභොද ශේ ආණ්ඩු තභි 1977 න්ට 

විිත ශශශ ශඳොශ ආර්ථිඹ ප්රතික්ශේඳ යමි ප, එඹ 

විශේ නඹ යමි ප, එඹට විල්ඳඹක් යටට රඵහ දීභ වහඹ 

කිඹමි ප ශ්රී රීහ නිදවස ඳක්ඹ ප්රමු හභහීශි ඳක් කිඹන 

ණ්ඩහඹේ වහ එතු 1994 න්ට අද දක්හ ය ශදක් වළය ය 

16ක් යට ඳහරනඹ ශශේ. නමුත් බවු ප ශභොනහද ශශේ? තභ 

ඵළරි වුණහ, තභ පශේ දර්ලනඹ වහ ළඩ පිළිශශ ඉදිරිඳත් කිරීභට 

වහ ඒ භත ඳදනේ අඹ ළඹ ශල්නඹක් ඉදිරිඳත් කිරීභට. එශවභ 

අශඳොශවොත් ශරහ විතයක් ශනොශි, එක්ත් ජහති ඳක්ඹට 

ඩහ විිත ශශශ ශඳොශ ආර්ථිඹ ළශ ශන අද අශඳ ප 

අවනහ අශක ළඩ පිළිශශ ශභොක්ද කිඹරහ.  

 
ගු (ආචළර්ය) වර ක අමුුගම මශතළ 
(ரண்தைறகு கனரறற  சத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

"ඹළි පුබුදමු ශ්රී රීහ" ළඩටවන බඵතුභ පරහ ප්රතික්ශේඳ 

යනහද? 
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ඳහර්ලිශේ පතු 

ගු කබීර් ශළෂීම් මශතළ 
(ரண்தைறகு கதேர் யரலம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

අපි අද ප්රතික්ශේඳ යනහ. [ඵහධහ කිරීභක්]  භභ කිඹනහ, අපි 
ප්රතික්ශේඳ යනහ කිඹරහ. හරශඹ ප, හරඹට එක්ත් ජහති 
ඳක්ඹට විඹ තිශඵනහ ප්රතිඳත්ති ශනස ය පන. අපි ශඵොරු 
ය පශ ප නළවළ. එභ නිහ භභ ආණ්ඩුශ ප අවනහ,- [ඵහධහ 
කිරීභක්] භභ ආණ්ඩුට කිඹනහ, තභ පශේ ආර්ථි ළඩ 
පිළිශශ වහ දර්ලනඹ ඳළවළදිලි ය පන කිඹරහ. [ඵහධහ කිරීභක්] 
තභ පශේ ආර්ථි ළඩ පිළිශශ වහ දර්ලනඹ ඳළවළදිලි ය පන. 
ශේ ඹන අ පත ලිඵයල්හදී ධනහදඹ විභල් වීයීලරහ, 
හසුශේරහ, තිස විතහයණරහ, ඩිේ ගුණශේයරහ, දිශ පස 
ගුණර්ධනරහ අනුභත යනහද කිඹරහ භභ අව පන ළභළතිි. 
එශේ නළත්නේ ශේ රභඹ ඉදිරිඹට ශන ඹහභට බවු ප වහඹ 
දීශභ ප තවවුරු ශ පශ ප ප්රතිඳත්ති ඳහහ දී යප්රහද  පන තභ ප 
තුශ ඇති ගිජුභි. නමුත් ජනතහ ශත්රුේ ත යුතු තය 
 පශ ප, භහජ හධහයණත්ඹ ළන, භහජහදඹ ළන, පීඩිත 
ඳ පතිඹ ළන ථහ යන ඳක්ර එතුක් න  පධහනඹ, න 
ලිඵයල්හදී ප්රතිඳත්ති හිරිකිතඹකි ප ශතොය අඹ ළඹ ශල්නඹ ප 
16දී අත බහ අනුභත ශොට එක්ත් ජහති ඳක්ඹට ඇඟිල්ර 
දික් කිරීභ ශේ ලත ර්ශේ ශරොකුභ විහිළු ඵි.  

 

මූළවනළරූඪ ම්දත්රීුරමළ 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 
රු භ පත්රීතුභනි, බඵතුභහශේ ශේරහ අ ප. 

 

ගු කබීර් ශළෂීම් මශතළ 
(ரண்தைறகு கதேர் யரலம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

රු භ පත්රීතුභනි, ත විනහඩි ශදක් ශද පන.  

ජනතහ ළටලු වහ විඳුේ නළති ශොට එක්ත් ජහති 

ඳක්ඹට ඵළණ ළඩක් නළත. පීඩිත ජනතහ ළන කිඹුල් ඳුළු 

ශවශන ශේ  පධහනශේ ඳක්රට ඩහ නළති ඵළරි ජනතහ 

ශදඳි ප නුහ න්ටුවීභට ටයුතු ශශේ එක්ත් ජහති ඳක්ඹ 

භඟිනි.  

මරහනහරඪ රු භ පත්රීතුභනි, අහන ලශඹ ප භභ 

කිඹන සශ ප ආණ්ඩුශේ ක්රිඹහ රහඳඹ තුශ කින්දු ඳළවළදිලි ඵක් ශවෝ 

අී ඵක් නළති ඵි. එ ශේභ අඹ ළඹ ශල්නඹ තුශද ශේ 

රක්ණඹ දළකිඹ වළකිඹ. එශවත් අඹ ළඹ ශල්නඹ ඹනු එළනි 

ශල්රේ ශ යුතු උඳයණඹක් ශනොන ඵළවි ප ආණ්ඩු 

දළ පත් ය ශභ ප ක්රිඹහ ශ යුතුි. එභ නිහ ශභභ ආණ්ඩුශ ප 

අපි ඉල්රහ න්ටිනුශේ, ර්තභහනශේ ෆභ යහඳහයඹක්භ භහජ 

ීර්ධනඹ වහ ඳරියඹ ශක් ප්ර යත් හධහයණ තයඹක් 

තුළි ප ීර්ධනඹ යහ එශළමටභට ටයුතු යන යුඹ ඒ 

පිළිඵ අධහනඹ ශඹොමු ය ටිනහ ඉඩඩේ, ටිනහ සහබහවි 

ේඳත්, හයධර්භ, ීසිති සභහය හුදු ආර්ථි හන් වහ 

අශරවි ශනොය තියහය ීර්ධනඹක් වහ ශඹොමු යන  ශරි. 

එභඟි ප ඉදිරි ඳයේඳයහටත් තභ අලයතහ ඉටු ය ළනීභට පුළුල් 

ඉඩක් රස පනට ර්තභහන ේඳත් ඳරිශබෝජන යටහ ට න්දුනු 

ඇත. නමුත් ශේ ආණ් ඩුශේ ේඳත් ඳරිශබෝජන යටහ නිහ 

අනහත ඳයේඳයහට උරුභ  පශ ප ණඹරුශකු වීභ ඳභණි. 

එභ නිහ  ය ශභ ප දළ පත් ටයුතු යන ශර ජනතහශේ 

නහභශඹ ප ඉල්රහ න්ටින අතය ඳවත ජන විඹ  කිඹරහ භහශේ 

ථහ අ ප ය පන ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ.  

ඩුල්ශල් තයභ දළන ශන ළට   ඵඳිනු 
ශොඩළල්ශල් තයභ දළන ශන ලි  ඳනු  
ශඵොරැල්ශල් තයභ දළන ශන උඩ   ඳනිනු   
තභ පශේ තයභ දළන ශන ල්   ඹනු  

[අ.බහ. 1.35] 

 

ගු වර ක කුමළර ගුණර කන මශතළ (රළජය වම්ඳ ක ශළ 

ලයලවළය වංලර්ධන නිනයෝජය අමළතයුරමළ) 
(ரண்தைறகு சத் குர குத்ண - அச பங்கள், 

தரறல்தொற்சற அதறறதத்ற தறற அகச்சர்) 

(The Hon. Sarath Kumara Gunaratne - Deputy Minister of  

State Resources and Enterprise Development) 

මරහනහරඪ රු භ පත්රීතුභනි, ශේ අඹ ළඹ විහදශේදී අශක 
විරුේධ ඳහර්ලසශේ රු භ පත්රීරු පශේ ථහ අවන ශොට භවය 
ශේරහට භට හිශතනහ ඇස ශද අ පධ ද ශේ ථහ ය පශ ප 
කිඹරහ. අද ඳහර්ලිශේ පතුට එන භහර්ඹ දිවහ ඵළලුත් 
ීර්ධනශේ ශන, රසන ඵරහ  පන පුළු ප.  

 

ගු ගය්දත කුණළිනක මශතළ 
(ரண்தைறகு கந்  கதரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ඳහර්ලිශේ පතු දිවහ ඵර පන.  

 

ගු වර ක කුමළර ගුණර කන මශතළ 
(ரண்தைறகு சத் குர குத்ண) 

(The Hon. Sarath Kumara Gunaratne) 

ඳහර්ලිශේ පතු ශනොශි, තමු පනහ පශේරහ දිවහ ඵළලුහභ 

ශඳශනනහ, තමු පනහ පශේරහට අඹ ළඹ ශල්නඹ පිළිඵ, 

තමු පනහ පශේරහට යට පිළිඵ තිශඵන උන පදු. ශභතළනට 

ඇවිල්රහ ශඵොරු ශළිනහ. අද ශභතුභහශේ ථහශ පභ කිේහ 

යට ීර්ධනඹ ශරහ ඉයි කිඹරහ. ශභොක්ද ශේ ය පශ ප? 

"භහි පද යහජඳක්" කිඹන අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ ශරනි පශේ 

ශඳොත්ර තිශඵන ශේල්ත්, භහ ඕ ශේතුීශේ ශඳොත්ර තිශඵන 

ශේල්ත්, එක්ත් ජහති ඳක්ඹ ශනහපු ටි ශෝට්  ඇපු 

 යුශයෝඳශේ ප්රතිඳත්තිඹත් ශනොශි ශ්රී රීහ ශභොඩරඹකුි 

"භහි පද චි පතන" ප්රතිඳත්ති ප්රහලනඹ තුළි ප ශනහශේ.  

ශභ පන ශේ ශත්රුේ  පන. ඒ  ශත්රුේ  පන  ඥයනහනඹක් 
තමු පනහ පශේරහට නළති නිහ තභි  ඳශහත් බහ ඡ පද ශනොශි, 
අද වළභ ඡ පදඹකි පභ මිනිසසු තමු පනහ පශේරහට වරහ  
එර පශ ප.   අද භට ගිහි ප ථහ  ය පනට ඵළවළ.  අද භට 
ශේ දියුණු ගිහි ප ඉයි, අද යශට් ීර්ධනඹ ඇති ශරහ 
ඉයි. ඒ ීර්ධනඹ ඇති ශනශොට අද ඳහරේ, ගු ප 
ශතොටුශඳොශල්, භවහ භහර්,  යහඹ ශේ න්ඹල්ර වළශදනහ.    
ජනහධිඳතිතුභහ ශේ  අඹ ළඹ ශල්නශඹ ප ශභොක් ද ය ශන 
ඹ පශ ප?  ීර්ධනඹ භට ශන  ඹනහ. එතුභහශේ රසන 
 න ටි භභ කිඹ පනේ. [ඵහධහ කිරීභක්] ශඳොඩ්ඩක්  නිලසලේද 
අව පන, ඵල්ශරෝ හශේ බුය පශ ප 

 

[මූළවනනව අණ ඳරිදි දල ක කරන දී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டகபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

නළති.  ශේ තභි අතිරු ජනහධිඳතිතුභහශේ රසන  ළකිඹ; " 

බඵ ළභශේ  න්තුවිලි ළටිශොට,  මිනිහ ශොඩ නුහ  ඳවුර 

යකි පනත්,   ඳවුර ශොඩ  නුහ  භ යකි පනත්,   භ ශොඩ නුහ 

යට යකි පනත්, යට ශොඩනුහ-  [ඵහධහ කිරීේ] ඕ ද පශ ප නළති, 

ඥයනහනඹක් නළති   ශො ප ශභෝල්ලු  
 

[මූළවනනව අණ ඳරිදි දල ක කරන දී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டகபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ටික් ඉශන  ශභතළන බිරුහට,   ශේ  බුයන ඵල්ශරෝ 
 
[මූළවනනව අණ ඳරිදි දල ක කරන දී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டகபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
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භට ගිඹහභ   ජනතහ ශඳොලු  අයශන එරන තත්ත්ඹට  ඳත් 

ශරහ තිශඵනහ.   

 ශ්රී රීහ  ශභොඩරඹ ශත්රුේ  පන.  ශභොක්ද ශේ ය පශ ප?  
යශට් ජනතහ ශේ නශොට අතිරු ජනහධිඳතිතුභහට  විලසහඹ 
ඳශ කිරීශේ ළඩ පිළිශශල් එතුභහ ඹන වළභ තළනභ දිඹත් 
යනහ. ඡ පදශඹ ප ශනොශි. එතුභහ ඹන ඹන තළන. අද 
රැසවීභට මිනිසසු දව ශදශනක්  එතු ය  පනට ඵළරි ශේවීපී 
එ  ශශ  පනහ,  ප්රජහත ප්රහදඹක්  නළති තත්ත්ඹට. ශදභශ 
 පධහනඹ  උතුශර් න්ට ශභවහට එනශොට ඒ තිශඵන දියුණු 
දකින ශදභශ තරුණශඹෝ පුනරුත්ථහඳනඹ ශරහ අවි ආයුධ 
ශනොශි, උදළල්ර  අතට අය ශන, ශවිට අතට අය ශන අද 
නිල් රැල්රක් ඵට  උතුරු නළ  ශුනහිය ඳත්  යරහ  ඉයි.  අද 
ශදභශ   පධහනඹ  ශේ වඬ නළඟුහට  ඒ කිඹන වඬට ඒ ශදභශ  
ශවෝදයත්ඹ   නළඟිටි පශ ප නළවළ. අද  එක්ත් ජහති  ඳක්ඹ 
ශේද ශරහ  ජිත් ශප්රේභදහරහශේ  කුකුශර ප ඇදරහ  ඒ ශදඩ 
යරහ ඉයි. ජනතහ ශත්රුේ අයශන ඉයි, ට ප ඳහයලි ප 
යට ශොඩනු පන ඵළවළ කිඹන එ. 
 

ගු සුජීල නවානසිංශ මශතළ 
(ரண்தைறகு சுஜல ரசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 
මූළවනළරූඪ ම්දත්රීුරමළ 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Hon. Sujeewa Senasinghe, what is your point of Order? 

 

ගු සුජීල නවානසිංශ මශතළ 
(ரண்தைறகு சுஜல ரசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

බහ රීතිර තිශඵනහ ජනහධිඳතිතුභහ ළන ථහ ය පනට  

ඵළවළ කිඹහ. ශභතුභහ කිඹනහ, ජනහධිඳතිතුභහ කිේහඹ කිඹහ, 

එතුභහ ඳවුර ශොඩ  පනහඹ කිඹහ.  ඒ ඉතහභ අහධහයණ 

ථහක්. 
 

මූළවනළරූඪ ම්දත්රීුරමළ 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 
That is not a point of Order. He did not mean that way. 

 
ගු වර ක කුමළර ගුණර කන මශතළ 
(ரண்தைறகு சத் குர குத்ண) 

(The Hon. Sarath Kumara Gunaratne) 

මුරහනහරඪ රු භ පත්රීතුභනි, න්ීවර ශත්ශය පශ ප නළති  ශේ 

හශේ අඥයනහන ශභෝඩශඹෝ   
 

[මූළවනනව අණ ඳරිදි දල ක කරන දී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டகபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ශේ ඳහර්ලිශේ පතුශේ  ඉ පන එ ළන අඳ නහටු ශ පනට  
ඕනෆ. " ඳවුර "කිඹන   නශේ ශත්රුභ ශභොක්ද? ප්රජහ.  ප්රජහ 
කිඹන  නශේ ශත්රුභ ශභොක්ද?  ශභ පන  ප්රජහට ඵරඹ 
දු පනහ. අතිරු ජනහධිඳතිතුභහශේ  අඹ ළඹ ථහ,   දිවි නළගුභ 
ඳනත පිළිඵ රු ඵළන්ල් යහජඳක්  අභහතයතුභහශේ  ථහ, එදහ 
රු  ඩරස අරවකශඳරුභ අභහතයතුභහශේ  ථහ අවශන න්ටිඹහ 
නේ  ශේ ශභෝඩ රැශට 

 
[මූළවනනව අණ ඳරිදි දල ක කරන දී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டகபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

අඩු තයශේ ඥයනහනඹ  ඳවශ ශනහ.  එභ නිහ  ප ඇත්ශතෝ 

අත්හ   ඇස ඇත්ශතෝ  ඵරත්හ     

අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ අඹ ළඹ ථහ අහනශේදී කිඹනහ, 

ශභ පන ශභශවභ. ශේ ෆල්ර විතයක් කිඹහ  පන. [ඵහධහ කිරීේ] 

අව පන.  ඒ තභි  කිඹ පශ ප එක්ත් ජහති ඳක්ශේ  ටි 

ශෝට්හයශඹෝ ඉීග්රීන්ශඹ ප න්තහ න්ීවශර ප ථහ යනහ 

කිඹරහ. අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ න්ීවශර ප න්තහ න්ීවශර ප ථහ 

යන නහඹශඹක් ඵ දළන  පන.  ශභ පන ශේත් අව පන.  

ඉදිරි තු ප අවුරුදු හරඹ තුශ ප්රධහන අයමුණු  තුනක් ඉටු ය 

ළනීභ ඉරක් යශනි ශේ අඹ ළඹ ඉදිරිඳත් ශශේ කිඹහ 

එතුභහ කිඹනහ. "දිළිඳු ඵශ ප ශතොය ඉවශ භළදි ආදහඹේ  

ආර්ථිඹක්  ඵට අශක යට  ඳරිර්තනඹ ය ළනීභත්, ආවහය, 

ජරඹ  වහ ඳරිය  සුයක්ිකතතහඹ  තවවුරු ය ළනීභත්, ඉවශ  

ප්රමිතිඹකි ප  යුත් නිපුණතහ   ීර්ධනඹ, ඳර්ශේණ  වහ තහක්ණ  

විඳල්ඹට  අධයහඳනඹ  ීලඝ්රශඹ ප  ප්රශේල  කිරීභත්  එභ අයමුණු 

තුනි.". 

ශභ පන ශේ ටි ශත්රුේ  පන. ශභොක්ද දිවි නළගුභ 

කිඹ පශ ප?  දිවි නළගුභ ඳනත් ශටුේඳත උහවිඹට ශන ගිඹහ.  

අද ේරට ඹ පනට ඵළවළ.  දුකඳත් ජනතහ ඵරහ ශන ඉ පනහ.  

අද ශභතුභහ කිේහ, කුලී  ළඩ  ය පනටත්  ශශනක් ශවොඹහ 

 පනට  නළවළ කිඹහ. අද ශේ ඩු ඵහස ශශනක් ශවොඹහ  පනට 

නළවළ.  ශභ පන ශේි ශන.  

මරහනහරඪ රු භ පත්රීතුභනි, ඵළීකු ඳේධතිඹ අද භට   අය 

ශන ගිහි ප.  ශේ නවිට දිවි නළගුශේ ප්රජහ මර ඵළීකුක් ශේ 

ශොඩ  නළ ශුනහ.  ප්රජහ තුළි ප ප්රජහශේ අදවස ළටි යරහ ඒ 

ඵළීකු තුළි ප  අය කිඹන  ශඳොලී රභටඹට ශනොශි,  දුකඳතහට  

අලය ධනඹ,  දුකඳතහට  රැකිඹහට අලය න ලක්තිඹ  ශදනහ.  

අ පන ඳවුර ශොඩ නුන රභඹ. අය තමු පනහශේරහ  හශේ  

ශවොශය ප රිීරහ ඳවුල් ඩන ළඩ ශනොශි.  ඳවුල් ඩහකඳල් 

ය පන ට ශනොශි. අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ "ඳවුර" කිඹන   

 නඹ ශත්රුේ අය ශන  ප්රජහ  මලි ය ශන අද න විට  ඒ 

ළඩ ටයුතු ක්රිඹහත්භ ය තිශඵනහ.  ශභොක් ද ශේශ ප 

ය පශ ප?  ශභොක් ද ශ්රී රහීය ඹ ශභොඩරඹ කිඹ පශ ප? අද 

භ පත්රීයශඹක් ඳහ ප බහඹක් ශනළල්රහ ශඳ පනුහ. ඒ 

භ පත්රීතුභහ අඩු තයශේ භඤසශඤොක්හ  අරඹක් ශනළල්රහ  

ශඳ පනුහ නේ,  ඵතර අරඹක් ශඳ පනුහ නේ,   ඳහ ප ෆභ නතය 

යරහ  භඤසඤහක්හ   පන පුරුදු ශමුඹ කිඹහ.  අ පන ඒි 

තරුණ භ පත්රීයශඹකු වළටිඹට ය පනට තිබුශණ්. අශක යශට්  

ශදඹ.  අශක අසළ පන. අද යට වී ලි ප සඹීශකිකති.   අද 

ශොවිඹහ  ළන ථහ ය පනට ශදඹක් නළවළ.  ශොවිඹහට ශදන 

ශඳොශවොය වනහධහයඹ ශවොටභ ඇති. අද ධීයඹහට ශදන 

වනහධහයඹ ඇති. භට පුළු ප වුණහ, අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ ශුට 

ගිහිල්රහ ථහ යරහ ධීයඹ පට රඵහ ශදන එභ ශතල් 

වනහධහයඹ ළඩි ය ශද පන.  අද ධීයඹහ තුටි ප ඉ පනහ. අද 

ශේ නශොට නළීගුයේ ශතොටුශඳොශල්රට ල්ලි ශ ප යරහ 

ඉයි. අද ධීයඹහට භත්ය ර්භහ පතඹ ය ශන ඹ පන අලය 

ලක්තිඹ දීරහ ඉයි.  

ඒ විතයක් ශනොශි. අද රීහශේ ඵඩ ඉරිඟු නහ. අද අපි  

ළරසුභක් ඇති ශභනහයණඹක් ඇති ටයුතු යන වළටි 

භට කිඹරහ ශදනහ. අද ශේ sun glasses දභන ශනෝනරහ 

ඇවිල්රහ අය වමුදහශේ යණ විරු ප භල් ශඳෝච්චිර රහ 

තිශඵන මිරිස ඳළශ ටි අයශන ගිහි ප භවත්තුරු පට ශඳ පනහ, 

"ඵර පන සතුශේ ශේශ  ඇවිල්රහ තිශඵන ශේ රසන මිරිස 

යර" කිඹරහ. අද ඒ විධිශේ ශනක් ඇති ශරහ තිශඵනහ. ඒ 
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ශනි අඳට අලය. අශක යශට් ශේ අශක යටට නිසඳහදනඹ 

කිරීශේ අලයතහ තිශඵනහ. ඒ නිහ ශභතළන ශේ ඳරිතයහඹ 

කිඹන  නඹ අඳට අලයි.  

යහජය ශේශඹෝ ළටුක ඉල්රනශොට අපි ඒ ඳරිතයහඹ 
කිඹන  නඹ අභත යනහද? විලසවිදයහර ථිහ හර්ඹරු ප 
ශඳශඳහළි ගිහිල්රහ ශභොනහද ඉල්ලුශේ?  ශභතුභ පරහ ත් ගිහිල්රහ 
එඹට ට ප ඳහය එතු ශහ. නමුත් ඒශොල්ර පශේ මලි 
අයමුණ වුශණ් ළටුක ළඩි ය ළනීභි. ශේ උතු ප අද බිහි 
වුශණ් ශොශවොභද?  එදහ අඳට තහක්ණඹ තිබුශණ් නළවළ. අශක 
ේර දරුශෝ ඉශන ත්ශත් ස ඹට. Computers තිබුශණ් 

නළවළ. ඒ හශේ ේලි ප ආපු  දරුශෝ තභි ඉශන ශන  ඉවශ 
තනතුරුරට ආශේ.  අශක  දරු ප ඒ රළබූ ඥයනහනඹ තුශ අද හද 
ඳහහ ශද පශ ප?  අද ෛදයරු ප භවය ශරහට තභ පශේ 
ිත්තිඹ ඳළත්ත තඵරහ, ශරඩු ප ආ යුධඹක් යශන ළඩ 
ර්ජනඹ යනහ.  අධයහඳන ක්ශේ්රශේ ථිහ හර්ඹරු ප අය 
ආදයණීඹ දරු ප උට තඵරහ  ශඳශඳහළි ඹනහ. හටද 
ශේශක් ඳහඩු න්දු  පශ ප? වුද ශේ?  න්ඹඹට 80ක් නිදවස 
අධයහඳනඹ රඵපු අඹ. අය භභ කිඹන විධිඹට පිට යට ගිහි ප ඇවිති 
ඉීග්රීන් අධයහඳනඹ තුළි ප  ඉීග්රීන්ශඹ ප හිතරහ  න්ීවර ථහ යන 
අඹ ශනොශි.  

ශභහිදී අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ න්ඹලු ශදනහටභ ආදයණීඹ 
ආඹහ නඹක් ශහ, න්ඹලු ශදනහභ එතු ශ පන කිඹරහ.                        
ශ්රී රහීකි ශභොඩරඹක් තුශ යට ශොඩනු පන අලයි කිඹරහ 
එතුභහ කිේහ. ශභොක්ද ශේ ය පන වද පශ ප? අඳට අලය  
ශේල් අශක යශට්භ  නිඳදහ ත යුතුි.  මරහනහරඪ රු 
භ පත්රීතුභනි, යජශේ ශේඹ පට ශවීභට ශඹෝජනහ ය තිශඵන 
රුපිඹල් 1,500 දීභනහ  ශ පනත් අපි ශොච් ය මුදරක් ළඹ 
ය පනට අලයද? නමුත්  ශේ අවුරුේද තුශ ඒ ඳරිතයහඹ අපි 
වරිඹට ශශොත්, අඳට අලය ශේල් ශේ යශට් ේඳත්ලි ප අ ශක 
යට තුශභ නිඳදහ ත්ශතොත්, ශේ අපි ඹන භන අඳට ඉදිරිඹටභ 
ඹ පන පුළු ප. අඳට ඉදිරි දළක්භක් තිශඵනහ.  [ඵහධහ කිරීභක්] 
ශභතුභ පරහශේ දළක්භ ශභොක්ද?  ඒ දළක්භට ජනතහ උත්තය 
දීරහ ඉයි. අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ ශශයහි අද යශට් ජනතහශේ 
විලහර විලසහඹක් තිශඵනහ. ඒ නිහ තභි එතුභහ ඳවශට 
ඹ පශ ප නළති නළතත් ළඩි ඡ පද දවඅට රක් ණනකි ප 
ඵරඹට ඳත් වුශණ්. අද ශභතුභ පරහ ශඵදිරහ. අය ශෂො පශේහ 
භවත්භඹහ ශනළල්රහ -  [ඵහධහ කිරීභක්] ඵර පන,   ඉතිවහත 
ශනහ. ශේ යශට් ඳළළති ්රසතහදී යුේධඹ අ ප යරහ,  අද 
ආර්ථි යුේධඹ  ජඹ නිමි ප තිශඵනහ.  

ඇි ශේ ළ ප්රි-රහ ළනි ආශඹෝජඹ ප අද රීහට 
එ පශ ප? ඒ මිනිසු පශේ බළුශේ අභහරුක් තිශඵනහද? නළවළ. අද 
රීහශේ ී හය යහඳහයඹ ප්රධහන තළනට ඇවිල්රහ තිශඵනහ. 
අද ඒ ශවෝටල් ශභහි විතයක් ශනොශි, ඹහඳනශේත් 
ශොඩනළ ශුනහ. අද උතුරු නළ ශුනහිය ප්රශේලර ශවෝටල් 
ශොඩනළ ශුනහ. අද භවහ යහඳහරි ප්රජහ ඇවිල්රහ භත්තර 
ගු ප ශතොටුශඳොශ වයවහ භවහ යහඳහය යශන ඹනහ. සීනි 
ර්භහ පතලහරහ හශේ ශේල් ශොඩනළ ශුනහ. භශේ 
අභහතයහීලඹට අිතිි හිඟුයහන සීනි ර්භහ පත ලහරහ.   

ශඳෞේලි ේඵ පධීයණඹක්  - joint venture එක් -  උඩි 
අපි ටයුතු ය පශ ප. අද නශොට අක්ය 4,000ක් - 

 
ගු අිර විරළජ් කළරියලවම් මශතළ 
(ரண்தைறகு அகறன றரஜ் கரரறசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
රු නිශඹෝජය ඇභතිතුභනි, බඵතුභහශේ අභහතයහීලඹ ඹටශත් 

ශොච් ය සීනි -  

ගු වර ක කුමළර ගුණර කන මශතළ 
(ரண்தைறகு சத் குர குத்ண) 

(The Hon. Sarath Kumara Gunaratne) 

අඳට තභ සීනි - 

 
මූළවනළරූඪ ම්දත්රීුරමළ 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 
බඵතුභහ ථහ යශන ඹ පන. බඵතුභහට ත විනහඩි ශදි 

තිශඵ පශ ප.  

 
ගු වර ක කුමළර ගුණර කන මශතළ 
(ரண்தைறகு சத் குர குத்ண) 

(The Hon. Sarath Kumara Gunaratne) 

ශේ අව පන. සීනි විතයක් ශනොශි, රීහට අලය වළභ 

ශදඹක්භ අපි නිඳදහ ත යුතුි. වකුරු ෆල්ශල් ඉරහ - [ඵහධහ 

කිරීභක්] ඇි ශඳොල්  භදි පන  අය දු පශ ප? ඇි කිතුල්  

භදි පන අය දු පශ ප? [ඵහධහ කිරීේ]  

 

මූළවනළරූඪ ම්දත්රීුරමළ 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Order, please! Do not disturb him. He has only two 

more minutes. 

 
ගු වර ක කුමළර ගුණර කන මශතළ 
(ரண்தைறகு சத் குர குத்ண) 

(The Hon. Sarath Kumara Gunaratne) 

ශේ නශොට  හිඟුයහශ ප ඳභණක් අක්ය 4,000ක් උක් 

රහ තිශඵනහ. අද එහි එ ශොවිශඹක් රක් ශදට ළඩි 

ආදහඹභක් රඵනහ. අද ඒ ශොවිශඹෝ උක් හට ශඹොමු ශරහ 

තිශඵනහ.  අද උක් ඳ පන මිනිසු ප නළති ඹ ප්ර ස්ර 

ශ ප පන න්දු ශරහ තිශඵනහ. ඇි ඒ? අද මිනිස ශ්රභඹ නළවළ. 

අද එහි මිනිස ශ්රභඹ ඒ තයේභ ටිනහ. [ඵහධහ කිරීභක්] උක් 

ශනොශි, අශනක් ජහතිඹත් හ ය පන පුළු ප. ඒ නිහ වළභ 

ජහතිඹක්භ  පන අපි උන පදු ශ පනට ඕනෆ. එශවභ නළති 

ටි ප ඵතර හිට පන ඵළවළ. අද භඤසශඤොක්හ කිශරෝ එ 

මිර නළුරහ. ඒ නිහ ශේ ළනත් අපි න්තිඹ යුතු හරඹ ඇවිල්රහ 

තිශඵනහ.   

භහ යහජය ශේි පශ ප, උතු පශ ප, 

අධයහඳනඥයනඹ පශ ප, ෛදයරු පශ ප ඉල්ලීභක් ය පන 

ළභළතිි.  ශේ යශට් අනහතඹ ශනුශ ප අපි රඵන ය තුශ 

ශේ ඳරිතයහඹ ශශොත්, ඒ ඳරිතයහඹ තුශ අශක යශට් දිළිඳු 

බහඹ නළති කිරීශේ ළඩ පිළිශශට, අශක භ නළඟීශේ ළඩ 

පිළිශශට අලය වහඹ අපි දු පශනොත්, අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ 

භහි පද චි පතනඹ තුළි ප ඵරහශඳොශයොත්තු න ශ්රී රහීකි 

ශභොඩරඹ ශොඩනු පන අලය යන ඳරියඹ ඇති ය  පන 

අඳට පුළු ප.  අ පන ඒි අඳට අලය. එතශොට ශරනි පශේ 

ශඳොත්ත්, භහ ඕ ශේතුීශේ ශඳොත්ත්, ඇශභරිහශේ ටි  වන 

අඹශේ ප්රතිඳත්තිත් අඳට අලය  පශ ප නළවළ.  

මරහනහරඪ රු භ පත්රීතුභනි, අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ නිඹභ 

ශ්රී රහීකිඹකු විධිඹට, යටට ආදයඹ යන නහඹඹකු විධිඹට 

දහත් ජනතහ අභත ය පශ ප නළවළ; අතයභී ය පශ ප 

නළවළ. භශේ අභහතයහීලඹ තුශ ශොඩනළඟිඹ යුතු ශේල් තභ 

තිශඵනහ. නිජ ළලිලි ප -අශක රු දඹහන්රි ජඹශේය  

භ පත්රීතුභහත් ඒ හරශේ ශේ ආඹතනශේ න්ටිඹහ-  

1121 1122 

[රු යත් කුභහය ගුණයත්න භවතහ] 
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රුපිඹල් රක් ශදදවස ණනක් භවහ බහණ්ඩහහයඹට ශේ 
ර්ඹ තුශ අපි දීරහ තිශඵනහ. අ පන ඒි ළරසුේ වත ළඩ 
පිළිශශ කිඹ පශ ප. යශට් ේඳත් ඒ ආහයශඹ ප රැ ශන, 
ජනතහට ආදයඹ යන ශේ යශට් නහඹඹහට අලය වහඹ 
ශේලඳහරන ශේදඹකි ප ශතොය දු පශනොත්, ශේ උත්තරීතය 
ඳහර්ලිශේ පතු තුශ ආණ්ඩු ශඳයළීශේ ළඩ පිළිශශක් ශනොශි 
යට යන ළඩ පිළිශශට  අතීර්ණ වුශණොත්, රඵන ය 
තුශත් අතිරු ජනහධිඳතිතුභහශේ භහි පද චි පතන ප්රතිඳත්තිඹ 
ඉදිරිඹටත් ක්රිඹහත්භ ය ශන ශොස එතුභහ ශරනි ප, භහ ඕ  
ශේතුී ළ පනවු පටත් ඩහ ඉතිවහත න නහඹඹහ ඵට ඳත් 
ය පන පුළු ප කිඹන අදව ප්රහල යමි ප භභ නිවඬ නහ.  

 
[අ.බහ. 1.46] 

 
ගු වළලි්දද දිවළනළයක මශතළ (නද්ශීය දලදය  

අමළතයුරමළ) 
(ரண்தைறகு சரலிந் றசரரக்க - சுரச தத்துத்துகந 

அகச்சர்) 

(The Hon. Salinda Dissanayake - Minister of Indigenous 

Medicine) 

මරහනහරඪ රු භ පත්රීතුභනි, ශභභ අඹ ළඹ පිළිඵ විවිධ 
විශේ න, විවිධ විග්රවඹ ප ඳසු ගිඹ දිනර දිටභ න්දු ශරුණහ. 
ඳළවළදිලි ශඳශනන තයඹ අපි වුරුත් පිළිත යුතු තිශඵනහ. 
එඹ ශනොපිළි පශ ප නේ එඹට ශනත් ශවේතු තිශඵන ඵ අඳ 
ටවහ ත යුතුි. තර්හනුකූර විශේ නඹක් කිරීභට අලය 
හයණහ ශනොභළති විට ශඵොරුශේ වහ මිථයහශේ ගිලී අරහද ය භ 
වළය ශනත් ශදඹක් ශනොභළති ඵ අඳ ශත්රුේ  පන ඕනෆ. 
අතිරු භහි පද යහජඳක් ජනහධිඳතිතුභහ ඉදිරිඳත් ශ ශභභ අඹ 
ළඹ එතුභහශේ අටන අඹ ළඹ හර්තහි; ශේලඹ නුහ න්ටුවීශේ 
අටන හර්ික ළරසුභි. එක්ත් ජහති ඳක්ශේ ආර්ථි 
විශලේඥයනඹ ප ඹළි කිඹහ  පනහ අඹ ඳසු ගිඹ දිනර පුත් ඳත්ර 
ප්රහල ය තිබුණහ, ශභභ අඹ ළඹ න ලිඵයල් අර්ථ රභඹට 
ආර්ථිඹ ළට ළස අඹ ළඹක් වළටිඹට. භභ කිඹ පන ළභළතිි, 
ශේ යශට් න ලිඵයල් අර්ථ රභඹට ජ පභ ඳ්ර ලිඹරහ දු පශ ප -
උකඳළ පන වති ලිඹරහ දු පශ ප- එක්ත් ජහති ඳක්ඹ ඵ 
අභත ය පන එඳහ කිඹරහ.  

අශක වරර් වහෂීේ භ පත්රීතුභහත් ශේ ශරහශේ ශේ ලිඵයල්  
හදඹ පිළිඵ රුණු ඉදිරිඳත් ශහ.  ශභභ අඹ ළශේ ශේීලඹ වහ 
ජහති සරඳඹ, ශේලඹ ශොඩනුන සරඳඹ ශනොදළ අනේ 
භනේ කිඹනහ නේ, ඳළවළදිලිභ ශඳශනන තයඹ 
ශනොපිළි පනහ නේ එඹ ශඵොශවෝ විට සු ශ ශනොවළකි 
ශයෝඹක් ඵි අඳට ශත්ශය පශ ප. ශේ  අඹ ළඹ න ලිඵයල් 
ආර්ථි රභඹට ළට ළස අඹ ළඹක් ශර එක්ත් ජහති 
ඳක්ශේ ආර්ථි විශලේඥයනඹ ප කිඹ පශ ප ඇි?  

අපි ඵරමු, එක්ත් ජහති ඳක්ඹ අඳට වඳු පහ දු ප ශේ න 
ලිඵයල් ආර්ථි ප්රතිඳත්තිඹ ශභොක්ද කිඹරහ.  න ලිඵයල් 
ආර්ථි රභඹ තිශඵන රක්ණ ශේහි. යජඹ න්ඹලු ආර්ථි 
ටයුතුලි ප ඉත් විඹ යුතුි. ආශඹෝජනඹ, නිසඳහදනඹ, ශඵදහ 
වළරීභ, ඳරිශබෝජනඹ න්ඹල්ර ශශශ ශඳොශ නිඹභඹ පට අනු න්දු 
වීභට ඉඩ දිඹ යුතුි; යජඹ ශේහට භළදිවත් ශනොවිඹ යුතුි. කින්දු 
යටක් ආයක්ණහදී ප්රතිඳත්ති අනුභනඹ ශනොශ යුතුි. 
ප්රහේධනඹට නිදවශේ ජහතය පතය ශශශ ශඳොශශේ වළන්රීභට ඉඩ 
දිඹ යුතුි. යජඹ කින්දු ආහයඹ නිසඳහදන ශවෝ ඳරිශබෝජන 
වනහධහය ශනොදිඹ යුතුි. යජඹ තභ ප තු යහඳහය යුවහත්භ 
ළශපුේ භඟි ප ශඳෞේලි අීලඹට විකුණහ දළමිඹ යුතුි. විනිභඹ 
අනුඳහතඹ ඳහවීභට ඉඩ වළරිඹ යුතුි. ශේ තභි න ලිඵයල්හදශේ  
අර්ථ රභඹ. දළ ප අපි ක්රිඹහට නුන අශක අඹ ළඹ එඹට 
කින්ශේත් ළශශඳ පශ ප නළවළ. ශේ රක්ණ ක්රිඹහත්භ ශශේ 
1977 ප ඳසුි.  

අපි ද පනහ, 1977 ප ඳසශේ ශේ අර්ථ රභඹ ක්රිඹහත්භ ශ 

ආහයඹ. යජශේ වනහධහය ඳහ වළරිඹහ, ශඳෞේලි අීලඹට 

න්ඹලු ඉඩඩ රඵහ දු පනහ, රහබ රළබූ යහජය ආඹතන ඳහ ජ 

මිතුය පට කුණු ශොල්රඹට රඵහ දු පනහ. ශතොට යපු ශේ අඳ 

හටත් භත තිශඵනහ. යහජය ීසථහ තක්ශේරු මුදරටත් ඩහ 

අඩුශ ප ජ මිතුය පට රඵහ දු පනහ. ශොවිඹහ ශොවිතළනි ප අි ප 

යරහ කුලීරුශක් ඵට ඳත් ශහ. කුඹුරුර ඳහ අඳනඹන 

ශබෝ වද පන ශඹෝජනහ ශහ. ළේ අමුණුර ජරඹට ඳහ ඵදු අඹ 

ය පන තී පදු ශහ. ශභයට ඉඩේ වික්ශක් යහඳහරිඹ පට; 

ශතො ණනි ප දු පනහ. ශශශහශේදී සීභහ ඵහධහලි ප ශතොය 

බහණ්ඩ ශ ප පනට ඉඩ දු පනහ.  ශභ පන ශේ විධිඹට තභි අශක 

යශට් න ලිඵයල් අර්ථ රභඹ ක්රිඹහත්භ ශශේ.  1977 න විට 

යශට් ඳළළති තත්ත්ඹ ඒි.  

එළනි තත්ත්ඹක් තභි අඳට දකි පනට රළබුශණ්. එළනි 

අර්ථ රභඹක්ද දළ ප අපි ශේ යශට් ඉසයවහට ශනි ඹ පන 

වද පශ ප? ශේ අඹ ළඹ එශවභ එක්ද? අධයහඳනශේ භ අසථහ 

ේඳහදනඹ වහ භහන අධයහඳනඹක් වහ වනහධහය, අභතය 

නිර ඇඳුේ, ඳත්තු, ආවහය ශේල් ළඳයීභ එළනි හයණහරට 

ළශශඳනහද? ජූලි ර්ජඹ පට රුපිඹල් 5,000ක් රඵහ දීභ එළනි 

හයණහරට ළශශඳනහද? කිරි ශොවිඹහශේ මිර ළඩි යරහ 

තිශඵනහ. හඵනි ශඳොශවොය ශඹොදහ යන වී ශොවිතළන ඳට ප 

 පන අසථහ රඵහ දීරහ තිශඵනහ. විදයහ ඳර්ශේණ වහ 

මුදල් ශඹොදරහ තිශඵනහ. ශභළනි වනහධහය ශදන අඹ ළඹක් 

නේ ලිඵයල් අඹ ළඹක්  පශ ප ශශේද?  

මරහනහරඪ රු භ පත්රීතුභනි, න ලිඵයල් අර්ථි රභඹ 

ක්රිඹහත්භ ශ යුශයෝඳඹ -ඳසු ගිඹ න්ඹශේ ශරො ආර්ථි 

ශක් ප්රඹ- අද විලහර අර්බුදඹට ළටිරහ තිශඵනහ. ග්රීන්ඹ, 

සඳහඤසඤඹ, ඉතහලිඹ මරය ශශශ ශඳොශ ඩහ ළටිරහ 

තිශඵනහ. විරැකිඹහ ඉවශ ගිහිල්රහ තිශඵනහ. න්ඹලු වනහධහය 

ඳනහ. ජනතහ ශඳශඳහළි ඹනහ. ඇශභරිහ එක්ත් ජනඳදඹ, 

ප්රීලඹ හශේ යටලුත් ඉ පශ ප අර්බුදඹි. [ඵහධහ කිරීභක්] 

ග්රීන්ඹත් ති ශඵනහ. ඒහ ආයේබ යටල්. ශේ ළන ඵරන ශොට 

1848 දී හල්භහක්ස ය  ශේ වරි ඹළි අඳට දළ ප ල්ඳනහ ය පන 

න්ේධ ශරහ තිශඵනහ. න ලිඵයල් අර්ථරභඹ 1977 න්ට 

ක්රිඹහත්භ ශ ශර අපිත් ය ශන  ආහ නේ අද අපිත් 

ඵයඳතශ ආර්ථි අර්බුදඹට රක් ශනහ. රු භහි පද යහජඳක් 

ජනහධිඳතිතුභහ න්ඹ ඳශමුළනි අඹ ළශඹ ප එහි වළයවුේ රක්යඹ 

එඹ රකුණු ශහ. ශේ ලිඵයල් අර්ථරභඹ අත වළය පිඹය 8ක් අපි 

ඉසයවහට ඇවිල්රහ ඉ පනහ.  

ඒ හරශේ අඹ ළඹ වළදුශේ ශරෝ ඵළීකු නිශඹෝජිතඹ පශේ 

නිර්ශේල භති. ඒ අඹ ළඹ ශරෝ ඵළීකු අඹ ළඹක් ශරි 

වළඳි පවශේ. අද එශවභ ශනොශි. ශභය අතිරු භහි පද 

යහජඳක් ජනහධිඳතිතුභහ අඹ ළඹ වළදුශේ, අඹ ළඹට භහ වඹට 

ශඳය න්ට ශේීලඹ, යහජය වහ ශඳෞේලි අීල භු හච්ඡහ 

ඳත්රහි. ශේ අඹ ළඹ එශවභ පිටි පභ ශේීලඹ, ජහති අඹ 

ළඹක් වළටිඹට තභි ඉදිරිඳත් යරහ තිශඵ පශ ප. භිේධිභත් 

ශේලඹක් ශොඩ නළඟීභ, ආන්ඹහශේ ආලස ර්ඹත් ශේලඹක් ශොඩ 

නළඟීභ කිඹන හයණහරට 8න පිඹය ශේ අඹ ළශඹ ප 

ඉදිරිඳත් ශරහ තිශඵනහ.  

මරහනහරඪ රු භ පත්රීතුභනි, ශේ අඹ ළශේ තිශඵන විශලේ 

රක්ණ ය ඳඹක් ළන අඳ කිඹ පනට අලයි. අපි ද පනහ 

රැේනර් නර්ක්ස කිඹන ආර්ථි විශලේඥයනඹහ දිළිඳුඵශේ දුසට 

 රඹක් -අඩු ප්රහේධනඹ, අඩු ආශඹෝජනඹ, අඩු නිසඳහදනඹ වහ අඩු 

ඳරිශබෝජනඹ- ළන කිඹරහ දු පන ඵ.  
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ඳහර්ලිශේ පතු 

දළ ප අඳ ශේ  රශේ කින්ඹේ තළනක් රු ඵළන්ල් යහජඳක් 

භළතිතුභහ ඉදිරිඳත් යන "දිවි නළඟුභ" ළඩටවන වයවහ ඩනහ. 

ඒ ළඩීභ අපි "දිවි නළඟුභ" වයවහ තභි ය පශ ප. ශේ යශට් ග්රහමීඹ 

ජනඹහශේ ආර්ථිඹ ලක්තිභත් ය පන "දිවි නළඟුභ" ළඩටවන 

ඉතහභත් ළදත්. ශභොද, අඳට ශේ භහන ේඳත ලක්තිභත් 

කිරීභට, භහන ේඳත ශේ තිශඵන දිළිඳුබහශඹ ප ශොඩ ළනීභ 

තභි අඳට තිශඵන ඉතහභ ළදත්භ හර්ඹ වළටිඹට රහ 

තිශඵ පශ ප. ඉති ප ඒ නිහ අපි ශේ කිඹන ලිඵයල්හදි ප්රතිඳත්තිත් 

එක් ශභඹ ළට ළශව පශ ප නළවළ. ශේ අඹ ළඹ එළනි අඹ 

ළඹක් ශර වඳු පහ දීභ පිළිඵ අඳ ශඵොශවොභ නහටු 

ශනහ.  

අපි ද පනහ ශභය අඹ ළශඹ ප තහක්ණි හයණහ වහ 

හශේභ, භශේ අභහතයහීලඹට  ඳර්ශේණ වහ විලහර මුදල් 

ේබහයඹක් රඵහ දීරහ තිශඵන ඵ. ශේ ඳර්ශේණ  අතයලයි. 

ශේීලඹ ෛදය රභඹ ඉදිරිඹට ශන ඹ පන ඳර්ශේණ අලයි. 

අද ඳර්ශේණලි ප අඳට ශයෝ සු යන ීකට ශොඹහ  පන 

ශරහ තිශඵනහ. අශක ශේීලඹ ෛදය රභ අවුරුදු 3,000ක් විතය 

ඳයණ වුණහට අඳට තිශඵ පශ ප clinical trials. වළඵළි අඳ 

ශඵශවත් නිකණ්ඩුශ ප  ශදන ශඵශවත්ලි ප ශයෝ සු යන ඒ 

ීකට වඳුනහ ශන නළවළ. ඒ වඳුනහ ළනීභ තුශ තභි අශක 

ශදභ ජහතය පතයඹට ශන ඹ පන පුළු පභ තිශඵ පශ ප. 

ඉති ප ඒ නිහ ඳර්ශේණ අලයි. ඒ ඳර්ශේණ වහ 

ජනහධිඳතිතුභහ රක් 3,000 මුදරක් අඳට ශ ප යරහ දීරහ 

තිශඵනහ. ඒ නිහ ශේ අඹ ළශඹ ප ඉතහභ ළදත් විදයහ වහ 

තහක්ණි රුණු වහ අලය ඳර්ශේණරටත්, අධයහඳන 

ක්ශේ්රඹ වහත් ළඹ ය පන විලහර මුදල්  පදයහක් අඳට 

රඵහ දීරහ තිශඵනහ. ශේ නිහ තභි ශේ අඹ ළඹ 

ලිඵයල්හදශඹ ප ශ ප යපු වළයවුේ රක්ඹ වළටිඹට අඳ 

වඳු ප  පශ ප.  

මරහනහරඪ රු භ පත්රීතුභනි, අශක යශට් ශොවිශඹකු 

ශොවිතළ ප ශහට රහබඹක් රඵහ  පන ඵළරි  ඇි කිඹරහ අඳ 

ද පනහ. ඒට ශවේතු තභි න ලිඵයල්හදඹ ක්රිඹහත්භ වීභ. අද 

ශොවිතළශ ප රහබඹ  පශ ප ශතල් ව ශඳොශවොය 

ශොේඳළනිහයශඹෝි. ඒහ පිටුඳ ඉ පශ ප ඵහු ජහති භහේ. 

අද වුරු ශවෝ ශනකු ශඳොශවොත් ශ පන කිඹරහ හිතහ ශන 

කුකුළු ශොටුක් දළේභත් ශඳොශවොත් ශ පන ඵළවළ. ඒ පිටු ඳ 

ඉ පශ ප ඵහු ජහති භහේ. ඒ ධනඹ ඇශද පශ ප ඵටහියටි. අද 

කිරි නිසඳහදනඹ ශත් ඒ රහබඹ  පශ ප ඵහු ජහති භහේ. ඒ 

ශේ යශට් ශොවිඹහට රළශඵ පශ ප නළවළ. ශේ තභි න 

ලිඵයල්හදඹ. අද බිත්තය වී නිසඳහදනඹත් ඒ විධිඹභි. ශවට 

අනිේදහ න ශොට එ  පනඹක් ඳළශ න බිත්තය වී තභි අඳට 

දකි පනට පුළු පභ රළශඵ පශ ප. ඒ තුශත් තිශඵ පශ ප විලහර 

භහෆිඹහ එක්. අඳට දකි පනට තිශඵන ශේ න ලිඵයල්හදි 

ප්රතිඳත්ති තුශ තිශඵන ඒ රභශේදඹ ශනස කිරීභ තභි ශේ අඹ 

ළශඹ ප අඳ ය පනට  ඵරහශඳොශයොත්තු ශ පශ ප.  
 

මරහනහරඪ රු භ පත්රීතුභනි, ඒ නිහ ශේ අර්ථ රභඹ අවුරුදු 

ණනක් තු ශ රභහනුකූර ශනස ය ශ්රී රහීය ඹ ශභොඩරඹක් ශේ 

යශට් ශොඩ නළඟීශේ අඹ ළඹක් තභි ඉදිරිඳත් ය තිශඵ පශ ප. ඒ 

නිහි ඉතහභ ළදත් අඹ ළඹක් විධිඹට අඳ ශේ අඹ ළඹ 

දකි පශ ප. අපි ඵහු ජහති භහේර න්යරු ප ඵට ඳත් 

ශනොවිඹ යුතුි. ශේ න ලිඵයල්හදි අර්ථ රභඹ තුශ න්යරු ප 

ඵට ඳත් ශනොවිඹ යුතුි. එභ අර්ථ රභඹ වඳු පහ දු ප 

බඵතුභ පරහභ අද ඒ පිළිඵ ශේ බහට රුණු ඉදිරිඳත් 

යනහ. එභ අර්ථ රභඹ ශනස ය අලුත් ශභොඩරඹක්, ශ්රී 

රහීය ඹ ශභොඩරඹක් ශොඩ නුන අඹ ළඹක් ශභය ඉදිරිඳත් ය 

තිශඵනහ කිඹන හයණඹ භහ ශේ අසථහශේ භතක් ය පන 

ළභළතිි. ශඵොශවොභ සතුතිි. 

 
[අ.බහ. 1.57] 

 
ගු (ආචළර්ය) ශර් ද සිල්ලළ මශතළ 
(ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
මරහනහරඪ රු භ පත්රීතුභනි, ශඵොශවොභ සතුතිි. රු 

හලි පද දිහනහඹ ඇභතිතුභහ ඉතහභ වය ඵය ශේලනඹක් 

ශභතළනදී ඉදිරිඳත් ශහ. එතුභහ කිඹ පන උත්හව ශහ එක්ත් 

ජහති ඳක්ශේ අපි ශේ යන විශේ නඹ ය පන පහශල් යන 

විශේ නඹක් මික් කින්භ වයඹක් ඇති  විශේ නඹක් ශනොශි 

කිඹරහ. භශේ හරඹ අයශන භභ එතුභහ කිඹපු ඒ ථහ තය 

ශනොන ඵ ශඳ ප පන උත්හව යනහ.  

මරහනහරඪ රු භ පත්රීතුභනි, එතුභහ රැේනර් නර්ක්ස ළන 

ථහ ශහ. බේ, රැේනර් නර්ක්ස කිඹ පශ ප භතුලිත ආර්ථි 

රභඹක් පිළිඵ ථහ යපු ආර්ථි විදයහඥයනශඹක්. He talked of 

what is called "balanced growth". අශක රු යත් අමුණුභ 

ආ හර්ඹතුභහ ශේ ළන ශවොට ද පනහ. රු හලි පද දිහනහඹ 

ඇභතිතුභනි, රැේනර් නර්ක්ස කිඹපු ශදඹක් බඵතුභහට බඹ 

ශොශඹ ලිඹහ දීපු ශනහ ලිඹහ දී නළවළ. රැේනර් නර්ක්ස කිේහ 

ිිකර්භඹ ව ර්භහ පත කිඹන එ තභි භතුලිත ය පන - 

balance ය පන- ඕනෆ කිඹරහ. එශවභ නේ භභ බඵතුභහශ ප 

අවනහ ශේ භහි පද චි පතන ප්රතිඳත්තිඹ තුශ රැේනර් නර්ක්සශේ- 

 

මූළවනළරූඪ ම්දත්රීුරමළ 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 
Order, please! වුරු ප ශවෝ රු භ පත්රීයශඹක් මරහනඹ 

වහ රු තරතහ අතුශෝයර භ පත්රීතුමිඹශේ නභ ශඹෝජනහ 

ය පන. [ඵහධහ කිරීේ] Order please! When a change of Chair 

takes place, you must observe complete silence. 

 
ගු නවි්ද දිවළනළයක මශතළ (රළජය කෂමනළකරණ 

ප්රිනවංවහකරණ අමළතයුරමළ) 
(ரண்தைறகு வீன் றமரரக்க - அசரங்க தொகரகத்து 

தசலகப்தை அகச்சர் ) 

(The Hon. Navin Dissanayake - Minister of Public 

Management Reforms) 

මරහනහරඪ රු භ පත්රීතුභනි, "රු තරතහ අතුශෝයර 

භ පත්රීතුමිඹ දළ ප මරහනඹ ත යුතුඹ"ි භහ ශඹෝජනහ යනහ.  

 
ප්රහනය විමවන දි්ද, වභළ වම්මත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනුරුල ගු අල්ශළජ් ක.එච්.එම්. අවහලර් මශතළ මූළවනනය්ද 

දල ක වනය්ද, ගු තතළ අුරනකෝර මශ කමිය මූළවනළරූඪ විය. 

அன்தறநகு, ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர் 

அர்கள் அக்கறரசணத்றணறன்த அகனர, ரண்தைறகு (றதற) 

னர அத்துரகரன அர்கள் கனக கறத்ரர்கள்.    

Whereupon THE HON. ALHAJ A.H.M. AZWER  left the Chair, 

and  THE HON. (MRS.) THALATHA ATUKORALE took the Chair 
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ගු (ආචළර්ය) ශර් ද සිල්ලළ මශතළ 
(ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர) 

යය(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

මරහනහරඪ රු භ පත්රීතුමිඹනි, ශඵොශවොභ සතුතිි. රු 

තරතහ අතුශෝයර භ පත්රීතුමිඹ මරහනශේ ඉ පන විට ශේ ථහ 

ය පන රළවරභ ළන ශඵොශවොභ  පශතෝි. රු ඇභතිතුභනි, 

රැේනර් නර්ක්ස කිේශේ ර්භහ පත ව ිිකර්භඹ කිඹන ඒහ 

භතුලිත ඳත්හ පන - balance ය පන- ඕනෆ කිඹරහි.  

නමුත් රු ඇභතිතුභහ, ර්භහ පත වහ දිරිළ පවීේ කිරීභක් 

ශේ අඹ ළශඹ ප අඳට ශඳශන පශ ප නළවළ. බේ, රැේනර් නර්ක්ස 

කිේහ, ශශ ශඳොශ ප්රහයණඹ ය පන ඕනෆ, ආශඹෝජනඹ 

ය පන ශඳෞේලි අීලඹ දිරිළ පවීේ ය පන ඕනෆ කිඹරහ. ඹේ 

කින් විධිඹට ඒ ටයුත්ත න්ේධ ශරහ තිශඵනහ කිඹරහ භභ 

පිළි පනහ. නමුත් රැේනර් නර්ක්ස කිඹපු ත ප්රධහන ශදඹක් 

තිශඵනහ. Hon. Minister, he was an export pessimist. ඒ 

කිඹ පශ ප ශභොක්ද? රු ඇභතිතුභනි, බඵතුභහ කිඹපු රැේනර් 

නර්ක්ස කිඹන ආර්ථි විශලේඥයනඹහ අඳනඹනඹ ළන එච් ය 

ළරකිල්රක් දළක්වශේ නළවළ. නමුත් බඵතුභහ ල්ඳනහ ය පන 

ඕනෆ රීහ කුඩහ යටක් ඵ. මිලිඹන 20ක් ඉ පන ශේ යට export 

pessimism එත් එක් දියුණු ය පන ඵළවළ රු ඇභතිතුභහ. ශේ 

යශට් තිශඵ පන ඕනෆ exports, exports, exports. අඳනඹනශඹ ප 

තභි ශේ යට දියුණු ය පන පුළු ප. බඵතුභහ හිතනහ නේ 

රැේනර් නර්ක්සශේ ආර්ථි ප්රතිඳත්ති තභි භහි පද චි පතනශඹ ප 

ක්රිඹහත්භ  පශ ප කිඹරහ, භට ඉතහභ නහටුශ ප බඵතුභහට 

කිඹ පන න්ේධ ශනහ ඒ වරි ඹන ආර්ථි ප්රතිඳත්තිඹක් 

ශනොශි කිඹරහ. ඉති ප අද -[ඵහධහ කිරීභක්] අශ ප  භභ බඵතුභහට 

disturb ශශේ නළවළ ශ ප. ඳසු ථහ ය පන.  

අද  භභ ශේ බහශේ ප්රධහන ථිඹ පශේ ථහ අවශන 

හිටිඹහ. රු යත් අමුණුභ ඇභතියඹහ රුණු ඉදිරිඳත් යන 

ශොට රීහශේ ආලස ර්ඹඹ ළන ථහ ශහ. එතුභහ බක්ශෝභ 

ශවො ශේල් ළන කිේහ; ඳහයල් ළන කිේහ; ශොඩනළඟිලි 

ළන කිේහ. නමුත් භභ විලසහ ය පශ ප, ශේ අඹ ළඹ විහදශේ 

ශභශතක් ආණ්ඩු ඳළත්ශත ප  ශ ශවොභ ථහ ශශේ රු ඩිේ 

ගුණශේය ඇභතිතුභහ කිඹරහි. ඩිේ ගුණශේය ඇභතිතුභහ අඹ 

ළඹ ඉතහභ ළඹුරි ප අධයඹනඹ යරහ ඒ අඹ ශහ.  

එතුභහ රුණු තුනක් ළන ථහ ශහ. දිවිනළඟුභ - livelihood 

development - ළන ථහ ශහ.  ශබෞති ේඳත් ව ඹටිතර 

ඳවසුේ - natural resource development - ළන ථහ ශහ. 

භහන ේඳත්- human resource development- ළන ථහ ශහ.  

එතුභහ දීර්ක විසතය ශහ, රීහශේ ඳරිශබෝජනඹ ඉතහභ  ළඩිි 

කිඹරහ. ඳරිශබෝජනඹ ඉතහභ  ළඩිි, ඉතිරි කිරීේ අතිලි පභ අඩුි 

කිේහ. එතුභහ විග්රව ශහ, ඒ අතිවිලහර ඳරිශබෝජනඹ ය පශ ප 

සුළු පිරික් කිඹරහ. ඒ තභි රු යවි රුණහනහඹ 

භ පත්රීයඹහ එදහ ශේ විහදඹ ඳට ප  පන ශොට "ශඩ්ලි නිේස" 

ඳත්තශර් ශඳ පරහ කිේශේ, “This Budget is for the rich” 

කිඹරහ. ආණ්ඩුශේභ ප්රධහන පුත් ඳශත ප ඳහ ඒ තභි කිඹරහ 

තිබුශණ්. අශක එක්ත් ජහති ඳක්ඹත්, විඳක්ඹත් දිටභ 

විශේ නඹ ශශේ ශේ න්ඹඹට එශක් Budget එක් කිඹරහි. ඒ 

කිඹ පශ ප ශඳොශවොත් මිනිසු පට ඉදිරිඳත් යපු Budget එක් 

කිඹරහ. එතුභහ කිේහ අධයහඳනඹට, ශෞයඹට මුදල් ශ ප 

ය පන ආණ්ඩුට ල්ලි නළවළ කිඹරහ. 

 රු යත් අමුණුභ ඇභතිතුභහ කිඹන විධිශේ ආර්ථි 
ර්ධන ශේඹක් තිශඵනහ නේ යජශේ ආදහඹභ එ පන එ පනභ 

අඩු ශ පශ ප ශොශවොභද කිඹරහ එතුභහ ප්රලසන ශහ. අශක රු 

වරර් වහෂීේ භ පත්රීතුභහ ඒ තභි කිේශේ. එතුභහ ශඳ පරහ 

දු පනහ that the corporate earnings are increasing but 

Government revenues are falling. He asked, “How is that 

possible?” කිඹරහ. එතුභහ අවපු ප්රලසනඹත් ඒට අදහශ ශනහ.  

අද ශන ශොට දශ ශේීලඹ නිසඳහදනශඹ ප යජශේ ආදහඹභ 
න්ඹඹට 14ට අඩු ශරහ තිශඵනහ. බඵතුභ පරහ ශේ ආණ්ඩු 

 පන ශොට ඒ තිබුශණ් න්ඹඹට වින් ණනට. බඵතුභ පරහට 
ඒ ඇත්ත, ඇති වළටිඹට ඵර පන න්ේධ ශනහ. රු ඩිේ 

ගුණශේය ඇභතිතුභහ ශඳ පරහ දු පනහ, දියුණු න න්ඹලුභ 

යටල්ලි ප අඩුභ ආදහඹේ ඵදු අඹ යන යට ශ්රී රීහ කිඹරහ. 
එශවභ නේ රු හලි පද දිහනහඹ ඇභතිතුභනි, න 

ලිඵයල්හදශේ ප්රධහනභ, මලිභ අීඹක් ඒ. දක්ිකණ අීලඹටභ 
ගිඹ ශදඹක් වළටිඹට තභි ඩිේ ගුණශේය භළතිතුභහ ශේ යජශේ 

ප්රතිඳත්ති විග්රව ශශේ. ේපර්ණ න ලිඵයල්හදී අර්ථ රභඹක් 
වළටිඹට තභි විග්රව වුශණ්. 

 රු හලි පද දිහනහඹ අභහතයතුභනි,  බඵතුභහභ ල්ඳනහ 

ය ඵර පන, න ලිඵයල්හදඹ කිඹ පශ ප marginal tax rate එ 

අඩු යන රභඹක්. ශඳොශවොත් මිනිසු පට වන ඵදු අඩු ය පන 
කිඹරහ තභි ඒශ ප කිඹ පශ ප. මුළු ශරෝශේභ දියුණු න 

යටල් අතරි ප රීහශේ තභි ආදහඹේ ඵදු අඩුශ පභ අඹ 
ය පශ ප. භභ ශනොශි එශවභ කිඹ පශ ප. බඵතුභ පරහශේභ 

ඇභතියඹකු න රු ඩිේ ගුණශේය භළතිතුභහ ඒ ශඳ පරහ 
දු පනහ. 

රු ජිත් ශප්රේභදහ අශක නිශඹෝජය නහඹතුභහ ඊශේ ථහ 

යමි ප ශ ඒ ළඹුරු විග්රවඹ භඟි ප අහධහයණ ඵදු ප්රතිඳත්තිඹ 
ළන ථහ ශහ. ෆභට ඵදු වන යටක් වළටිඹට එතුභහ ශේ යට 

ශඳ පරහ දු පනහ. යටල් ය ශඹ ප ය ඹද ළභ ප ටි ප එට, ඳරිකපු 

ටිට, අර ශඩිඹට, බිත්තයඹට tax ව පශ ප? ශේ ප්රතිහමී ඵදු 

ප්රතිඳත්තිඹක්, එශවභත් නළත්නේ regressive tax system එක් 

කිඹරහ එතුභහ ශේ ඵදු ප්රතිඳත්තිඹ විග්රව ශහ.  රු ඩිේ 

ගුණශේය ඇභතිතුභහශේ theory එ පිළිඵ රු ජිත් 

ශප්රේභදහ භ පත්රීතුභහ practical examples අයශන ශඳ පනුහ. 

අ පතිභට ඩිේ ගුණශේය ඇභතියඹහශේ ථහ නළළත්වශේ 

අනතුරු ඇුවීභක් යරහ. Madam Chair, he warned that the 

income disparity can push this society into a crisis.  That is 

what the Hon. DEW Gunasekara said. එතුභහ කිේහ, ශේ අර්ථ 

රභඹ තුශ විලහර ආදහඹේ විභතහක් නිර්භහණඹ ශනහ කිඹරහ. 

එතුභහ කිේහ ඒ ඉතහභ බඹහනි කිඹරහ. ඒ බඹහනභ නිහ 

ශේ යට භහජයීඹ අර්බුදඹට - crisis එට - තල්ලු ශ පන 

පුළු ප කිඹරහ. 

මරහනහරඪ රු භ පත්රීතුමිඹනි, ශභතළනි ප ඳට ප  පන භභ 

ළභළතිි. ශේ අඹ ළඹ ශල්නඹ 2013 ර්ඹ වහ වුණහට, ඊට 
එවහට ගිඹ ශේ යජශේ ආර්ථි ප්රතිඳත්ති තභි ඒශ ප ඉදිරිඳත් 

ය තිශඵ පශ ප. ශේ භසත ශඹෝජනහලි ප ජනතහට 
ඵරහශඳොශයොත්තු ශ පන පුළු ප ශභොක්ද? බවු ප 

ඵරහශඳොශයොත්තු න ආලස ර්ඹඹ රළශඵිද? එශවභත් නළත්නේ 
බවු ප ඵරහශඳොශයොත්තු ශනොන, රු ඩිේ ගුණශේය 

ඇභතියඹහ අනතුරු ඇු ව   භහජ අර්බුදඹට ශේ යට ඹිද? 

බ පන බඹ ප්රලසන ශද තභි අඳට අව පන තිශඵ පශ ප. 

අ පන ඒ තභි ශේ ළන ළදත් විග්රවඹ විඹ යුත්ශත්. අඳට 

න්ල්රය ලශඹ ප ශඳොඩ්ඩක්  ඒහ ශේහ ථහ ය පන පුළු ප. 

නමුත් අපි ශභභ ආර්ථි රභඹ ළන ළඹුරි ප විග්රවඹක් යරහ 
ඵර පන ඕනෆ.  

භහ ඩිේ ගුණශේය ඇභතිතුභහශේ ශොමියුනිසට් ඳක්ශේ 

න්ඹලු අදවසරට එු ශනොවුණහට, භට ඹථහර්ථඹ දකි පන 
වළකිඹහක් තිශඵනහ, මරහනහරඪ රු භ පත්රීතුමිඹනි. ඇත්ත 

ලශඹ පභ ඩිේ ගුණශේය ඇභතිතුභහ විතයක් ශනොශි, භත 
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ඳහර්ලිශේ පතු 

ශ ප සුභනන්රි ලිඹනශේරහ. ආණ්ඩුශේ ඉ පන භවරු පට ඒහ 

අභත ශරහත් ඇති. සුභනන්රි ලිඹනශේරහ  තභි බඵතුභ පරහට 

lecture ශශේ, ශභ පන ශේ විධිඹට භහි පද චි පතනඹ වදමු කිඹරහ. 

බඵතුභ පරහ ශවෝටරඹට ශන ගිහි ප, උශේ න්ට රෑ න ල් 

ආර්ථි විදයහ ළන, ශේලඳහරන විදයහ ළන කිඹරහ දු පශ ප 
සුභනන්රි ලිඹනශේ භවත්භඹරහ. ඒ ට්ටිඹ ශභොක්ද කිඹ පශ ප? 

ඒ ට්ටිඹ කිඹ පශ ප, ශේ යට ශේ විධිඹට ගිශඹොත් ඇති නළති 

ඳයතයඹ උහුර පන ඵළරි ශරහ භහජ යනඹක් ඇති  පන 
පුළු ප  කිඹරහි.  

මරහනහරඪ රු භ පත්රීතුමිඹනි, භහ ශේ උපුටහ දක් පශ ප  

ආණ්ඩු ඳක්ශේභ ට්ටිඹ කිඹන ථහ. උත්, බුේධිභත් කිඹරහ 

බඵතුභ පරහභ රු යන පුේරඹ ප කිඹන ශේල් තභි භහ 

කිඹ පශ ප.  

එදහ ශේ.ආර්. ජඹර්ධන හිටපු ජනහධිඳතිතුභහ රීහශේ 

ජනතහට ආර්ථි නිදව රඵහ දු පනහ. වහල් ශඳොලු අි ප ශහ. 

භමිශතල්  වන ශයදි ශනුට ශවො ලිේ,  ර්ට්, වුේ 

 පන පුළු ප රභශේදඹක් ස යරහ දු පනහ. අඳ හටත් ඒහ 

භති.  අපි ඉසය අශක ඉසශෝශල් ළ පටිශේ ශඳෝලිශේ 

ඉ පනහ, නිල් ඳහට ශයදි ටිි, සුදු ඳහට ශයදි ටිි අයශන 

ලිභි, ර්ට් එි භව පන.  එභ ශයදි භමිශතල්   ශේ ඵළවළ. 

එභ ආර්ථි රභඹ ශනස ශශේ ශේ.ආර්. ජඹර්ධන භළතිතුභහශේ 

රැඩිල් ආර්ථි ප්රතිඳත්තිඹ නිහි.  

ඒ විතයක් ශනොශි. කුණු ඵක්කි අවුසපු හරඹක් තිබුණහ. 

අපි දළක්හ, විරභ වීයසරිඹ භවත්භඹහ ඇපු අය family tree  

ශඳොශත්, භනුයශඹක් ඵල්රකු එක් කුණු ඵක්කිඹ තිශඵන 

ෆභ ශොඹන ථහ. ඒ තභි ඇත්ත. නමුත් ශේ.ආර්. 

ජඹර්ධන හිටපු ජනහධිඳතිතුභහශේ ආර්ථි ප්රතිඳත්තිශඹ ප අපි ඒ 

තත්ත්ඹ ඉතිවහඹට දළේභහ. සුපිරි ඳ පතිඹට ඳභණක් සීභහ ශරහ 

තිබුණු ආර්ථි ප්රතිරහබ හභහනය ජනතහට රඵහ දු පනහ. ඒ 

හරශේ ශොශම වශත් ට්ටිඹට විතයි යට ඹ පන පුළු ප 

වුශණ්.  

ඊශේ-ශඳශර්දහ භට  එ භවත්භශඹක්  වේඵ වුණහ. එතුභහට 

PhD එක් ය පන යට ඹ පන අලය වුණහභ එතුභහට එදහ දීරහ 

තිශඵ පශ ප ඳවුේ තුනි. ඳවුේ තුනි එතුභහට දීරහ තිශඵ පශ ප. 

නමුත් සුපිරි ඳ පතිඹට ඒ කින්භ control එක් තිබුශණ් නළවළ. ඒ 

රභඹ  තභි එක්ත් ජහති ඳක්ශඹ ප ශනස ශශේ. එක්ත් 

ජහති ඳක්ශඹ ප ශශේ, ශේ යශට් හභහනය ජනතහට දියුණු 

 පන පුළු ප විධිශේ ආර්ථි රභශේදඹක් වඳු පහ දීපු එ. ඒ 

න්ඹල්ර න්ේධ වුශණ් 1978 න ආණ්ඩුරභ යසථහ වඳු පහ 

දීශභ ප ඳසුි.  

මරහනහරඪ රු භ පත්රීතුමිඹනි, ආණ්ඩුරභ යසථහ VI 

න ඳරිච්ශේදශඹ ප ශභොක්ද කිඹළශ පශ ප? VI න 

ඳරිච්ශේදශඹ ප කිඹළශ පශ ප ශේ යශට් ජනතහ හිතහදි ආර්ථි 

රභශේදඹක් ස විඹ යුතුි කිඹරහි. භහ ඒශ ප ශොටස 

ය ඳඹක් කිඹ පන ළභළතිි. ආණ්ඩුරභ යසථහශේ 27න 

යසථහශේ (2) (ඈ) අනු යසථහ ඹටශත් ශභශේ ව ප 

නහ: 

"යහජය අීලශේ වහ ශඳෞේලි අීලශේ ආර්ථි ක්රිඹහලිඹක් තුළි ප ව 

එය  ආර්ථි ක්රිඹහලිඹ, යශට්  භහජ අයමුණු වහ ශඳොදු අභිිේධිඹ අයබඹහ 

ශභශවඹවීභ ව ේඵ පධීයණඹ පිණි ශඹෝයන ළරසුේ ව 

ඳහරනඹ නීතිශඹ ප නිඹභ කිරීශභ ප ීලඝ්ර ශර මුළු යට ීර්ධනඹ 

කිරීභ ;" 

ශභශේ තිශඵ පශ ප ආණ්ඩුරභ යසථහශේ. ීලඝ්ර ශර මුළු 

යට ීර්ධනඹ ය පන ඕනෆ. Under Article 148  of the 

Constitution, we have control over public finance and we are 

mandated to ensure that this country not only grows, but 

grows rapidly. 

ඊශුට 27 න යසථහශේ (2) (ඉ) අනු යසථහ ඹටශත් 

ශභොක්ද කිඹ පශ ප? එහි ශභශේ ව ප නහ: 

 
"ශඳොදුජන ඹවඳතට ඉවල්න ඳරිදි ප්රජහශේ ශබෞති ේඳත් ව 

භහජ පරඹ න්ඹලු පුයළන්ඹ ප අතය හධහයණ ශර ශඵදහ වළරීභ ;" 

The system must be fair that a few people cannot take 

most of the proceeds; it must be distributed equitably. 

ඊශුට 27 න යසථහශේ (2) (ඊ) අනු යසථහ 

ඹටශත්ශභොක්ද තිශඵ පශ ප? එහි ශභශේ ව ප නහ:  

 

"නිසඳහදනශේ, ශඵදහ වළරීශේ ව හුභහරු කිරීශේ භහර් යජශඹහි, යහජය 

ආඹතනඹ පහි ශවෝ යප්රහද රත් අතශශොසක් අශතහි ශවෝ ඒයහීල 

ශනොවී ව භධයත ශනොවී ශ්රී රීහශේ ර ජනතහ අතය වින්රී ඹන 

ධර්මිසය භහජ රභඹක් පිහිටුවීභ ;" 

ධර්මිසය භහජ රභඹක් පිහිටු  පන ඕනෆඹ කිඹරහ 

තිශඵනහ, හධහයණත්ඹ මලි ය ශන. ඒ ආර්ථි 

ප්රතිරහබර හධහයණත්ඹ මලි ය ශන. එශවභ නේ ශේ 

භහජ ආර්ථි රභශේද ශභොනහද මරහනහරඪ රු 

භ පත්රීතුමිඹනි?  

"යහජය ඳහරනඹට ශඵෞේධ උඳශදස" නභළති ආ හර්ඹ 

ධර්භශේන ශවට්ටිආයච්චි භවත්භඹහ වින් ප යචිත ශඳොතක් අශක 

ඳ පශල් කිරි පශේ අසීව වහමුදුරුශෝ දළ ප ටි හරඹට 

ලි ප භට දු පනහ. ඒ ශඳොශත් ශභ පන ශභශවභ ව ප නහ.  

"යහජය ඳහරනඹට ශඵෞේධ උඳශදස" කිඹන ශේ  ශඳොශත් 53 

ළනි පිටුශේ "ආර්ථි ීවිධහනඹ" කිඹන භහතිහ ඹටශත්  

ශභශවභ කිඹරහ තිශඵනහ: 

"තු පශනි ප්රධහන ක්විති ත, ශඹ   ශත තහත විජිශත අධනහ අසසු, 

ශතඤස  ධනභනුකඳශදඹයහන් ඹනුශ ප කිඹළශේ. එහි  නහර්ථඹ නේ 

යශට් න්ටින ධනඹ නළති ජනඹහට ධනඹ ශද පන ඹ පනි. ශභඹ එක්ය භ 

ශඳශනනුශේ ඉතහ ඳටු අරුතක් ළේ වක් ශරන්නි. එශවත් ශේ 

ප්රහලශඹහි ළඵෆ අරුත දළනත වළක්ශක් කූටද පත ස්රශඹහි ඇතුශත් 

පුත විභන විටඹ".  

ඊශුට ශභොක්ද කිඹ පශ ප?  

" ක්ත්ති සීවනහද ස්රශඹහි ව ප න දශසවශ පමි ක්විති යජු තභ ප 

ඉදිරිඹට ඳළමිණ ව ශොයහශ ප, බහු ශොයභට ශඳශමව ශවේතු 

ීවත්වීභට රභඹක් නළතිභ ඹි දළනත් ඳසු ක්රිඹහ ශශේ යටළන්ඹනශේ 

ආර්ථි තත්ත්ඹ ළන කින්දු අශඵෝධඹක් නළත්තකු ශරන්නි. දිළිඳුභ 

එ මිනිකුට ඳභණක් සීභහ වක් ඹළි න්තහශන ශභ ප ඒ ශවොයහට 

ධනඹ දී එඹ විඹදේ ය ීවත්විඹ යුතු ආහයඹ කිඹහදී බහු පිටත් ශොට 

ඹළවීඹ. ප්රලසනඹ එතළනි ප අහන ඹළි යජු න්තුශේ ඹ. එශවත් යශට් තත් 

දිළි පශදෝ න්ටිඹව. බේහු ද ශොයශේ ශඹදුණව. එකිශනහ යජු වමුට 

ඳළමිශණන විට මුදල් දීශභ ප ප්රලසනඹ ශනොවි ශන ඵ ළටහුණු යජ 

දඬුේ දීභට, ශොරු ප භයහ දළමීභට අණ ශශේඹ. ීවවිතඹ ළන තළය භක් 

ශනොයන ඵ ශත්රුේත් මිනිසසු ආයුධ  පනේධ ණ්ඩහඹේ ෆදී 

අයර කිරීශභහි නියත වව. ශභශේ, සුළුශ ප ඇයඹුණ ප්රලසනඹ ඳහරනඹ 

බි දභන භහජඹ නන යනඹක් ඵට ඳත් වශේ ඳහරඹහශේ 

අනුණ භ ශවේතුශනි. නිර්ධනී පට ධනඹ දීභ ඹනු පුළුල් අරුතක් ඇති 

1129 1130 

[රු (ආ හර්ඹ) වර් ද න්ල්හ භවතහ] 



2012  ශනොළේඵර් 15  

යහජය ප්රතිඳත්තිඹක් ඵ කූටද පත ස්රශේ ඵමුණු පුශයෝහිතඹහශ ප 

අනහයණඹ ශි. බහු ඉදිරිඳත් ය පශ ප හේප්රදහි ඵමුණු භත ශනො 

ශඵෞේධ ඉළ පවීභි".  

භභ ශේ ශේදඹ  ේපර්ණශඹ ප කිඹ පන ඵරහශඳොශයොත්තු 

 පශ ප නළවළ. භහ හිත පශ ප බුේධ ධර්භඹ ළන ද පනහ ඕනෆභ 

ශශනකු ද පනහ, ඒ කූටද පත ස්රශේ ශභොක්ද කිඹරහ 

තිශඵ පශ ප, ශොි විධිඹටද යටක් ඳහරනඹ ය  පන ඕනෆ, 

ශොි විධිඹටද ආර්ථි රභශේදඹ ප ස ය ත යුත්ශත් 

කිඹන හයණඹ. එශවභ නේ භවහ ශඵෞේධශඹෝ ශර ශඳනී න්ටින 

ශේ යජඹ ශනි ඹන ආර්ථි ප්රතිඳත්තිලි ප බුේධ ධර්භශේ 

ශේලනහ යන ව අශක ආණ්ඩුරභ යසථහශේ ව ප න 

භහජ හධහයණ ආර්ථි ප්රතිඳත්තිඹක් ක්රිඹහට නළීශනහද? 

ඒ තභි අපි ඇන්ඹ යුතු ප්රලසනඹ. අපි වතය ශඳෝඹට න්ල් අයශන 

ළඩක් නළවළ, ඒ බුේධ ධර්භශේ තිශඵන ආර්ථි ප්රතිඳත්ති 

ක්රිඹහත්භ ය පශ ප නළත්නේ. අපි ශේ ආණ්ඩුරභ යසථහ 

ළන ථහ යරහ ළඩක් නළවළ, එහි කිඹරහ තිශඵන විධිඹට 

ආර්ථිඹ  වසුරු පශ ප නළත්නේ.  

මරහනහරඪ රු භ පත්රීතුමිඹනි, එශවභ නේ භහ නළතත් 

අවනහ,  ශේ ප්රතිඳත්තිලි ප ශ්රී රීහ භ ප ය පශ ප ඒ යත් 

අමුණුභ භළතිතුභහ කිඹපු ආලස ර්ඹඹටද කිඹරහ; එශවභ නළත්නේ 

ඩිේ ගුණශේය ඇභතිතුභහ කිඹපු අර්බුදඹටද කිඹරහ. ශභතළන 

තභි ප්රලසනඹ තිශඵ පශ ප.  

මරහනහරඪ රු භ පත්රීතුමිඹනි, අපි ඒ විලසශල්ණඹ 

ශශොත් ශරෝශේ ඹේ ඹේ අසථහර ජනතහ නළඟී න්ටිනහ. 

ඉ පන ඵළරි වුණහභ ජනතහ නළඟී න්ටිනහ. භභ  ටියුනීන්ඹහ 

කිඹන යටට ගිහිල්රහ තිශඵනහ, වළඵළි ශේ රඵරරට ලි ප. 

එතශොටත් භට හිතුණහ, ඒ වරි මිලිටරි ඳහරනඹක් තිශඵන යටක් 

කිඹරහ. ටියුනීන්ඹහශේ  2010 ශදළේඵර් 18 ළනිදහ ශඳොඩිඹට ඳට ප 

ත්ත උේශකෝණඹ, ජනතහ නළඟී න්ීමභ "අයහබි  පතඹ" - 

"Arab Spring" - වළටිඹට වඳු පනහඹ කිඹරහ අපි න්ඹලු ශදනහභ 

ශවොට ද පනහ. අද න ශොට න්රිඹහටත් ශේ විහිදුශණ් 

ශොශවොභද කිඹරහ අපි ද පනහ.  න්රිඹහශේ මිනිසසු දවදවස 

ණ ප අද  අහේ භයහ දභන   ඵ අපි ද පනහ.  

අපි "Arab Spring" එශ ප එළිඹට ඹමු. ශභතළන 

විශේ නඹක් න්ේධ වුණහ ශ ප, ඵටහිය යටල්  පන කිඹරහ. බේ. 

අපි ඇත්ත ථහ යමු. සඳහඤසඤඹ, ග්රීන්ඹ, එීර පතඹ, 

ඇශභරිහශේ ඳහ ජනතහ ඳහයට ඵළසහ. ග්රීන්ඹට ල්ලි නළති 

ශරහශේ, ලත ඳවක්ත් නළති ශරහශේ අශක භව ඵළීකුශ ප 

ගිහිල්රහ තභි බවු ප ශේයහ  පන යශයෝ මිලිඹන 30ක් දු පශ ප. 

ඒ ළන ඳසශේ ථහ යමු. සඳහඤසඤශේ ශේ උේශකෝණ 

වළඳි පවශේ "Los Indignados" කිඹරහ. ඒ කිඹ පශ ප ශෝඳඹට 

ඳත් ව ප;  the indignant or the outraged. ජනතහ ශෝඳඹට 

ඳත් වුණහ. ඇි ඒ?  ජනතහ ඵරහශඳොශයොත්තු වුණු ශේ ජනතහට 

වමු වුශණ් නළති නිහ. ඇශභරිහශේ ශභොවු ප වළඳි පවශේ 

"Occupy Wall Street" කිඹරහ. The concept of "1 per cent and 

the 99 per cent" came from an article written by Joseph 

Stiglitz in the "Vanity Fair" magazine. Did you know that?  

He wrote an article called "of the 1 per cent, by the 1 per 

cent, for the 1 per cent".  එතළනදී බවු ප ශඳ පරහ දු පශ ප, 

ජනතහ ශෝඳඹට ඳත් ශරහ න්ටින ඵි. එශවභ වුශණ් බවු ප 

හධහයණි කිඹරහ ඵරහශඳොශයොත්තු වුණ අර්ථ රභශඹ ප බවු පට 

හධහයණඹක් වුශණ් නළති නිහි. 

ශේ කිඹන ඕනෆභ ශශනකුට එඹ ශත්ශයනහ. ශේ 

විලසශල්ණඹ ශශොත් ප්රධහන රුණු තුනක් තිශඵනහ.  

ඒ ප්රධහන රුණු තුන ශභ පන ශභශවභි. 

01.  ඵරහශඳොශයොත්තු ශච්  ආහයඹට ශශ ශඳොශ ක්රිඹහට 
නළඟුශණ් නළවළ. 

02.  ඒ ශශ ශඳොශශේ බි ළීමේ ශේලඳහරන අධිහරිඹට නුහ 
න්ටුවීභට ශනොවළකි වුණහ. එශවභත් නළත්නේ භවය 
යටර ඒ ශේ ශශේ නළවළ. 

03.  ඳතින ආර්ථි, ශේලඳහරන යුවශේ අහධහයණ 
ප්රතිඳත්ති තුළි ප භහජඹ අසථහය වුණහ. 

ඒ තභි වුශණ්. We can argue from your side of the 

aisle or from our side of the aisle but that is the truth. 

There need not be any politics to this. We have to be able 

to understand the truth, and that is the truth.  

එශවභනේ ඒ ප්රතිඳත්තිඹ නිහ භහජශේ ළඩි පිරික් ශො ප 

වුණහ. නමුත් ඵරත්, ධනත් ඉතහ සුළු පිරිට අතිලි ප හන් 

රළබුණහ. ශභොද ඒ සුළු පිරිට වළකි වුණහ, ඒ ශශ ශඳොශ 

ආර්ථිඹ වහ ශේලඳහරන ඵරඹ අල්රහ ළනීභට. 

This is what I have been criticizing for the last several 

weeks, about the capture of the regulator, when we were 

talking about the Securities and Exchange Commission.  

The so-called word "mafia" was not given by me but by 

the outgoing Director-General. He is the one who said 

that there is a mafia. So, ultimately what happened? The 

regulator was captured; the political interest and the 

economic interest captured the regulator. Let us not talk 

about that but what I am now talking about is a bigger 

capture, which is the capture of the economic policy 

planning mechanism. 

ඒ කිඹ පශ ප, ශේ යශට් ආර්ථි රභශේදඹ ස යන ළඩ 

පිළිශශ ධනත්, ලක්තිභත් පිරික් ඵශර ප අල්රහ ශන 

ඉ පනහ.  

දළ ප ශභභ රු බහ තුශදී කිේහ, ශේ Budget එ වදන 

ශොට අතිරු ජනහධිඳතිතුභහත් එක් හච්ඡහ ය පන 

1,000ක්, 2,000ක් ආහඹ කිඹරහ. නමුත් 1,000ක් ආහ නේ ශේ 

අඹ ළඹ වද පන ශභොන ඳස ශදනහශේ suggestions ද ත්ශත්? 

භට ශේ අශත් ඇඟිලි 10 ප ණ ප යරහ ශඳ ප පන පුළු ප, දව 

ශදශනකුශේ suggestions අයශන තභි ශේ Budget එ වදරහ 

තිශඵ පශ ප කිඹරහ. This is, in fact, Sir, a customized Budget. 

“x” ට, “y” ට,  “z” ට තභි ශේ Budget එශක් ශේල් දීරහ 

තිශඵ පශ ප. භභ එතළනට එ පනේ. 

අසථහය ශශ ශඳොශක් තුළි ප සුළු පිරික් අතිලඹ භුක්ති 

විඳීභ ශනස කිරීභ ශනුට ශේලඳහරන අධිහරිඹ තත් ඒට 

රුකුල් ශදනහද කිඹන ප්රලසනඹ ශේ ශරෝශේ ට ප යපු 

ජනතහ අතය භතු වුණහ. 

මරහනහරඪ රු භ පත්රීතුමිඹනි, රීහශේ ශභොක්ද ශරහ 

තිශඵ පශ ප? ශේ ශුදී භල්තු ඳහර්ලසශේ නහඹ වහමුදුරුශෝ 

කිඹරහ තිබුණහ, ඳී  භවහ ඵරශේඹ අද භව ඳහශර් කිඹරහ. 

අනීතිඹ යජ යන, දණඹ ඉව වහ ගිහිල්රහ තිශඵන, 

ශේලඳහරනඹ අඳයහධහයඹ පශේ අතට ගිහිල්රහ තිශඵන, 

හභහනය ජනතහට ීවත්  පන ඵළරි අසථහ සහමී ප 

ව පශේරහත් ඳහයට ඵළවළරහ උේශකෝණඹ යනහ කිඹරහ 

උ පව පශේ කිඹරහ තිබුණහ. ශොවිඹ පශේ අසළ පන විනහල 

ශරහ බවුනට ණඹ ශහ  පන ඵළරි, කුඩු ශයෝශඹ ප ඵළට 
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ඳහර්ලිශේ පතු 

හරහ බවුනුත් ශෝරහවර ය ය ඳහයල් වයස ය ශන 

හිටිඹහ. ේරු ප ඹන එන භී නළති, තු ප ශේර පිරිභව  පන 

ඵළරි අ ශෝනහ ශදනහ, ඳඩි ළඩි ය පන කිඹරහ.  

අද භභ අවශනි, nursesරහත් බක්ශොභ strike යරහ ලු, 

Deans Road එ වරහ ලු. ශභොද nursesරහ බක්ශොභත් ඳහයට 

ඵළවළරහ ලු. එශවනේ අ පතිභට භවහ හර්ඹරු භහ තුනක් තිසශේ 

අයශ ශහ, අධයහඳනඹට අලය මුදල් ශ ප ය පන කිඹරහ. 

දළ ප principalsරහ ව teachersරහත් ඳහයට ඵහිනහ ලු. එතශොට 

ු, ශද, ගුරු, ශොවි, ේරු බක්ශොභ ඳහයට ඵළසහ. අශක 

දිශ පස ගුණර්ධන ඇභතිතුභහ ශේ ළන ශවොට ද පනහ.  

මරහනහරඪ රු භ පත්රීතුමිඹනි, එශවභනේ රීහශේත් බඹ 
කිඹපු විධිඹට අති ඵරත්, අති ධනත් ඉතහ සුළු ශොටක් වින් ප 
ශේලඳහරන අධිහරිඹ ව ආර්ථි ශභනහයණඹ බවු පශේ 
අතට අයශන තිශඵනහ. ඒ තභි ශභතළන ශරහ තිශඵ පශ ප. 

Some very influential people with vested interests have 

captured the political authority and the principles of 

economic management. බවු පට අලය විධිඹට ආර්ථි 

ප්රතිඳත්ති ශනස යමි ප න්ටිනහ. "හභහනය ජනතහට ශවණ 
ළහුනත් අඳට භක් නළවළ, අශක ළශඩ් ය  පන පුළු ප නේ" 
කිඹන තත්ත්ඹට ශේ යට  ඳරිර්තනඹ ශරහ තිශඵනහ. 

ඒ තභි අපි කිේශේ ශේ අඹ ළඹ න්ඹඹට එට ඳභණක් 
සීභහ ව, න්ඹඹට 99ක් අභත ව අඹ ළඹක් කිඹරහ. ඇත්ත 
ලශඹ පභ න්ඹඹට එට ශනොශි, භභ ඉසයශරහ කිේහ 

හශේ න්ඹඹට දලභ එට, අය "x"ට, "y"ට, "z"ට customize 

ශ අඹ ළඹක්.  

මරහනහරඪ රු භ පත්රීතුමිඹනි, හටද ඕනෆ වුශණ් ශර්න්ී 

හර්ර ඵදු ඉත් ය පන. ශර්න්ී හර්රට ේපර්ණශඹ පභ ඵදු 

ඉත් යරහ. "Lamborghini Murciélago" කිඹන හවනශේ මිර 

ශඩොරර් රක් 4 1/2ි. ඒ රුපිඹල් 132 ප ළඩි ශහභ රුපිඹල් 

ශෝටි 6ක් විතය ශනහ. දළ ප online එශක් වරහ  Sri Lanka 

Customs එශ ප ඵර පන පුළු ප ශොච් ය duty ශ පන 

ඕනෆද කිඹරහ. රුපිඹල් ශෝටි 16 1/2ක් duty ශ පන ඕනෆ. 

එතශොට ශේ ආණ්ඩු රුපිඹල් ශෝටි 16 1/2  රුපිඹල් ශෝටි 15 

1/2 ශශේත් නළවළ; රුපිඹල් ශෝටි 8 1/2  ශශේත් නළවළ; රුපිඹල් 

ශෝටි 5ක් ශශේත් නළවළ. බි පදුට ශනහහ. රුපිඹල් ශෝටි 16 

1/2 ේපර්ණශඹ පභ ඉත් ශහ. ේපර්ණශඹ පභ ඵේශද ප 

නිදවස ශහ.  

මරහනහරඪ රු භ පත්රීතුමිඹනි, ඒ හශේභ ශොශම ශොටස 

ශශශ ශඳොශශේ භහේ ඵළඳුේය යන අති ධනත් 

පුේරඹ පශේ ඵදු ේපර්ණශඹ ප නිදවස ශහ. භහෆිඹහ තිශඵන 

ට්ටිඹ  ශොශම ශොටස ශශශ ශඳොශශේ margin trading 

ය පශ ප. ශොටස  පශ ප ණඹට. ණඹට අය ශනි ශනත් 

මිනිසසු පට විකුණ පශ ප. එතශොට ඒට ඵේදක් වනහ. ඒ 

ඵේද ේපර්ණශඹ පභ අි ප ශහ. ඕනෆභ ප්රභහණඹක් ඒ 

වයවහ ශඩොරර්ලි ප Securities Investment Account එශ ප 

එවහ ඳළත්තට ගිහිල්රහ declare ය පශ ප නළතු විනිභඹ 

ශදඳහර්තශේ පතුට පිටි ප ශේ පන අසථහ දීරහ තිශඵනහ. 

න්ඹඹට 99ක් ජනතහට ශේහ ය පන පුළු පද? එශවභ නළත්නේ 

න්ඹඹට දලභ එශක් ජනතහට ද ශේහ ය පන පුළු පද? Green 

Card holdersරහට ශඩොරර් මිලිඹන 5ක් රීහට ශේ පන ඉඩ 

දීරහ තිශඵනහ. මරහනහරඪ රු භ පත්රීතුමිඹනි, එශවභ නේ ශේ 

න්ඹලු ශේල් යරහ තිශඵ පශ ප ළු ල්ලි සුදු ය පනි. ඊට 

ඳසශේ ඒ ල්ලි ඳටහ ශන නළතත් අය ශන ඹ පනි. Who 

can invest Rs. 90 million per apartment at the Krrish 

Towers? It is a 90-storey building. It is not a single-storey 

building, not even a two-storey or three-storey building.  ශේ 

යශට් ය ශඹ ප ය  ශදනහටද පුළු ප එච් ය ණනක් විඹදේ 

ය පන. එශවභ නේ හටද ශේහ වද පශ ප? වුද ශේහ 

ඉල්ර පශ ප? ඇි, බවු පට ශේ වන ශද පශ ප, ශේහ ය පන 

දිරිළ පවීේ ශද පශ ප? Then, you have to really think as to 

whom this Budget has been prepared. Is this for the people 

of this country or is it for a few selected people? නමුත් 

න්ඹඹට 99ට ශභොද වුශණ්? අද ඳත්තයශේ තිශඵනහ, සුසුකි 

හර් එශක්, භරුටි හර් එශක් ඵේද රුපිඹල් රක් ශදකි ප ළඩි 

ශරහ කිඹරහ. Toyota Vitz  එක් රුපිඹල් රක් ශදකි ප ළඩි 

ශරහ. ත්රී වීරර් එ රුපිඹල් 25,000කි ප ළඩි ශරහ. ශටො ප ඳශවේ 

ශරොරිඹ රුපිඹල් රක් 5කි ප ළඩි ශරහ.  

ඊශේ-ශඳශර්දහ internet එශක් හටු ප එක් තිබුණහ, ශොවි 

භවත්තශඹක් Aston Martin එට නගුරක් වි යරහ කුඹුය 

වහනහ. ශභොද, රළක්ටර්ශේ ඵේද රුපිඹල් රක් 5කි ප ළඩි 

ශරහ. අපි කිඹමු හර්  පන පුළු ප සුළු පිරිට කිඹරහ. නමුත් 

ළභ ප ටි ප එ ය ඹද? ළභ ප ටි ප එශක් ඵේද ළඩි ශශේ ඇි? 

රු දිශ පස ගුණර්ධන ඇභතිතුභනි, ළභ ප ටි ප එශක් ඵේද ළඩි 

ශශේ ඇි? ඒ හභහනය මිනිසසු න ෆභ; දුකඳත් මිනිසසු න 

ෆභ. ළභ ප කිශරෝට තිබුණ ඵේද රුපිඹල් 75ි. Budget 

එශ ප ඒ රුපිඹල් 100ක් ශහ. අහධහයණ නළේද? රුපිඹල් 

ශෝටි 16 1/2ක් -රුපිඹල් ද රක් 165ක්. රුපිඹල් රක් 

16,500ක් - එ පුේරඹකුට ඵදු වන ශදන ශොට ඇි ළභ ප 

ටි ප එට රුපිඹල් 25ක් ඵදු ළඩි ශශේ? ශේහට උත්තය ශද පන 

ඵළවළ. ශේ ට්ටිඹට ඩහ හභහනයශඹ ප නයඵද ට්ටිඹ 

supermarket එට ඹනහ. ය ල්ස එට ඹනහ. රහෂසස එට 

ඹනහ. ආර්පිශෝ එට ඹනහ. හර්ගිල්ස එට ඹනහ. ෆභට 

න්ඹඹට 12ක් ළට් එ ළහුහ. මීට ඳසශේ ශඵෝීචි  පන ශොට 

න්ඹඹට 12ක් ළට් ශ පන ඕනෆ. ශඳොල් ශඩිඹ  පන ශොට 

න්ඹඹට 12ක් ළට් ශ පන ඕනෆ. තක්හලි ශඩිඹට න්ඹඹට 12ක් 

ළට් ශ පන ඕනෆ.  

රු ඇභතිතුභනි,  න ලිඵයල්හදඹ ශේ ශනොශි නේ, භට 

කිඹරහ ශද පන න ලිඵයල්හදඹ ශභොක්ද කිඹරහ. ශභොක්ද ශේ 

ය පශ ප? ය ල්ස එශක් බහඳතියඹහ අද ඳත්තයඹට ශභ පන 

ශභශවභ ථහක් කිඹරහ තිශඵනහ. භවරු කිඹ පන වදනහ, 

ය ල්ස එට ඵදු ළහුහට භක් නළවළ, ශොශම වශත්, සුපිරි 

ඳ පතිශේ ශනෝනරහ තභි ඒහට ඹ පශ ප කිඹරහ. නමුත් එතුභහ 

ශඳ පහ දීරහ තිශඵනහ, න්ඹඹට 70ක් ය ල්ස එට ගිඹහභ විඹදේ 

ය පශ ප රුපිඹල් 1000ට අඩු මුදරක් කිඹරහ. රුපිඹල් 1000කි ප 

න්ලි න්ලි ඵෆේ එක් පිශය පන ඵඩු  පන ඵළරි ඵ බඵතුභ පරහ 

ශවොටභ ද පනහ. කිරි ඳළට් ශදක් ත්ශතොත් රුපිඹල් 

1,000ි. එශවභ නේ  හභහනය මිනිසසු පට තභි ශේ ඵේද වරහ 

තිශඵ පශ ප. අහධහයණි, රු ඇභතිතුභනි. අහධහයණි.   

ශොවී පශේ ශඳොශවොය මිටිඹට රුපිඹල් 150ක් ළඩි යරහ 

කිඹනහ, ිික යක්ණඹක් ශදනහ කිඹරහ. භහ විලසහ ය පශ ප 

නළවළ. ඒට ශවේතු තභි මීට ශඳය ශොවි විශ්රහභ ළටුඳක් ශදනහ 

කිේහ; 1987 ඉ ප ශොවී ප ශේට හරි ශේහ; නමුත් ශේ 

ආණ්ඩු ඒ ශදන එ ේපර්ණශඹ පභ නළළත්තුහ ල්ලි ඉය 

වුණහඹ කිඹරහ. වළඵළි ඡ පදඹට ලි ප නේ ශේලඳහරන 

නහඹශඹක් අනුයහධපුයඹ ඳළත්තට ගිහිල්රහ TV එට ථහ 

යරහ ටි ශදනකුට රුපිඹල් 6,000 ණශ ප දු පනහ. ඒ 

එතළනි ප අභත ශරහ ගිඹහ. ඇත්ත ලශඹ පභ ළඩ යන 

ජනතහට ශේ Budget එශ ප ශභොනහද දීරහ තිශඵ පශ ප? 

Have you gazetted the Cost of Living Allowance? I am 

asking you, Hon. (Dr.) Sarath Amunugma? ශේ ීවන විඹදේ 

1133 1134 

[රු (ආ හර්ඹ) වර් ද න්ල්හ භවතහ] 
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අීඹ ළට් ය පන කිඹරහ  ශේවීපී එශ ප, යඑ පපී එශ ප, 

න්ඹලු ිත්තීඹ මිතිලි ප හරඹක් තිසශේ ඉල්ලුහ. 1952 ශේ 

ඵඩු භල්ශල් මිර රුපිඹල් 202ි. ඒ නිහ තභි ඒඹක් රුපිඹල් 

2  වුශණ්. නමුත් අද න  ශොට- 

 
මූළවනළරූඪ ම්දත්රීුරමිය 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Order, please! You have been given another five 

minutes, Hon. Member.  

 
ගු (ආචළර්ය) ශර් ද සිල්ලළ මශතළ 
(ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர) 

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

Thank you.  
 

ඊට ඳසශේ 2006ට ගිඹහභ ශේ ඵඩු භල්ර රුපිඹල් 28,000ි. 

එතශොට හධහයණ ප්රලසනඹක් බවු ප අවනහ. ශේ රුපිඹල් 2 

අලුත් ඒඹට අනු රුපිඹල් 280ක් ශ යුතු නළේද  කිඹරහ. 

නමුත් ආණ්ඩු ශභොද ශශේ? රුපිඹල් 67ට ළට් ශහ. 

එතළන අහධහයණඹක් න්ේධ ශරහ තිශඵනහ කිඹරහ බවු ප 

කිඹනහ.  ශභතළන ළටලුක් තිශඵන නිහ අපි ශේ ළන හච්ඡහ 

යමු. විේතු ප ශ පමු; විලසවිදයහර භවහ හර්ඹරු ප 

ශ පමු; ශ පහ round table එක් තිඹරහ හච්ඡහ යරහ 

agree ශමු, රුපිඹල් 2ද,  රුපිඹල් 67ද,  රුපිඹල් 280 ද  ය ඹටද 

ශේ ශද පන ඕනෆ කිඹරහ.  ඇි ඒ ය පශ ප නළත්ශත්? They 

are asking for a reasonable increase in wages. අ පතිභට දීරහ 

තිශඵ පශ ප රුපිඹල් 25ි, දට. හභහනය business යන 

ශනහට ශභොද ශරහ තිශඵ පශ ප? නළත්තටභ නළති ශරහ. 

How much is a lease today? අද හවනඹක් lease ය පන 

න්ඹඹට 37ක් ශ පන ඕනෆ.  ශොශවොභද එශවනේ කුඩහ බිසනස 

හයශඹෝ ශේහ යශන ඹ පශ ප?  

මරහනහරඪ රු භ පත්රීතුමිඹනි, භව ශරොකුට tourism ළන 

ථහ යනහ. Touristsරහ එනහ කිඹනහ.  Touristsරහ එ පශ ප 

හිල්ට ප ශවෝටරඹට විතයක් ශනොශිශ ප. Touristsරහ taxi 

අයශන ඵර පන තිශඵන සථහන ඵර පන ඹ පන ඕනෆ.  හික්ඩු 

අශක භ ඳළත්ශත් එශවභ ඹ පන ඕනෆ. ඒ අඹ එතශොට ඒ 

ඳළතිර ගිහිල්රහත් විඹදේ ය පන ඕනෆ.  නමුත් ශොශවොභද ඒ 

ය පශ ප? ය පන විධිඹක් නළවළ. ශභොද, leasing එ න්ඹඹට 

37ි. ඒ හරශේ leasing එ තිබුශණ් න්ඹඹට 22ට. නමුත් ශේ 

යජශේ බඹ හර් ආර්ථි වි රයඹ ප ඵශර ප අල්රහශන ඉ පන 

ගිහිල්රහ ඒ ශරොකු ප්රලසනඹක් ශරහ තිශඵනහ. අපි  වුරුත් 

ද පන විධිඹට ශඳොලිඹ අතිවිලහර විධිඹට ළඩි ශරහ තිශඵනහ.  

ශඳෞේලි අීලශේ අඹට,  ධීයි පට, ශොවී පට ශභොක්ද 

ශශේ කිඹන එ ළන මීට ලි ප ශභභ සථහනශේ ථහ ශරහ 

තිශඵන නිහ භහ දළ ප ථහ ය පශ ප නළවළ. Employees' Trust 

Fund එට ශභොද ශරහ තිශඵ පශ ප? Employees' Trust Fund 

භහෆිඹහත් එක් සදු ශශරහ තිශඵනහ.  රු යත් අමුණුභ  

ඇභතිතුභහශේ ජුනි භහශේ ප්රහලඹ අනු අපි ශඳ පහ දු පනහ 

EPF එශක් ඳහඩු විතයක් රුපිඹල් ශෝටි 1,200ක් කිඹරහ.   

භට රළවර තිශඵන හර ශේරහ අ ප නිහ භහ ථහ 

නත් පන සදහනේ ශ පනේ, මරහනහරඪ රු භ පත්රීතුමිඹනි.  

අද න්ඹඹට 1ක් න ශේසුශර් ප්රරහ, ේයහල්රහ, ශඳශර්යරහ, 

හරිඹේරහ, ශොඩශවේරහ, ශේ අහධහයණ, අධර්මිසය ආර්ථි 

ප්රතිඳත්තිලි ප ප්රශෝටිඳතිශඹෝ ශරහ තිශඵනහ. නමුත් අය 

න්ඹඹට 99ක් න පුීචි ඵණ්ඩරහ, වීයන්ීවරහ, යහභ ක්රිසණරහ, 

බිරහල් ශභොශවොභඩ්රහ ඒ ආර්ථි ප්රතිඳත්තිලි පභ තභ පශේ 

ඵරහශඳොශයොත්තු බි ළටිරහ යකිඹහ  පන ශදඹක් නළති 

ශඵල්ශල් ළර දභහ  පනහ තත්ත්ඹට ඇවිල්රහ තිශඵනහ කිඹරහ 

අශක රු වරර් වෂීේ භ පත්රීතුභහ මීට ලි ප ශඳ පහ දු පනහ. 

එශවනේ ශේ යජඹ අශක යසථහට ඳටවළනි ටයුතු යමි ප,  

ශේ යශට් ධනඹ අය කිේහ හශේ යසථහශේ යප්රහදරත් 

අතශශොසක් අතට ඳත් යමි ප න්ටිනහ කිඹරහ භභ ඉතහභත්භ 

දළඩි ශර ශභතළන කිඹහ න්ටිනහ. නිර්ධනි පට ධනඹ දීභ කිඹන 

ශඵෞේධ දර්ලනඹට ඳටවළනි නළතත් යප්රහදරත් අත ශශොසක් 

ධනතු ප, අති ධනතු ප  යමි ප ශේ ළඩ ටයුත්ත යශන 

ඹනහ.  

ශේ ඳසුබිභ තුශ අශක යට භ ප ය පශ ප  රු ආ හර්ඹ 

යත් අමුණුභ ඇභතිතුභහ දහශ ඒ ආලස ර්ඹ යහ ද, එශවභත් 

නළත්නේ අශක මි්ර රු ඩිේ ගුණශේය ඇභතිතුභහ අනතුරු ඇු 

ව ඒ භහජ අර්බුදඹට ද කිඹන ප්රලසනඹ නළතත් අමි ප 

මරහනහරඪ රු භ පත්රීතුමිඹනි, භට හරඹ රඵහ දීභ ශනුශ ප  

බඵතුමිඹටත්, අශක රු අකිර වියහේ භ පත්රීතුභහශේ ශේරහශ ප 

විනහඩි ඳවක් භට ළඩිපුය රඵහ දීභ ශනුශ ප එතුභහටත් භශේ 

සතුතිඹ පුද යමි ප භහ නතිනහ, ශඵොශවොභ සතුතිි. 

 
 

[2.30 p.m.] 

 
ගු ක.එච්.එම්. සවුසි මශතළ (නළගරික ක යුුර 

අමළතයුරමළ) 
(ரண்தைறகு  . ச். ம். ததபவ - க அலுல்கள் 

அகச்சர் ) 

(The Hon. A.H.M. Fowzie - Minister of Urban Affairs) 

Madam, permit me, in the first instance, to 

congratulate His Excellency President Mahinda 

Rajapaksa for presenting a very realistic and development

-oriented Budget amidst multifarious impediments 

including a global economic recession. President 

Mahinda Rajapaksa should be lauded for taking care to 

include elements to strengthen national economy and to 

ensure that everybody gets something.  

The significant feature of this Budget is that it places 
no burden at all on the people. Instead, relief measures 
have been proposed in the Budget and the President has 
thereby demonstrated his deep concern for the life and 
welfare of the people. I am thrilled to note that he has 
given consideration to indigent sectors of the population 
and to the elders, particularly the July strikers by granting 
them a monthly stipend of Rs. 5,000 as a life support 
allowance. It is the first time that such allowance is being 
provided to elders in a difficult life condition in Sri 
Lanka.  

Also, the President has kept to his established 
tradition of granting an increased pay packet to Public 
servants and pensioners through every Budget he has 
been presenting.  This Budget would certainly help the 
country to face impending global fiscal crisis with more 
confidence and firm resolve. Poverty alleviation, 
economic development and ushering national peace are 
the principal objectives of his Excellency the President in 
his planning for the Budget Proposals.  
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The implementation of the recommended initiatives 
identified by the Presidential Task Force based on the 
Lessons Learnt and Reconciliation Commission - LLRC - 
Report are to be given priority and the budgetary 
allocation of Rs. 2,763 million is a clear indication of the 
Government about its commitment for national peace and 
reconciliation. All sectors of economy have been given 
due consideration in the Budget Proposals and His 
Excellency the President has not forgotten to provide 
relief for the needy segments of the country. This Budget 
has been keen on empowering the rural sector and it is, in 
short, a development-oriented Budget.  

Although there is no sensational matter such as price 
increase of consumer items, that are normally the 
expectation of the people, in the Budget Proposals, this 
Budget has considered in containing the price fluctuation 
of essential items.  

The "Mahinda Chintana" is concerned with the living 
conditions of the people while building on a strong 
economy, so that the people of this country can be a 
proud nation and stand with its head up amidst the other 
countries. He, in his endeavor to build a self-reliant 
economy, has laid a strong foundation for the economy 
that can withstand any global recession. His vigour and 
dedication to contribute to the nation’s  journey heading 
to become the "Wonder of Asia" are laudable.  

He has given number one priority to education and 
allocated Rs. 306 billion which is  4.1 per cent of the 
GDP. 

As a concerned father of all children, he has taken 
note of the poorest of the children and has assured to 
provide a pair of shoes to those children from difficult 
areas, in addition to providing, for a second time, in the 
middle of the year a set of uniform cloths. 

I also wish  to applaud the State policy on education 

aimed at transforming the future generation into a society 
strong enough to meet the challenges of the future, which 

will be more complicated with advanced science and 

technology. 

This Budget is also targeted to allocate Rs. 1,600 

million to set up 20 Technical Colleges attached to the 
Vocational Technical University Colleges that would 

accommodate over 50,000 Advanced Level qualified 

students who will be given new diplomas that would cater 

to the demands of international markets. His concern has 

gone so deep into the health and nourishment of children 

to the extent that he has also proposed to select isolated 

rural schools and to create a child-friendly school 

environment and provide cereals, milk and eggs free-of -
charge for each child attending such schools. 

As education depends much on the quality of the 
teachers, who are dedicated for the children, he has 

allocated Rs. 900 million for the Provincial Teacher 

Training Programme, who will be recruited to resolve the 

teacher shortage issue in provinces particularly in remote 

areas. Apart from educational and other services, the 
Budget is intended to boost the local entrepreneurs to 

strive hard to take the country forward in development. 

Agricultural and Plantation sectors being the 
backbone of our economy, have been given top priority in 

this Budget. The President has assured to relieve the 

farmers of their interest to be paid on their agricultural 

loans obtained. It is a great relief and benefit to the 

farmers. As an incentive to increase paddy production, he 

has also assured to give an increased guaranteed price of 

paddy per kilo between Rs. 32 and 35. 

With significant interest, I wish to applaud the 

proposal of the housing loan of Rs. 250,000 at the low 

interest of 10 per cent to the Sri Lankans employed 
abroad. It will certainly facilitate a large number of poor 

workers who work abroad to put up their houses and thus 

the number of houseless people in the country would be 

reduced. 

All these have been achieved while providing 

necessary allocations to the various mega development 

programmes, welfare programmes as well as relief 

measures for the people. This is done, despite the 

extremely trying circumstances and adversaries created 

by forces beyond our control, posing many challenges. 

On the one hand, the Government has been compelled 

to continue to battle with the post-conflict situation in the 
North and the East. People are being resettled; landmines 

have been cleared; combatants are being rehabilitated and 

socialized back with the society. 

The entire area has been given a new lease of life with 

new development programmes, improved roads, bridges, 

State offices, as well as other facilities to ensure people to 

resume normalcy of life. It is also notable that at a time 

the rich and powerful countries are shaken by serious 

economic crisis, President Mahinda Rajapaksa has, as he 

aimed through his “Mahinda Chintana”, placed the 
country on a development process to make it the 

"Wonder of Asia". 

His plan has paid dividends, as already seen by the 

achievements in relation to the economy of the country. 

There are economic imperatives such as defence, 

education, health and infrastructure improvements such 

as roads, water supply and drainage, and power supply 

which are essentials in life and which demand substantial 

allocations in the Budget. 

We can be satisfied that the main focus of this Budget 

has been strengthening the national economy against any 

possible impact on the global economic crisis as well as 

food crisis, while at the same time, making the country to 

move forward to become the "Wonder of Asia". 
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Madam,  I know that the Opposition has been 

traditionally taking up the position of criticizing any 

Budget from the Government. However, they should 

appreciate the various measures taken to provide relief to 

the poor as well as the development programmes of the 

Government. 

In conclusion, I wish to express my thanks to you for 

providing me an opportunity to make my contribution 

towards this Budget Debate and I invite the Opposition to 

play a historic role in strengthening the economy by 

supporting this Budget. Thank you.  

 

[අ.බහ. 2.41] 

 
ගු ක.ීඨ. ජග ක පුහඳකුමළර මශතළ (නඳොල් වංලර්ධන ශළ 

ජනතළ ලුර වංලර්ධන අමළතයුරමළ) 
(ரண்தைறகு .தே. ஜகத் தைஷ்தகுர - தங்கு அதறறதத்ற, 

க்கள் ரரட்ட அதறறதத்ற அகச்சர்) 

(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara - Minister of Coconut 

Development and Janata Estate Development) 

මරහනහරඪ රු භ පත්රීතුමිඹනි, ශෝලීඹ ලශඹ ප අර්බුද 

තිබිඹදී, ඒ හශේභ හරගුණ තත්ත්ඹ ප භත අර්බුද තිබිඹදී ඳහ 

අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ 2013 ර්ඹ වහ ඉදිරිඳත් යන රද අඹ 

ළඹ ළභටභ වන ළරශන ආහයඹට, ඒ හශේභ භසත 

ජනතහටභ ළශශඳන ආහයඹට සුඵහදී ඉදිරිඳත් කිරීභ 

ේඵ පධ විශලේශඹ පභ ශල්රසශේ ආදයණීඹ ජනතහ 

ශනුශ ප එතුභහට සුඵ ඳත පනට භභ ශභඹ අසථහක් ය 

 පනහ. ශේ අඹ ළඹ ස කිරීශේදී එතුභහ විවිධ ඳහර්ලසඹ ප, 

විවිධ ක්ශේ්ර ව භළති ඇභතිතුභ පරහ භු හච්ඡහ යරහ, 

දිසත්රික්රට ගිහි ප භවය ශරහට ඳක් විඳක් ශේදඹකි ප 

ශතොය ශඳෞේලි අදවස අයශන සුඵහදී ඉදිරිඳත් ය පන 

ටයුතු ශහ. ශේ ටයුතු යන අසථහශේ එතුභහ විශලේශඹ පභ 

ශේ යශට් ශේීලඹ කිරි නිසඳහදනඹ ළඩි කිරීභ, ශේීලඹ කිරි 

ශොවිඹහට හධහයණ මිරක් රඵහ දීභ, ඒ හශේභ ආනඹනඹ යන 

කිරි පිටිරට ඩහ ශේීලඹ දිඹය කිරි නිසඳහදනඹ ප්ර ලිත කිරීභ 

හශේ ශේල් වහ සුවිශලේෂී තළනක් දු පනහ.  

මරහනහරඪ රු භ පත්රීතුමිඹනි, 2005 ර්ශේ අහන 

බහශේ, ජනහධිඳතියණඹට ආ පන තිබිඹදී, -එදහ භභ 

නිශඹෝජය ිිකර්භ අභහතයයඹහ ලශඹ ප ටයුතු යන විට- 

ඵඩ ඉරිඟු කිශරෝ එ මිර රුපිඹල් 8ි. ඒ හශේභ වී කිශරෝ 

එක්, -අඳට වති මිරක් තිබුශණ් නළවළ- රුපිඹල් 8ට, 10ට 

ත්ශත්. රුපිඹල් 14.50ට නහඩු කිශරෝ එක්, රුපිඹල් 

15.50ට ේඵහ කිශරෝ එක් මිරදී ළනීභට දිහඳතිතුභ පරහ 

වයවහ ළඩටව ප ක්රිඹහත්භ වුණහ. ඒ හරශේ වී අශශවි 

භණ්ඩරඹ වරහ දහරහි තිබුශණ්. දළනට වී කිශරෝට ශදනු 

රඵන රුපිඹල් 28-30 වති මිර රුපිඹල් 32-35 දක්හ ළඩි ශ, 

ශොවිඹහ ශනුශ ප ල්ඳනහ ය ඵරපු අඹ ළඹක් වළටිඹටි අපි 

ශේ අඹ ළඹ දකි පශ ප.  

භභ ව ප ශහ හශේ, රුපිඹල් 8ට තිබුණ ඵඩ ඉරිඟු කිශරෝ 

එ අද රුපිඹල් 35 මිරට අශශවි ය පනට පුළු පභ 

තිශඵනහ. ඒ විතයක් ශනොශි අපි විලහර ලශඹ ප ත් ආවහය 

ව ශනත් විවිධ ශේ වහ ඵඩ ඉරිඟු ආනඹනඹ ශහ. අද අපි ඵඩ 

ඉරිඟුලි ප සඹීශඳෝිකත ශරහ, තහිහනඹ ව ළනඩහ හශේ 

යටරට ඵඩ ඉරිඟු අඳනඹනඹ ය පනත් ශේ යජඹ ටයුතු ශහ 

කිඹන එ  පශතෝශඹ ප ප්රහල ය පනට ඕනළ.  

මරහනහරඪ රු භ පත්රීතුමිඹනි, ඒ හශේභ එදහ හඵනි 

ශඳොශවොය ශඹද නිසඳහදනලි ප ස යන ආවහයර තිබුණ 

යඹ බඵතුමිඹ ිවණිඹක් ලශඹ ප ද පනහ. යහඹනි 

ශඳොශවොය, යහඹනි ්රය ශඹොදන එශලුට ඩහ ශවො 

සුක්, ඉතහ ශවො යඹක් හඵනි ශඳොශවොය ශඹොදපු ආවහය 

්රයර තිශඵනහ කිඹන එ බඵතුමිඹ ඉතහ ඳළවළදි ද පනහ 

කිඹහ භහ හිතනහ. ඒ නිහ ඒ හශේ නිසඳහදනරට ළඩි තළනක් 

ශද පන ශේ අඹ ළශඹ ප ටයුතු ය තිශඵනහ. 

මරහනහරඪ රු භ පත්රීතුමිඹනි, 2004 ර්ඹ න විට රීහ 

ශතො ආඹතනඹ ඳළඹ 24 පුයහභ අරි පන ටයුතු ශහ. ඒ ඳළඹ 

24 තුශභ භවය ඒහශේ අශශවි ශශේ ඳළඹට උඳයණ එි, 

ශදි; සීනි කිශරෝ 4ි, 5ි. ඉ ප ඳසු ේපර්ණශඹ ප ශතො 

ආඹතනඹ වරහ දළේභහ. දළ ප රීහ ශතො ආඹතනශේ අශශවි 

ළල් ණන 1,000 දක්හ ළඩි ය තිශඵනහ. හධහයණ මිරට, 

ඳහරන මිරට බහණ්ඩ අශශවි යන භධයසථහනඹක් වළටිඹට 

ටයුතු යන, හධහයණ ශශශහේරුශක් වළටිඹට ශතො 

ආඹතනඹ අද ටයුතු යශන ඹනහ.  

මරහනහරඪ රු භ පත්රීතුමිඹනි, ඒ හශේභ භභ භෆතදී 

පිලිපීනඹට ගිඹහ. පිලිපීන යශට් සීනිරට ආශේලඹක් වළටිඹට 

ශඳොල්ලි ප යන සීනි නිසඳහදනඹක් තිශඵනහ. අතිරු 

ජනහධිඳතිතුභහ ශේ ළන විශලේ අධහනඹක් ශඹොමු ය 

තිශඵනහ. ඒ අනු විලහර විශේල විනිභඹක් ඉතිරි ය  පන, 

ශඳොල් ඳළණි, වකුරු ඳභණක් ශනොශි සීනි නිසඳහදනඹ යහ 

ඹ පනත් අශක අධහනඹ ශඹොමු ශරහ තිශඵනහ කිඹන එ 

විශලේශඹ පභ භතක් ය පනට ළභළතිි. ශේ විවිධ ආහයඹට 

වඳු පරහ ශදනහ. එ ඳළත්තකි ප ත්තහභ ශඳොල් හ විලහර 

ලශඹ ප භිටහ ශයෝඹට ශොදුරු ශරහ තිශඵනහ.  එ 

අවුරුේද නිසඳහදනශඹ ප අඩු ණශ ප ඹේ ශොටක්ත් ඳළණි 

නිසඳහදනඹට ව වකුරු නිසඳහදනඹට ප්රශඹෝජනඹට ත්ශතොත් 

භිටහ යහකතිඹ අඩු ශරහ, ශඳොල් නිසඳහදනඹ ළඩි ශන 

තත්ත්ඹක් ඇති ශනහ කිඹන එත් භතක් ය පනට 

ළභළතිි.  

අශක ශොවී පශේ,  ඒ හශේභ අශක හච්ඡහශේදී ඉදිරිඳත් ව 

හයණහ අනු හඵනි ශඳොශවොය නිසඳහදනඹ වහ අතිරු 

ජනහධිඳතිතුභහ රක් 1000 මුදරක් අඳට ශ ප ය දු පනහ. ඒ 

ේඵ පධ විශලේශඹ පභ අතිරු ජනහධිඳතිතුභහට අශක සතුතිඹ 

ඳශ ය පන ඕනෆ.  

2010 ර්ශේදී ශඳොල් ශඩි මිලිඹන 3650ක් දක්හ 

නිසඳහදනඹ ළඩි ය පන එතුභහ ඉරක් ශහ. ඒ වහ අපි 

රශභෝඳහඹ ළරළසභක් ස යරහ ඩිනමි ප ටයුතු ය ශන 

ඹන ඵ විශලේශඹ පභ ව ප ය පන ළභළතිි.  ශඳොල් හ 

ත්ශතොත් අක්යඹට ශඳොල් ඳළශ 64ි හ ය පශ ප. න්ඹඹට 

28ක් භමිඹ ප්රශඹෝජනඹට  පශ ප නළවළ. ඉතුරු භමිඹ අතුරු 

ශබෝ හ ප ය, විශලේශඹ පභ විදුලි ජනනඹ වහ 

ේලිරිසීඩිඹහ, ළට භහයහ ළනි හ ප ය ශේ යටට විදුලිඹ 

ජනනඹ ය පන විශලේ ළඩ පිළිශශට උදවු ය පන -වඹ 

ශද පන- එතුභහ ශේ අඹ ළඹ වයවහ අධහනඹ ශඹොමු ශහ.  

මරහනහරඪ රු භ පත්රීතුමිඹනි, සුීව ශේනන්ීව 

භ පත්රීතුභහශේ ථහශේදී කිේහ, ිික නිසඳහදනශේ ප්රතිලතඹ අඩු 

ශරහඹ කිඹහ. එදහ අතුශෝයර භහමි ප එශවභ නළත්නේ 

වත්ශත් ඳනහළ පන භහමි ප ශත් ශඳට්ටිලි ප තභි ශත් 

ශොශ ඹළේශේ. ළු  ශත් වළටිඹට තභි ඹළේශේ.  [ඵහධහ කිරීභක්] 

භභ ශේ උදහවයණඹක් ත්ශත්.  බඵතුමිඹ රඵර ශ පන එඳහ.  

එදහ ිික නිසඳහදන වළටිඹට ඹළේශේ. අද ඩිල්භහ ශත්, අර්ල් ශත් 

ආදී ශනොශඹක් ආහයරට ශත් ඹනහ. දළ ප ඒහ ශේහ 
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ඳහර්ලිශේ පතු 

category  එට ළශට පශ ප. එදහ ඹේදි නිේභ  ශත් ශොශ 

ශඳට්ටි ඹළේශේ. ඒහ ිික නිසඳහදන වළටිඹට ළශන පශ ප. 

ශනොශඹක් ආහයඹට ඹන විට ශේහක් වළටිඹට ඹ පශ ප. ශේ 

ප්රතිලත වදරහ ශනොශඹක් ආහය ශේ ළයදි ශතොයතුරු අයශන ශේ 

බහ ශනොභු ඹ පන ටයුතු කිරීභ ළන භභ නහටු ශනහ.  

මරහනහරඪ රු භ පත්රීතුමිඹනි, අශක හිත මි්ර ආ හර්ඹ වර් 

ද න්ල්හ භළතිතුභහ ධර්මිසය භහජඹක් ළන ඵණ ශේලනහක් 

ශහ. ශනොශඹක් ආහයශේ ථහ සතු එතුභහ අයශන ශඳ පවහ. 

රුපිඹල් 10ක් ඳඩි ළඩි ය පන ඉල්ල ශරහශේ දවස ණනක් 

යක්හශ ප ශදොට්ට දළේශේ ඒ ධර්මිසය භහජශඹ ප කිඹන එ 

භභ භතක් ය පන ඕනෆ. ඒ පිරිට රුපිඹල් 5000 දීභනහක් 

ශද පන අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ තීයණඹ යරහ  ඒ වහ ටයුතු 

ශහි කිඹන එ ධර්මිසය භහජඹ ළන ථහ යපු ආ හර්ඹ 

වර් ද න්ල්හ භළතිතුභහට භභ භතක් ය පන ළභළතිි. ධර්මිසය 

භහජඹ ළන ථහ ශ තමු පනහ පශේරහ තරුණ පිරිස ළන 

විවිධහහයශේ ථහ කිඹනහ. 66,000ක් තරුණ පිරි කහතනඹ 

ශශේ බඹ ධර්මිසය භහජ ශඹ ප කිඹන එ තමු පනහ පශේරහට 

අභත ශරහ ඇතළි කිඹහ භහ හිතනහ.  

මරහනහරඪ රු භ පත්රීතුමිඹනි, අශක යජශේ හිටපු අභහතය 

භීර භයවීය භළතිතුභහ දළ ප තමු පනහ පශේරහශේ  භහධය 

උඳශේලයශඹක් වළටිඹට ටයුතු යනහ කිඹහ භහ හිතනහ. 

අශක අකිර වියහේ හරිඹේ භළතිතුභනි, එතුභහ කිය හයණහක් 

භභ ශේ කිඹ පශ ප. තමු පනහ පශේරහශේ නහඹතුභහශේ -යනිල් 

විරභන්ීව භළතිතුභහශේ- ප්ර හය ළඩ වහ ශජෝ ප අර්ල් නභළති 

භවත්භශඹක් ශභවහට ශනළවිත් 1999 ජනහධිඳතියණශේත් 

ටයුතු ශහඹ කිඹහ එතුභහ කිේහ.  එශවභ ශ පවහට ශජෝ ප 

අභයතුී භළතිතුභහ ළභළති නළවළ කිඹහ භභ ද පනහ. ශජෝ ප 

අභයතුී භ පත්රීතුභනි, භභ ද පනහ ශජෝ ප අර්ල් ශ පවහට 

බඵතුභහ ළභළති නළවළ කිඹහ. බඵතුභ පරහ ළනි දක්ි ප න්ටිඹදී 

එතුභ පරහ ශ පවහට බඵතුභහත් ළභළති නළවළ කිඹහ භභ 

ද පනහ.  

 

ගු නජෝ්ද අමරුරංග මශතළ 
(ரண்தைறகு ரஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
වුද? 

 

ගු ක.ීඨ. ජග ක පුහඳකුමළර මශතළ  
(ரண்தைறகு  .தே. ஜகத் தைஷ்தகுர) 

(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara) 

ශේ කිේශේ භභ ශනොශි භීර භයවීය භවත්භඹහි. ඉ ප 

ඳසු ශජෝ ප අර්ල් භළතිතුභහ ශතොයතුරු තහක්ණඹ රශභෝඳහඹ 

ේඵ පධ උඳශේලයශඹක් වළටිඹට ඳත් යනහ. භහඹට 

ඇශභරිහනු ශඩොරර් 239,280ක් ශනහ. ඒ හධහයණ 

ශවීභක්ද කිඹහ ඵර පන. මරහනහරඪ රු භ පත්රීතුමිඹනි, 

බඵතුමිඹත් ශේට ළභළති නළති ඵ භභ ද පනහ. ජිත් ශප්රේභදහ 

භළතිතුභහත් ශේහට ළභළති නළති ඵ භභ ද පනහ. ශභොක්ද 

එතුභහ ශශේ? එතුභහ යනිල් විරභන්ීව භවත්භඹහට අඳින වළටි 

උ පනහ; ථහ යන වළටි උ පනහ;  හිනහ ශන වළටි 

උ පනහ. ශේහ තභි ශශේ.   [ඵහධහ කිරීභක්]  

 
ගු ම්දත්රීලරනයක් 
(ரண்தைறகு உதப்தறணர் எதர்) 

(An Hon. Member) 
එතුභහ හිනහ ශ පන ද පශ ප නළේද? 

ගු ක.ීඨ. ජග ක පුහඳකුමළර මශතළ  
(ரண்தைறகு  .தே. ஜகத் தைஷ்தகுர) 

(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara) 

ද පශ ප නළති නිහ ශ ප. එතුභහ ඇවිත් උඳශේලයශඹක් 

වළටිඹට ශභොනහද ශශේ? භහඹට ඳඩිඹ වළටිඹට විලහර මුදල් 

ේබහයඹක් ශේහ. ඒ හශේභ යජඹ ලක්තිභත් ය පන ඒ හශේ 

ටයුතු ේඵ පධ ඒ.ීව. ත්ඵර්ට් ප භවත්භඹහ 

උඳශේලයශඹක් වළටිඹට ඳත් ශහ. බහුට ශපු ළටුඳ ය ඹද? 

ඇශභරිහනු ශඩොරර් 227,625ි.  ශොඳභණ මුදරක්ද කිඹහ 

ඵර පන. වුද එදහ  උඳශදස ත්ශත්? 

ඊශුට වුද ත්ශත්? ශර පට් ශේ. ඵර්ට්ර පඩ් භවත්භඹහ, 

ශතෝභස භළක්සශල් භවත්භඹහ. බවු පට ඇශභරි ප ශඩොරර් 

232,625ක් ශේහ. එඳභණක් ශනොශි ශේේස ඩේලිේ. 

ශයොඵට් ප භවත්භඹහත් එදහ හිටපු අභළතිතුභහශේ 

උඳශේලයඹකු වළටිඹට ටයුතු ශහ. බහුට භහඹට රුපිඹල් 

1,836,833ක්ශේහ. හශේ ල්ලිද  ශේ? භහඹට ශපු මුදල් 

ප්රභහණඹ තභි ඒ. ඒ ආහයඹටි තමු පනහ පශේරහ එදහ ටයුතු 

ශශේ.  

අඹ ළඹ වද පන අශක අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ මිනිසසු 

15,000ක් ශ පරහ උඳශදස  පනශොට, තමු පනහ පශේරහ එදහ 

සුේද පශ ප තභි උඳශදස ත්ශත්. සුේද පශ ප අවරහ තභි 

ළඩ ශශේ.  එඳභණක් ශනොශි, රක්සභ ප න්රිර්ධන කිඹහ 

තත් භවත්භශඹක් හිටිඹහ. බහුට හර්ික රුපිඹල් රක් 48 

මුදරක් ශේහ. වර් ද න්ල්හ කිඹහ භවත්භශඹකුත් හිටිඹහ. බහුත් 

උඳශේලයශඹක්. බහුට ශේහ, මිලිඹන 2.6ක්. ඒ වුද 

කිඹ පන භභ ද පශ ප නළවළ. [ඵහධහ කිරීභක්] ඉ පන, ඉ පන.  

 
ගු (ආචළර්ය) ශර් ද සිල්ලළ මශතළ 
(ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர) 

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

Madam, I rise to a point of Order. 

 
මූළවනළරූඪ ම්දත්රීුරමිය 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 
Order, please!  There is a point of Order being raised. 

 
ගු ක.ීඨ. ජග ක පුහඳකුමළර මශතළ  
(ரண்தைறகு  .தே. ஜகத் தைஷ்தகுர) 

(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara) 

මරහනහරඪ රු භ පත්රීතුමිඹනි, බ පන ශතොකපිඹ දභහ 

ත්තහ. ශේට තභි  "පුහුල් ශවොයහ ශය ප දළශ ප" කිඹ පශ ප.  

එදහ උඳශදස  පන වර් න්ල්හ කිඹන භවත්භශඹකුට රක් 

26ක් ශේහ. භභ ද පනහ, බුේධි ඳතියණ භ පත්රීතුභහ ශේහට 

ළභළති නළවළ කිඹරහ. භභ ද පනහ, ඹ පත රුණහතිර 

භ පත්රීතුභහ ශේහට ළභළති නළවළ කිඹරහ.   හිටපු  ඇභති ශ ොක්න් 

භවත්භඹහට එදහ වුද අඹ ළඹ ලිඹරහ දු පශ ප? අපි විඳක්ශේ 

ඉ පනශොට වුද ශේ ශතොයතුරු ඳහර්ලිශේ පතුශේදී කිේශේ? 

භභද ඒ ශතොයතුරු කිේශේ? නළවළ.  දළ ප තමු පනහ පශේරහශේ 

ඳළත්ශත් ඉ පන භීර භයවීය භවත්භඹහභ තභි ශේ ශතොයතුරු 

ශේ ඳහර්ලිශේ පතුශේදී කිේශේ කිඹන එ තමු පනහ පශේරහට ශේ 

අේථහශේදී භතක් යනහ. වර් ද න්ල්හ භවත්භඹහ ශොි 

තයේ ශවොට උඳශදස දු පනහද කිේශොත්, අවුරුදු ශදි භහ 

වතශය ප ආණ්ඩුත් ඩහශන ළටුණහඹ කිඹන එ භභ ශේ 

අසථහශේදී ශේ බහට භතක් ය පන ළභළතිි, භ පත්රීරුනි. 
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[රු ඒ.පී. ජත් පුසඳකුභහය භවතහ] 
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ගු (ආචළර්ය) ශර් ද සිල්ලළ මශතළ 
(ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர) 

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

Madam Chair, the Hon. Minister is misleading the 

House. You should expunge all irrevlevant statements 

from  Hansard.  

 

ගු ක.ීඨ. ජග ක පුහඳකුමළර මශතළ  
(ரண்தைறகு  .தே. ஜகத் தைஷ்தகுர) 

(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara) 

මරහනහරඪ රු භ පත්රීතුමිඹනි, භභ කිේශේ භීර භයවීය 

ඇභතිතුභහ ශේ බහශේදී ඉදිරිඳත් ශ  රුණු.  [ඵහධහ කිරීභක්] 

ඒට වර් ද න්ල්හ රු භ පත්රීතුභහ ශතොකපි දභහ ත්තහට භට 

ය පන ශදඹක් නළවළ. අවුරුදු ශදි භහ වතශය ප ළටුණු 

ආණ්ඩු ශළි ප ය  පන ශේ භවත්රු පට තභ ඵළරි වුණහඹ 

කිඹන එ භභ ශේ අසථහශේදී භතක් ය පන ඕනෆ. 

 

මූළවනළරූඪ ම්දත්රීුරමිය 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Order, please! රු ඇභතිතුභනි,  

 
ගු (ආචළර්ය) ශර් ද සිල්ලළ මශතළ 
(ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர) 

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

Keep  your mouth shut! 
 

ගු ක.ීඨ. ජග ක පුහඳකුමළර මශතළ  
(ரண்தைறகு  .தே. ஜகத் தைஷ்தகுர) 

(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara) 

ශේ ශභොද? මරහනහයඪ රු භ පත්රීතුභනි, ඒ තභි 

භවජන මුදල්ලි ප රක් 26ක් නිේ  පන ශොට හිශත් 

අභහරු වළශදනහ.  ඒ උඳශදස නිහ අවුරුදු ශදි භහ වතශය ප 

- [ඵහධහ කිරීේ]  ජිත් ශප්රේභදහ භ පත්රීතුභහ ද පනහ. එතුභහ තභ 

උත්හව යනහ ශේහ -[ඵහධහ කිරීේ]  

 

මූළවනළරූඪ ම්දත්රීුරමිය 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 
Order, please! රු  ඇභතිතුභනි, බඵතුභහට නිඹමිත හරඹ 

අ ප ශනහ.[ඵහධහ කිරීභක්]    

 

ගු ක.ීඨ. ජග ක පුහඳකුමළර මශතළ  
(ரண்தைறகு  .தே. ஜகத் தைஷ்தகுர) 

(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara) 

මරහනහයඪ රු භ පත්රීතුමිඹනි, අපි එතුභහට ඵහධහ ශශේ 
නළවළ.  වර් ද න්ල්හ රු  ආ හර්ඹතුභහ රසණට ශතොකපිඹ දභහ 
ත්තහ. ඒ තභි කිඹ පශ ප. තමු පනහන සශේරහශේ උඳශදස 
අවරහ අවුරුදු ශදි, භහ වතශය ප ළටුණු ආණ්ඩු,- [ඵහධහ 
කිරීේ]   තභ ශොඩ එ පන ඵළරි වුශණ් තමු පනහ පශේරහශේ  
උඳශදස නිහඹ කිඹන එ භභ ව ප යනහ. අතිරු 
ජනහධිඳතිතුභහට ප්රලීහ හිමි යමි ප-     

 

මූළවනළරූඪ ම්දත්රීුරමිය 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 
Order, please!  රු ඇභතිතුභනි, බඵතුභහට නිඹමිත හරඹ 

අහනි.  

මී ශුට රු අකිර වියහේ හරිඹේ භ පත්රීතුභහ .  

[අ.බහ. 2.55] 

 

ගු අිර විරළජ් කළරියලවම් මශතළ 
(ரண்தைறகு அகறன றரஜ் கரரறசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
මරහනහයඪ රු භ පත්රීතුමිඹනි, භභ ශඵොශවොභ නහටු 

ශනහ, අශක ජත් පුසඳකුභහය ඇභතිතුභහ ළන.  අඩුභ ණශ ප 

එතුභහ ශනොද පන ශදඹක් දළන  පනත් උඳශේලයශඹක්  ඳත් 

ය  පන  කිඹරහ භභ  ඉල්රහ න්ටිනහ, ය ඹක් වරි දීරහ.  [ඵහධහ 
කිරීභක්]   තමු පනහ පශේ ඉ පන ඉති ප.  දළ ප භභ ශ ප ථහ 

ය පශ ප.  තමු පනහ පශේ ඉ පන.   

මරහනහරඪ රු භ පත්රීතුමිඹනි ශභතුභහ කිේහ,  අශක යජඹ 
තිබුණු  හරශේදී  -2002-2004 හරශේදී - අපි විලහර ශර මුදල් 

ශරහ විවිධ යහඳිති ශනුශ ප නිපුණඹ ප ශනහහ කිඹරහ.    

බේ, ඹේ ප්රභහණඹට ශනහහ. ඒ නිහ බඹ කිඹපු ණ ප 
හිරවු නේ අතයඹ. නමුත් භවය ශේල් ේඵ පධශඹ ප ඒ 
නිපුණඹ ප, විශලේඥයනඹ ප අපි ශනහහ. එශවභ ශනහශේ ඇි? ඒ 

විශලේඥයන දළනුභ ඇති මිනිසසු අපි ශේ යටට ශනළල්රහ ඒ 

ශොල්ර ප භහර්ශඹ ප අපි ඒ හර්ඹඹ වරිඹට ශහ. භභ එ 
උදහවයණඹක් කිඹ පනේ.  

 

ගු ක.ීඨ. ජග ක පුහඳකුමළර මශතළ  
(ரண்தைறகு  .தே. ஜகத் தைஷ்தகுர) 
(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara) 

මරහනහරඪ රු භ පත්රීතුමිඹනි, point of Order එක් 

තිශඵනහ. 

 

මූළවනළරූඪ ම්දත්රීුරමිය 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 
ශභොක්ද බඵතුභහශේ point of Order එ? 

 

ගු ක.ීඨ. ජග ක පුහඳකුමළර මශතළ  
(ரண்தைறகு  .தே. ஜகத் தைஷ்தகுர) 

(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara) 

මරහනහරඪ රු භ පත්රීතුමිඹනි, භභ ශේ ප්රහලඹ ශශේ රු 
භීර භයවීය භළතිතුභහශේ -එතුභ පරහශේ ඳක්ශේ 
භ පත්රීයශඹකුශේ- රුණු ඉදිරිඳත් කිරීභ ළන. ශභතුභහ  
උඳශේලයශඹකු ළන භට කිේහ. භභ ශඳොල් ර්භහ පතඹ 
මික් ල් ර්භහ පතඹ ය පශ ප නළවළි කිඹන එ කිඹ පන 
ළභළතිි. 

 

ගු අිර විරළජ් කළරියලවම් මශතළ 
(ரண்தைறகு அகறன றரஜ் கரரறசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
මරහනහරඪ රු භ පත්රීතුමිඹනි, වේඵ පශතොට යහඹක් 

වළදුහ. වේඵ පශතොට යහඹ වද පන අපි විශලේඥයනශඹෝ ශනළල්රහ 

ලයතහ හර්තහ වදරහ ළරසුේ යරහ තිබුශණ්  ඒ යහඹ  මුහුශේ 

වද පනි;  මුහුදු භහර්ශේ  සථහපිත ය පනි. වළඵළි, ශේ යජඹ 

ඒ විශලේඥයනඹ පශේ උඳශදස  පශ ප  නළතු බඹ භඵහසරහට 

කිඹරහ ළරසුේ යරහ,  ශේ වේඵ පශතොට යහඹ ශොඩ බිභ 

වද පන ගිඹ නිහ තභි දළ ප ල් භතු ශරහ ඇන ශන 

තිශඵ පශ ප. ඒට දළ ප නළේ එ පශ ප නළවළ. දළ ප අනහශන 

ඉ පශ ප. ඒ නිහ භභ කිඹනහ, තමු පනහන සශේරහ 

ශනොද පනහභට,- [ඵහධහ කිරීේ] තමු පනහ පශේට ඒ ශවොි 

ශ ප. භභ කිඹ පශ ප නළවළ ඒ ළන. තමු පනහ පශේරහ ශේ 

හයණඹ භත තිඹහ  පන. යට ඕනෆභ යහඳිතිඹක් යේදී ඒ 

යහඳිති ේඵ පධශඹ ප, ශනොද පනහ ක්ශේ්ර ේඵ පධශඹ ප 

විශලේඥයනඹ ප hire ය පන ඕනෆ. ශේ යත් අමුණුභ ඇභතිතුභහ 
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ඳහර්ලිශේ පතු 

ඒ ද පනහ. ඒ හශේභ ශේ බහශේ ඉ පන ශවොට ශත්රුේ 

 පන පුළු ප තත් අඹ ඒ ද පනහ.  

අශක යත් කුභහය ගුණයත්න නිශඹෝජය ඇභතියඹහ කිේහ, 

"සීනි නිසඳහදනඹ ළඩි ශරහ" කිඹරහ.  

 
ගු අල්ශළජ් ක.එච්.එම්. අවහලර් මශතළ 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Sir, I rise to a point of Order.  
 

මූළවනළරූඪ ම්දත්රීුරමිය 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Hon. Azwer, what is your point of Order? 
 
ගු අල්ශළජ් ක.එච්.එම්. අවහලර් මශතළ 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

මරහනහරඪ රු භ පත්රීතුමිඹනි, ශභතුභහ වේඵ පශතොට ල් 

ළන ථහ යනහ.  භභ අව පශ ප, වුද ඒ ල් ශනිච්ශච්?  

තමු පනහ පශේ ශ පද ඒ- 

 
මූළවනළරූඪ ම්දත්රීුරමිය 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

There is no point of Order in that.  

 
ගු අිර විරළජ් කළරියලවම් මශතළ 
(ரண்தைறகு அகறன றரஜ் கரரறசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ශභෝඩභ තිබුණහට පුත්තරේ බූරුශක්  
 
[මූළවනනව අණ ඳරිදි දල ක කරන දී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டகபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

හශේ ෆ ව පන එඳහ. හරඹක් එක්ත් ජහති ඳක්ශේ  ඉරහ 

දළ ප අශනක් ඳළත්තට ගිහිල්රහ ශඩ් ඹනහ. දළ ප භවහ ශරොකු 

ථහ කිඹනහ. නිේ ප්රතිඳත්ති නළති මි පසසු. ඒ නිහ බඵතුභහ 

ඉශන ඉ පන. බඵතුභහ මරහනඹට ගිඹත් ශභොක්ද ය පශ ප? 

බඵතුභහ ඉසය ශරහ ශේ බහශේ නීතිරීති ඉශන  පන. 

බඵතුභහට ඡ පදඹ ඉල්රරහ ඳහර්ලිශේ පතුට එ පන ඵළවළ ශ ප. 

පුළු ප නේ පුත්තරශභ ප ඡ පදඹ ඉල්රරහ එ පන. බඵතුභහට ඒ 

පුළු පද? බඵතුභහට දින පන ඵළවළ  ශ ප. ඒ නිහ බඵතුභහ 

බශවොභ ශඩ් ඹන එ හධහයණි. ශභොද, බශවොභ ශඩ් 

ශනොගිහිල්රහ බඵතුභහට ශේ සථහනඹට එ පන ඵළවළ.  

මරහනහරඪ රු භ පත්රීතුමිඹනි, අශක යත් කුභහය ගුණයත්න 

භළතිතුභහ ළයදි ීයහ ශල්න ඉදිරිඳත් ශහ, සීනි නිසඳහදනඹ 

විලහර ලශඹ ප ළඩි ශරහ තිශඵනහ  කිඹරහ. භභ 

තමු පනහ පශේරහට ඒ ළන කිඹ පනේ. 2004 ර්ශේ සීනි 

ශභට්රික්ශටො ප 58ක් නිසඳහදනඹ ය තිශඵනහ. ඒ 2011 

ර්ශේදී ශභට්රික්ශටො ප 35 දක්හ අඩු ශරහ තිශඵනහ  ඳසු ගිඹ 

යට හශකක් ඵළලුහභ නේ ඹේ ළඩිවීභක් තිශඵනහ. නමුත් 

සීනි නිසඳහදනඹ අඩු ශරහ තිශඵනහ. ශේ යශට් සීනි 

අලයතහශ ප අපි ඳඹ පශ ප තභ න්ඹඹට 5ි. න්ඹඹට 95ක් අපි 

ආනඹනඹ යනහ. 

මූළවනළරූඪ ම්දත්රීුරමිය 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Order, please! Will an Hon. Member propose the 

Hon. Mohan Priyadarshana De Silva to take the Chair? 

 
ගු ක.ීඨ. ජග ක පුහඳකුමළර මශතළ  
(ரண்தைறகு  .தே. ஜகத் தைஷ்தகுர) 

(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara) 

I propose that the Hon. Mohan Priyadarshana De 

Silva do now take the Chair. 
 

ප්රහනය විමවන දි්ද, වභළ වම්මත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

අනුරුල  ගු තතළ අුරනකෝර මශ කමිය මූළවනනය්ද දල ක 
වුනය්ද, ගු නමොශළ්ද ප්රියදර්න ද සිල්ලළ මශතළ මුළවනළරූඪ විය. 

அன் தறநகு, ரண்தைறகு (றதற) னர அத்துரகரன அர்கள் 

அக்கறரசணத்றணறன்த அகனர, ரண்தைறகு தரயரன் தறரறர்ண 

 சறல்ர அர்கள்  கனக கறத்ரர்கள். 

Whereupon THE HON. (MRS.) THALATHA ATUKORALE left 

the Chair, and THE HON. MOHAN PRIYADARSHANA DE SILVA  

took the Chair. 

 
ගු අිර විරළජ් කළරියලවම් මශතළ 
(ரண்தைறகு அகறன றரஜ் கரரறசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
මරහනහරඪ රු භ පත්රීතුභනි, දළ ප සීනි නිසඳහදනඹ ළන 

කිේහ. සීනි නිසඳහදනඹ ය පන තභ අඳට පුළු පභ රළවර 

තිශඵ පශ ප අශක අලයතහශ ප න්ඹඹට 5ි. නමුත් භවහ 

ශරොකුට ඒ ළන කිඹනහ. 2011 ර්ශේ අඳට සීනි ආනඹනඹ 

ය පන රුපිඹල් මිලිඹන 47,091ක් ගිඹහ. ශනර සීනි 

ර්භහ පතලහරහ ඳයහ  පනත් බඹ භ පත්රීතුභ පරහභ 

ශදොමයරට නළුරහ උේශකෝණඹ යරහ ඒහ බක්ශෝභ 

ඳයහ ත්තහ. තමු පනහ පශේරහ ඒහ ළන ද පනහ. ඒ 

ර්භහ පතලහරහ විනහල ය ශභතළනට ඇවිල්රහ ළයදි ශතොයතුරු 

කිඹනහ.  

මරහනහරඪ රු භ පත්රීතුභනි, ඒ හශේභ  ශභතළනදී 
ශතොයතුරු ණනහක් කිේහ. භට ථහ කිරීභට තිශඵන හරඹ 
ශටි නිහ භභ ඒහට පිළිතුරු ශද පන ඹ පශ ප නළවළ. ශභොද 
ශත්රුභක් නළවළ, නිේ ඒහ එක් වළකපිරහ හරඹ නහසති යන 
එ.  

මුරහනහරඪ රු භ පත්රීතුභනි,  දළ ප ශේ අඹ ළඹ  ඉදිරිඳත් 
ශශේ භහි පද චි පතන ඉදිරි දළක්භ කිඹරහ.  භවහ භහර් ඉදි 
ශනහ. නළේ නළති යහඹ ප තිශඵනහ. නමුත්  භවජනතහශේ 
මලි  අලයතහ ඉටු ය පන ශේ අඹ ළඹ   ශල්නඹට  තභත්  
ඵළරි ශරහ  තිශඵනහ. ශේ අඹ ළඹ  හර්ථ අඹ ළඹක්ඹ 
කිඹනහ.    

රු  ජත් පුසඳකුභහය ඇභතිතුභහ කිේහ,  ශේ ඇභතිරු ේ 
දනේරට ගිහි ප  ජනතහශ ප රුණු විභහ තභි ශේ අඹ ළඹ 
ශල්නඹ  වළදුශේ කිඹහ.   භභ අවනහ, ේ දනේරට ගිඹහ නේ, 
අශ ප ඒ ේර ඉ පන මිනිසසු කිේශේ නළේද , අඳට ඳවශශොස 
දහව, වින් දහව ඳඩිඹක් අයශන ීවත් ශ පන අභහරුි 
කිඹරහ; අඳ ශොශවොභද ීවත් ශ පශ ප කිඹරහ.  එශවභ කිේශේ 
නළේද? රුපිඹල් ඳවශශොස දහව වින් දහව ඳඩිඹක් අයශන, 
ඒශ ප ණඹ ශේහභ -නිහ ණඹ  අය ශන,  ආඳදහ ණඹ 
අයශන, ඒ ණඹ ශේහභ- ශේ අහිී යහජය ශේඹ පට 
රුපිඹල් තු පදහවට,  ඳ පදහවට ඩහ අශත්  ඉතිරි  පශ ප 
නළවළ.  ඒ ශොල්ශරෝ අඳට  කිඹනහ.  
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[රු අකිර වියහේ හරිඹේ භවතහ]  
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ශේ ඳහර්ලිශේ පතුශේ ඉ පන භහධයශේදී පශේ ඉරහ වළභ 

ශශනකුශ පභ අවරහ ඵළලුශොත්, රුපිඹල් ඳවශශොස දහවක් 

වින්දහවක් අයශන ීවත් ශන වළටි අඳට අව පනට පුළු ප.  

ශේ 2013 අඹ ළශඹ ප  ශ ප ය තිශඵන  අභ මුදර රුපිඹල්  

750ි. ඒ කිඹ පශ ප දට රුපිඹල් 25ි. දට කිරි ශත් 

එක් ශඵො පන ඵළරි අඹ ළඹක් ශේ.  එභ නිහ අඳ කිඹනහ, ශේ 

ශභොන ීයහ ශල්න දළේභත්, ශභොන රුණු ඉදිරිඳත් ශත් ශේ 

අඹ ළඹ පුසක්;  ශේ අඹළඹ ශඵොරුක් කිඹරහ.    

ශේ අඹ ළශඹ ප බකපු ය පන ඹන එක්ත් හධනඹ 

 පශ ප නළවළ. ශභොද, ශේ බහ ර්බශේ අඳ ශභොනහ කිේත්, 

එළිඹට ගිහි ප ඵළලුහභ ඒ ජනතහ ශේ විලසහ ය පශ ප නළවළ. 

ජනතහ අවනහ, "අශ ප භවත්තශඹෝ, ශේ ළශර්ත් ළඩක් නළවළ  

ශ පද?" කිඹහ.  

ඵර පන, ශේ අඹ ළශඹ ප රැකිඹහ බිහි ය පන අයශන 

තිශඵන ප්රතිඳත්තිඹ ශභොක්ද? නිසඳහදනඹ ළඩි ය පන අය 

ශන තිශඵන ප්රතිඳත්තිඹ ශභොක්ද? ඵළීකු ප්රතිඳත්තිඹ 

ශභොක්ද? අශක හරශේ අඳට පුළු ප වුණහ, ඵළීකු ශඳොලී 

අනුඳහතඹ  න්ඹඹට නශේ තනි ඉරක්භට  ශේ පන.  අද 

හණිජ ඵළීකුරට ගිහි ප ණඹ   පන ඵළවළ. අද හණිජ 

ඵළීකුලි ප ණඹ දීභ නත්රහ. ශභොද, ඒ න්ඹලු ඵළීකු  යජඹ 

වින් ප  ශුේධ යරහ ඉයි. යජඹ   ල්ලි බක්ශොභ ශුේධ යරහ 

ඉයි. දළ ප ණඹ ශද පශ ප නළවළ.  ණඹ  පන ගිඹත් ශඳොලී 

අනුඳහතඹ න්ඹඹට 20ක්-න්ඹඹට 30ක් ශනහ. න්ඹඹට 20-30 

ශඳොලී අනුඳහතඹට ණඹ අයශන ශේ  අහිී මිනිසසු යහඳහය 

ය පශ ප ශොශවොභද,  මරහනහරඪ රු භ පත්රීතභනි?  ශේ 

ශඳොලී අනුඳහතඹට  ණඹ අයශන යහඳහය ය පන ගිශඹොත් ආඳහු   

ණඹහයශඹෝ  ඵට ඳත් ශනහ.  

දළ ප ඵර පන, ජහති ඉතිරි කිරීශේ ඵළීකු  තළ පඳතුරට  

ශඳොලිඹ  ශද පශ ප න්ඹට 4ි.  ඒ වුණහට ණඹ  පන ගිඹහභ  

ශඳොලිඹ න්ඹඹට 20ි-න්ඹඹට  25ි. ශේ ආදී ලශඹ ප තභි ශඳොලී 

අනුඳහතඹ ශ පනට න්ේධ ශරහ තිශඵ පශ ප. ශඳොඩි මිනිසසු 

ළන හිත පශ ප නළවළි කිඹන හයණඹට භභ එ උදහවයණඹක් 

කිඹ පනේ. ශේ අඹ ළශේ ඵදු ප්රතිඳත්තිඹ  නිහ  ශඳොඩි හවනර 

මිර රුපිඹල් රක්  ශදකි ප  ශදවභහයකි ප විතය ළඩි වුණහ.  ඒ 

වළභ හවනඹභ මිර ළඩි වුණහ. මිනිසසු දෆස අඹහශන ඵරහ 

ශන න්ටිඹහ, අඹ ළශඹ ප   ඳසශේ බවු පට  ශඳොඩි loan එක් 

දහරහ ශඳොඩි හවනඹක්  පන- භරුටි  හර් එක්  පන- පුළු ප 

ශේඹ කිඹරහ. අද ශඳොඩි මිනිසු පශේ හවනර මිර රක් 

ශදකි ප ශදවභහයකි ප ළඩි වුණහ.   

Lamborghini හවන ශ ප පන න්ඹලුභ ඳවසුේ ටි 

දු පනහ. භට ශභතළන තිශඵ පශ ප ශේ හ ටත් ඳදි පන 

Lamborghini හවන ශශනන එ ළන කිඹ පන ශනොශි. අඳ 

ථහ ය පශ ප, ශේ Lamborghini චි පතනඹට  විරුේධි.  

ඵර පන,  ශේ අඹ ළඹ වදපු චි පතනඹ?  අහිී මිනිසු ප 

ශනුශ ප හිතනහ   ශනුට  සුපිරි ඳ පතිශේ   කිහිඳ ශදශනක් 

ශනුශ ප Lamborghini හවනරට ඵදු වන ශද පනට 

ආණ්ඩු තීයණඹ ය තිශඵනහ. Lamborghini චි පතනඹ හිත 

ආණ්ඩුක් ශේ. 

මුරහනහරඪ රු භ පත්රීතුභනි, එභ නිහ තභි භහ කිඹ පශ ප 

ළී්රි-රහ ශවෝටරඹ දිවහ ඵර ඵරහ අශක යශට් මිනිසු පට 

ඵඩගි පශ ප ඉ පන ඵළවළි කිඹරහ. එ, එ deals    දහරහ 

ළ ප්රිරහ ශවෝටරඹ වළදුහඹ කිඹහ අශක යශට් මිනිසු පට 

ඵඩගි පශ ප ඉ පන ඵළවළ.  ශවට අනිේදහ වද පන ඹනහ Crown 

Casino   එ. Crown Casino   එ දහ පන ඹනහ. ශොශවේද?  

හිල්ට ප ශවෝටරඹ ඉසයව. අශක විවහයසථහනඹට මීටර් 

ශදන්ඹඹක් එවහි ප. ඒහටත් දළ ප  බක්ශොභ පිඹුරුඳත් වදරි 

තිශඵ පශ ප.  

Crown Casino  එ දහපුහභ ශභොද ශ පශ ප?   ඳසු ගිඹ 

හරශේ casino රට දිරි දීේ ශහ.  රු හසුශේ නහනහඹක්හය  

අභහතයතුභහත් ඒට වශඹෝඹ දු පනහ. අඳට පුදුභ  හිතුණහ. ඳසු 

ගිඹ හරශේ casino   ඳනත  ේභත ය ත්තහ. ඇභතියඹහට 

ඕනෆභ තළන  casino   දහ පන පුළු ප. ඒ ේභත ය ශන 

ඉයි. දළ ප Crown Casino  FUA බක්ශොභ ශේ පන වද පශ ප. 

ශනළල්රහ ශොතළනටද ශේ ශනඹ පන වද පශ ප? ශේ 

ආණ්ඩුට  අධයහඳනඹට ල්ලි ශ ප ය පන ඵළරි වුණහට  

අශනක් ඒහට ශ ප ය පන පුළු ප. අධයහඳනඹ ශනුශ ප ශේ 

යශට් දරු දළරිඹ ප ශනුශ ප මුදල් ශ ප ය පන  ඵළරි 

ආණ්ඩුට ශන ඕනෆ ශදඹට  මුදල් ශ ප ය පන පුළු පභ 

තිශඵනහ, මරහනහරඪ රු භ පත්රීතුභනි.   

දළ ප ඵර පන, අතයලය බහණ්ඩ භත ආනඹනි ඵදු  ඳනහ 

තිශඵනහ. අඳ එ හයණඹක් ද පනහ ශ ප. ඒට ආර්ථි 

විදයහ දළන  පන ඕනෆ නළවළ.  අතයලය බහණ්ඩ භත ආනඹනි 

ඵදු ඳළනවහභ  ඵඩු මිර ඉවශ ඹනහ.  ශභොද, නිසඳහදනඹ ළඩි 

ශරහ නළවළ. අඳ උදහවයණඹක් වළටිඹට ශේ යශට් කිරි නිසඳහදනඹ 

නිමු.  ශේ යශට් කිරි නිසඳහදනඹ  ළඩි යනහඹ කිඹහ  ගිඹ යත් 

කිේහ. කිරි වයක් 500ක් ශේනහ කිේහ. භහ ශොඹහ ඵළලුහ. 

එන්ඹ ණනි ශනළල්රහ තිශඵ පශ ප. 

ශේ යශට් කිරි අලයතහශ ප න්ඹඹට 18ි ශේීලඹ ලශඹ ප 

ඳඹ පශ ප. ඉති ප කිරි වයක් පිට යටි ප ශේ පශ ප නළති කිරි 

නිසඳහදනඹ ළඩි ය පශ ප ශොශවොභද? කිරි, machinesලි ප 

එ පශ ප නළවළ. කිරි එශශදනු පශ ප කිරි රඵහ  පන ඕනෆ. 

එතශොට කිරි පිටි ඳළට්රට ඵදු ළහුහභ ඒ හර්ථ 

ශනහද මරහනහරඪ රු භ පත්රීතුභනි? ශේලඳහරනඹ වරි 

ආර්ථි විදයහ වරි ද පන ඕනෆභ ශනකුට ඒ ශත්ශයනහ. 

ශේි ඹථහර්ථඹ.  

ඳසු ගිඹ හරශේ දිගි ප දිටභ අතයලය බහණ්ඩරට ඵදු 

ඳළශනේහ. ශේ අඹ ළඹට ඉසය ශරහ ළභ පර මිර ළඩි 

ශහ; විදුලි බිර ළඩි ශහ. තත් බහණ්ඩ ණනහ - නේ 

ලශඹ ප කිඹ පන අලය නළවළ- මිර ළඩි ශහ. ඵර පන, දළ ප 

ශේ යශට් මිනිසු ප ශොඳභණ අභහරුශ ප ද ීවත්  පශ ප 

කිඹරහ. ආණ්ඩු යන ශවො ශේල් ේඵ පධශඹ ප අශක 

ළටලුක් නළවළ.  

තමු පනහ පශේරහ වදන අය රසන ඇවිදීශේ භහර් 

ේඵ පධශඹ ප අශක හිශත් ප්රහදඹක් තිශඵනහ. ඒ ශවො 

ළඩක්. වළඵළි ඒහ ය පන ලි ප මිනිසසු පට තු ප ශේර හරහ 

ීවත් ශ පන පුළු ප යටක් වද පන ඕනෆ. යජශේ ශයෝවරට 

ගිඹහභ ශඵශවත් ටි නළත්නේ, යජශේ ශයෝවරට ගිඹහභ වදත් 

ළත්ේ ය පන ශඳොශයොත්තු ශල්නශේ ඉ පන ශනහ  නේ, 

අධයහඳනඹට ශ ප යන මුදල් දිගි ප දිටභ ඳනහ නේ, උස 

අධයහඳනඹ වහ ශ ප යන මුදල් දිගි ප දිටභ ඳනහ නේ 

විරුේධ ඳහර්ලසඹ විධිඹට අඳට ශභොනහද කිඹ පන තිශඵ පශ ප? 

අඳට ශභතළන වඬ නුනහ ඇශය පන ශන ය පන ශදඹක් 

නළවළ. ශභතුභ පරහ තුශන ප ශද ඵරඹක් අයශන ශෝහ ප 

වුණහඹ කිඹරහ හිතනහ. තමු පනහ පශේරහ භත තිඹහ  පන 

ශේ  රඹක් ඵ. ශේ  රඹ ළයශනහ. එ ඳළත්තට 

විතයක් ශනොශි, අනික් ඳළත්තටත් ශේ  රඹ ළ යශනහ.  ඒ 

නිහ තමු පනහ පශේරහ ඕනෆට ළඩිඹ උදේ අන පන එඳහ. ශේ 

ළයශේදි තමු පනහ පශේරහට යශට්ත් ඉ පන ඵළරි ශි.   
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ඳහර්ලිශේ පතු 

මරහනහරඪ රු භ පත්රීතුභනි, ඵර පන ඳසු ගිඹ හරශේ ශේ 

යශට් මුදල් විනහල ශ වළටි  Mihin Lanka ආඹතනශඹ ප රුපිඹල් 

මිලිඹන 1,966 ඳහඩුක් වුණහ. SriLankan Airlines 
ආඹතනශඹ ප රුපිඹල් මිලිඹන 17,172 ඳහඩුක්  වුණහ. ශවජි ප 
ගිවිසුශභ ප වුණ ඳහඩු ඵර පන.  අධියණ අභහතයහීලඹට ශ ප 
ශ ළඹ ීලර්ශඹ ප ළඩි මුදල් ප්රභහණඹක් ශවජි ප ගිවිසුශේ නඩු 
කිඹ පන ගිඹහ ලු. ශේ හශේ ල්ලිද?  අහිී, දුකඳත් මිනිසු පශේ 
ල්ලි  එක් ශේ ශොල්ශරෝ ශේ ශල්රේ ය පශ ප. ශේ 
ශොල්ශරෝ ළරැදි නුශදනු ය ජනතහශේ මුදල් නහසති යනහ. 
අය ලි ප කිේහ හශේ ශවො උඳශේලශඹෝ  පශ ප නළති 
තභ පට ඕනෆ ඕනෆ විධිඹට ටයුතු යනහ. ශේහ ද පශ ප 
නළත්නේ හශ ප වරි අව  පන ඕනෆ.  

අඩුභ ණශ ප අය ශඳොල් හට ළශඳිරහ තිශඵන භිටහ 
උදුයත් දුරු ය පන උඳශේලයශඹක්  පන කිඹරහ භභ ඒ 
ඇභතියඹහට කිඹනහ. ශභොද තභ ප ද පශ ප නළත්නේ ඒට වරි 
උඳශදස  පන ඕනෆ. අඳ නේ එශවභි ය පශ ප.  ශභොද අඳ 
වළභ ශදඹක්භ ද පශ ප නළවළ ශ ප. අඳ  ප්රහඥයනඹ ප ශනොශි ශ ප; 
භශවෞධරහ ශනොශි ශ ප. අඳ ශේ රු බහශේ ථහ ය පන 
ද පශ ප නළත්නේ, අලය රුණු ශොඹහ  පන එක්ශෝ 

Research Unit එට ඹ පන ඕනෆ; නළත්නේ ශේ එට ඹ පන 
ඕනෆ. නළත්නේ ද පන ශශනකුශ ප අව පන ඕනෆ. ඳශපුරුේද 
තිශඵන ශශනකුශ ප අව පන ඕනෆ. එශවභත් නිවතභහනී 
ශ පන කිඹරහ නහටුශ ප වුණත් භභ අය ඇභතිතුභහට 
කිඹනහ. ඊශුට ඵර පන-  

 

මූළවනළරූඪ ම්දත්රීුරමළ 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 
බඵතුභහට ත විනහඩි ශද හරඹක් තිශඵ පශ ප. 

 

ගු අිර විරළජ් කළරියලවම් මශතළ 
(ரண்தைறகு அகறன றரஜ் கரரறசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ශවොි, මරහනහරඪ රු භ පත්රීතුභනි. භභ ශේ ශඵොශවොභ 

ශේශඹ ප ථහ ය පශ ප භට ශඵොශවොභ ශටි හරඹක් තිශඵන 
නිහි.  ඵර පන, අඳ ශොතයේ ණඹහයඹ ප ඵට ඳත් ශරහ 
තිශඵනහද කිඹරහ.  2002 දී අශක යශට් ඒ පුේර ණඹ ඵය 
රුපිඹල් 87,880ි. 2011 න විට ශේ යශට් ඒ පුේර ණඹ ඵය  
රුපිඹල් 2,45,980ක් දක්හ ළඩි ශරහ තිශඵනහ. 2002 න්ට 2011 
දක්හ ඒ පුේර ණඹ ඵය ළඩි වීශේ ප්රතිලතඹ 180ි. ඒි 
ඇත්ත ථහ. ශභතුභ පරහ "ඹළි පුබුදමු ශ්රී රීහ" කිඹන අශක 
ඳක්ශේ ප්රතිඳත්ති ප්රහලනඹට දිට වයවට වනහ. ඇි 
ශදිඹශ ප  දළ ප ක්රිඹහත්භ  පශ ප ඒ ශ ප. ඹළි පුබුදමු ශ්රී 
රීහ කිඹන ප්රතිඳත්ති ප්රහලශේ තභි  අධිශේගී භහර් වළදීභ 
ළන තිබුශණ්. අශක හරශේ ඳට ප ත්ශත් ටුනහඹ ව හල්ර 

highways.  

2003 දී  Fiscal Management (Responsibility) Act  එ 
ශනහහ. යත් අමුණුභ ඇභතිතුභහ ද පනහ, අඹ ළඹ ඳහරනඹ 
ය පන, එ එ ඉරක් දභරහ, ඒ වරිඹහහය තිඹහ  පන, 
අඹ ළඹ ඳයතයඹ අඳ තිඹහ  පන ඕනෆ ශොශවොභද කිඹරහ 
ඵර පන. ඒ හශේ රභශේද ශනහශේ. යහජය ශභනහයණඹ 
ශශේ ශන ශභොනත් නිහ ශනොශි,  දළක්භක්, දර්ලනඹක් 
ඇති ශේ යට ශන ඹ පන ඕනෆඹ කිඹරහ හිතරහි. නළති ශේ 
ආණ්ඩු හශේ දිට වයවට රැකිඹහ දීරහ ශේ යට ඵීශොශරොත් 
 ය පන ශනොශි. දළ ප දිට වයවට රැකිඹහ ශදනහ. දළ ප 
ශනර ර්භහ පතලහරහට රැකිඹහරට දභහ ශන දභහ ශන 
ඹනහ. ශවට අනිේදහ ශන  ශොට ඒත් ඩහ ළශටනහ ලු. 
නිේ ශඳෞේලි ඳළිළනීේ භත දඹහ භශේ භවත්තඹහශ ප 
ඒ උදුයරහ ත්තහ.  

ඊශුට ඵර පන ශේ යශට් විශේල ප්රතිඳත්තිඹ දිවහ. 

 
මූළවනළරූඪ ම්දත්රීුරමළ 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 
අ ප ය පන. 

 

ගු අිර විරළජ් කළරියලවම් මශතළ 
(ரண்தைறகு அகறன றரஜ் கரரறசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
භට ත සුළු ශරහක් ශද පන.  

 මරහනහරඪ රු භ පත්රීතුභනි, ඵර පන ශේ යශට් විශේල 
ප්රතිඳත්තිඹ දිවහ. ඊශේ-ශඳශර්දහ උ පඩහශේ ජනහධිඳතියඹහ  

 
[මූළවනනව අණ ඳරිදි දල ක කරන දී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டகபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ශේ යටට ආහ. උ පඩහශේ ිත්තීඹ වහ හර්මි පුහුණු 
භධයසථහනඹක් පිහිටු පන ඒ ජනහධිඳතිතුභහට රීහශ ප 
ප්රදහනඹක් විධිඹට ඇශභරිහනු  ශඩොරර් මිලිඹන 1.5ක් දු පනහ 
කිේහ. භහරදිිනටත් අඳ ශනහ. ඊට ඳසශේ දළ ප ශවට 
 එනහ ලු, ඉතිශඹෝපිඹහශ පද ශොශවේද. බශවොභ එන උ්ද 

 
[මූළවනනව අණ ඳරිදි දල ක කරන දී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டகபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ටි දිවහ ඵර පන. ඒ එන අඹ දිවහ ඵර පන. අඳ දළපු නළති අඹ. 

ඉසය ශරහභ සහන්ර පතශේ ජනහධිඳතියඹහ  
 
[මූළවනනව අණ ඳරිදි දල ක කරන දී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டகபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ආහ. මීට ඩහ ශවො ජහතය පතය ේඵ පධතහ ඇති ය 

ත්ශතොත්,  අඳට ප්රශඹෝජනඹක්  පන පුළු ප, ආර්ථිඹට 

විඹක්  පන පුළු ප ශශනක් ඳත් ශශොත් -[ඵහධහ කිරීභක්] 

 
මූළවනළරූඪ ම්දත්රීුරමළ 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 
රු භ පත්රීතුභනි, ථහ අ ප ය පන.  

 
ගු අිර විරළජ් කළරියලවම් මශතළ 
(ரண்தைறகு அகறன றரஜ் கரரறசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ශවොි, ශඵොශවොභ සතුතිි. 

 
[අ. බහ. 3.13] 

 
ගු වීරකුමළර දිවළනළයක මශතළ (වම්ප්රදළයික කර්මළ්දත 

ශළ කුඩළ ලයලවළය වංලර්ධන නිනයෝජය අමළතයුරමළ) 
(ரண்தைறகு வீகுர றசரரக்க - தரம்தரற 

ககத்தரறல்கள், சறத தரறல்தொற்சற அதறறதத்ற தறற 

அகச்சர்) 

(The Hon. Weerakumara Dissanayake - Deputy Minister of 

Traditional Industries and Small Enterprise Development)   

මරහනහරඪ රු භ පත්රීතුභනි, ශභය 2013 ය වහ න 

අඹ ළඹ ශඹෝජනහ රහ ඵළලීශේ දී -  

1149 1150 

[රු අකිර වියහේ හරිඹේ භවතහ] 



2012  ශනොළේඵර් 15  

ගු ගීතළංජන ගුණලර්ධන මශතළ (සිවිල් ගුල්ද නවාලළ 

නිනයෝජය අමළතයුරමළ) 
(ரண்தைறகு கலரஞ்ஜண குர்ண - சறறல் றரண 

ரசககள் தறற அகச்சர்) 

(The Hon. Gitanjana Gunawardena - Deputy Minister of  

Civil  Aviation) 

Sir, I rise to a point of Order.   මරහනහරඪ රු 
භ පත්රීතුභනි, ලි ප ථහ ශ රු අකිර වියහේ භ පත්රීතුභහ, 
ඳහර්ලිශේ පතු භ පත්රී ණ්ඩහඹභක් භු ඳළමිණි උ පඩහශේ 

ජනහධිඳතිතුභහට ආභ ප්රණඹ ශශේ "ඌ"  

 
[මූළවනනව අණ ඳරිදි දල ක කරන දී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டகபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

කිඹරහ ි. ඉතහභ නහටුි. ඉතහභ නහටුි, ශභළනි 
භ පත්රීරු ප අශක ඳහර්ලිශේ පතුශේ ඉශන, ඳහර්ලිශේ පතුශේ 
අඹ ශභශර ඳවශ දභන එ ළන. භභ උ පඩහශේ 
ජනහධිඳතිතුභහ අද ගු ප ශතොටුශඳොශශේ දී ඵළවළ දළරහ ි ශභහි 
ආශේ. ශභළනි භ පත්රීරු ප ළනත් එතුභහ තක්ශේරු යරහ තභි
- [ඵහධහ කිරීභක්] -රීහ භු  ඇති ය ත් ශේ ඵතහ තුළි ප 
අශක අතිරු ජනහධිඳතිතුභහටත්, ශේ යටටත් තිශඵන ශෞයඹ 
එතුභහ ප්රහල යරහ ගිශේ කිඹන ටි අපි භතක් ය පනට ඕනෆ. 
[ඵහධහ කිරීභක්] - 

 

ගු වීරකුමළර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு வீகுர றசரரக்க) 

(The Hon. Weerakumara Dissanayake)   

මරහනහරඪ රු භ පත්රීතුභනි, භහ හිත පශ ප ශේ අඹ ළඹ 

විහදඹ ඳළළත්ශන අතය හයශේ රු අකිර වියහේ 

භ පත්රීතුභහශ ප- [ඵහධහ කිරීභක්]  

 

ගු අිර විරළජ් කළරියලවම් මශතළ 
(ரண்தைறகு அகறன றரஜ் கரரறசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
Sir, I rise to a point of Order. මරහනහරඪ රු 

භ පත්රීතුභනි, ගීතහීජන ගුණර්ධන නිශඹෝජය අභහතයතුභහ ප්රහල 
ශ ඳරිදි   එශවභ ශදඹක් නේ භභ ද පන විධිඹට ප්රහල ශශේ 
නළවළ. නමුත් ප්රලසනඹ තිශඵ පශ ප, එතුභහ එභ ප්රහලඹ යරහ ඉය 
ශශේ  "පිසහ"  
 

[මූළවනනව අණ ඳරිදි දල ක කරන දී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டகபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 

කිඹරහ ි. එතුභහ ශේ බහ ර්බශේභ න්ටින භ පත්රීයශඹකුට 
කිේහ, "පිසහ" 
 

[මූළවනනව අණ ඳරිදි දල ක කරන දී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டகபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 

කිඹරහ. එතශොට අය කුළු නයහඹ තභි අනුභනඹ ය පශ ප. 

ළරැේද වද පන ඉදිරිඳත් ශරහ නළත භ පත්රීයශඹකුට කිඹනහ, 

පිසහ  
[මූළවනනව අණ ඳරිදි දල ක කරන දී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டகபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

කිඹරහ. [ඵහධහ කිරීේ] 
 

මූළවනළරූඪ ම්දත්රීුරමළ 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 
වීයකුභහය දිහනහඹ නිශඹෝජය අභහතයතුභහ ථහ ය පන.  

ගු වීරකුමළර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு வீகுர றசரரக்க) 

(The Hon. Weerakumara Dissanayake)   

මරහනහරඪ රු භ පත්රීතුභනි,- [ඵහධහ කිරීේ] භට භශේ 

හරඹ රඵහ ශද පන කිඹරහ හරුණි ඉල්රහ න්ටිනහ. ශේ යටට 

ඳළමිණි යහජය නහඹඹ ප ණනහට අඳවහ න ආහයඹට 

රු අකිර වියහේ හරිඹේ භ පත්රීතුභහ ශේ බහශේ ථහ ශහ.  

අපි යට ශනුශනුත්, ආණ්ඩු ශනුශනුත් ඒ ඒ යටල්ර 

යහජය නහඹඹ පට අශක නහටු ප්රහල යනහ.  

2013 ය වහ න ශේ අඹ ළඹ ශල්නඹ ස කිරීශේ දී  

ඳසුගිඹ හර සීභහශේ ඉරහ යජඹ ශන ඹන ආර්ථි ළඩ 

පිළිශශ තත් ලක්තිභත් කිරීභට ව දිරි ළ පවීභට අලය යන 

දළළ පත භළදිවත් වීභක් යරහ තිශඵනහ. ඳසුගිඹ හර සීභහශේ 

යශට් විලහර ීර්ධන යහඳිති ණනහක් ක්රිඹහත්භ වුණහ.  

අපි ද පනහ, අද අශක අනුයහධපුය දිසත්රික්ඹ ළනි 

දිසත්රික්ර ජනතහ ඒ ීර්ධනශේ ප්රතිරහබ ඉතහ භළනවි ප 

භුක්ති විඳිමි ප න්ටින ඵ. ඒ තභි ප්රහශඹෝගි ඇත්ත. භට ගිඹහට 

ඳසු අද අපිට දකි පනට රළශඵනහ, ශේ භහර්  වළදිරහ, ළේ 

ඳේධතිඹ වළදිරහ තිශඵනහ. ඒ  ීර්ධන ක්රිඹහ දහභශේ ප්රතිපර 

භුක්ති විඳි පනට අලය යන භළදිවත් වීභ බවු ප රඵහ නිමි ප 

න්ටිනහ. ේරට ගිඹහභ ශභඹ අඳට දකි පනට පුළු පභ 

තිශඵනහ. අද අලුශත ප ර්භහ පත වළදිරහ, ිික ර්භහ පතඹට 

අලය යන ශඹොමු වීභ රළබිරහ තිශඵනහ. වළභ ඳළත්ශත පභ 

ජනතහ ඒ ප්රතිරහබ රඵමි ප, ඒ අනු ටයුතු යමි ප න්ටිනහ. 

භශේ අභහතයහීලඹ ඳළත්ශත ප ල්ඳනහ ශත්, අලුශත ප විලහර 

පිරික්  ර්භහ පතරට ශඹොමු ශරහ තිශඵනහ. විදුලි ඵරඹ 

භට ගිඹහට ඳසු ර්භහ පත ආයේබ ය පනට පුළු ප වුණහ. 

ග්රහමීඹ භහර් ඳේධතිඹ ස වීභ නිහ ජනතහට ප්රහවන 

ඳවසුේ රඵහ  පන අලය ට පිටහ ස ශරහ තිශඵනහ. 

අලුශත ප ජර යහඳහති ආයේබ වීභ නිහ ිිකර්භහ පතඹට 

අලය යන ඒ ප්රහණඹ රළබිරහ තිශඵනහ. ඳසු ගිඹ ර්ශේ න්ට 

අපි අණ්ඩ භ ප ශ පිඹය තත් ඉදිරිඹට තිඹ පන ශේ අඹ 

ළඹ භත් ශරහ තිශඵනහි කිඹන එ අපි ඉතහ ශවොඳි පභ 

ද පනහ.  

මරහනහරඪ රු භ පත්රීතුභනි, විරුේධ ඳහර්ලසශේ රු 

භ පත්රීතුභ පරහශ ප ශේ බහ ළශේදී භට අව පනට රළබුණහ,  

'සුපිරි ඳ පතිඹ',  'නිර්ධන ඳ පතිඹ' ළනි  න විලහර ප්රභහණඹක්. 

රි ප ය 'නිර්ධන ඳ පතිඹ' ළන ථහ ශහ. ශේ ශේලඳහරනඹ 

ශ මිනිසසු විධිඹට අපිත් නිර්ධන ඳ පතිඹ ළන ඩහ ශවොඳි ප 

ද පනහ. ඒ හශේභ ඇහුහ, "ශේ ආර්ථි ළඩ පිළිශශ ශභොක්ද 

කිඹරහ ද පශ ප නළේද?" කිඹරහ. විශලේශඹ පභ ශේ ථහ ශ 

එක්ත් ජහති ඳක්ශේ භ පත්රීතුභ පරහට අභත ශරහ 

තිශඵනහ, 1977 අශක යශට් වුණු ආර්ථි ඳරිර්තනඹ තභි 

තභත් ඉසයවට භ ප යමි ප තිශඵ පශ ප කිඹන එ. එහි ඹේ 

ඹේ ශනසේ න්දු වුණත්, ඒ ඒ ඳහරඹහට අනු න්දු  වුණු 

ශනසේ ඇශය පන, ේපර්ණ ආර්ථි ඳරිර්තනඹක් වහ ව  

ශනසභක් න්ේධ ශරහ නළවළ.  

ර්තභහන අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ ශේ යශට් ජනහධිඳතියඹහ 

වුණහට ඳසශේ ශේ යශට් ශන ගිඹ ආර්ථි ළඩ පිළිශශ එතුභහ 

ඉතහ ලක්තිභත් ඉසයවට ශනහහ. ඊට ලි ප හිටපු 

ජනහධිඳතිරු ශවෝ එදහ ළබිනට් භණ්ඩරඹ ඒ එ එ 

පුේරඹ පට ආශේණි ශර ටයුතු යරහ  තිබුණහ. අපි අද 

දකිනහ, ඹේ ආර්ථි ඉරක්ඹක් හිත, ඹේ අයමුණක් හිත 

ශේ ආර්ථි ක්රිඹහලිඹ ඉසයවට ශනිඹ පන අතිරු 

ජනහධිඳතිතුභහශේ නහඹත්ශඹ ප අඳට වළකිඹහ රළබිරහ 

තිශඵන ඵ.  
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ඳහර්ලිශේ පතු 

ඒ හශේභි, ශොශම නයශේ න්ේධ ශන ීර්ධනඹත්. 

ශොශම නයශේ ඇවිදි පන ඉදි ශ ඳදි ීය ර්ණ ළන 

විශේ නඹ යේදී භභ ඵළලුහ, එක්ත් ජහති ඳක්ශේ 

භ පත්රීතුභ පරහ ශොවහටද භ ප යමි ප ඉ පශ ප;  එතුභ පරහ 

ශන ග්රව ශරෝඹට ඹ පන වදනහද කිඹරහ. ශභොද, 

එතුභ පරහ ඒහ විශේ නඹට රක් ශත් අශක අනුයහධපුයශේ 

ජනතහ කිඹනහ, "අඳටත් ඒ හශේ එක් අනුයහධපුයශේ වදරහ 

ශද පන කිඹහ පුළු ප නේ ජනහධිඳතිතුභහට කිඹ පන;  පුළු ප නේ  

ඒ හශේ ඇවිදි පන අලය යන ඳවසුේ අනුයහධපුය නයඹට 

ශශන පන " කිඹරහ.  

 
ගු ීඨ. ශෆරිව්ද මශතළ 
(ரண்தைறகு தே. யரறசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
බඵතුභහත් ඇවිේශදොත් ශවොි හශේ.  

 
ගු වීරකුමළර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு வீகுர றசரரக்க) 

(The Hon. Weerakumara Dissanayake)   

භභ ඇවිදිනහ. අශක ඹ පත රුණහතිර භ පත්රීතුභහ ඒ 

ද පනහ, එතුභහත් ඇවිදි පන එන නිහ.  

අද ඒ දිසත්රික්ර ජනතහ ඳහ එශවභ ඉල්රනහ, ඒ අලය 

ඳවසුේ ඒ අඹට රඵහ ශද පන කිඹරහ. අද යට එතළනට 

ඳරිර්තනඹ ශමි ප තිශඵනහ. ජනතහ විවිධ ඳවසුේ විඳි පන 

ළභළතිි. ඒ අතය ආර්ථි අර්බුද, අභිශඹෝ, ේ භට්ටමි ප වළභ 

තළනභ තිශඵනහ. ශේ ප්රහශඹෝගි ඇත්ත ශත්රුේ  පන ඕනෆ. 

ශේ ආණ්ඩු සුපිරි ඳ පතිඹට, ධනඳති ඳ පතිඹට යනහ  කිේහට 

'සුපිරි ඳ පතිඹක්'  ශේ යශට් නිර්භහණඹ ශශත් එක්ත් ජහති 

ඳක්ඹභ තභි. ඒ සුපිරි ඳ පතිඹට ළඩ ශශේ එක්ත් ජහති 

ඳක්ඹ, සුපිරි ඳ පතිඹ ආයක්හ ශශේ එක්ත් ජහති ඳක්ඹ, 

සුපිරි ඳ පතිඹ බිහි ශශේ එක්ත් ජහති ඳක්ඹ. ඒ නිහ එ 

හනු දී -1977 ආර්ථි ඳරිර්තනඹත් එක්- 

ේපර්ණශඹ පභ සුපිරි ඳ පතිඹට අලය යන ටයුතු ටි ශහ.  

 
ගු ීඨ. ශෆරිව්ද මශතළ 
(ரண்தைறகு தே. யரறசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
නිශඹෝජය ඇභතිතුභනි, ඳළවළදිලි ය ළනීභක්.   

 

ගු වීරකුමළර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு வீகுர றசரரக்க) 

(The Hon. Weerakumara Dissanayake)   

නළවළ. භභ ථහ ශහට ඳසශේ බඵතුභහ අව පන.  

 

ගු ීඨ. ශෆරිව්ද මශතළ 
(ரண்தைறகு தே. யரறசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
අපි එ ශේ ශද පනහ ශ ප.  

 

ගු වීරකුමළර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு வீகுர றசரரக்க) 

(The Hon. Weerakumara Dissanayake)   

එශවදි අපි ශද පනහ වේඵ ශරහ ථහ යමු. අපි ශද පනහට 

වේඵ ශ පන පුළු ප. ශේ ථහශ ප ඳසශේ වේඵ ශ පන 

පුළු ප.  

ගු ීඨ. ශෆරිව්ද මශතළ 
(ரண்தைறகு தே. யரறசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
රු නිශඹෝජය ඇභතිතුභනි, ශඳොඩි අසථහක් ශද පන. 

අනුයහධපුයශේ තිශඵන ඳහයල් වදනහට ළඩිඹ ශේ දුකඳත් 

මිනිසු ප ත විලහර පිරික් ඉ පනහ, එදහ ශේර  පන නළති. ඒ 

අඹ ළන බඵතුභහ ථහ ය පන.  

 

ගු වීරකුමළර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு வீகுர றசரரக்க) 

(The Hon. Weerakumara Dissanayake)     

භභ නහටු ශනහ, බඵතුභහ භශේ ථහ අවශන හිටිශේ 
නළත්නේ.  භභ ඒ ළන ථහ ශහ. ශේ මිනිසු පට අලය යන 
ඳවසුේ ටි රඵහ ශදමි ප, ග්රහමීඹ භහර් ඳේධතිඹ වදමි ප, විදුලි 
යහඳිති ක්රිඹහත්භ යමි ප, ළේ ඳේධති වදමි ප අශක ජනතහ ඒ 

ර්භහ පතරට ශඹොමු ශමි ප එන භනක් තිශඵනහ. ඒ අතය 
නහරි ජනතහ ශභළනි ශඹෝජනහත් ශශනනහ. ජනතහට 
එශවභ ශඹෝජනහ කිරීශේ අිතිඹ තිශඵනහ. ීර්ධනශේ එ 
එ පිඹය ඉදිරිඹට ඹේදී, ආණ්ඩුක් යට ඳහරනඹ යේදී  එශවභ 
ය පන ශනහ. අද අපි ඳහරනඹ ශත්, ශවට බඵතුභ පරහ 
ඳහරනඹ ශත් ඒ අලයතහ ඉටු ය පන බඵතුභහටත් න්ේධ 
ශනහ; අඳටත් න්ේධ ශනහ. අතිරු ජනහධිඳතිතුභහශේ 
නහඹත්ශඹ ප ශේ න්දු ශන ක්රිඹහදහභඹ අඹ යනහ 

වළශය පන බඵතුභහට ඒ විශේ නඹ ය පන කින්භ හධහයණ 
ශවේතුක් නළවළ.  

මරහනහරඪ රු භ පත්රීතුභනි, ශේ යශට් ආර්ථි ළඩ 

පිළිශශ ළන ඵරමු. වරර් වහෂීේ භ පත්රීතුභහ කිේහ, "Regaining 

Sri Lanka"  ළඩ පිළිශශ අද ප්රතික්ශේඳ යනහ කිඹරහ.  එදහ ඒ 

ළඩ පිළිශශ ක්රිඹහත්භ ය පනට විලහර ශභශවයක් 
එතුභ පරහ ශරුහ. එ හනු එතුභ පරහ ශේ ළඩ 
පිළිශශ ශනහපු නිහභ අවුරුදු ශදක් තිබුණු එක්ත් ජහති 
ඳක් ආණ්ඩු ළටුණහ. එදහ ඒ ශේ ක්රිඹහත්භ කිරීභ ශනුශ ප 
විලහර ශභශවයක් එතුභ පරහ ශහ.  ඒ ආණ්ඩු ඩහ ළශට පන 

ඵරඳෆශේ ශේ යශට් ජනතහ විශයෝධඹි. ඒ තිබුණු ජනතහ විශයෝධඹ 
තයඹි කිඹරහ අද එතුභහ පිළි පනහ.  

ඊශුට, අපි කිඹ පන ළභළතිි දවතු පන ආණ්ඩුරභ 
යසථහ ී ශලෝධනඹ ළන. ශභය අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ අඹ 
ළඹ ථහශේ ඉදිරිඳත් යරහ තිශඵනහ, ශේ යශට් ආර්ථි 
ීර්ධනඹට ඳශහත් බහ රභඹ ඇතුළු ඒ යුවඹ පශේ ශනසේ 
අලයි කිඹරහ. එදහ දවතු පන ආණ්ඩුරභ යසථහ 
ීශලෝධනඹ ශභතුභ පරහ ශනහහ. අපි අදත් ඒට විරුේධි. ඒ 
ළන අශක අදව ප්රහල යරහ තිශඵනහ.  

දවතු පන ආණ්ඩුරභ යසථහ ීශලෝධනඹ එදහ 

ශභතුභ පරහ ශනළල්රහ ඳශහත් බහ පිහිශටේහ. අද ඒ ඳශහත් 

බහ රභඹභ ප්රලසනඹක් ඵට ඳත් ශරහ තිශඵනහ. මරහනහරඪ 

රු භ පත්රීතුභනි, ඒ ඳශහත් බහ රභඹ ඇති ශරුශේ ජහති 

භගිඹ වද පන. ඳශහත් බහ රභඹ පිළිඵ අද ප්රලසන භතු ශරහ, 

ඒ අද ළඩක් නළති ශරහ තිශඵනහ. ඳශහත් බහ රභඹ ඳත්හ 

ශන ඹ පන ආර්ථි ලශඹ ප විලහර ළඹ ඵයක් අද ආණ්ඩුට 

දය පන ශරහ තිශඵනහ. ඒ හශේභ නීතිභඹ ලශඹ ප වහ 

ඳරිඳහරනභඹ ලශඹ ප අද ඳශහත් බහ රභඹ ඇතුශශේ ළටලු 

විලහර ප්රභහණඹක් භතු යරහ තිශඵනහ. ඒ නිහ අතිරු 

ජනහධිඳතිතුභහ අඹ ළඹ ථහශේ ප්රහල  ශ ඳරිදි ශේ ඳශහත් බහ 

රභශේ  ඹේ ශනක් ය පන අලයි. අපි කිඹනහ, 

දවතු පන ආණ්ඩුරභ යසථහ ීශලෝධනඹ ේපර්ණශඹ ප 

අි ප ය පන කිඹරහ. එශවභ ශනක් අලයි කිඹන එ දළ ප 

ථහ යරහ තිශඵනහ. ශේ ඳශහත් බහ රභඹ අශවෝන් ය පන 

කිේහට ඳසශේ රඵර න පිරික් ඉ පනහ. ඳශහත් බහර 
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ඉ පනහ අශක ආණ්ඩු ඳක්ශේ භ පත්රීරුත් රඵර ශනහ; 

විඳක්ශේ භ පත්රීරුත් රඵර ශනහ. ඊට ඳසශේ දවතු පන 

ආණ්ඩුරභ යසථහ ීශලෝධනඹ ඕනෆද එඳහද කිඹරහ තීයණඹ 

ය පන අලය යන විශේ නඹ ශොඩ නු පශ ප, ශඳෞේලි 

තභ පට ශේශ ප ශොච් ය රහබද ඳහඩුද කිඹන එ භති.  

අපි ඒ දිවහ ඵළලිඹ යුතු  පශ ප, එඹ යටට ශොච් ය හිතයද, 

අහිතය ද කිඹන හයණඹ භති. ශඳෞේලි තභ ප ට 

ශොච් ය රහබද ඳහඩුද කිඹනහට ඩහ යටට ශොච් ය හිතයද, 

අහිතයද කිඹරහි ඵර පන ඕනෆ. දවතු පන ආණ්ඩුරභ 

යසථහ ීශලෝධනශඹ ප යශට් ජහති භගිඹ ඇති වුණහද? 

ජහති භගිඹ වද පන පුළු ප වුණහද? එශවභ නළත්නේ ශේ 

ආණ්ඩු, ඳතින ඳහර්ලිශේ පතු රභඹ ශභි ප අසථහය ශනහද 

නළේද? ශභ පන ශේ වළභ ඳළත්තක්භ දවතු පන ආණ්ඩුරභ 

යසථහ ීශලෝධනඹ ළන ථහ යේදි අඳට ඵර පන න්ේධ 

ශරහ තිශඵනහ. ඒ නිහ මරහනහරඪ රු භ පත්රීතුභනි, අපි 

හිතනහ- [ඵහධහ කිරීභක්] 

 

ගු ීඨ. ශෆරිව්ද මශතළ 
(ரண்தைறகு தே. யரறசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
රු නිශඹෝජය ඇභතිතුභහ, බඵතුභහ නිශඹෝජනඹ යන ශේ 

ආණ්ඩුශේ ප්රතිඳත්තිඹ ඳශහත් බහ අශවෝන් යන එද? 

 

ගු වීරකුමළර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு வீகுர றசரரக்க) 

(The Hon. Weerakumara Dissanayake)   

බඵතුභහට භහ උත්තය ශද පනේ. රුණහයරහ හඩි ශ පන. 

 

මූළවනළරූඪ ම්දත්රීුරමළ 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 
රු නිශඹෝජය ඇභතිතුභනි, බඵතුභහට ත විනහඩි ශද 

හරඹක් තිශඵනහ. 

 
ගු වීරකුමළර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு வீகுர றசரரக்க) 

(The Hon. Weerakumara Dissanayake)   

මරහනහරඪ රු භ පත්රීතුභනි, භට ත විනහඩි තුනක් ශද පන. 

අතිරු ජනහධිඳතිතුභහත් පිළි පනහ ඳශහත් බහ රභශේ 

ශනසේ ශ පන ඕනෆ කිඹරහ. ඒ නිහ ආණ්ඩු ඳක්ශේ ශවෝ 

විඳක්ශේ ඳශහත් බහ භ පත්රීරු බඹ ශ පන ඕනෆ නළවළ 

තභ පශේ භ පත්රී තනතුරු ටි නළති ශි; නළත්නේ භව ඇභතිේ 

ටි නළති ශි කිඹරහ. ඒහට රඵර ශ පන අලය නළවළ. 

අලය ශ පශ ප දවතු පන ආණ්ඩුරභ යසථහ ී ශලෝධනඹ 

යටට ශොච් ය හිතයද, අහිතයද කිඹහ ඵරරහ, ඕනෆ නේ 

එතුභ පරහශේ තනතුරුත් ආයක්හ න විධිඹට, යටටත් ළශශඳන 

විධිඹට, ජහති ප්රලසනඹත් වි ශන, ශවො ීහිඳිඹහක් ඇති 

ය පන පුළු ප න ශනත් රභඹක් ළන ඳක් ශේදඹකි ප 

ශතොය වළශභෝභ හච්ඡහ යරහ තීයණඹක් ළනීභි.  

ශභහි ප්රධහනභ ශේ තිශඵ පශ ප, ඳසු ගිඹ හරශේ අපි රඵපු අත් 

දළය භි. ඒ තභි ඳහර්ලිශේ පතුශේ ඵරඹ ඹේ ප්රභහණඹට 

අසථහය වීභ. එදහ ඉ පදිඹහ අඳට ශභඹ ශඹෝජනහ යපු ශරහශේ 

අපි පිළිත්තහ. එදහ ශනස තත්ත්ඹක් යශට් තිබුශණ්. අද 

තිශඵ පශ ප ශනත් තත්ත්ඹක්. අද අඳට පුළු පභ තිශඵනහ 

යුේධඹ අ ප යපු නිහ අලුත් පිඹයක් ශේ යට ශනුශ ප 

තිඹ පන. නළත්නේ ශේ ආර්ථි ළඹ ඵයට ශේත් එතු ශනහ. 

ඒ නිහ යශට් ීර්ධනඹ ඳළත්ශත ප හිතරහ ශේ ආඹතන යුවඹ 

ශනස යරහ, ශේ ඹන ආර්ථි භන තත් ශේත් ය පන 

අලය යන භළදිවත් වීභ ය පන පුළු ප. අද ඒ අලයතහ යටට 

තිශඵනහ. ශේ අඹ ළඹ තත් ලක්තිභත් ය පන අලය යන 

භළදිවත් වීභ වළභ ආඹතන යුවඹක් වයවහභ අපි ඇති ය  පන 

ඕනෆ. මුදල් ශඹොදරහ යට ීර්ධනඹ යනහ හශේභ අශනක් 

ඳළත්ශත ප ඳහරන යුවඹ පර යන ශනසේ කිරීභත් ඒට 

එතු ය පන ඕනෆඹ කිඹන ශඹෝජනහත් එතු යමි ප භහ නිවඬ 

ශනහ. සතුතිි. 
 

[අ. බහ. 3.25] 
 

ගු නවි්ද දිවළනළයක මශතළ (රළජය කෂමනළකරණ 

ප්රිනවංවහකරණ අමළතයුරමළ) 
(ரண்தைறகு வீன் றமரரக்க - அசரங்க தொகரகத்து 

தசலகப்தை அகச்சர் ) 

(The Hon. Navin Dissanayake - Minister of Public 

Management Reforms) 

මරහනහරඪ රු භ පත්රීතුභනි, ශේ අස ථහශේ  න 

සල්ඳඹක් ථහ කිරීභට භහ වට අසථහ රඵහ දීභ ළන භහශේ 

සතුතිඹ ප්රහල යනහ. අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ අටළනි අඹ ළඹ 

ඉදිරිඳත් ය තිශඵන ශේ ළදත් අස ථහශේ ඳක් විඳක් 

ශදඳහර්ලසශඹ පභ අපි අඳශේ අදවස ඉදිරිඳත් ය තිශඵනහ. 

ශභභ විහදශේදී ඉතහභ යත්, නළණත්, ගුණත් අදවස ප්රහල 

ශරහ තිශඵනහ. විශලේශඹ ප එක්ත් ජහති ඳක්ශේ භශේ 

ඳයණ මි්රි ප ශභභ අඹ ළඹ ළන ශනොශඹකුත් භත ඉදිරිඳත් 

යරහ තිශඵනහ. අපි ඒ න්ඹලු භත අඹ යනහ. අද එක්ත් 

ජහති ඳක්ඹ ශේ ආර්ථිඹ, ඒ හශේභ ශභභ අඹ ළඹ ඉතහභ 

සුළු සුපිරි ඳ පතිඹට ඳභණක් සීභහ ශච්  ආර්ථිඹක්, අඹ 

ළඹක් වළටිඹට වඳු ප පන වදනහ. 

භභ ළභළතිි විශලේශඹ ප 2001 වහ 2004 අතය ඳළළති 

ආණ්ඩුශේ හිටපු අශක රු ඹ පත රුණහතිර භළතිතුභහ 

හශේ, රු ජිත් ශප්රේභදහ භළතිතුභහ හශේ එක්ත් ජහති 

ඳක්ශේ භ පත්රීරු පශ ප, භහශේ උත් මි්රඹ පශ ප එ 

ප්රලසනඹක් අව පන.  

ශ ොක්න් භවතහ මුදල් ඇභතියඹහ වළටිඹට 2002 අඹ ළශඹ ප 

භිේධිඹ න්ඹඹට 20ක් ළපුශේ නළේද? තය ලශඹ පභ ළපුහ. 

ශභොද, ඒ හරශේ භභ හිටිශේ බඹ ඳළත්ශත්. දළ ප න්ඹඹට 99ට 

යප්රහද රඵහ ශදන භිේධිඹ එදහ එ ඳහයටභ න්ඹඹට 20කි ප 

ළපුශේ වුද? ඒ ළපුශේ ශ ොක්න් භවතහ. ඒ,  රිත යත්ත්ශත 

භවතහශේ නහඹත්ශඹනුි.  රිත යත්ත්ශත භවතහ ට 

නහඹත්ඹ දු පශ ප වුද? රු ඹ පත රුණහතිර 

භ පත්රීතුභනි, අඳ 2001 ආණ්ඩු රඵහ ත්තහට ඳසු, එනේ 

එක්ත් ජහති ඳක් යජඹක් බිහි ශහට ඳසු තරුණ 

භ පත්රීයශඹකු ලශඹ ප භභ අඳට ළඩ ශ තරුණ තරුණිඹ පට 

යසහ රඵහ ශද පන ශදය ගිහි ප ඉතහභ තුටි ප රළිසතු වළදුහ. 

ශභොක්ද වුශණ් අශනක් තිශේ?  රශල්නඹක් ආහ, එ 

තරුණශඹකුටත් යසහ ශද පන ඵළවළ කිඹරහ.  

අද තත්ත්ඹ ඵර පන. බඵතුභ පරහ ශ ෝදනහ යන ශේ අඹ 

ළශඹ ප ශභොක්ද භිේධි රහභි පට රඵහ දීරහ තිශඵ පශ ප? භභ 

කිඹ පනේ. රුපිඹල් 210 වහ 615 අතය ප්රභහණඹක් රළශඵන 

භිේධිරහභි පශේ දීභනහ එ ඳහයට රුපිඹල් 750 දක්හ ළඩි 

ය තිශඵනහ. ඒ හශේභ, රුපිඹල් 900ක් රඵන භිේධි 

රහභි පශේ දීභනහ රුපිඹල් 1,200 දක්හ ළඩි ය තිශඵනහ. 

ඉති ප භභ කිඹ පන ළභළතිි තමු පනහ පශේරහට, පුහු තර් 

ඉදිරිඳත් ය පන එඳහ කිඹරහ. තභත් එක්ත් ජහති ඳක්ශේ 

නහඹත්ඹ ඉ පශ ප අ පත දක්ිකණහීශි දර්ලනඹක් තුශි කිඹන 

එ භභ ඳළවළදිලි ද පනහ. යනිල් විරභන්ීව භවතහ ශවට 
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ඳහර්ලිශේ පතු 

නහඹඹහ වුශණොත්  -භභ කිඹ පශ ප නළවළ එශවභ ශි කිඹරහ- 

තමු පනහ පශේරහට ප්රහල ය පන පුළු පද යසහ ශදනහ 

කිඹරහ? තමු පනහ පශේරහට ප්රහල ය පන පුළු පද භිේධිඹ 

ඳ පශ ප නළවළ කිඹරහ? ඵළවළ. තමු පනහ පශේරහත් ඉ පශ ප භශේ 

භතශේ. ශභොද, භභ තමු පනහ පශේරහශේ වදත ශවොට 

ද පනහ.  

 

ගු ආර්.එම්. රංජි ක මද්දුම බණ්ඩළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ஆர்.ம். ஞ்ஜறத்  த்து தண்டர) 

(The Hon.  R.M.Ranjith Madduma Bandara) 
අශක ඳළත්තට එනහද?  

 

ගු නවි්ද දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு வீன் றமரரக்க) 

(The Hon. Navin Dissanayake) 

භභ ශභතළන ඉශන භශේ ළඩ ටි ය පනහ.  

 

ගු ආර්.එම්. රංජි ක මද්දුම බණ්ඩළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ஆர்.ம். ஞ்ஜறத்  த்து தண்டர) 

(The Hon.  R.M.Ranjith Madduma Bandara) 
ශේ ඳළත්තට එනහද?  

 

ගු නවි්ද දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு வீன் றமரரக்க) 

(The Hon. Navin Dissanayake) 

බතළනට එ පන ළඩක් නළවළ. බඵතුභ පරහ ශේ ඳළත්තට 

එ පන.  

 

ගු ආර්.එම්. රංජි ක මද්දුම බණ්ඩළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ஆர்.ம். ஞ்ஜறத்  த்து தண்டர) 

(The Hon.  R.M.Ranjith Madduma Bandara) 

ආඳසු එනහද? 

 
ගු නවි්ද දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு வீன் றமரரக்க) 

(The Hon. Navin Dissanayake) 
භභ තමු පනහ පශේරහට ඳළවළදිලි ප්රහල ය පන ළභළතිි 

අද ශේ ශරෝශේ තු පළනි ආර්ථි දර්ලනඹක් තිශඵන ඵ. ඒ 

ආර්ථි දර්ලනඹ අනු දකුණු අප්රිහ, බ්රසීරඹ, චීනඹ, ඉ පදිඹහ 

වහ රුන්ඹහ කිඹන යටල්, එනේ BRICS යටල් ඳව ඉතහභ 

දළළ පත ශර යහජය වසතඹ ශඹොමු යමි ප තභහශේ ආර්ථි 

ලක්තිඹ ළඩි ය තිශඵනහ. නිශඹෝ ලිඵයල්හදි ප්රතිඳත්තිඹ 
ප්රතික්ශේඳ යමි ප තභහශේ යටට වහ ශේලඹට උචිත ආර්ථි 

ප්රතිඳත්ති ඒ යටල් අනුභනඹ ය තිශඵනහ. ඒ යටල් ඳශවේ 
නහඹශඹෝ ගිඹ භහර්තු භහශේ නදිල්ලි නුයදී එතු වුණහ. ඒ 

අඹ ශභළනි ප්රහලඹක් ශහ. The five BRICS nations stated 

that it is critical for advanced economies to adopt responsible 

macroeconomic and financial policies, avoid creating 

excessive global liquidity and undertake structural reforms to 

lift growth that create jobs. එභ නිහ අඳට ඳළවළදිලි කිඹ පන 

පුළු ප ජනහධිඳති අතිරු භහි පද යහජඳක් භළතිතුභහශේ භහි පද 

චි පතනශේ ළේ ශරහ තිශඵ පශ ප ශභළනි අර්ථඹක් ඵ. There 

must be State intervention heavily to influence the economy.    

මරහනහරඪ රු භ පත්රීතුභනි, අශක ආණ්ඩු ඇතුශශේ 

ශනොශඹකුත් භත තිශඵ පන පුළු ප. විශලේශඹ ප රු වර් ද 

න්ල්හ භළතිතුභහ ප්රහල ශහ රු ඩිේ ගුණශේය භළතිතුභහශේ 

ථහ ළන. නමුත් ඒ ථහශේ ළේ ශරහ තිබුණු ශවො ශේල් 
කිේශේ නළවළ. නය ශේල් ඳභණි කිේශේ. රු වීයකුභහය 

දිහනහඹ භළතිතුභහ දවතු පළනි ආණ්ඩුරභ යසථහ 

ීශලෝධනඹ ළන ප්රහල ශහ. භභ ඒට විරුේධ භතඹක් 
දය පශ ප. ඳළවළදිලිභ අශක ශ්රී රීහ නිදවස ඳක්ශේ ළඩි 

පිරික්, භධයසත ට්ටිඹ ඉ පශ ප ඒ භතශේි. නමුත් භභ 
ඳළවළදිලි කිඹනහ, වීයකුභහය දිහනහඹ භවතහට ඒ භතඹ ප්රහල 

ය පන පුළු ප කිඹහ. රු ඩිේ ගුණශේය භවතහට අශක 
ආණ්ඩු ඇතුශශේ තභ පශේ භතඹ ප්රහල ය පන පුළු ප. ශුදී 

එක්ත් ජහති ඳක්ශේ Group Meeting එශක්දී රු සුීව 

ශේනන්ීව භළතිතුභහ අදවක් ප්රහල ශහභ, “shut up” කිඹරහ ඉ 

 පන කිේහ. අශක ආණ්ඩුශේ නේ එශවභ කින්භ ශදඹක් 
ශ පශ ප නළවළ. අශක අදවස ප්රහල ය පන අඳට ළඵළවි පභ 

නිදව තිශඵනහ. එදහ භශේ දිීත පිඹහණ පශේ උත්ශේදී 

දවතු පළනි ආණ්ඩුරභ යසථහ ීශලෝධනඹට ඳක් ථහ 
ශහභ, ජනහධිඳතිතුභහ භට ථහ යරහ  ඵළ පශ ප නළවළ. භට ඒ 

නිදව තිශඵනහ. ඒ නිදව නිහ තභි ශේ යජඹ තත් අර්ථත් 
ශ පශ ප.  

මරහනහරඪ රු භ පත්රීතුභනි, ඳළවළදිලිභ අශක ආණ්ඩුශේ 
ශේ ආ ර්ථි ළඩ පිළිශශ ළන අඩු ඳහඩුේ තිශඵ පනට පුළු ප. 
ඒ ළන ථහ ශදක් නළවළ. ශඵොශවෝ අසථහර භභ 
ශඳෞේලි හිත පශ ප අපි ශේ ආර්ථිඹ තත් විිත ශ 

යුතුි කිඹහි. වළඵළි, ඳළවළදිලිභ අපි ඒ social and democratic 

අදවස ළේ වුණු ආර්ථිඹ තභි ඉ පන ඕනෆ. අඳශේ ප්රවීණ 
නහඹඹකු වුණු එක්ත් ජහති ඳක්ශේ ශේ.ආර්. ජඹර්ධන 

භළතිතුභහ ශේ ආණ්ඩුරභ යසථහ "Democratic Socialist" 
කිඹරහ නේ ශහ. ඇි එතුභහ ඒ ශශේ? එතුභහ ඒ යමි ප 
යටට වහ ජනතහට ඳළවළදිලිභ ීඥයනහක් රඵහ දු පනහ. යජඹ ශේ 
යශට් ආර්ථිශේ ළේ ශරහ, යජඹ ශේ ආර්ථිශේ වසතඹක් විඹ 
යුතුි කිඹන ඳණිවුඩඹ තභි එතුභහ දු පශ ප. අද ශේ න එක්ත් 
ජහති ඳක්ඹට ඒ කිඹ පන පුළු පද? භශේ තහත්තහශේ 
එක්ත් ජහති ඳක්ඹට කිඹ පන පුළු ප; ශප්රේභදහ 
භවත්භඹහශේ එක්ත් ජහති ඳක්ඹට කිඹ පන පුළු ප; ශේ.ආර්. 
ජඹර්ධන භවත්භඹහශේ එක්ත් ජහති ඳක්ඹට කිඹ පන 
පුළු ප. භක් නිහද? ඒ ප්රතිඳත්ති අපි දළක්හ. ඒ ප්රතිඳත්තිලි ප 
ශේ යට ශඳෝණඹ වුණහ.  

ආවහය මුේදය, ඒ හශේභ ශනොමිරශේ ඳහල් ශඳොත් රඵහ දීභ, 
ජන විඹ, ශේ තභි එක්ත් ජහති ඳක්ශේ ඉතිවහඹ. 
ඉති ප, ශේ ීසිතිශඹ ප න එක්ත් ජහති ඳක්ඹ අි ප 
ශරහ තිශඵන නිහ එක්ත් ජහති ඳහක්ිකඹ ප එභ ඳක්ඹටභ 
ඵරඹ රඵහ ශද පශ ප නළවළ. අපි ද පනහ, ළඵළවි පභ අද අශක 
ේර එක්ත් ජහති ඳහක්ිකඹ පශ ප න්ඹඹට 10ක්, 15ක් 
ඡ පද ශඳොශට ගිහිල්රහ ඡ පදඹ රඵහ ශද පශ ප නළවළ. ඇි ඒ?  ඇි 
එශවභ ශ පශ ප කිඹරහ ශඳොඩ්ඩක් වදතට තට්ටු යරහ අව පන.  

මරහනහරඪ රු භ පත්රීතුභනි, ශභහි ආර්ථි විශලේඥයනි ප 

ශඵොශවෝ ශදශනක් ඉ පනහ. යජඹටත් ආර්ථි විශලේඥයනි ප 

ශඵොශවෝ ශදශනක් ඉ පනහ. අශක භවහ බහණ්ඩහහයශේ -Treasury 

එශක්- ආර්ථි විශලේඥයනශඹෝ 20ක්, 30ක් විතය ඉ පනහ. පී.වර. 

ජඹසු පදය භවත්භඹහ ඉ පනහ, Dr. B.M.S. Batagoda ඉ පනහ. 

ඒ නිහ එ භතඹක් ශනොශි ශභතළන තිශඵ පශ ප. භත තුන 

වතයක්, විසක් විතය එතු ශරහ තභි ශේ ආර්ථි ප්රතිඳත්ති 

වළශද පශ ප. එ ආර්ථි විශලේඥයනඹකුශේ භතඹකි ප ඳක්ඹක් 

වහ යටක් ශනිඹ පන ඵළවළ. භහ ඒ ඳළවළදිලි කි යුතුි. ඒ නිහ 

ජනහධිඳතිතුභහශේ දළක්භ  පශ ප න්ඹඹට 7, 8 ආර්ථි 

ර්ධන ශේඹක් තඵහ ළනීභි. අපි දළරහ තිශඵනහ, 

යුශයෝඳශේ තිශඵන ප්රලසන නිහ ඉ පදිඹහ, චීනඹ ඹන ආන්ඹහශේ 

ශරෝ ඵරතු ප ශදශදනහශේ ආර්ථි ර්ධන ශේඹ අඩු ශරහ 

තිශඵන ඵ. ඒ ඳළවළදිලි අශක යටටත් ඵරඳහනහ. එභ නිහ 

ශභළනි අසථහ න්ඹඹට 7, 8 ආර්ථි ර්ධන ශේඹක් 

තඵහ ළනීභ ඇත්ත ලශඹ පභ ප්රලීනීඹි.  
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[රු නවි ප දිහනහඹ භවතහ] 
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මරහනහරඪ රු භ පත්රීතුභනි, ශදළනි අභිශඹෝඹ තභි, අපි 

රඵහ  පනහ ආර්ථි ර්ධන ශේඹ ඵසනහහිය ඳශහතට ඳභණක් 

ශනො අඳශේ ළමි ජනතහටත් ශන ඹ පශ ප ශොශවොභද කිඹන 

ප්රලසනඹ. ඒ තභි අපි කිඹ පශ ප, ඳළවළදිලි ඒ ආර්ථි ර්ධනඹ 

ේභහනරට ශනිඹ පන යජශේ වසතඹ අලයි කිඹහ. 

මරහනහරඪ රු භ පත්රීතුභනි, ඉතහභත් සුළු පිරිට ඵදු 

ඳළනවීභ ේඵ පධශඹ ප භවය අඹ ථහ ශහ. භභ 

තමු පනහ පශේරහට කිඹ පන ළභළතිි, ශේ යශට් ජනතහශ ප 

ආදහඹේ ඵදු ශ පශ ප රක් 4ක් ඵ. Only four lakhs of 

people are paying income tax in this country. එශවභ නේ  

ආදහඹේ ඵදු ශන ප්රභහණඹ ළඩි ය   පන අපි ඵර පන ඕනෆ. 

ඵදු ප්රභහණඹ අඩු යරහ, ඵදු ශන පිරි ළඩි කිරීශභ ප අඳට 

පුළු ප, ඊට ඩහ ධනඹක් යජඹට රඵහ  පන. එතුභ පරහ ශේ 

රුණු කිඹ පශ ප නළවළ. එතුභ පරහ ථහ යන ශොට 

කිඹ පශ ප, ආදහඹේ ඵදු ළඩි ශහ, සුපිරි ඳ පතිඹට ආදහඹේ ඵදු අඩු 

ශහඹ කිඹරහි. නමුත් කිඹ පශ ප නළවළ, ආදහඹේ ඵදු ශ පශ ප 

රක් වතය පිරික්ඹ කිඹරහ. ශෝටි ශදක් න 

ජනවනශඹ ප ආදහඹේ ඵදු ශ පශ ප රක් වතය පිරික්. 

මරහනහරඪ රු භ පත්රීතුභනි, ඒ විතයක් ශනොශි. 

ජනහධිඳතිතුභහශේ ආර්ථි දළක්ශේ අඹ ළඹ හිුඹ අඩු යන ක්රිඹහ 

භහර්ඹ ප ළන අපි දළක්හ. එතුභහශේ ඉරක්ඹ ශරහ 

තිශඵ පශ ප 2015 දී අඹ ළඹ හිුඹ ප්රතිලතඹක් ලශඹ ප න්ඹඹට 

70 දක්හ අඩු ය පනි.   පද්රිහ භළතිනිඹශේ යජඹ හරශේ අඹ 

ළඹ හිුඹ න්ඹඹට 102 දක්හ ළඩි වුණහ. ඒ හශේභ යනිල් 

විරභන්ීව භවත්භඹහශේ හරශේත් එභ ප්රතිලතශේ ඹේ 

ප්රභහණඹක් අඩු වුණහ. නමුත් ජනහධිඳතිතුභහශේ දළක්භ ශේ 

අතිදළළ පත ීර්ධනඹ රඵහ ශදන ශොටභ මරය 

ශභනහයණඹක් ය පනි.  

මරහනහරඪ රු භ පත්රීතුභනි, ශභභ අසථහශේදී අපි 

ළඵළවි පභ ඉතහභත්භ ළඹුයට හිතන ශොට ශඵොශවෝ අසථහර 

අශක ඩිේ ගුණශේය  භළතිතුභහ ප්රහල යරහ ඇති, දුකඳතු ප වහ 

ශඳොශවොතු ප අතය ඳයතයඹ ළඩි නහඹ කිඹරහ. හභහනයශඹ ප 

ධශ පසය යටර ඒ න්ේධ නහ. ශභොද, අපි ද පනහ, 

ධශ පසය ඳ පතිඹ මරය එතු කිරීභක් - capital hoarding - 

යනහඹ කිඹරහ. අශක හසුශේ නහනහඹක්හය භළතිතුභහත් ශේ 

බහශේ ඉ පනහ. විිත ආර්ථිඹ ඳක් ශදභ පිළිශන 

තිශඵනහ. 

 
ගු ලළසුනද්ල නළනළයක්කළර මශතළ (ජළිනක භළළ ශළ 

වමළජ කකළබද්ධතළ අමළතයුරමළ) 
(ரண்தைறகு ரசுர ரரக்கர - ரசற தரறகள், 

சதோக எதகப்தரட்டு அகச்சர்) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara - Minister of National 

Languages and Social Integration) 

භහ පිළි පශ ප නළවළ.  

 
ගු නවි්ද දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு வீன் றமரரக்க) 

(The Hon. Navin Dissanayake) 

බඵතුභහ පිළිශන නළවළ. ඒ භහ ද පනහ. නමුත් ශේ ඳක් 

ශදභ -ශ්රී රීහ නිදවස ඳක්ඹ වහ එක්ත් ජහති ඳක්ඹ- විිත 

ආර්ථිඹ පිළිශන තිශඵනහ. ඉති ප එශවභ පිළිශන තිශඵනහ 

නේ, ශභතළන තිශඵන එභ ප්රලසනඹ තභි ශභනහයණඹ.  

මරහනහරඪ රු භ පත්රීතුභනි, ශභනහයණඹ ළන ථහ 

කිරීශේදී භහ තත් අීඹට එ පනේ. තමු පනහ පශේරහ, 

විශලේශඹ පභ වර් ද න්ල්හ භළතිතුභහ නිතයභ ප්රහල යනහ, 

ශභභ ආර්ථිඹ නිේභ ඩහ ළශටනහඹ කිඹරහ. මිනිසු ප ඳහයට 

ඵහිනහඹ කිඹන භතශේ අශක අකිර වියහේ හරිඹේ ශවෝදය 

භ පත්රීතුභහත් න්ටිඹහ. භට කිඹ පන නහටුි, 1994 ඉරහ එක්ත් 

ජහති ඳක්ඹ ශේ භතශේ ඉරහ තිශඵනහ. නිේභ ඩහ 

ළශටනහ. නිේභ අතට එනහ. ඳක්ඹ ීවිධහනඹ ය පන 

අලය නළවළ. ීවිධහඹරු ප ඳත් ය පන අලය නළවළ. 

ළභළති, නිල් ඇස තිශඵන ට්ටිඹ ශවො තනතුරුරට ඳත් ය 

 පන. හ පතහ මිතිරට, හ පතහ ීවිධහනඹට ශන එක් 

ශශනක් ඳත් ය පන. එඹට අශක ඳහර්ලිශේ පතු භ පත්රීරිඹ ප 

අලය නළවළ. තරුණ ීවිධහනරට ඥයනහතී ප ඳත් ය පන. 

බුේධිභත් තරුණ තරුණිඹ ප අලය නළවළ. දක්ි ප අලය නළවළ. 

ඉති ප ශේද, ඇත්ත ථහ? 

 
මූළවනළරූඪ ම්දත්රීුරමළ 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 
රු ඇභතිතුභහ, විනහඩි 2කි ප බඵතුභහශේ ථහ අ ප 

ය පන. 

 
ගු නවි්ද දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு வீன் றமரரக்க) 

(The Hon. Navin Dissanayake) 

ශේ ළන භහ අවුරුදු 18ක් තිසශේ ද පනහ. එභ නිහ භශේ 

භතඹ භහ ඳළවළදිලි කිඹ පශ ප, ජනහධිඳති රභඹ නිහ ශභොන 

ඳක්ඹකි ප ශවෝ අලුත් මුහුණක් එන ශොට ඒ නහඹඹහට, ඒ 

ප්රතිරඳඹට ජනතහ ඡ පදඹක් ශදන ඵි. එභ නිහ තභි, 2005 

ජනහධිඳතියණඹ ජඹග්රවණඹ ය පන භහි පද යහජඳක් 

භළතිතුභහට  විලහර ලක්තිඹක් රළබුශණ්. ශ්රී රීහ නිදවස ඳක්ශේ 

නහඹත්ඹ එතුභහශේ අතට රළබුණහ. රඵන ශදළේඵර් භහශේ 

06න දහ යනිල් විරභන්ීව භවතහට ත අවුරුදු 6ට නහඹත්ඹ 

රළශඵි. එඹට අපි ශුබ ඳතනහ. අපි ප්රහර්ථනහ යනහ, එතුභහශේ 

නහඹත්ඹ ඹටශත් එක්ත් ජහති ඳක්ඹ ළඵළවි පභ 

ජනතහහදි, ප්රජහත ප්රහදි, ඒ හශේභ භහජහදි -ශේ.ආර්. 

ජඹර්ධන භවත්භඹහශේ භහජහදි, ශප්රේභදහ භවත්භඹහශේ 

භහජහදි- ඳක්ඹක් ඵට ඳත් ශේහි කිඹරහ. ශඵොශවොභ 

සතුතිි. 

      

[අ. බහ. 3.39] 
 

ගු ගය්දත කුණළිනක මශතළ 
(ரண்தைறகு கந்  கதரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
මරහනහරඪ රු භ පත්රීතුභනි, ශ්රී රීහශේ ඳහර්ලිශේ පතුට 

ඉදිරිඳත් යපු 67න අඹ ළඹ ශල්නඹ පිළිඵ -භහි පද 

යහජඳක් ආණ්ඩුශේ 8න අඹ ළඹ ශල්නඹ පිළිඵ- ශදන 

ය කිඹවීශේ විහදඹට එක්ශමි ප  න සල්ඳඹක් ප්රහල 

ය පන අසථහ රළවරභ ළන භහ අතිලි පභ  පශතෝ නහ.  

මරහනහරඪ රු භ පත්රීතුභනි, භශේ ශදොශශොස ය 

ඳහර්ලිශේ පතු දිවිශේ ශභළනි අසථහ ණනහටභ භහ වබහගි 

ශරහ තිශඵනහ. අඳට භති, අශක යශට් ය 30 කුරිරු 

යුේධඹක් තිබුණු ඵ. අශක වීශයෝදහය යණ විරු ප ීවවිත ඳරිතයහ 

යරහ, දවස ණනක් ආඵහධිත ඵට ඳත් ශරහ, සය ඹ 

තහරුණයඹ යට ශනුශ ප ඳරිතයහ යරහ, යුද ගිනි නළති යටක් 

ජහතිඹට උරුභ ය දීරහ දළ ප අවුරුදු 3ක් ත ශරහ තිශඵනහ. 

1159 1160 



ඳහර්ලිශේ පතු 

මරහනහරඪ රු භ පත්රීතුභනි, රීහ ඉතිවහශේ ශභොනභ 

ආණ්ඩුටත් ශනොරළබුණු සර්ණභඹභ අසථහක් 

තමු පනහ පශේරහශේ  පධහන ආණ්ඩුට රළබුණහ. යුේධඹ 

ඳතිේදී යජඹ ජනතහට කිේහ, "යුේධඹ ශනුශ ප ළඳ 

ශ පන, ඵඩ ළන හිත පන එඳහ, යට ළන හිත පන" කිඹරහ. ඒ 

නිහ ජනතහ ඳඩි ළඩිවීේ ළන ථහ ශශේ නළවළ. යුේධඹ 

ශඳ පරහ ශරෝශේ ශරොකුභ ඇභති භණ්ඩරඹ නිර්භහණඹ 

යේදී, -ඒ ලතඹ ඉක්භහ ඹේදී- ජනතහ ඒහ ළන ප්රලසන 

ය පන ගිශේ නළවළ. යුේධඹ ශඳ ප ශඳ පහ ශතල් මිර, විදුලි 

බිර, ජර බිර ඇතුළු ර විධ බහණ්ඩ වහ ශේහ මිර ණ ප ළඩි 

යේදී ඒ ළන ථහ ය පන ජනතහ ගිශේ නළවළ.  

මරහනහරඪ රු භ පත්රීතුභනි, අඳට භති, භළති ඇභතිරු 

-තමු පනහ පශේරහ- උණ්ඩශඹ ප උණ්ඩඹට, තත්ත්ඳයශඹ ප 

තත්ත්ඳයඹට ණ ප වදරහ, යුද විඹදේ ශඳ පරහ ජනතහට 

කිේහ, "යුේධඹ අ ප යන තුරු ඉ පන, ළඳ ශ පන, ඳටි 

තද ය  පන" කිඹහ. යශට් ඵහුතයඹක් ජනතහ ඳක් ඳහට 

ශේදශඹ ප ශතොය ශේ සුවිශලේ විජඹග්රවණඹ ජහතිඹට උරුභ ය 

ශද පන ළඳ වුණහ. ආණ්ඩු යුේධශඹ ප ඳසශේ ජනතහට සුඵ 

අනහතඹක්, ආලස ර්ඹඹක් උදහ යන වළටි භහ ශඳ පව වළටි අඳට 

භතක් නහ. එදහ කිේශේ, ජනතහශේ ආදහඹේ ළඩි යරහ අත 

මිට රු යන වළටි. එදහ කිේශේ, ළඩ යන ජනතහශේ ඳඩි ළ ඩි 

යන වළටි. එදහ කිේහ, ඵඩු මිර ඳවත දහන වළටි. ආ ශඹෝජඹ ප, 

ී හයඹ ප බුරුතු පිටි ප එන වළටි ළන චි්ර ශඳ පනුහ. උතුරු 

නළ ශුනහිය භව මුහුශද ප වතශය ප තුනක් නිදවස ය ත්තහභ 

හරශඹෝ වහල් භළසශෝ න ණනට, ශතෝය භහළු  ඳයහ භහළු 

න විධිඹ ළන අඳට ත පදය කිේහ.  

මරහනහරඪ රු භ පත්රීතුභනි, යුේධඹ ඉය ශරහ ය 

තුනට ඳසශේි ශේ අඹ ළඹ ශේ බහට ඉදිරිඳත් ශ පශ ප. 

ජනතහට භහ ශඳ පව ඒ ආලස ර්ඹඹ ව සුඵ අනහතශේ න්හිනඹ 

ශේ  පධහන ආණ්ඩු වින් ප අමු අ මුශේභ ශොල්ර හරහ 

තිශඵනහ. මරහනහරඪ රු භ පත්රීතුභනි, ඳළඹ ශද වභහයක් 

තිසශේ එදහ ශේ බහට ශරහ අපි  ප දු පනු අඹ ළඹ ශභොන 

තයේ දිඹහරු එක්ද කිඹරහ අපි දළක්හ.  

ඒ විතයක් ශනොශි, යශට් ජනතහ තුශ අඹ ළඹ ළන 
තිබුශණ් ශභොන තයේ උදහසීනත්ඹක්ද කිඹන එ බඵතුභහ 

ශවොඳි ප ද පනහ. මරහනහරඪ රු භ පත්රීතුභනි, ඉසය අපි 
ඳහල් ඹන හරශේ ද පනහ විධිඹට, අඹ ළඹක් ඳහර්ලිශේ පතුට 

ඉදිරිඳත් යනහ කිේහභ යශට් ජනතහ පුදුභ උන පදුක් 
දක් පශ ප. ආ හර්ඹ එ ප.එේ. ශඳශර්යරහ, ශයොනී ද භළල් රහ අඹ 

ළඹ ඉදිරිඳත් යන ශොට ශභොනහ අඩු ශිද, ශභොනහ ළඩි 

ශිද, ශභොන හශේ වන රළශඵිද කිඹරහ ජනතහ ගු ප 
විදුලිඹක් ශුට ශරහ අවශන ඉ පන වළටි අඳට භති. අඹ 

ළඹට ඉදිරිඳත් ශහට ඳසු දින පුත් ඳත් උණු ළවුේ හශේ 
විකිශණන වළටි අඳට භති.  

මරහනහරඪ රු භ පත්රීතුභනි, නමුත් වළභ දහභත් ශ්රී රීහ 

නිදවස ඳක් ආණ්ඩු ඵරශේ න්ටින ශොට අඹ ළඹ ළන ජනතහ 

තුශ තිශඵන ඒ උන පදු නළති ඵ අඳට ශඳශන පන තිශඵනහ. 

70-77 භගි ශඳයමුණු ආණ්ඩු ඳට ප ත්තහ, අඹ ළඹ ශනුට රෑ 

ශදොශවට ළට් එශ ප න්ඹලුභ ශේල් ළඩි යන අමුතුභ 

තහරශේ ේප්රදහඹඹක්. අදත් දකි පන රළශඵ පශ ප ඒශක්භ දිගුක් 

කිඹරහ භට ශඳශනනහ. රෑට නිදහ  පන ශොට තිශඵන ඵඩු මිර 

ශනොශි, උශේට අදි ශරහ ඵරන ශොට තිශඵ පශ ප. ඵර පන, 

ශේ  පධහන ආණ්ඩු අඹ ළඹ ශඳනි ශඳනී ශභොන තයේ ඵයක් 

ජනතහට ඳළශටේහද කිඹරහ. එ එ මිර සු්ර ශඳ පරහ ඵඩු 

මිර ළඩි යනහ. භහේ  ඉල්රපු ණන අපි ශද පශ ප නළවළ, 

ඊට ඩහ අඩුශ ප දු පශ ප කිඹරහ ඵඩු මිර ළඩි යනහ. භහේ 

කිඹන ඳදඹට  ආණ්ඩුක් වළටිඹට අපි නට පශ ප නළවළ, අපි උහවි 

ඹනහ  කිඹනහ.  

නමුත්  එශවභ උහවි ගිඹ නඩුක්ත් අපි දළක්ශක් නළවළ. 

වළඵළි, ඵඩු මිර නේනහ. ඊශේ-ශඳශර්දහ ඳහ ප පිටි මිර ළඩි 

යන  ශොට ශභොක්ද ආණ්ඩු කිේශේ? ආණ්ඩු කිේහ, 

"භහේ අශඳ ප අය ඉල්රරහත් නළවළ, අපි භහේරට 

අය දීරහත් නළවළ" කිඹරහ. නමුත් අ පතිභට ඳහ ප පිටි මිර ළඩි 

වුණහ. ශේ විධිඹට මිර ස්ර, භහේ ස්ර, නල් ස්ර, එ එ 

අඳභ්රීල ස්ර ශඳ පරහ ඵඩු මිර ළඩි යන ආණ්ඩුක් තභි ශේ 

තිශඵ පශ ප. අඹ ළඹට භහඹක් තිශඹේදී බක්ශතෝඵර් ඳශමුළනිදහ 

ආඳසු ශේ ශල්රභ ඳට ප ත්තහ. ඒ ජර  බිශර ප ඳට ප 

ත්ශත්; න්ශභ පති ශොට්ටශඹ ප, කුකුළු භස කිශරෝ එශ ප, 

සීනි, එශලුලි ප ඳට ප ත්ශත්. ඳහ ප ශඩි ශේ ඉරහ න්ඹලුභ 

ශේරි නිසඳහදන ළඩි යපු වළටි අපි දළක්හ. ශේහ ළඩි ශශේ 

වරිඹට ඵටහිය ඉ පදීඹ ශොශදේ පිශශේ ක්රිස ශේල්ශේ වශේ 

ඳහයල්රටත් ඩහ ළඩි ශයොට් ශේශඹ ප. ඒ ඵඩු මිර ළඩි 

ශනහඹ කිඹන එ ජනතහට දළශනන විධිඹට.  

මරහනහරඪ රු භ පත්රීතුභනි, ශේ අඹ ළශඹනුත් ශඳොඩි 

මිනිසු පශේ අහිී ඳළතුේ, ප්රහර්ථනහ දිට වයවට කුඩුඳට්ටේ 

යරහ දහරහ තිශඵන වළටි තභි අපි දකි පශ ප. අඹ ළඹ වදේදී 

විවිධ තයහතියශේ උදවිඹ ශ පරහ, අයලිඹව භ පදියශේ  

හච්ඡහ ශේර හඩි යරහ,  ඒ අඹට ඇහුේ  ප ශදන වළටි 

අඳට රඳහහිනිශඹ ප ශඳ පනුහ. ඊ ශුට  කිේහ, ඒ අඹට  ප 

දීරහ ජනතහහදී අඹ ළඹක් තභි අටළනි දහට ඳහර්ලිශේ පතුට 

ශේ පශ ප කිඹරහ.  

මරහනහරඪ රු භ පත්රීතුභනි, රු තිස විතහයණ 

ඇභතිතුභහ ඊශේ ථහ යන ශොට භභ මරහනශේ හිටිශේ. භට 

පුදුභ හිතුණහ. එතුභහ අදවස ප්රහල යන ශොට කිේහ, අඩු 

ණශ ප එතුභ පරහශේ අදවසරටත්  ප ශද පශ ප නළති 

ශේ අඹ ළඹ වදපු වළටි. එතුභහ ඒ ළන විග්රව ශහ. ඉති ප 

අයලිඹව භ පදියශේ හච්ඡහ ශේඹට ආපු උදවිඹශේ ත පදය 

බක්ශොභ ඳළත්තට දභරහ, අයලිඹව භ පදියශේ ෆභ ශේශේ 

හිටපු උදවිඹ ශේ න්හින ළන ඳභණක් ල්ඳනහ යරහ racing 

carsරට ඳභණක් ඵදු වන ශදන අඹ ළඹක් වළටිඹට තභි ශේ 

අඹ ළඹ අ පතිභට ඉදිරිඳත් ශශේ.  

මරහනහරඪ රු භ පත්රීතුභනි, ශභය අඹ ළඹ ශඳොඩි 

මිනිසු පශේ අදවසරට ඳි ප වරහ, racing cars ඳදින වහදඹ ප 

පින පන ශනහ අඹ ළඹක්ද කිඹරහ අඳට ශරහට හිශතනහ. 

මරහනහරඪ රු භ පත්රීතුභනි, ඵර පන, ශේ අඹ ළශඹ ප වන 

රළවර තිශඵ පශ ප හටද? යශට් ජනවනශඹ ප න්ඹඹට එක් 

පිනන, න්ඹඹට 99ක්භ වඬන අඹ ළඹක් වළටිඹට අපි ශේ අඹ 

ළඹ දකිනහ. යටට ඵත ඳඹන ශොවි ජනතහට ශේ අඹ ළශඹ ප 

ශච්  වි පනළහිඹ දිවහ ඵර පන. ඒ ජනතහ එදහ නිඹුශඹ ප ඵළට 

ෆහ. අද ශන ශොට බවු පට ආණ්ඩුශේ ශටොේ ඳ ලි ප ඵළට 

 පන න්ේධ ශරහ තිශඵනහ. රුපිඹල් 350 ඳේශඳෝරි 

වනහධහයඹ ළන තමු පනහ පශේරහශේ ආණ්ඩු වළභ දහභ ථහ 

යනහ. දළ ප ද පශ පභ නළති ඒ රුපිඹල් 500ක් ශරහ 

වනහධහය ශඳොශවොය මිටිඹටත් තට්ටු ය තිශඵනහ. 

ශවක්ශටඹහයඹක් හ යන ශොට ශඳොශවොය මිටි 10ක් ඕනෆ. ඒ 

අනු   ශොවි ජනතහට ශනොදළනීභ රුපිඹල් 1,500කි ප  තට්ටු ය 

තිශඵනහ.  
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[රු ඹ පත රුණහතිර භවතහ] 
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වී වහ තිබුණු වති මිර රුපිඹල් වතයකි ප, ඳවකි ප ළඩි 

ශහ. නහඩු කිශරෝ රුපිඹල් වතයකි ප ළඩි ශහ. ේඵහ කිශරෝ 

රුපිඹල් ඳවකි ප ළඩි ශහ. ශේ ළඩි ශශේ ශොශවොභද? අවුරුදු 

ඳවට ඳසශේ නිසඳහදන විඹදභ ළඩි ශරහ, ීවන විඹදභ ළඩි 

ශරහ, ිික යහඹන ්රය මිර ළඩි ශරහ තිශඵන ශරහ 

රුපිඹල් වතයක් ඳවක් ළනි ශොච් භකි ප වී වහ න වති 

මිර ළඩි යරහ තිශඵනහ. අපි ද පනහ, වති මිර කිඹ පශ ප 

නිේ ශඵෝඩ් රෆල්රක් විතයි කිඹරහ. ඳසු ගිඹ  පනශේ  රුපිඹල් 

20ක්, 22ක් ළනි මුදරට කුණුශොල්ශරට  වී ටි විකුණ පන 

ශොවි ජනතහට න්ේධ වුණහ. ඒ නිහි ශොවි ජනතහ වී භල්ර 

ඳහයට අයශන ඇවිල්රහ ගිනි තිඹරහ, උේශකෝණඹ යරහ 

ආණ්ඩුට විරුේධ ඒ තත්ත්ඹ ශඳ පවශේ. "ශොවිඹහ යජ 

යනහ" කිඹරහ ශේ ආණ්ඩුශ ප කිඹනහ. ශේ යජඹ ඹටශත් 

ශොවිඹහ යජ කිරීභ ශශේ ශතත් ණඹහයශඹක් ඵට නේ ඳත් 

යරහ තිශඵනහ.  

ඳසු ගිඹ ඳශහත් බහ ඡ පදඹ හරශේ ශොවිඹහශේ ණඹ හරි 

ළපීභ අත් හිශටේහ කිඹරහ ශඳොල් ශඩි අකුශය ප ඳත්තයර 

දළේභහ.  2012 ළකතළේඵර් 8ළනිදහ ඡ පදඹ තිබුණහ. ළකතළේඵර් 

12ළනිදහ ශන ශොට යහජය ඵළීකුලි ප ශොවිඹහට ලියුේ ආහ, 

ණඹ හරි ආඳහු ශ පන කිඹරහ. ඒ අනු ශොවිඹහ යජ යපු 

වළටි අපි දළක්හ. ඳහර්ලිශේ පතුශේදී ඳත්තයඹක් කිඹන ශොට 

භභ දළක්හ, ළකතළේඵර් 8ළනිදහ ඡ පදශඹ ප ඳසශේ විතයක් 

අනුයහධපුයඹ, ශඳොශශො පනරු දිසත්රික් ශදශක් ශොවී පට වී 

වහ වරි මිරක් නළති, බවු පශේ ණඹ ශහ  පන ඵළරි 17 

ශදශනක් න්ඹ දිවි වහනි ය ත් වළටි. [ඵහධහ කිරීභක්] 

 
ගු න්දදිමිත්ර කකනළයක මශතළ  
(ரண்தைறகு ந்றறத் க்கரக்க) 

(The Hon. Nandimithra Ekanayake)  

ඒ අතයඹක්. 

 
ගු ච්දද්රළනි බණ්ඩළර ජයසිංශ මශ කමිය 
(ரண்தைறகு (றதற)சந்றரற  தண்டர  ஜசறங்க) 

(The Hon. (Mrs.) Chandrani  Bandara  Jayasinghe) 
ඇත්ත, ඇත්ත. 

 
ගු ගය්දත කුණළිනක මශතළ 
(ரண்தைறகு கந்  கதரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ශොවිඹහ යජ යනහ කිඹරහ ණඹහයශඹෝ ශහ.  

ඒ විතයක් ශනොශි, ආනික් ප්රලසනඹ නිහ කුඩු 

ශයෝශඹ ප 20,000ට ඩහ යජ යට ශොවි ජනතහ මිඹ ගිඹහ. 

අදටත් 19,000ක් විතය  ශයෝගී ප ඵට ඳත් ශරහ තිශඵනහ. [ඵහධහ 

කිරීභක්] 

 

ගු න්දදිමිත්ර කකනළයක මශතළ  
(ரண்தைறகு ந்றறத் க்கரக்க) 

(The Hon. Nandimithra Ekanayake)  

ඒ ආණ්ඩුශේ යදි පද? 

 

ගු ගය්දත කුණළිනක මශතළ 
(ரண்தைறகு கந்  கதரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
එශවභ නේ, ශොවිඹහ යජ යනහ කිඹරහ ශොවිඹහ ණඹ ශහ 

විතයක් ශනොශි, ශොවිඹහ ශරඩ ශ ආණ්ඩුක් වළටිඹටත් අපි 

ශේ ආණ්ඩු දකිනහ. වී ශභෝල් හිමිඹ පශේ ඒහධිහයඹක් නිහ 

වී මුදරහලිරහට ශොවී ප ඹට ය තිශඵනහ. එශවභ නේ ශේ 

ආණ්ඩු ශොවිඹහ යජ යනහ කිඹමි ප ශොවී ප ණඹ යනහ; 

ශොවී ප ශරඩ යනහ; වී මුදරහලිරහශේ ආධිඳතයට ශොවී ප 

ඹට යනහ.  

ළඩ යන ජනතහට රුපිඹල් 2,500ක් ශදන වළටි 

ජනහධිඳතියණශේදී ව භව භළතියණශේදී කිඹපු වළටි අඳට 

භති. අද ආණ්ඩුට ඒහ භත නළවළ. "අශ ප වහමුදුරු ශ ප 

භට ශඵොරු කිඹ පන ඵළවළ. ශද පන පුළු ප ණන විතයි භභ 

කිඹ පශ ප" කිඹරහ ජනතහට ආර්ලනීඹ ශඳොශයො පදු දු පනහ. 

යහජය ශේශඹෝ, අර්ධ යහජය ශේශඹෝ, ශඳෞේලි අීලශේ 

ශේශඹෝ අඩු ණශ ප රුපිඹල් 10,000කි ප ළටුක ළඩිවීභක් 

අශකක්හ ශහ. ඒ අඹ ද පනහ, ීවන අී දීභනහ විතයක් 

ඵළලුත් රුපිඹල් 13,640කි ප ළටුක ළඩි විඹ යුතුි කිඹරහ. අඩු 

ණශ ප 2005 න්ට අඹ ළශඹ ප රඵහ දු ප දීභනහ න්ඹල්ර මලි 

ළටුඳට එතු ය ශදි කිඹරහ ඒ ජනතහ ඵරහශන හිටිඹහ.  

නමුත් කින්භ හිරිකිතඹක් නළති රුපිඹල් 1,500 ශොච් ේ  

දීභනහක් විතයි ශභය අඹ ළශඹ ප ඒ ජනතහට ශද පන 

ශඹෝජනහ ශශේ. ඒත් ශදඳහයට ශද පන තභි ආණ්ඩු 

ශඹෝජනහ යරහ තිශඵ පශ ප.  

2004 ට ශඳය විශ්රහභ ගිඹ යජශේ ශේඹ පට නේ රඵහ ශදන 

දීභනහ රුපිඹල් 750ි. 2004 ට ඳසු නේ  රුපිඹල් 500ි. 

මරහනහරඪ රු භ පත්රීතුභනි, භහ නිශඹෝජනඹ යන 

දිසත්රික්ශේ ශනකු වළටිඹට බඵතුභහත් ද පනහ, ශේ තිශඵන 

ීවන විඹදභත් එක් විශ්රහමිඹ පට එ ශඵශවත් ශේරක් 

 පනත් ශේ දීභනහ ප්රභහණත්ද කිඹන එ. බඵතුභහටත් එඹ 

ශවොටභ ශත්ශයනහ. අපි ද පනහ, දීභනහක් වුණහභ ඒ ළටුඳ 

හශේ ශනොශි කිඹරහ. ඒ මලි ළටුඳට අදහශ  පශ ප නළවළ. 

ඒ විශ්රහභ ළටුඳට ණනඹ ය පශ ප නළවළ. ඒ අතිහර 

දීභනහරට ඵරඳහ පශ ප නළවළ. ඕනෆභ ශරහ දීභනහක්  

කඳහදු කිරීශේ වළකිඹහ තිශඵනහ. එශවභ නේ [ඵහධහ කිරීභක්] 

භට ඵහධහ ය පන එඳහ. 

කිඹ පශ ප නේ ඉතිවහශේ අඹ ළඹකි ප ළඩිශඹ පභ ළටුක 

ළඩි යපු ආණ්ඩු ශේි කිඹරි. වළඵළි,  දඩලි ප, ඵදුලි ප, 

ඵඩු මිශර ප, ළඩිශඹ පභ ජනතහ සයහ  පනට ටයුතු යපු 

ආණ්ඩු ශොි ආණ්ඩුද කිඹරහ ජනතහ ද පනහ. රක් 

ීයහත ශඳෞේලි අීලශේ ශේ ශේවිහ ප ළන 

 නඹක්ත් ශේ අඹ ළශඹ ප ථහ යරහ නළවළ.     

දළ ප ඵර පන, ශඳොඩි මිනිසසු පට වපු වළටි. ශභෝටර් ිල්, 

ත්රී වීරර් ඳහවිච්චි ය පශ ප හභහනය ජනතහ කිඹරහ බඵතුභහ 

ද පනහ. රැකිඹහට ඹ පන, සඹී රැකිඹහක් ය පන හශේභ 

ඳවුශල් හවනඹ වළටිඹට තභි ශේහ ඳහවිච්චි ය පශ ප. 

ශේහශේ ඵදු අඩු ය පන ීශේදී වුණ නළති ආණ්ඩු ශර්න්ී 

හර්රට න්ඹඹට 100 ඵදු වන දීපු එ ළන අඳට පුදුභ 

හිශතනහ; ජනතහහදී ආණ්ඩුක්ද කිඹරහ ළ හිශතනහ. ශඳොඩි 

මිනිසසු පශේ න්හින, අශකක්හ උදුයහ ශන තිශඵනහ. ශඳොඩි 

හර්ර මිර ඉවශ ගිඹහ. නිසඳහදන ඵේද ළඩි ශහ. හවන ලිඹහ 

දිීචි හසතු ඳහ ළඩි ය ශඳොඩි මිනිවහට ඳවය වපු අඹ ළඹක් 

ශේ.  

ඒ විතයක් ශනොශි, මරහනහරඪ රු භ පත්රීතුභනි, 

ඵර පන, අඹ ළශඹ ප හභහනය ජනතහට වපු වළටි. උකඳළ පන 

වතිශඹ ප වරහ තිශඵනහ. භයණ වතිඹට විතයක් 

ශනොශි, හද වතිඹටත් තට්ටු යරහ තිශඵනහ. 

උකඳළ පන වතිශේ පිටඳතක්  පන රුපිඹල් 25ක් අඹ යපු 

එ දළ ප එ ඳහයටභ රුපිඹල් 200ක් යරහ. භයණ වතිශේ 

පිටඳතක්  පනහ නේ, රුපිඹල් 25ට තිබුණ එ රුපිඹල් 200ක් 

1163 1164 



ඳහර්ලිශේ පතු 

යරහ. තරුණ උදවිඹට හද ඵඳින එත් දළ ප ප්රලසනඹක් 

ශනහ. හුුක් ශොල්ශරො ශල්ශරෝ දළ ප ශවොශය ප ඳළනරහ ඹන 

එ ශවොි කිඹරහ හිතනහ. හදඹ ලිඹහ ඳදිීචි කිරීශේ 

වතිඹ රුපිඹල් 5 ඉරහ රුපිඹල් 1000 දක්හ ළඩි යරහ 

තිශඵනහ. ඉතිවහශේ ළඩිභ ගිනි ශඳොලිඹට ණඹ අය ශන 

උඳදි පන ඉ පන දරුශොත් රක් ීයහත ණඹහයශඹෝ ශහ 

භදිහට, අද වළභ ඳළත්ශත පභ ඳවය ශදනහ.  

නිදවස අධයහඳනඹට ඵයඳතශ අර්බුදඹක් තිශඵන ඵ බඵතුභහ 

ද පනහ. බඵතුභහ ද පනහ, දශ ශේීලඹ නිසඳහදනශඹ ප න්ඹඹට 6ක් 

අධයහඳනඹට ශ ප ය පන කිඹරහ  ආ හර්ඹරු, භවහ හර්ඹරු 

හල්ශල් ඉරහ වළතළකභ 100ක් විතය -බඵතුභහශේ ශදය 

ඉසයහිනුත් ගිඹහ.- ශඳශඳහළි ගිඹ වළටි. නමුත් ශේ අඹ ළශඹ ප ඒ 

ශඳොශයො පදු ඩවුණු ශඳොශයො පදු ඵට ඳත් යරහ තිශඵනහ. 

"සුපිරි ඳහල්", "පිරි ඳහල්" කිඹ කිඹහ ඳේශඳෝරි ළහුට, ශේ 

ඳහල් දිනඳතහ ළශවනහ. ේඳත් හිුභ, ගුරු හිුභ 

ශොච් යද කිඹරහ හලු දිසත්රික්ශේ භ පත්රීයඹකු වළටිඹට 

බඵතුභහට අමුතුශ ප භතක් ය පන ඕනෆ නළවළ. වතළිස තු ප 

රක්ඹක් ඳහල් දරු පට ශනොමිරශේ ශඳොත දීපු,  ශනොමිරශේ 

නිර ඇඳුභ දීපු, ශනොමිරශේ දිහ ආවහයඹ දීපු ශේලඳහරන ඳක්ඹ 

භ පත්රීයඹකු ශර භභ ආණ්ඩුට කිඹනහ, හුදරහ ඳහල් 

දරු පට ශදනහ කිඹපු ඳත්තු කුට්ටභ ළනත් ප්රහල ය පන 

කිඹරහ. රුණහයරහ යටට කිඹ පන, ශේ හුදරහ ඳහල් ශතෝයහ 

 පශ ප ශොශවොභද කිඹන එ. ඒ ළන යටට ප්රහලඹක් ය පන 

කිඹරහ භභ කිඹනහ. 

 මරහනහරඪ රු භ පත්රීතුභනි, නුයඑළිශේ කිරි 

අතිරික්තඹක් ඇති වුණහභ ආණ්ඩු ශශේ ශභොක්ද? ඳහයල්ර 

හනු දිශේ කිරි රහ ශන ඹන ශොට ආණ්ඩු තීයණඹක් ත්තහ, 

නුයඑළිඹ දිසත්රික්ශේ ඳහල් දරු පට කිරි වීදුරුක් ශද පන 

ඳට ප  පනහ කිඹරහ. ආර්ථි ීර්ධන නිශඹෝජය ඇභතිතුභහ 

ගිහිල්රහ රඳහහිනී ආඹතනලි ප ශනළල්රහ, ථහ ඳත්රහ, 

අඬශඵය වරහ, උත්ශ්රීශඹ ප නුයඑළිඹ දිසත්රික්ශේ දරු පට 

කිරි වීදුරුක් ශද පන ඳට ප ත්තහ. වළඵළි, දස ශදි දු පශ ප. 

රඳහහිනිශඹ ප ගිහිල්රහ ළභයහ දික් යරහ ඳහල් 

දරු පශ ප ඇහුහ "ශොශවොභද පුශත් කිරි වීදුරු?" කිඹරහ. 

ශඳොඩි එවු ප අත උසරහ, වඬ නරහ, ෆවරහ කිේහ "එශකිරි" 

කිඹරහ. දස ශදට ඳසශේ ශඳොඩි එවු ප කිරි ඉල්රන ශොට 

දිහඳතිතුභහ කිේහ "කිරි නෆ ඳළටිශඹෝ" කිඹරහ.  

ඵර පන, බිත්තය මිර අඩු ශන ශොට ආණ්ඩු විල්ඳඹක් 

දු පනහ. ඳහල් දරුහට බිත්තයඹක් එක් ෆභ ශේරක් ශද පන 

ශඹෝජනහ ශහ. අද න ශතක් තභත් ඒ කිකිළිශඹෝ බිත්තය දභරහ 

නළවළ. ළබිනි භේරු පට ශදනහ කිේ ශඳෝණ භල්රට 

ශභොක්ද ශරහ තිශඵ පශ ප? ශභතුභ පරහ අත්පුඩි වේදී ශේහ 

අඹ ළඹ ථහලි ප උජහරුට කිේහ. අද න ශතක් ශඳෝණ 

භල්ර අපිට දකි පන නළවළ.  

මරහනහරඪ රු භ පත්රීතුභනි, ඒහට අත් ශච්  ඉයණභ 

හුදරහ ඳහල්ර දරු පශේ ඳත්තු කුට්ටභට අත් ශනොශේහ 

කිඹරහ භභ ශේ අසථහශේදී ප්රහර්ථනහ යනහ. ඵර පන, 

ශෞයඹට රුපිඹල් මිලිඹන 93,522ක් ශ ප ශනහ. යජශේ 

භසත විඹදේලි ප න්ඹඹට 7.01ක් ශෞයඹට විඹදේ යනහ. 

අද නිදවස ශෞය ශේශේ තත්ත්ඹ අපි ද පනහ. යහපිටිඹ 

ඉසපිරිතහරඹට ගිඹහභ බඵතුභහ ශේහ අවරහ තිශඵනහ. 

ශයෝවල්ලි ප ශඵශවත් තුණ්ඩු විතයි ශනොමිරශේ රළශඵ පශ ප. 

බක්ශොභ ශඵශවත්  පන ඕනෆ ෂහභන්ශඹ ප. අශන,  

ෂහභන්ශඹ ප  පන ඕනෆ ශඵොශවොත්ර රළිසතු ත්තහභ, ඒ 

ශඵශවත්ර ණ ප ඇහුහභ ශයෝගිඹහ විතයක් ශනොශි,  

ශයෝගිඹහශේ බහයරුට ව  ඳවුශල් අඹටත් ආතතිඹ වළශදනහ.  

ඵහර ඖධ ප්රලසනඹ ඵර පන. රුශඵල්රහ එ පනත විදරහ භහතය 

කුඩහ භල් ළකුරක් හශේ දළරිඹක් මිඹ ගිඹහ. ඊට ඳසශේ තභි 

ඒහශේ ල් ඉකුත් ශච්  දින ව ප්රමිතිඹ ළන ශොඹ පන ඳට ප 

ත්ශත්. ශුදිභ; ආ පනශේභ  ශච්  න්ේධිඹ තභි, යහපිටිඹ 

ශයෝවශල් ශඳොඩි දරුශක් මිඹ ගිඹ එ. ඒ නිහ ජහති ඖධ 

ප්රතිඳත්තිඹට ඵහරගිරි ශදෝඹ වළදිරහ තිශඵන ශරහක් ශේ. 

ශඵශවත් භහෆිඹහක් අද ශේ යශට් තිශඵ පශ ප. ශඵශවත්ලි ප 

න්ඹඹට 800 රහබඹක් රඵන වළටි ඳහරිශබෝගි අධිහරිඹ 

අනහයණඹ යරහ තිශඵනහ.  

මරහනහරඪ රු භ පත්රීතුභනි, ඒ හශේභ ආණ්ඩු අද 

දහ හයඹ ළන ථහ යනහ.  

මරහනහරඪ රු භ පත්රීතුභනි, භතට තිත ළන ශඵොශවොභ 

ශරොකුට ථහ යපු ආණ්ඩුක්ශ ප ශේ. භතට තිත ශශේ 

ශතත්, භතට ශොභහ එක් දභ පනි දළ ප න්ේධ ශරහ 

තිශඵ පශ ප. භත් ඳළ ප ඳරිශබෝජනඹ ව අශශවිඹ එ පන එ පනභ 

ළඩි ශනහ ශේ යශට්. 2011 ශර් අයක්කු, යහ, විසකි 

ඳරිශබෝජනශේ ීලඝ්ර ර්ධනඹක් ශරහ තිශඵනහ. 2006 දී අයක්කු 

ඳරිශබෝජනඹ ලීටර් මිලිඹන 67ි. 2011 දී අයක්කු ඳරිශබෝජනඹ,  

භතට තිත තඵනහ කිඹහපු ආණ්ඩුක් තිශඵන ශරහ ලීටර් 

මිලිඹන 75.2 දක්හ ර්ධනඹ ශරහ තිශඵනහ. ඒ හශේභ 

රීහශේ අයක්කු, යහ, විසකි ඳහනඹ යන ප්රභහණඹ ළන  

හර්තහක් තිඹන ශොට ඒශක් ඳශමුළනි තළනට ඇවිත් 

තිශඵ පශ ප ශොශම දිසත්රික්ඹ.  ශදළනි තළනට ඇවිල්රහ 

ති ශඵ පශ ප ේඳව දිසත්රික්ඹ. ඉති ප භතට තිත තළවරභ 

 නරට සීභහ ශරහ තිශඵනහ කිඹහ අඳට දළ ප කිඹ පන න්ේධ 

ශනහ.  

ගිඹ ශර් දවේ ඳහල් ගුරුරු එක්රක්වින්දවස ණනට 

රුපිඹල් මිලිඹන 178ක් ශ ප ශහ අඹ ළශඹ ප. ශේ අවුරුේශේ 

රුපිඹල්  මිලිඹන 75ට ඒ කඳහදු යරහ තිශඵනහ. දවේ 

ඳහල්ර ධර්භහ හර්ඹ විබහඹ භත් වුණ උදවිඹට ගුරු ඳත්වීේ 

ශදනහ කිඹරහ කිේහ. ඒහ තභ දී  පන ඵළරි ශරහ තිශඵනහ. 

අඹ ළශඹ ප racing carsරට න්ඹඹට න්ඹශේ ඵදු වන දු පනහට 

ශේහ ළන අධහනඹ ශඹොමු යරහ නළවළ. උඳහධිධහරි පට රුපිඹල් 

10,000 ශොච් ේ දීභනහක් එක්  යක්හල් ටික් දීරහ 

ප්රහශේීලඹ ශල්ේ හර්ඹහරර ශේ, පුටු නළති දළ ප ග්රහභ 

නිරධහරි භවත්රු ප ඹටශත්, අතළන ශභතළන යසතිඹහදු යන 

වළටි අපි දකිනහ. ඒ උත්භට, දක්භට නින් ළරළසභක් ශේ 

අඹ ළශඹ පත් තිශඵනහද කිඹන එ අඳට ශක පන නළවළ, 

මරහනහරඪ රු භ පත්රීතුභනි.    

අද  ඵර පන, මිනිසසු පශේ අභහරුේ ළන. අද  භ 

ඳ පරට ගිහිල්රහ සහමී ප ව පශේ නභ භු ථහ 

ය පන. උ ප ව පශේරහ කිඹනහ, ඉතහභ ඳළවළදිලි 

ඳ පල්රට හීඝි දහන ශදන ප්රභහණශේ ශරොකු අඩුක් 

තිශඵනහ කිඹරහ. ඳ පල්රට ශනළල්රහ  ශදන දහන ප්රභහණඹ 

අඩු ශරහ තිශඵනහ. ශල්රට  ඩේභහ ශදන දහන ප්රභහණඹ 

අඩු ශරහ තිශඵනහ. ඒ නිහ ශේ වළභ එකි පභ ශකනහ,  ශේ 

අඹ ළශඹනුත් කින්භ වනඹක් නළති ජනතහ එ පන එ පනභ 

අයණ තත්ත්ඹට ළටිරහ තිශඵන ඵ.  

ඒ පුේර ආදහඹභ ළන ආණ්ඩු ඳේශඳෝරි වනහ. 

ශඩොරර් ශදදවස ණනක් ළන ඳේශඳෝරි වනහ.  ඒ භදිට අඹ 

ළශඹ ප කිඹනහ,  ත අවුරුදු කිහිඳඹක් ඇතුශත ශඩොරර් 

වහයදවශේ ඉරක්ඹට වමහ ඹහභක් ළන.  ශඩොරර් වහයදවශේ 

1165 1166 

[රු ඹ පත රුණහතිර භවතහ] 
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ඉරක්ඹට වමහ ඹහභක් ළන    ථහ පදය කිේහට, ඒ ළන  

ඳේශඳෝරි ළහුහට, ශේ යට තභත් න්ඹඹට වතළිවක් 

භිේධිරහභී ප ඉ පන යටක් ශ පද  කිඹරහ අපි අවනහ. ඒ හශේභ 

පි ප ඳඩිරහභී ප ශොඳභණ ඉ පනහද? ශේ යශට් ශඳෞේලි 

අීලඹ ත්ශතොත් විශලේශඹ පභ න්ඹඹට 60ක් ඉ පශ ප රුපිඹල් 

10,000ට අඩු ළටුක රඵන උදවිඹ. 

 
මූළවනළරූඪ ම්දත්රීුරමළ 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු භ පත්රීතුභනි, බඵතුභහට ත විනහඩි ශද හරඹක් 

ඳභණි තිශඵ පශ ප. 

 
ගු ගය්දත කුණළිනක මශතළ 
(ரண்தைறகு கந்  கதரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ශවොි, මරහනහරඪ රු භ පත්රීතුභනි. ඒ නිහ ශේහ ළන 

ශොඳභණ ථහ පදය කිේත් ශේහ ඹථහර්ථඹක් න ළඩ 

පිළිශශක් අඳට තභ ආණ්ඩුශ ප ශඳ පහ දී නළවළ.  

අහන ලශඹ ප භහ අව පන ළභළතිි, "ශේ ආණ්ඩුශේ 

ආර්ථි ප්රතිඳත්තිඹ ශභොක්ද?" කිඹරහ. අද ජනතහ ද පනහ 

ඳහයට ඵළසශොත් දඩ දිනහ; ශඩ්ට ගිශඹොත් ඵදු දිනහ 

කිඹරහ. එදහ ශේර ළට ව  පනහ ආණ්ඩුක් ඵට ශේ ආණ්ඩු 

ඳත් ශරහ තිශඵනහ. යණ විරුශෝ යුද ගිනි නළති ය දු පනහ. 

අවුරුදු තුනක් ගිහිල්රහත් ආණ්ඩුට ඵළරි ශරහ තිශඵනහ, 

ජනතහශේ දුක් ගිනි ව ඵඩගිනි නින ළඩ පිළිශශක් වඳු පහ 

ශද පන. ඒ නිහ ශේ අඹ ළඹ භසතඹක් වළටිඹට ත්තහභ භභ 

නේ දකි පශ ප ආණ්ඩුට ඵදු යණි, ජනතහට බුදු යණි 

කිඹන අඹ ළඹක් වළටිඹටි.  

 මරහනහරඪ රු භ පත්රීතුභනි,  මීට ටිට ඉසශල්රහ 

අශක රු යත් කුභහය ගුණයත්න නිශඹෝජය ඇභතිතුභහ ථහ 

යන ශොට භවශරොකුට අශඳ ප ඇහුහ, "ශේ ඳහර්ලිශේ පතුට 

එන ශොට ට පිට  ශක පශ ප නළේද?"  කිඹරහ. එතුභහ ඵස 

ශවෝල්ට් එක් දිවහ ඵරරහ, එශවභ නළත්නේ pavementsර  

ශඩොල් අල්රපුහ ශවෝ රසන යපු තළ ප ශදක් තුනක් දිවහ 

ඵරරහ  අශඳ ප එශවභ ඇහුත්, එක්ත් ජහති ඳක්ශේ 

භ පත්රීරු ප වළටිඹට අපි අභිභහනශඹ ප එතුභහශ ප අවනහ, "ශේ 

ජඹර්ධනපුය ලි ප තිබුණු වළටිත් 1977 ප ඳසශේ ඳහර්ලිශේ පතු 

ීය ර්ණඹ ඉදි වුණ වළටිත් එතුභහට ශක පශ ප නළේද?" කිඹරහ. ඒ 

හශේභ ජඹර්ධනපුය භව ශයෝවර ඇ ප 1001කි ප යුක්ත 

විශේල ආධහයලි ප ඳභණක්,  ලත ඳවක් ණඹ ශ පශ ප නළති 

වදහපු වළටි එතුභහට ශක පශ ප නළේද කිඹරහ අපි අවනහ. 

ශත්න්රිඳහඹ, ඉසුරුඳහඹ හශේ ඒහ එතුභහ දකි පශ ප නළේද 

කිඹරහ, pavements  දිවහ ඵරහශන, ඵස ශවෝල්ට් දිවහ ඵරහශන, 

රසන යපු තළ ප දිවහ විතයක් ඵරහශන අව ඵරහශන එන 

එතුභහශ ප භහ අව පන ළභළතිි.  

ශේ ආණ්ඩු ඳක්ශේ ඇභතිරු පට ශභොනහ කිේත් ළඩක් 

නළවළ. අද අපි දකින විධිඹට " පන ශදන නේ, අඳට ශඵො පන 

ශදන නේ, ශන ශභොන ශී ශඩිඹද ඕන ය පශ ප" කිඹන 

ප්රතිඳත්තිශේ ඉශනි එතුභ පරහ ටයුතු ය පශ ප. දවවත්න 

ආණ්ඩුරභ යසථහ ී ශලෝධනඹ ඉත් යරහ, දවඅටන 

ආණ්ඩුරභ යසථහ ී ශලෝධනඹ ශශනන ශොට ඒ ඒහධිඳති 

භනට අත උසනහ. දළ ප දවතු පන ආණ්ඩුරභ යසථහ 

ී ශලෝධනඹ ළන එ එක් ශනහ එ එ ඒහ කිඹනහ. 

ශදෝහභිශඹෝරට බශවේ අත් ප යනහ. අද ආණ්ඩු ශේ 

ප්රතිඳත්තිශේ ඉශන, signal  නු හශේ තුශන ප ශද බළු 

ශඩි ීයහක් තිශඵනහ කිඹරහ හිතුක්හය භනක් ඹනහ. 

ශේ අඹ ළඹත් ශඳොඩි මිනිසසු පට කින්භ වනඹක් නළති, න්ඹඹට 

1ක් ව අධි සුශෝඳශබෝගී ජනතහ ළන ඳභණක් හිතරහ ඉදිරිඳත් 

ශ අඹ ළඹක් කිඹන එ ප්රහල යමි ප, භට අසථහ දීභ ළන 

බඵතුභහට සතුති යමි ප භශේ  න සල්ඳඹ අ ප යනහ. 

ශඵොශවොභ සතුතිි. 

 

[අ.බහ. 4.00] 

 
ගු ඩබ්ලි .බී. කකනළයක මශතළ (ලළරිමළර්ග ශළ 

ජවම්ඳ ක  කෂමනළකරණ නිනයෝජය අමළතයුරමළ) 
(ரண்தைறகு டதறள்த்.தற. க்கரக்க - லர்ப்தரசண, லர்ப 

தொகரகத்து தறற அகச்சர்) 

(The Hon. W.B. Ekanayake - Deputy Minister of Irrigation 

and Water Resources Management) 

මරහනහරඪ රු භ පත්රීතුභනි, විශලේශඹ පභ අද භභ තුටු 

ශනහ, අතිරු භහි පද යහජඳක් ජනහධිඳතිතුභහශේ 8ශනි අඹ 

ළඹ ශල්නඹ ශේ බහට ඉදිරිඳත් ය,  එභ විර්ජන ඳනත් 

ශටුේඳත  ශදළනි ය කිඹළවීශේ විහදඹට වබහගි වීභට භටත් 

අසථහ රළවරභ ේඵ පධ. විශලේශඹ පභ ඳසු ගිඹ හර සීභහශේ 

මුළු භවත් යශට්භ ඇති වුණ නිඹුඹ ේඵ පධ අපි  න ශද 

තුනක් ථහ ශ යුතුි. ශභොද, හරිභහර් ශදඳහර්තශේ පතු, 

භවළලි ීර්ධන අධිරිඹ ව ශොවිජන ශේහ 

ශදඳහර්තශේ පතු ආදී ආඹතනත්, ඒ හශේභ ආර්ථි ීර්ධන 

අභහතයහීලඹ ඇතුළු අභහතයහීල කිහිඳඹකුත් එතු ශරහ අශක 

යශට් නිඹුඹට ඵරඳෆ රුණු ශොඹහ ඵරහ ඒහ භු වළයවීභට 

අලය ටයුතු ශඹොදරහ ජනතහට වනඹ ළරශන පිළිශශට 

ටයුතු ශහ. 

විශලේශඹ පභ අපි අව ශන හිටිඹහ, විරුේධ ඳහර්ලසශේ රු 

භ පත්රීතුභ පරහ ශේ අඹ ළශේ අඩු ඳහඩුේ, ඒ හශේභ ජනතහට 

ඵය ඳළටශන ඵදු රභ ළන ථහ ශහ. විරුේධ ඳහර්ලසඹට ගිඹහභ 

අපි වුරුත් එශවභ තභි. විරුේධ ඳහර්ලසශේ ඉ පන විට ඕනෆභ 

ශදඹක් අඩුට, ඳහඩුට, ළයදි විධිඹට තභි ශක පශ ප. නමුත් 

ඵරඹට ආහට ඳසු එඹ ක්රිඹහත්භ ය  පන ඵළවළ. භභ එක්ත් 

ජහති ඳක්ශේ භ පත්රීයශඹක් ලශඹ ප හිටිඹහ.  

ශභශතක් වනහධහයඹක් ලශඹ ප රුපිඹල් 350ට දු පන 

ශඳොශවොය මිටිඹට ශේ අඹ ළශඹ ප රුපිඹල් 150 ළඩි කිරීභක් 

ය තිශඵනහ. ඒ ළඩි ය තිශඵ පශ ප ශඳොශවොයරට 

ශනොශි. ශඳොශවොය  පන ශොවිඹහ යක්ණඹ ය පනි. ඒ 

වහ අලය න මුදල් ශොවිඹහ ශ පශ ප නළවළ. එඹ ශභශතක් 

ල් ශේශේ කිහිඳ ශදනි. ශේ යක්ණ  රභඹට ශොවිඹහ 

ේඵ පධ  පශ ප නළවළ. ඒ නිහ තභි ඒ ටයුත්ත ය 

තිශඵ පශ ප.  

භට භති, රු යනිල් විරභන්ීව භවත්භඹහශේ ආණ්ඩුශේ  

අහන අඹ ළඹ ඉදිරිඳත් ශ අසථහශේ භභ හිටිශේ එක්ත් 

ජහති ඳක්ශේ. භභ එතුභහට ළ පශේ නළති ටි විතයි, ශොවි 

ජනතහ ශනුශ ප  ශඳොශවොය ටිශක් මිර අඩු ය පනඹ කිඹරහ. 

එතශොට ශඳොශවොය මිටිඹ රුපිඹල් 3,500ට තිබුශණ්. ඒ අඹ 

ළශේදී ශඳොශවොය මිර රුපිඹල් 100ක් අඩු ශහ. අඩු ය ඹන 

භ ප භශේ උයහිට තට්ටු යරහ එතුභහ කිේහ, "අද නේ බඵ 

තුටි ප ඇති ශ පද?" කිඹරහ. භභ එදහ කිේහ, "භභ දහ වරි 

තුටු ශ පශ ප ශොවිඹහට ශඳොශවොය ටි නිේ දීපු දට" 

කිඹරහ. එශවභ යපු අඹ අද ශඳොශවොය වනහධහයඹ ළන ථහ 

යනහ.  

1167 1168 



ඳහර්ලිශේ පතු 

අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ දළ ප අවුරුදු ණනහක් තිසශේ 

රුපිඹල් බිලිඹන ණනක් විඹදේ ය ශොවි ජනතහ නුහ 

න්ටු පන ළඩ ටයුතු ය ශඳොශවොය වනහධහයඹ දී ශන 

ඹනහ. අපි දළක්හ, ඳසු ගිඹ නිඹී භශේදී ශොවිතළ ප ඳහළු වුණහ. 

ඒ ඳහළු වුණ ශොවිතළ පරට මුදල් ශ පන රභඹක් නළවළ. ශේ 

ශත්රුේ අය ශන තභි අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ මුදල් ඇභතියඹහ 

වළටිඹට යක්ණ රභඹක් තුළි ප ශේ ශොවී පට ඒ මුදල් ශ පන 

පුළු ප අසථහක් රහ ශන ඹ පශ ප. ඒශක් ඳශමු අදිඹය 

වළටිඹට තභි, -රුපිඹල් 150කි ප ශඳොශවොය මිර ළඩි කිරීභ 

ශනොශි- ශොවිඹහශ ප ශඳොශවොය මිටිඹට රුපිඹල් 150ක් එතු 

ශශේ.  ඒ ඒ ශොවිඹහ නමි ප යක්ණශේ තිශඵනහ. ඒි ශේ 

ය පන වද පශ ප. එශවභ නළති ශඳොශවොය මිර ළඩි කිරීභක් 

ශනොශි. ඒ නිහ ශොවිඹහට තළනක් දීපු නහඹශඹක් වළටිඹට, 

ශොවිඹහ ළන ශත්රුේ ත්ත නහඹශඹක් වළටිඹට අතිරු 

ජනහධිඳතිතුභහ ශ ළශඩ් වරි කිඹන එ ළඩි ශොවි ජනතහක් 

ීවත් න ප්රශේලඹ ීවත් න ශොවිශඹක් වළටිඹට භභ ශත්රුේ 

ශන තිශඵනහ. ඒ නිහ ශොවිශඹෝ දහත් ඒට අළභළති 

ශ පශ ප නළවළ. "අපි එදහ රුපිඹල් 3,500ට ත්ත  ශඳොශවොය මිටිඹ 

රුපිඹල් 500ක් වුණත් ප්රලසනඹක් නළවළ" කිඹරහ තභි ශොවිශඹෝ 

කිඹ පශ ප. ඒ නිහ ශඵොරුට නිේ ශභතළනට ඇවිල්රහ ථහ 

යරහ, භහ ඳහරහ ජනතහ ශනොභු ඹනහට ඩහ, ජනතහට 

ඹවඳතක් න ශදඹක් අපි ථහ ය පනට ඕනෆ.  

වළභ ශනහභ ථහ ය පශ ප ඵඩ ළන විතයි. යට ළන ථහ 

ය පන. අපි ශේ යටට ල්ලි ශොඹ පශ ප ශොශව පද? ශේ යටට 

ල්ලි උල්ඳත්ලි ප එනහද? අපි ශේ යශට් ඹේ ඹේ ඵදු අඹ 

ය පන ඕනෆ. ඒ ඵදු අඹ ශනොය දහත් යටක් ශොඩ නු පන 

ඵළවළ. අශක යට විතය නිේ ශදන යටක් ශරෝශේ ශොශවේත් 

නළවළ. අල්රපු යට, එවහ ඳළත්ශත් ඉ පදිඹහ ස ඹට භළරුණත් 

තුය බිීදුක් නිේ ටට දහ පශ ප නළවළ. ශත්රුණහද, ශේ යශට් 

ශභොක්ද ශනොශද පශ ප? භේ කුශේ පිළින් ත් දශේ ඉරහ, 

ශරෝඹට බිහි ශරහ මිඹ ඹන ශතක්භ ආණ්ඩුශ ප තභි 

න්ඹල්රභ ය පශ ප.  

ඒ බක්ශොභ ය පශ ප භව ජනඹහශේ මුදල්ලි ප. වළභ දහභ 

භව ජනඹහ ශේහශේ ඵය යවශන, උසහශන  නිේ දිදී 

ඉ පන ගිශඹොත් ශේ යට දහත් ශොඩ  පන ඵළවළ. භභ  

අවශන හිටිඹහ යුේධඹ ළන ථහ යනහ. අවුරුදු 30ක් ඳළළති 

යුේධඹ,  ඹහඳනඹට කිට්ටු; භ පනහයභට, ේනිඹහට කිට්ටුශ ප 

හිටපු භවජන නිශඹෝජිතශඹක් වළටිඹට භභ ශවොට   ශත්රුේ 

අයශන තිශඵනහ. එදහ යුේධඹ නිහ අඳට ඳහය ඹ පන ඵළරු, 

භ ඹ පන ඵළරු, භනුයශඹකුට ගිහි ප කුඹුශර් උදළල්රක් 

උසරහ භඩ ටික් ශොටහ  පන ඵළරු, පුයහ  පන ඵළරු, 

ශොඹේ ටි ඳහ  පන ඵළරු හිටිශේ. තුක්කු අයත්තු වමුදහ 

නළත්නේ ග්රහභහයක්ශඹෝ දභ පන ඕනෆ ශොඹේ ටි ඳහ  පන. 

එශවභ තිබුණු යටක් ශේ. එශවභ තිබුණු ප්රශේල අශක ප්රශේල. අද 

ශොවි ජනතහ නිදළල්ශල් යදය ේශටොලුලි ප ශතොය 

බවු පශේ ශොවිතළ ප ඵත් යරහ ශවො ආදහඹේ  පනහ.  

භහ නිශඹෝජනඹ යන භශේ ඵටහිය අනුයහධපුය ආනශේ  

දළඩි ්රසතහදඹට රක් තිබුණු භවවිරච්චිඹ ප්රශේලශේ ශභය 

ළඩිභ ආදහඹභක් ත්ශත් ට්ටක්හලි ප. ඒ ශරහශේ එ 

ට්ටක්හ ශඩිඹට රුපිඹල් 500-600 හශේ මිරක් ආහ. 

ශොවිතළ ප යන ශොවිශඹෝ දළ ප නිදවශේ ඒ ටයුතු යනහ. 

ඒහ ශනොදළන ශොශම ඉශන,  ශොශඹි ප පිටට ඹ පශ ප නළතු 

භට ඹ පශ ප නළතු භවරු ශොවිතළ ප ළන ථහ යනහ. 

ඒහ භභ ශවොට අවශන හිටිඹහ. භවරු කිේහ, පුීචි ඵණ්ඩරහ, 

ටිකිරි ඵණ්ඩරහ, කිරි ඵණ්ඩරහ, ශභොශවොභඩ්රහ, ඉහක්රහ, 

මුරුශේසුරහ, ශතොණ්ඩභ පරහ  බක්ශොභ විනහල ශනහ කිඹහ. 

ශොවිතළ ප යන න්ඹලුභ ශදනහ ශොඩ ආශේ භහි පද යහජඳක් 

ජනහධිඳතිතුභහ නිහ කිඹන එ ශේ අසථහශේදී භභ නිර්බඹ 

ප්රහල යනහ. ඒ අපි ශවොට ශත්රුේ අයශන ඉ පශ ප. අද 

ශොවිශඹෝ කින් ශශනක් ජනහධිඳතිතුභහට ශදොස කිඹ පශ ප 

නළවළ. ශදොස කිඹ පශ ප ශභතළනට ඇවිත් ඉ පන නිශඹෝජිත පිරි 

විතයි. ශේ ශොල්ශරෝ ඡ පදඹට ගිඹහභ ශොවිශඹෝ ශත්රුේ 

 පනහ. අශක අනුයහධපුය දිසත්රික්ශේ ඡ පදඹ තිඹරහ භහ 

ණනි. දළක්හ ශ ප ඡ පදශේදී යපු ශේ? ශභොනහද 

ශනොශශේ? ශඳොශශො පනරු, අනුයහධපුය දිසත්රික් ශද අල්රහ 

ශන නිඹුඹත් එක් මිනිසසු භළශයනහ,  පන නළවළ කිඹරහ 

ශනොශඹකුත් ශේල් කිේහ. ශඳශඳහළි අයශන ගිඹහ. එ 

මිනිශවක් ඡ පද ශනොදී හිටිඹහද? අපිට ගිඹ තහට ඩහ ශේ 

තහශේ ඡ පද වේඵ වුණහ. අනුයහධපුය ඳශහත් බහශේ ආනඹකුත් 

ළඩිශඹ ප වේඵ වුණහ.  ජනතහ ජනහධිඳතිතුභහ ප්රතික්ශේඳ ය 

තිශඵනහද? ආණ්ඩු ප්රතික්ශේඳ ය තිශඵනහද? අශක  ළඩි 

පිරික් ඉ පශ ප ශොවි ජනතහ.  

යජශේ ශේඹ ප ළන වළභ ශදනහභ ථහ යනහ, භභ 

අවශන හිටිඹහ. ඇත්ත. යජශේ ශේඹහ ශේඹ විතයි 

ය පශ ප. නමුත් ශේ යශට් වළට රක්ඹක් ශොවි ජනතහ 

ඉ පනහ. දවතු ප රක්ඹක් දව වතය රක්ඹක් අතය ප්රභහණඹක් 

තභි යජශේ ශේ ශඹෝ ඉ පශ ප. ඒ අඹට වන ර පන ඕනෆ. 

ඒ අඹට වන ර පන ශොවි ජනතහ තභි වළභ ශරහශේභ 

ශේ යශට් ආර්ථිඹ ශොඩ  පශ ප. බවු ප නළත්නේ අපිට 

දහත් ශේ යශට් ළටුක ශනහ තිඹහ, යට ශොඩ  පනහ 

තිඹහ අපි බක්ශොටභ නිේභ නිේ භළ ශය පනි ශ පශ ප. අශක 

ශභොහිදී ප ශඵේ භළතිතුභහ කිඹපු ගීතඹක් තිශඵනහ, "ශොවිඹහ ශේ 

යට ඵරඹ" කිඹහ. "ශොවිඹහ ශේ යට ඵරඹ" තුළි ප තභි අශක 

යට ශොඩ නුහ ශන එ පශ ප. අපි වළභ ශදනහටභ අශක ආර්ථිඹ 

නිට ශන ඹ පන පුළු ප තත්ත්ඹක් ඇති ය පශ ප ශොවි 

ජනතහ. අශක එශලු ටි වදරහ ශද පශ ප, වී ටි නිසඳහදනඹ 

ය ශද පශ ප ශොවි ජනතහ. කුයක් ප ටි, මිරිස ටි අඵ ටි 

නිසඳහදනඹ ය පශ ප ශොවි ජනතහ.  ඒ නිහ ශේහ ළඩිපුය 

නිසඳහදනඹ ය පන තභි ශේ ආණ්ඩුශ ප ශොවි ජනතහට 

වනඹ ශද පශ ප. 

අද ශෞය ළන, අධයහඳනඹ ළන ථහ ශහ. භභ ශේ 
උත්තරීතය බහශේ ප්රහල ය පන ළභළතිි, අශක ආර්ථි 
ීර්ධන අභහතය රු ඵළන්ල් යහජඳක් භළතිතුභහ ගිඹ අවුරුේශේ 
අඳට දීපු මුදල්ලි ප අධයහඳනඹ වහ විතයක් යන රද ශඹදවීේ 
ළන.  භභ උදහවයණඹක් ශර ශභඹ  කිඹනහ. ශනොච්චිඹහභ 
විදයහදර්ල භවහ විදයහරශේ විතයක් ශභි 2800 ණනක් ඉ පනහ. 
ඒ අඹට ඹ පන වරිඹට ළන්කිළිඹක් ළන්කිළිඹක් තිබුශණ් නළවළ. 
භභ ඒ දවහ රුපිඹල් රක් 33 මුදරක්  ශ ප ය දීරහ ඒ ශභි 
බක්ශොටභ ඒ ටයුත්ත ය  පන පුළු ප අසථහ රහ 
දු පනහ.  

මරහනහරඪ රු භ පත්රීතුභනි, ඒ හශේභ ශනොච්චිඹහභ 
ප්රහශේීලඹ ශල්ේ ශොට්යහශේ විතයක් ඳහල් 24ක් තිබුණහ. 
ඳහල් 24ටභ අලය යන ඳවසුේ ළරසුහ.  ඒ හශේභ 
ශෞය භධයසථහන වතක් වහ ඳවසුේ ළඳයුහ. අේභරහ දරු 
ඳළටවු උසහශන හඹනරට ගිහි ප ස ඹට අේශේ හිට ශන 
හිටිශේ. භවය අඹට හඩි ශ පන පුටුක් තිබුශණ් නළවළ. ඵඵහරහ 
වේඵ ශ පන ඉ පන අේභරහ ඒත් ඒ තත්ත්ශේ හිටිශේ. නමුත් 
අපි රුපිඹල් රක් 30ක්, 35ක්, 40ක් විඹදේ යරහ ග්රහමීඹ ශෞය 
භධයසථහන වදරහ අද ශේ අේභරහට ගිහි ප ශවොට පුටුක් 

තිඹහශන හඩි ශරහ න්විලි ප වපු fan දළම වරඹක් ඹට 
ඉශන තභ පශේ ටයුත්ත ය  පන පුළු ප අසථහක් 
රහ දී තිශඵනහ. ඒ නිහ භභ කිඹ පශ ප ශේහ ශොඹහ ඵරහ 
ථහ ය පන ඕනෆ කිඹන එි.  
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භහර් ඳේධතිඹ ේඵ පධශඹ ප ථහ යනහ නේ අශක 

අනුයහධපුය දිසත්රික්ඹ නිමු.  ශොශඹි ප ඹන භවය උස 

නිරධහරි ප අඳට ශභශවදි වමු වුණහභ  භවය අඹ භශේ ආනඹ 

ළන කිඹ පශ ප වරිඹට ර පඩ ප නුරි ප ඵළසහ හශේ කිඹරහ. 

එදහ ඳළඹ ණ ප ශල්ර ළටි ළීම, දුවිලි හ ඳහයර ගිඹ අඹ 

අද මිනිත්තු දවශඹ ප ඳව ශශොශ ප ඒ අලය තළ පරට  ඹනහ. 

දළ ප බක්ශොභ ඳහයල් carpet  යරහ වරි සහශන ඹනහ. 

දළනුත් වදනහ.  පුත්තරභ - ත්රිකුණහභර ඳහය  අනුයහධපුයඹට 

එනල් වදරහ ඉය ශරහ දළ ප ශවොශයොේඳතහන කිට්ටුට ඹනහ.  

ඳහශදනිඹ ඳහය අනුයහධපුයඹ දක්හ දළ ප අ ප ය තිශඵනහ.  

අනුයහධපුයශේ ඉරහ ඹහඳනඹ දක්හ ඹන ඳහශර් ව නුය  ඉරහ  

ඹන A-9 road එශක් ළඩ දළ ප අ ප ය ශන ඹනහ. ශේ 

විධිඹට භහර් ඳේධති දියුණු ය පන ය පන තභි යටක් දියුණු 

ය පන පුළු ප ශ පශ ප.    

භවහභහර් නිශඹෝජය ඇභති ලශඹ ප න්ටි හරශේදී ශදතු ප 
තහක් භභ භළශල්න්ඹහට ගිඹහ. භභ දළක්හ භව ශඳොශශො ඹටි ප 
භහර් වදහ ශන ඹනහ. හ පතහ ප තභි ළඩි පිරික්භ    
ඉීජිශ පරු ප වළටිඹට ටයුතු ශශේ. ඉති ප අශක යටත් ඒ හශේ 
දියුණු යටක් ඵට ඳත් ය පන තභි අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ ශේ 
තයේ උත්හවඹක්  පශ ප. එතුභහශේ හර සීභහශේදි එතුභහ  
යන ටයුතුලි ප ජනතහට ඹවඳතක් ශනහ; ශේ 
භනුසඹහට ඹවඳතක් ශනහ. ඒ නිහ පුීචි ඵණ්ඩරහට, ටිකිරි 
ඵණ්ඩරහට, ශභොශවොභඩ්රහට, ඉහක්රහට, යගුනහද පරහට ඹ පන 
තභි   අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ ශේ ඳහයල් වද පශ ප. ශේ මුළු 
යටභ එට එතු යන ළඩ පිළිශශක් තභි ශේ ක්රිඹහත්භ 
ය ශන ඹ පශ ප.  විරුේධ ඳහර්ලසශේ ඉශන  ශනොශඹකුත් 
ශේල් ථහ  ශහට එළිඹට ගිඹහභ බක්ශොභ අභත යරහ 
යට අත දභහ  පනහ. එළිඹට ගිඹහභ අපි ඒහ දකිනහ.  ශේ 
යජඹට ශනොශඹකුත් ශ ෝදනහ යන, ජනහධිඳතිතුභහට ශනොශඹකුත් 
ශ ෝදනහ යන ථහ විතයක් ශේ ඇතුශශේදි යනහඹ කිඹන 
එ තභි අපි දකි පශ ප.  

අද විරුේධ ඳහර්ලසශේ න්ටින තමු පනහ පශේරහත් ශේ  ඳළත්ශත්  

හිටිඹහ.  අවුරුදු ශදක්, ශද වභහයක් අපි එක්ත් ජහති 

ඳක්ඹත් එක් ළඩ ශහ. ඒ හරශේ අශක ඳහයල්රට ළලි 

ඇටඹක්  දභහ  පන  ඵළරි  වුණහ.  [ඵහධහ කිරීභක්]  බඹ ඉ පශ පත් 

අපිත් එක් හිටපු අඹ තභි. අශක රු  නවි ප දිහනහඹ 

ඇභතිතුභහත් ථහ ශහ. ඒ හරශේ අඳට ඳහයට ළලි ඇටඹක් 

දභහ  පන තයේ ශඹෝජනහක්ත් ය පන ඵළවළ. භට භති, 

ත පතිරිභශල් භහර්ඹ ළන. එක්ත් ජහති ඳක් ආණ්ඩු 

දිනුහඹ කිඹහ ඒ නහඹ  වහමුදුරුශෝ  වඹන්ඹ  නභක් ඩේභරහ  

ත පතිරිභශල් ර උඩ  ළහි පිරිතක් කිඹ පන රෆසති ශහ.   

 

මූළවනළරූඪ ම්දත්රීුරමළ 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 
රු නිශඹෝජය අභතිතුභනි, බඵතුභහට නිඹමිත හරඹ 

අහනි.  

 

ගු ඩබ්ලි .බී. කකනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு டதறள்த்.தற. க்கரக்க)  

(The Hon. W.B.  Ekanayake) 

මරහනහරඪ රු  භ පත්රීතුභනි,  භට තත්ඳයඹක් ශද පන.  

දහඹශඹෝ දවස ණනක් එනහ,  ඒ අඹට ඹ පන  එ පන  වරිඹට 

භහර්ඹක්  නළවළ, ඒ  නිහ ඒ භහර්ඹ motorable යරහ ශද පනඹ  

කිඹහ අපි එදහ කිේහ. තිරක් භහයඳන ඇභතිතුභහ තභි  එදහ 

භවහභහර් විඹඹ බහය හිටිශේ. එතුභහශේ හභයඹට ගිහි ප ථහ 

ශහභ කිේහ, ඒ එතුභහශේ රළිසතුට ඇතුශත් ශරහ නළවළ 

කිඹරහ. භභි, ත පතිරිභශල් නහඹ වහමුදුරුශොි, හිටපු ශජයසය 

නිශඹෝජය ශඳොලිසඳතියඹකු ව  හමිණී  ය පශදනිඹ භවතහි 

ගිහි ප තභි ථහ ශශේ. නමුත් අද භභ  ශඵොශවොභ තුටි ප 

කිඹනහ, භභ  භවහභහර්  නිශඹෝජය ඇභති වළටිඹට  

ජනහධිඳතිතුභහ එක්  ථහ යරහ, අබහප්රහකත  ශජඹයහේ 

ප්රනහ පදුපුල්ශල් ඇභතිතුභහත් එක්  ගිහි ප අපි ඒ ඳහයල් වදහ 

තිශඵනහඹ කිඹහ. අද  විරච්චිශේ ඉ ප ත පතිරිභශල් දක්හ, 

ත පතිරිභශල් ඉරහ භ පනහයභ දක්හ   ඹ පන ශෝටි 19ක් විඹදේ 

යරහ ඳහයක් වදරහ, ඒ මුළු ඳහයභ හඳට් යරහ තිශඵනහ.    

භට ශේ අසථහ රඵහ දීභ ේඵ පධශඹ ප  ශඵොශවොභත්භ 

සතුති පත ශමි ප අතිරු ජනහධිඳතිතුභහට ශේ යට ශන ඹ පන 

දිශන ප  දිනභ ලක්තිඹ, ෛධර්ඹඹ රළශේහි ප්රහර්ථනහ  යමි ප, 

මි ප ඉදිරිඹටත් එතුභහ අහිී ජනතහශේ නහඹත්ඹට   ඳත් 

ශේහි ප්රහර්ථනහ යමි ප භභ නිවඬ ශනහ. ශඵොශවොභ සතුතිි.  

 

[අ.බහ. 4.13] 

 
ගු නරජිනනෝල්ඩ් කුනර් මශතළ (සුළු අඳනයන නභෝග 

ප්රලර්ධන අමළතයුරමළ) 
(ரண்தைறகு தஜறரணரல்ட் குர - சறத ற்தறப் தறர்கள் 

ஊக்குறப்தை அகச்சர்) 

(The Hon. Reginold Cooray -Minister of Minor Export Crop 

Promotion) 

මරහනහරඪ රු භ පත්රීතුභනි, ශභභ අඹ ළඹ  පිළිඵ 

අදවස ප්රහල කිරීභට අසථහ රළවරභ පිළිඵ භභ ඉතහභත් 

තුටට  ඳත් ශනහ. ශේ අඹ ළඹ, දුකඳත් අයණ අහිී 

ජනතහ අභත ය දභහ ධනඳති පශේ ඳළත්ත ත්තු අඹ ළඹක් 

ඵට විරුේධ ඳහර්ලසඹ   පුන  පුනහ  අඳ ශත තර් ව විශේ න 

ඉදිරිඳත් ශහ. ශේ අඹ ළඹ එළනි අඹ ළඹක් වළටිඹට රකුණු 

කිරීභට, රකුණු කිරීභට බවු ප  අති විලහර උත්හවඹක් දළරුහ. 

එශේ ය පශ ප ශේ රීහ ඉතිවහඹ පුයහභ ධශ පලසය ඳ පතිඹ වහ 

ධනඳති ඳ පතිඹ බවු පශේ වුභනහ ප ශනුශ ප ට ප ළදුණු 

ඉතිවහඹක් ඇති, අද ඒ ඉතිවහශේ  උරුභඹ ය පි පනහ ශන 

ඹන, ශේීලඹත්ඹ ශනුට නිතයභ ඳයළති පිටසතය ශරෝඹ  

ශද ඵරහ ශන ශේ යට ීර්ධනඹ ය පනට ළරසුේ වදන 

ඳක්ඹක්  වින් ප ඵ  භභ ශේ අසථහශේදී න්හිඳත්  ය පන 

ළභළතිි.  

ශේ ශරෝශේත්, ශේ යශට්ත් ආර්ථි ීර්ධනඹ  

ේඵ පධශඹ ප අනුභනඹ ශ යුතු රභශේදඹ පිළිඵ  

ශේලඳහරනි ලශඹ ප,   ආර්ථි ලශඹ ප විවිධ භතිභතහ පතය 

ඳළතුණහ; ඒ පිළිඵ භවහ හද විහද ඳළතුණහ.  ඒ හශේභ අශක 

යශට් අවුරුදු  ඳශව ප ඳවට ශේලඳහරන ඳක් ඵරඹට  ඳත් න  

විට ඒ අයමුණු වහ ඹ පන උත්හව ශ ඵ අපි ද පනහ.  

එක්ත් ජහති ඳක්ඹ ඵරඹට ඳත් වුණ වළභ අසථහදීභ කින්දු 

ඵළඳීභකි ප හිය කිරීභකි ප ශතොය ඉල්ලුභ ළඳයුභට අනු රින් ශේ 

නිදවශේ වළන්ශයන ආර්ථිඹක් ළන විලසහ ශහ.  ඒ නිහ  

තභත් විිත ආර්ථිශේ උරුභඹ උසුරහ ශන ඹන අඹ 

වළටිඹටි අඳ බවු ප  වඳු ප පශ ප.   

මරහනහරඪ රු භ පත්රීතුභනි, ඒ හශේභ ශ්රී රීහ නිදවස 

ඳක්ඹ ඇතුළු හභ ඵරශේ ශේ යශට් ඵරඹට ඳත් වුණ වළභ 

අසථහදීභ ඩහත් භධයත ව, ඒ හශේභ ඹේ ඳහරනඹට වසු 

යපු ආර්ථි රභ අනුභනඹ ශහ. එභ ඳක් ශේ යශට් 

තළශශන, ශඳශශන, ඳෆශන, පීඩිත, අයණ, අහිී, දුගී 

මිනිසු පට අිතිහන්ේ වහ වනහධහය දී ශේ ඉතිවහඹක් ඇති 

ඳක් ඵ තමු පනහ පශේරහ ශොි වුරුත් ද පනහ හයණඹක්. 

එ ඳළත්තකි ප ධශ පසයඹත්, අශනක් ඳළත්ශත ප භහජහදඹත් 
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ඳහර්ලිශේ පතු 

කිඹන ශේ ප්රතිඳත්ති ශද වළපි වළපී භ ප යන ශොට ශේ අඹ 

ළඹ ශල්නර පිටු ඳසශේ තිබුශණ් එහි ඳසු බිභි. එක්තයහ 

හනුදී හභ ඵරශේ -ප්රතිීලලි ඵරශේ- විලසහ 

ශරුහ, යජශේ භධයත ඳහරනඹ යජඹ  පත කිරීභ, යජශේ 

ආර්ථිත්ඹට නහඹත්ඹ දීභ ඉතහභත් ප්රඥයනහ ශෝ යි, භවජන 

හිතහදීි, සුඵහදිි කිඹරහ. ශනොශඹකුත් ආඹතන යජඹ  පත 

කිරීශභ ප ඒ ශඳොදු ශේඳශට අිති ශනහඹ, ඒ භවජනතහ 

 පත ශනහඹ, භවජනතහට ඹවඳතක් ශනහඹ කිේත් 

අහනශේදී  නිරධහරිහදඹ, දණඹ, ී හ වහ ඳහඩු තුළි ප එඹ 

ශශය වුණහ. ශේ ශොි තයේ අ පතඹට ගිඹහද කිඹරහ 

කිේශොත් ප්රධහන ීසථහ විතයක් ශනොශි, ශේ යශට් භයදහශ ප 

බුවහරි ශවෝටරඹත් ජනතහ  පත යරහ තභි අහන ශශේ. ඒ 

ආඹතන යශට් ආර්ථිඹට ශභොන තයේ ළදත්ද කිඹන එ 

ශනොශි ඵළලුශේ. ඒත් යහජ  පත ශහ; ජනතහ  පත 

ශහ.  

නමුත් යජ ඹ  පත කිරීශභ ප භහජහදඹ උදහ ශ පශ ප 

නළති ඵ, භහනහත්භතහ රළශඵ පශ ප නළති ඵ ඉතහ ශවොට 

ඳළවළදිලි ශ පන ඳට ප ත්තහ. ඒ ශනුට අහර්ඹක්භතහ, 

දණඹ, නිරධහරිහදඹ භතු වුණහ. ඒට ශවේතු වුශණ් ශභඹි. යට 

භහජහදඹ ඇති ශ පන ඕනෆ, ඒ යශට් ඇති න විකරඹ 

ප්රතිපරඹක් වළටිඹටි; භවජනඹහශේ නළඟිීමභක් වළටිඹටි. 

ඳහර්ලිශේ පතුශේ ඳනන අණඳනත්ලි ප,  රශල්ලි ප ව 

නීතිරීතිලි ප  යටට භහජහදඹ ශශන පන ඵළවළ. භහජහදඹ 

ශොඩ නළ ශු පන ඕනෆ ජනතහ චි පතනඹ, ජනතහ නළඟිීමභ වහ 

ජනතහ අයරඹ ප්රතිපරඹක් වළටිඹටි. ඒ නිහ වළභ ශේභ 

භධයත කිරීශේ ළරැේද අපි අත් දුටුහ. "ඒ භහජහදඹක් 

ශනොශි, භහජ දඹක්" කිඹන ට ප ඳහයඹ එදහ එක්ත් ජහති 

ඳක්ඹ වින් ප ඉදිරිඳත් යනු රළබුහ. ඒ ඳළත සශත ප අ පතඹට 

ගිහිල්රහ අශනක් ඳළත්තට ශඳයළුණහ. ශඳයළුණහභ ඊ ශුට 

ල්ඳනහ ශහ, ක්ඩ ඩරහ දළේභහ හ ශේ න්ඹලු ශේ විිත 

ආර්ථිඹට ශදෝශර් ඹ පන අත වළයරහ දළමීභ තභි යශට් ආර්ථි 

ීර්ධනඹට ඇති ශවොභ ක්රිඹහ භහර්ඹ කිඹරහ. ඒ අපි දළක්හ. 

ශනර, ඳළල්ත්ත සීනි ර්භහ පතලහරහරට ශභොද වුශණ්? 

ශේ යශට් ශත් තුරට, යඵර් තුරට ශභොද වුශණ්? ධශ පසය 

ඳ පතිශේ හිමිරු පට ත තත් ය උයහ ඵර පන, රහබ 

සයහශන  පන ඉඩ දු පනහ. කින්භ ප්රතිඳත්තිඹක් නළති 

අසථහහදීත්ඹට භ ප යරහ ඒ ේපර්ණ ශේල් ඇද ශන 

ළශට පන ඳට ප ත්තහ. ශේ නිහ ශේ යශට් ජනතහ ශවොඳි ප 

ශත්රුේ අයශන තිශඵනහ, අත්දුටුි, තයි, ප්රතයක්ි ශේ 

යට ීර්ධනඹ ය පන පුළු ප  පශ ප අ පතඹට භ ප 

කිරීශභ ප ශනො භළදිවත් ප්රතිඳත්තිඹකි ප ඵ; ශනත්  නලි ප 

කිඹනහ නේ මිශ්ර ආර්ථිඹකි ප ඵ.  

ඳසු ගිඹ ශ්රී රීහ නිදවස ඳක් ආණ්ඩු හරශේ ප්රතිඳත්තිඹක් 

වළටිඹට ඉදිරිඳත් ශරුහ, ධනහදශේ හර්ඹක්භතහත්, 

භහජහදශේ භහනුිකත්ඹත් එතු ය ත්තු අඹ ළඹක් වහ 

ඳරිඳහරනඹක්, ආණ්ඩුරභඹක් ශේ යටට අලයි කිඹරහ. ඒ 

භතහදඹ ශේ යටට ඉදිරිඳත් වුශණ් අ පන ඒ ආහයඹටි. ඒ නිහ 

ශේ යටට අද අපි ශශනන ප්රතිඳත්ති දිවහ ඵරපුහභ ඒ 

ප්රතිඳත්තිර ේමිශ්රණඹක් තිශඵනහ; මිශ්රණඹක් තිශඵනහ. 

ශභහි ධනහදී රක්ණත් තිශඵනහ, ඒ හශේභ භහජහදී 

රක්ණත් තිශඵනහ. ධනහදී රක්ණ ටික් දළක් භ ප එ 

ඳළත්ත අඹ කිඹනහ, බ පන ධනඳති රභඹට රහ ශන ඹනහඹ 

කිඹරහ. භධයත යන ශඳොඩි නීතිඹක්, රීතිඹක්, ේභතඹක් 

ශනහපු භ ප කිඹනහ, බ පන භධයත අත්තශනෝභති 

නිරධහරිහදී රභඹට ඹ පන ඹනහ කිඹරහ. අශක යටට අලය 

 පශ ප ශේ ශදභ අලය ආහයඹට සුීශඹෝගී මිශ්රණඹ ය 

ළනීභක්. ඒ නිහ තභි "භහි පද චි පතන" ප්රතිඳත්ති ප්රහලනඹ 

ඹටශත් අඳට පුළු ප වී තිශඵ පශ ප ශේආර් ආයේබ යපු විිත 

ආර්ථිඹ යශට් ීර්ධනඹට අදහශ න ඳරිදි ඹේ කින් 

ඳරිඳහරනඹට, ශභනහයණඹට වසු ය ශන ටයුතු 

ය පන.  

අශක ජනහධිඳතිතුභහ ඵරඹට ඳත් වුණහට ඳසශේ නළත 
තහක් කින්භ යහජය ශේඳශක් ශඳෞේලීයණඹ ශශේ නළවළ. ඒ 
විතයක් ශනොශි. ඒ ෆභ ආඹතනඹක්භ රහබ පිට රහබ රඵ පන 
පුළු ප න විධිඹට ස යශන ඉසයවට ශන ඹ පන 
පුළු ප වුණහඹ කිඹන එත් අපි ශේ අසථහශේදී කිඹ පන ඕනෆ. 
කින්භ ශශනකුට කිඹ පන ඵළවළ, ධනහදඹ වහ භහජහදඹ 
ශොි තයේ ප්රභහණඹට මිශ්ර ශ යුතු දළි කිඹරහ. ඒ වහ අඳට 
ස්රඹක් ශද පනට පුළු පභක් නළවළ.  

ඒ යශට් තිශඵ පනහ ව   සුවිශලේ  තත්ත්ඹ ප අනු ගුණහී 
ඒ යහීල ය ළනීභ, ලිහිල් ය ළනීභ,  භධයත ය ළනීභ 
ආදිඹ ශ යුතු තිශඵනහ.  භහි පද චි පතනඹ ඹටශත් ඉදිරිඳත් 
ය  තිශඵන ශේ අඹ ළඹ ශල්නඹ අඳ දකි පශ ප ශේ  
ේමිශ්රණශේ ප්රතිපරඹක් වළටිඹටි. ශොවිඹහට වන ශදනශොට, 
ශඳොශවොය වනහධහයඹ ශදනශොට, භිේධි වනහධහයඹ  
ශදනශොට,  විශ්රහභ ළටුක ළඩි යනශොට භවය  අඹ අව පන 
පුළු ප, ශොශව පද ශේහ ශද පශ ප, ශොශව පද ශේ ල්ලි 
කිඹහ. 

මරහනහරඪ රු භ පත්රීතුභනි, ශේ යශට් උඳහධිධහරි ප  
වතළිස ශදදහවට අශක  ආණ්ඩු  යක්හල්  දු පනහ.  ඒ හශේභ 
ශේ ය  දවවතය දහශව ප  ඳට ප ත් උඳහධිධහරි ප ට රැකිඹහ දීශේ 
ළඩ පිළිශශ වළට දහව  දක්හ ළඩි ය පනට  පුළු ප වුණහ.  
යහජය අීලශේ  ශේ ීයහ  රක් 6ට-7ට  ළඩි 
ය පනට පුළු ප වුණහ. ශේහ  ළඩි යනශොට බ පන ශභොනහ 
වරි කිඹහවි. එභ නිහ විශේ නඹ යන අඹට  භතුපිටි ප අය ශන 
ඒ ශරහශේ යඹ, ඒ ශරහශේ වි පදනඹ  වහ  රසන 
වි හයඹක් ය පනට පුළු පභ  රළශේවි. නමුත් ය භක් ඇති 
ආණ්ඩු ඳක්ඹට එශේ ක්රිඹහ ය පනට පුළු ප  පශ ප නළවළ. 
එභ නිහ ශේ යශට් ආශඹෝජඹ ප යකි පනටත් ඕනෆ; ශ්රභඹ 
ඳඹන ේරු ජනතහ  යකි පනටත්  ඕනෆ. ශේ ශදශ ප එක්  
විනහල කිරීශභ ප  කින් විශට ආණ්ඩුටත්,  යජඹටත්, 
ශේලඹටත් ඉසයවට ඹ පනට ඵළවළ.   

මරහනහරඪ රු භ පත්රීතුභනි, ධනඹ හිමි අඹ -ධනඳති  
ඳ පතිඹ-  ආශඹෝජඹ ප  වළටිඹට ටයුතු  ශනොයනතහක් ල්  
ශ්රමිඹ පට ීවත් වීශේ රභඹක් නළති ශනහ.  ශ්රමිඹ ප නළති  
ආශඹෝජඹ පට තභ පශේ  කින්භ යහඳහයඹක්  ඳත්හ ශන 
ඹ පනට  පුළු පභක් නළවළ. ශේ නිහ ශේ ශද අතය  තුලිතඹ 
ආයක්හ ය පනට පුළු ප න විධිඹට  සුීශඹෝඹක් වළටිඹට  
ශදඳළත්තභ දිවහ ඵරහ ළස භඵය අඹ ළඹ ශල්නඹක් 
වළටිඹටි අඳ  ශේ  අඹ ළඹ ශල්නඹ දකි පශ ප. ශොි තයේ 
භඵය වුණත් ශභහි එක්තයහ  ප්රභහණඹක් අඩු  ළඩි  පනට  ඕනෆ.  
ඳණවට ඳණව ය පනට පුළු පභක් නළවළ. එක්තයහ 
අථහදී  ශ්රමිි පට,  දුක් විඳින ජනතහට දිළිඳු  වනහධහය  
ශදන ශොට  භහජ ප්රතිඹ ඳළත්ශත ප ශඵොශවොභ  ඉසයවට 
භ ප යනහ. නමුත්  ීර්ධනඹ ඳළත්ශත ප, ආශඹෝජඹ පශේ 
ඳළත්ශත ප, ආර්ථි ර්ධනඹ  ඳළත්ශත ප  ඳසු   ඵන්නහ.  එභ 
නිහි ශේ යට වනහධහය ශදන යටක් වළටිඹට  වඳු පනු 
රඵ පශ ප.  නිඹී වන,  ී තුය වන,  දිළිඳු වන, 
ශනොමිරශේ අධයහඳනඹ, ශනොමිරශේ  නිර ඇඳුේ,  ශනොමිරශේ 
ඳහල් ශඳොත්,  භවශඳොශ ශියත්,  විලසවිදයහරඹ දක්හ 
ශනොමිරශේ  ඉශන ළනීභ ඹන ශේහ  ශභොන යටත් තිශඵන 
ශේල් ශනොශි.  ශේහ අශක යශට් ජනතහශේ සු විවයණඹ 
වහ, බවු ප  ළනන්භ වහ,  බවු ප  සුඳත් කිරීභ වහ ත්  
භහන හිතහදී පිඹයල්  ඵ ඇත්ත.    
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මරහනහරඪ රු භ පත්රීතුභනි, නමුත් ශේ භහන හිතහදී  

පිඹයලි ප ඳභණක් ආර්ථි ීර්ධනඹ ඉදිරිඹට ශනඹ පනට   

පුළු පභක් නළවළ. එශේ නේ ඒ ආර්ථි නයහඹඹ ප භු  

ඒහඵේධ වී ටයුතු ය පනට  ඕනෆ. එශේ නේ ආශඹෝජඹ ප 

ලක්තිභත් කිරීශේ  ළඩ පිළිශශකුත් යටට තිශඵ පනට ඕනෆ.  ඵදු 

වන ශද පනට ඕනෆ. ආ ශඹෝජඹ ප ළ පනට ඕනෆ. ඒහට 

අලය නිදවස කිරීේ  ටයුතු ය පනට ඕනෆ. ඒහත් එක් තභි 

ශේ අඹ ළඹ ශල්නඹ ඉදිරිඳත් ශරහ තිශඵ පශ ප. ඒ  නිහ  භභ 

ඳළවළදිලි ශේ හයණඹ කිඹ පනට   ඕනෆ.  

ශේ යජඹ භහි පද චි පතනඹ  ඹටශත් ශේීලඹ  නිසඳහදඹි පට 

අත ශදන, ිිකර්භඹට ලක්තිඹ  ශදන, ඒහ වහ පිට යටල් 

භු තය ය පනට  අලය ඵදු   ඳනන,  ඒ හශේභ  අශක 

යශට්   ශොවිඹහ  ආයක්හ  ය පනට අලය ඵදු වන  ව නීතිරීති   

අනුභනඹ යන  යජඹක්  ඵ තමු පනහ පශේරහ ඉතහ ඳළවළදිලි 

ද පනහ.  

මරහනහරඪ රු භ පත්රීතුභනි, ඒ දසර තුය ශඵෝතරඹක් 

රුපිඹල් 50ි. කිරි ශඵෝතරඹක් රුපිඹල් 10ි; 15ි. ඒ කිඹ පශ ප,  

කිරි ශඵෝතරඹක් තුය ශඵෝතරඹ ණනටත්  විකුණහ  පනට  

ඵළරි වුණ යශට්  අද භහි පද චි පතනඹ  ඹටශත් කිරි ශඵෝතරඹ 

රුපිඹල් 60ට  නිඹභ ය, අඩු  ණශ ප තුය ශඵෝතරඹට 

ළඩිශඹ ප රුපිඹල් 5ක්ත් ශොවිඹහට රඵහ  පනට පුළු ප  ශන  

ලක්තිඹක් රළවර තිශඵනහ. වයකු ප  ශන ඒභ අඩු  පනට 

පුළු ප. වයකු ප ශ ප පනට ශේ ආණ්ඩු තී පදු ය තිශඵනහ.  

ඒට අලය පිඹය  පනහ. නමුත්  ඒට අලය මරය 

ප්රතිඳත්ති ව දර්ල නිඹහභනඹ ය පනට අඹ ළඹ ශල්නඹකි ප  

ටයුතු ශ යුතු තිශඵනහ.   

මරහනහරඪ රු භ පත්රීතුභනි, අශක ිිකර්භ ඇභතිතුභහ 

දළ ප ශබෝඹ ප කිහිඳඹකි ප ශේ යට සඹීශඳෝිකත කිරීභට අලය  

ටයුතු ය ශන ඹනහ.  අඳ  වළභ දහභ කිේශේ, පුීචි හ රශේ    

ය නහ ලිේශේ, ඳළයකුේ යුඹක් නළත උදහ ය පශ ප දහද, ඵත  

බුරති ප අඳ සඹීශඳෝිකත  පශ ප දහද කිඹහි. අද අඳ වලි ප 

සඹීශඳෝිකතබහඹ රඵහ ශන තිශඵනහ. ඒ සඹීශඳෝිකත බහඹ 

රඵහ ත්ශත් ශභොන ළඩ පිළිශශශ ප ද? රුපිඹල් 350ට 

ශඳොශවොය දීභ ඒ ඹන භශ ප  ඉතහභත්භ තීයණහත්භ හධඹක්.   

දළ ප ථහ ය පශ ප,  ඒ රුපිඹල් 350 ශඳො ශවොය වනහධහයඹ 

රුපිඹල් ඳ පන්ඹඹ යපු එ ළනි. නමුත් බවු ප ථහ ය පශ ප 

නළවළ, ඒ භුභ වීර නිඹමිත මිර- 

 
මූළවනළරූඪ ම්දත්රීුරමළ 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 
Order, please! ශේ අසථශේදී රු නිශඹෝජය හය 

බහඳතිතුභහ මරහනඹට ඳළමිශණනහ ඇති.  

   
අනුරුල ගු නමොශළ්ද ප්රියදර්න ද සිල්ලළ මශතළ මූළවනනය්ද 

දල ක වුනය්ද, නිනයෝජය කළරක වභළඳිනුරමළ  මුළවනළරූඪ විය.      
அன் தறநகு, ரண்தைறகு  தரயரன் தறரறர்ண  சறல்ர 

அர்கள் அக்கறரசணத்றணறன்த அகனர, குலக்கபறன் தறறத் 

றசரபர் அர்கள் கனக கறத்ரர்கள்.  

Whereupon THE HON. MOHAN PRIYADARSHANA DE SILVA 

left the Chair, and MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES 

took the Chair. 

 
ගු නරජිනනෝල්ඩ් කුනර් මශතළ 
(ரண்தைறகு தஜறரணரல்ட் குர) 

(The Hon. Reginold Cooray) 

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි, රු ඹ පත 

රුණහතිර භ පත්රීතුභහ ථහ අ ප ශශේ "ආණ්ඩුට ඵදු 

යණි, ජනතහට බුදු යණි" කිඹරහ. ආණ්ඩු ඵදු  පශ ප 

කුභටද? ආණ්ඩුට ඵදු නළත්නේ ආදහඹභ එ පශ ප ශොශව පද? 

ආණ්ඩුට සර් යහජයශඹ පත්, තේතිහ පුයශඹ පත් මුදල් 

රහශන එ පශ ප නළවළ. ජනතහශේ මුදල්භ තභි ජනතහට 

නළත ආශඹෝජනඹ ය පන පුළු ප  පශ ප. ඒ නිහ ශේ ඵදු 

ආදහඹභ ළඩි ය ශන ඇත්ශත් අ ප කින්ක් වහ ශනො ශේ 
යශට් ීර්ධනඹට අලය ලක්තිඹ ශොනු ය  පනටි; ඒ 

ලක්තිඹ ළඩි දියුණු ය  පනටි.  

රු නි ශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි, එක්තයහ හරඹදී වහල් 

ශේරු ත 25ට දු පනහ. භට භති, ඩඩ්ලි ශේනහනහඹ 

භවත්තඹහශේ ආණ්ඩු හරශේ වහල් ශේරු ත 25ට ශදනහ 

කිඹරහ ශඳොශයො පදු වුණහ. එශවභ ශඳොශයො පදු ශරහ ඒ අඹ ඵරඹට 

ආහ. ඒ ආණ්ඩුටභ ත 25ට වහල් ශදන එ ළඩි ල් ය පන 

ඵළරි වුණහ. නළත වහල් මිර ඉවශ ගිඹහ. එශවනේ ශේ ප්රතිඳත්ති 

ශනළල්රහ තිශඵ පශ ප  යශට් ඹවඳත ශනුශ ප දයදර්ීල හිතරහ 

යශට් ීර්ධනඹ ශනුශ ප ශනොශි, තභ පශේ ඵරඹට ඒශේ 

අයමුණ මුදු පඳත් ය ළනීභට ඉතහභ යර ශරශවන් යඳහය 

වළටිඹට යන ශේල් විධිඹටි. ඒ අති ප ඵරන ශොට   

ජනතහ ට වනහධහය ශදන ඳළත්තත්, අනික් ඳළත්ශත ප ආශඹෝජන 

ලක්තිඹත් ශදභ එට එතු යශන අපි ඉසයවට ඹනහ.   

රු නි ශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි, අඳ ශේ යජශේ 

ආර්ථිශේ දකින විශලේ රක්ණඹක් තිශඵනහ. ඒ දසර, අඳ 

ඉශන  පන හරශේ  රීහශේ ඒ පුේර ආදහඹභ රුපිඹල් 

1,000ට හශේ භට්ටභ තිබුශණ්. දළ ප අඳ ඒ ශඩොරර් 2,500 

දක්හ ශනළත් තිශඵනහ. ඒ 4,000 දක්හ ඹන භන 

ඳේශඳෝරිඹක් වළටිඹට වඳු පහ දීරහ තිශඵනහ. අශක ඳක් ශදභ 

ළන රහ ඵරරහ බඵතුභ පරහ ශේ ළන කිඹ පන. අද අශක යශට් 

ජනතහශේ ීවන යටහ  - lifestyle එ- ඉවශ ගිහි ප තිශඵනහ. 

ශභෝසතයඹ ශනස ශරහ තිශඵනහ. යටහ ශනස ශරහ 

තිශඵනහ.  

අද දිළිඳුභ ළන කිේත්, ඒ දිළිඳුභට ප්රමිතිඹක් තිශඵනහ. 

1940 ණ පර, 1930 ණ පර න්ටි දිළි පශදකුත්, 2000 -2010 

හරශේ දිළි පශදකුත් ත්තහභ ඒ දිළි පද පශේ ප්රමිතිශේ ශනක් 

ශරහ තිශඵන ඵ ශකනහ. බවු ප ඳරිවයණඹ යන, නශඵොන, 

අඳින ඳශඳින ශේල්ර එදහට ළඩිඹ විලහර ශනක් ශරහ 

තිශඵනහ.  

අද වළභ ශදයභ mobile phone එක් තිශඵනහ. වළභ 

භභ gym එක් තිශඵනහ. වළභ භභ beauty salon එක් 

තිශඵනහ. ඉසය  හභහනය භනක් ඹන ශොට තභ පභ හරිඹ 

ඇශන ගිඹ ශනෝනහ දළ ප beauty salon එට ගිහිල්රහ 

තභ පශේ හරිඹ ශන ෆනු ශශනක් රේහ අ පදහශන තභි 

ඒ භන ඹ පශ ප. ඉසය එශවභ ශනොශි. ශේ ඳරිවයණඹ යන 

න්ඹලු ශේල්ර අද ශනක් ශරහ තිශඵනහ.  විදුලිඹ ළඩි 

ළඩිශඹ ප ශදන ශොට විදුලි බිර ීවන විඹදභට එතු ශනහ. 

ජර ේඳහදනඹ ඳවසුක් ශනහ හශේභ, ජර බිර එතු 

ශනහ. අද වළභ තළනභ ත්රී විරර් තිශඵනහ. අද වළභ තළනටභ 

ඹ පශ ප -මීටර් 100ක්, 200ක් වුණත්- ඒහි ප.  ඒ නිහ අද 

දිළිඳුභ කිඹන නිර් නඹ 1930 ණ පර, 1940 ණ පර 

තිබුණු දිළිඳුභ ශනොශි. ඊට ළඩිඹ ශනස. අශක යශට් භධයභ 

ඳ පතිඹක් නිර්භහණඹ ශරහ තිශඵනහ. ඒ භධයභ ඳ පතිශේ 

ශේදනහ තභි ළඩිශඹ පභ අඳට ශක පශ ප. බවු පට තිශඵන 

හයණඹ ශභොක්ද? ධශ පලසය ඳ පතිඹට නළු ළනීභට ඇති 

ආහත්, නිර්ධන ඳ පතිඹට ඇද ශන ළශටි ඹන බිඹත් 

අතයභළද ඉශන බවු ප ළඩිශඹ පභ ෆ වන, ළඩිශඹ පභ ේද 

යන පිරි ඵට ඳත් ශරහ තිශඵනහ. ශභඹ යශට් හභහනය 

ජනඹහශේ භතඹ ශනොශි.  
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ඳහර්ලිශේ පතු 

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි, ඳසු ගිඹ භළතියණ 

හරශේ අඳ ශෝභය ප ඩර, ඇතහඵළඳිළ, ඳඹුරුසළ, 
භවදිවුල්ළ ව ශභොයළ ළනි ප්රශේලරට ගිහිල්රහ විලහර 

ලශඹ ප ජනතහත් එක් එතු ශරහ ශි ප ශට ඹමි ප 
භළතියණ යහඳහයඹ ශහ. ඒ ළඩ යන අසථහරදී අඳ දළක් 

ශදඹ ශභොක්ද? එතුභ පරහ ඉල්රහ  න් ටිශේ ශේ නහරි භධයභ 

ඳහ පති අඹ ඉල්රන ශදඹ ශනොශි. බවු ප ඉල්රහ හිටිශේ, 
"කුඹුයට තුය ටි ශද පන, ඳහය වදරහ ශද පන, ශඳොශවොය ටි 

ශද පන" කිඹරහි. ඒහ දු පනහභ "අඳ හ ය පනේ, අඳ ීවත් 
ශ පනේ" කිඹරහ බවු ප කිේහ. අ පන ඒ මලි අලයතහ 

ශනුශ ප යජඹ විලහර ළඩ ශොටක් ඉසට යනහ.  

රු නි ශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි, ඒ දසර හඳට් ශ 

ඳහයට තිබුශණ් හලු ඳහයි, නුය ඳහයි විතයි.  අද නළ ශුනහිය 

ඳශහතට ගිඹත්, උතුරු ඳශහතට ගිඹත්, භධයභ ඳුයඹට ගිඹත් 
මුළු රීහ ශට්භ භහර්ර භවහ විලහර ශඳයළිඹක් ඇති ශරහ 

තිශඵන ඵ ශකනහ. භවය අඹ කිඹි ශේ ශඳයළිඹ ජනතහශේ 

ඵඩට දළශන පශ ප නළවළ කිඹරහ. ඉති ප එශවභ ඵඩට දළශනන ඒහ 
විතයක් ය ය යට ආර්ථිඹක් ඉදිරිඹට ශනඹ පන ඵළවළ. 

අධයහඳනඹ, ඒ හශේභ යශට් ඹටිතර ඳවසුේ දියුණු කිරීභ 
අහනශේදී ඵඩගි පන ජඹග්රවණඹ ය පනත් ශවේතුහධ හය 

ශනහ.  

 
නිනයෝජය කළරක වභළඳිනුරමළ 
(குலக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Minister, please wind up now.  

 

ගු නරජිනනෝල්ඩ් කුනර් මශතළ 
(ரண்தைறகு தஜறரணரல்ட் குர) 

(The Hon. Reginold Cooray) 

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි, ඒ නිහ භහ අහන 

ලශඹ ප කිඹ පන ළභළතිි,  භහි පද යහජඳක් භළතිතුභහ ශේ ව 

ශේ එක්ත් ජනතහ නිදවස  පධහන ආණ්ඩුශේ අඹ ළඹ ශල්නඹ  

ශේීලඹත්ඹට රු යන, ඒ හශේභ අශකභ ව ආර්ථි ලක්තිඹක් 

ශොඩනළඟීභ ශශයහි විලසහඹ තඵරහ ශවොඳි ප හිතහ භතහ ස 

යන රද  ඹවඳත් ආර්ථි දළක්භක් හිත අඹ ළඹ ශල්නඹක් 

ඵ. ඒ හයණඹ ව ප යමි ප, ශේ භඟි ප ජනතහශේ 

සුඵන්ේධිඹ උදහ ශන ඵත් ප්රහල යමි ප භශේ  න සල්ඳඹ 

අ ප යනහ.  

 
[4.31 p.m.]  
 

ගු ඩී.එම්. වහලළමිනළද්ද මශතළ  
(ரண்தைறகு டி.ம். சுரறரன்) 

(The Hon. D.M. Swaminathan) 

Sir, the Budget for the year 2013 was presented by His 

Excellency on the 8th of November, 2012. The successful 

enforcement of the Budget proposals is governed by 

certain salient features such as accountability, 

transparency and good governance. The Government this 

year has provided massive subsidies for electricity, water, 

welfare entitlement and  fertilizer which amount to Rs. 40 

billion. The companies that import fertilizers have not 

been paid and the arrears of payment have exceeded 

around Rs. 2 billion. Budgeting is a useful mechanism to 

enforce financial discipline. The creation to keep the 

deficit is a short-term measure and will be a burden to the 

public in the future. At that stage, the Government will 

have to print money and inflation will arise. When 

inflation rises, the GDP will come down. Many Budgets 

have been presented and we have not concentrated on the 

expenditure in promoting growth. 

Sir, if we analyze the good governance in this 

country, we see that it is faced with many problems 

inclusive of  unequal treatment to the citizens of this 

country. If we consider the present social structure, we 

recently witnessed the riots in the Colombo Prison which 

had a death toll of around 27. This itself is totally 

unsatisfactory and does not conform to any basic 

standards of governance. If the prison authorities are 

unable to curtail any dissensions among the prisoners and 

administratively unable to maintain law and order in the 

prisons, it clearly denotes a complete vacuum of 

administrative standards in this country.  

Sir, His Excellency the President has stated in 

paragraph 50.4 of the Budget Speech, I quote:  

“A change in the prevailing Provincial Council system is 

necessary to make devolution to make more meaningful to our 

people.”  

And, in this context, the Hon. Basil Rajapaksa has 

stated that he wishes to introduce  a Nineteenth 

Amendment. The Tamils of this country who have 

suffered in the last three decades, and more with a series 

of governments,  were unable to enjoy the rights as equal 

citizens of this country. The Sinhalese and  the Tamils 

live happily in the brotherhood of the society, but it is the 

political elements that create the agony to spark and 

instigate communal dissension among these communities. 

The Tamils of this country have lived in this country 

from time immemorial and have great religious cultural 

values, and as referred to in the Ramayana, Ravana had 

venerated Sri Munneswaram Temple, Chilaw to fulfil his 

vows. It is therefore very evident that Tamils are not 

inferior citizens of this country, wanting favours from the 

authorities for the enjoyment of their rightful rights in 

education, employment in the Public sector and other 

basic factors but as lawful citizens of this country. 

Today, after abolishing the Seventeenth Amendment 

of the Constitution, His Excellency the President has full 

power and authority to deal with the Judiciary, the Police, 

the Election procedures and the Public Service. The 

Parliamentary Council is only an advisory body, which 

will advise the President but the President is not bound to 

act on its advice regarding  appointments.  

The term of the Presidency which was restricted for 

two terms has been abolished and there is no limitation 

for any individual to continue as the President of Sri 

Lanka. In the world, only three countries, their 

Constitutions, provide  for this, namely, Peru, Chile and 
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Uruguay. The abolishing of the Seventeenth Amendment 

can lead to a dictatorial regime. 

We have seen in the past, the erosion of the Judiciary 

and the Judiciary has been influenced by the Executive in 

many instances. The Seventeenth Amendment being 

approved by the Supreme Court and allowing the 

Government to go ahead with the Amendments even 

without a referendum shows a weak element of the 

Judiciary. If the Judiciary of the country fails, the entire 

fabric of the society fails. 

The transparency and accountability can be termed 

and coupled together. Today, we see certain projects that 

have been introduced in this country. The Shangri-La 

Hotel, the Krrish Development in Fort have not gone 

through the basic tender procedures and have been 

allotted lands of this nation at the complete discretion of 

the Government. 

I wish to draw the attention of this Assembly to Item 

16.2 (a) - Tax Concessions to SME sector of the Budget 

Speech  which states  I quote : 

"Income tax and corresponding indirect taxes payable by any 

person having  turnover not exceeding Rs.300 Million per year 

from every trade or business carried on by such person for any 

period ending prior to April 1, 2011, and not complied with tax 
laws, will be exempted from payment of taxes, if the past 

earnings are invested prior to 31.3.2014, in any trade or business 

and duly comply with tax laws; .." 

Why is this provision applicable only to businesses 

with a turnover of less than Rs. 300 million?  It should be 

noted here that in the last year, Government was 

expecting foreign investments to the value of US Dollars 

2 billion. The investments up to the first six months have 

been only around US Dollars 450 million. It is 

noteworthy to mention  that under Item 30.2 of the 

Budget Speech, the sale of State land to foreigners will be 

prohibited. Lease of State land to foreigners will be 

permitted subject to the payment of a 100 per cent tax on 

the lease value determined by the Chief Government 

Valuer. It is payable upfront.  

Hon. Deputy Minister of Finance,  this is for your kind 

consideration and I personally feel that if this clause will 

be enforced in the manner stipulated, the investments in 

this country will decrease. The investors of the world are 

not confident with the procedures laid down by the 

Government regarding investment in this country. If the 

foreign investment does not flow into this country, the 

entire terms and proposals laid down in the Budget could 

lead to  failure. The loss created by the Ceylon Electricity 

Board, the Ceylon Petroleum Corporation, SriLankan 

Airlines have been  in the limelight in many occasions, 

but the Government is unable to curtail the same.     

At this juncture, it is important to note that the 

international forums, mainly the United Nations is 

zealously looking into the affairs of this country, 

especially the breach of fundamental rights of the citizens 

and the suppression of  rights of the minorities who have 

suffered for many years. The Government is looking at 

the international community’s opinion and says that the 

international community cannot interfere with our 

internal problems.  

I certainly agree that the sovereignty of this country 

should not be infringed. But, the said sovereignty cannot 

curtail the basic international standards of human rights. 

The present Government is leaning towards the 

Government of China and India for its financial aids. It 

should be noted that if we do not get the Western support, 

we will face a huge economic crisis in the years to come. 

It is strange that the foreign policy of this country has 

taken such a negative approach towards the Western 

World. If certain sanctions are brought by the Western 

World to our nation in respect of the Reports of the 

UNHRC and the LLRC, it will completely destroy the 

economy of this country. The first step of this is felt 

today by the Government by not being able to import 

crude oil from Iran.  

Mr. Deputy Chairman of Committees, the Budget 

presented is silent on the transportation of this country.  

Infrastructure and transport should be of good standard if 

we are to consider Sri Lanka to be an advanced country 

in South Asia. I must commend the Government for the 

infrastructure development as far as roads are concerned. 

But, if you study the present transport system in Colombo 

and its suburbs, the inference is that the buses imported to 

Sri Lanka for public and private transport, should be of 

new origin with modern facilities  for the benefit of the 

commuters. The Government should consider a waiver of 

duty for public and private transport. The railway system 

should also be considered and modernized. The railway 

line from Panadura to Colombo should be modernized.  

Then, the present congestion on Galle Road and 

Duplication Road could be minimized. This was raised 

by a Professor of  the University of Moratuwa at one 

stage, about seven years ago. 

Then, there is another important matter to be 

considered. The vehicles that ply in Colombo do not 

conform to the environmental standards. Many vehicles 

are belching out fumes. Mostly, Government vehicles and 

security service vehicles cause this inconvenience. There 

are police constables wearing garbs to say that they are 

environmental police. But, when belching vehicles pass 

them, no action is taken. Also, the ecosystem of checking 

the vehicles are controlled by the Registrar of Motor 

Vehicles. He should be more vigilant and cautious that 

the basic environmental standards are maintained by the 

vehicle emission testing authorities.  

Another fact to be considered, mainly in Colombo, as 

far as education is concerned is that new schools for 

Tamil girls should be opened in Bambalapitiya or 
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Mattakkuliya area to cater to the needs of the students. 

Tamil students  find it difficult to gain admission to 

schools because of the restrictions laid down by the 

Ministry of Education regarding admission. With the 

extra allocation given, the Minister of Education should 

consider this issue also. Many leading Hindu schools in 

Colombo do not have playground facilities. This issue 

should also be considered by the Ministry of Education 

urgently.  

The Sri Lankan Government, which had promised the 

Indian authorities that they will give  "Thirteen Plus" 

which will help the Tamils of the North and the East, 

have now intended to repeal the Thirteenth Amendment 

and we are unaware as to what amendments are to be 

made and submitted to the Parliamentary Select 

Committee.  

The issue of resettlement of the Tamils and the 

development programmes of Jaffna will have to be 

reviewed soon. Many a time have these issues been 

brought to the  notice of this House. Opposite the 

Thiruketheeswaram Hindu Temple in Mannar, a Buddha 

Statue has been erected. It is a sacred city for Hindus. In 

Kanniya, opposite the seven wells, the Ganapathy and 

Shiva Temples have been demolished and a Buddhist 

temple has been erected. The same situation has arisen at 

the Koneswaram Temple in Trincomalee. I have great 

respect for Buddhism and the teachings of Lord Buddha. I 

have visited Bodh Gaya myself and witnessed the serenity 

and sanctity of the great shrine. But, acts of this nature of 

erecting statues of Lord Buddha opposite Hindu shrines, 

create an unsavoury atmosphere, which can confuse the 

minds of the Hindus of this country. There have been 

many robberies of Hindu statues in the Northern Province 

and up to now, no investigation has been successful. 

These are areas which are jealously guarded by the armed 

forces. 

Mr. Deputy Chairman of Committees, I would request 

the Hon. Deputy Minister of Finance, though he is not 

here today, to reply to the question that I am going to pose 

now.  In concluding the Budget Speech, His Excellency 

the President has stated, I quote: 

 
“ ….we still have not reached the milepost that permits us to 

rest as a nation free of risks. There will be more political, 
economic and natural Tsunamis.” 

So, I need clarification from the Hon. Deputy Minister 

of Finance. What do these terms mean?  To refer to 

political, economic and natural Tsunamis may change the 

entire concept of this Budget to a Tsunami-stricken 

nation, politically and economically. Sir, I am only 

conveying sections and provisions laid down in the 

Budget Speech made by His Excellency the President and 

I would request the Hon. Deputy Minister of Finance to 

give an explanation to this House . What does he mean by 

"political and economic Tsunamis" that are going to 

arise?  At this stage, I would again request the Hon. 

Deputy Minister of Finance to explain to this Assembly 

as to what these terms denote and what the consequences 

would be of these three tsunamis.  

It is, therefore, very necessary that we have to 

concede to the basic fundamental issues as far as the 

country’s precepts are concerned and it is very necessary 

that the Tamils of this country including all citizens are 

looked after in the correct manner.    

டக்கு, கறக்கு ரகரங்கபறல் ரலம் றழ் க்கபறன் 

னன்கதற, அசறனகப்தறன் 13ஆது றதத்த்க 

ட்டுன்நற அற்கு அப்தரலும் அறகரம் தரக இந்ற 

அறகரரறகபறடம் ரக்குதறபறத் இனங்கக அசரங்கம், 

இப்ததரலது அந்த் றதத்த்கர இல்னரதரறக்க 

உத்ரசறத்துள்பது. அரரம், றதத்ங்கள் தசய்ப்தட்டுப் 

தரரலன்நத் தரறவுக் குலவுக்குச் சர்ப்தறக்கப்தடவுள்ப 

றடங்கள் ன்ணதன்தது தற்நற ரநறரரம்.  

றர்கபறன் லள்குடிரற்நப் தறச்சறகண, ரழ் கரறன் 

அதறறதத்றத் றட்டங்கள் ன்தண குநறத்தும் றகறல் 

லபரய்வு தசய்ப்தட ரண்டும். இப்தறச்சறகணகள் தற்நற 

ரங்கள் தன டககள் இந் அகறன் கணத்றற்குக் 

தகரண்டுந்துள்ரபரம். 

இன்த இந்துக்ரகரறல்கலக்கு றர தைத்ர் சறகனககப 

றதவும் தசனரணது, து க்கள் த்றறல் கசப்தரண எத 

சூழ்றகனக உதரக்குகறன்நது. இவ்ரநரண றடங்கள் 

இந்துக்கபறன் ணங்கபறல் குப்தத்க ற்தடுத்துகறன்நண. 

அரரம், ட ரகரத்றல் இந்துக் ரகரறல்கலக்குரற 

தய்ச் சறகனகள் தகரள்கபடிக்கப்தட்டுள்பண.  இது 

குநறத்து டத்ற ந்தரத தைனணரய்வும் இதுக தனன் 

றல்கன. இந்ப் தகுறககப ஆத்ந்ரங்கற தகடறணர் 

ததரநரகத்டரணர தரதுகரத்து தகறன்நணர்.    

இந்த் தத்றல், இனங்ககரழ் க்கபறன் ததரதபர 

ரம் தொன்ரணந ரண்டும் ன்நரல் அசரங்கம் அதுகுநறத் 

தல்ரத றடங்ககபத்ம் டுத்ரப ரண்டும் ன்த ரன் 

குநறப்தறட றதம்தைகறன்ரநன். "இன்த GDP கூடித்ள்பது, the cost 

of living குகநந்துள்பது" ன்த லத்றல் குநறப்தறடனரம். 

அதுல்ன தொக்கறம்; அது கடதொகநறல் இதக்க ரண்டும். 

அரரம், ல்னரத் ப்தறணதம் ச உரறக ததற்த 

தொன்ரணந ரண்டும் ன்தர ணது  ரகரரறக்ககரகும் 

ன்த கூநற, றகடதததகறன்ரநன். க்கம்.  

 

[අ.බහ. 4.48] 

 

ගු දලදය නරෝශණ පුහඳ කුමළර මශතළ 
(ரண்தைறகு கத்ற கனரறற ரரய தைஷ்தகுர) 

(The Hon. (Dr.) Rohana Pushpa Kumara)  

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි, අතිරු ජනහධිඳති 

භහි පද යහජඳක් භළතිතුභහ මුදල් අභහතයයඹහ ශර ශභභ 

ඳහර්ලිශේ පතු  ට ඉදිරිඳත් ශ අටන අඹ ළඹ ශල්නඹ ශදළනි 

ය කිඹවීශේ විහදඹට අද දිනශේදී ේඵ පධ වීභට රළවරභ 

පිළිඵ භභ තුටු නහ. ඒ හශේභ ශේ අසථහ රඵහදීභ 

පිළිඵත් භභ සතුති පත නහ.  

1181 1182 

[රු ඩී.එේ. සහමිනහද ප භවතහ] 



2012  ශනොළේඵර් 15  

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි, ඳසු ගිඹ දල ය ඳඹ තුශ 

ශේ යශට් ඳළති ශනොශඹකුත් ඵහධ ේශටොළු භළද තභි 

ර්තභහනශේ අඳ යට ශේ ීර්ධනඹ යහ ඇවිත් න්ටි පශ ප. භභ 

එශවභ භතක් ය පශ ප ඇි? විශලේශඹ පභ අපි ද පනහ, එ 

ඳළත්තකි ප ශේ යශට් අවුරුදු තිවට ආ පන හරඹක් තුශ තිබුණු 

කුරිරු ්රසතහදඹ. අශනක් ඳළත්ශත ප රු නිශඹෝජය හය 

බහඳතිතුභනි, ශේ යට තුශ තිබුණු ළයලි ශෝරහවර පිළිඵ 

භතඹ අඳට තිශඵනහ. ඒ හශේභ ශේ යට සහබහවි 

යනරට -ීතුයට, නිඹුඹ පට- ශොදුරු ශරහ තිබුණහ. 

එ ප තත්ත්ඹක් ඹටශත් තභි අතිරු ජනහධිඳති භහි පද 

යහජඳක් භළතිතුභහශේ යජඹ තුශ ශේ තයේ විලහර ීර්ධනඹක් 

 වුණු යටක් අද බිහි ය තිශඵ පශ ප. ඒ අතීතඹ තුළි ප ත් ඳහඩේ 

භු අද ශේ අඹ ළඹ තුළි ප, ශේ යශට් ීවත් න ජනතහට ඹේ 

කින් ීර්ධනඹක් ඇති ය පන, බවු පට නිදවශේ ීවත්  පන 

හතහයණඹක් ස ය තිශඵනහ. එදහ ශඳොශශො පනරු යුඹට 

අනුයහධපුය යුඹට භහන යුඹක් බිහි ය පන,  ශේ යට වලි ප, 

ඵත බුරති ප සඹීශඳෝණඹ ය පන නිර්භහණඹ යපු, එශවභත් 

නළත්නේ ජනප්රිඹ ශ පන වදපු අඹ ළඹක් ශනො, ළඵෆ 

තත්ත්ඹක් තුශ ශේ යට ඉදිරිඹට ශන ඹ පන වදපු අඹ ළඹක් 

විධිඹට භභ ශේ අඹ ළඹ දකිනහ.  

මරහනහරඪ රු භ පත්රීතුභනි, විශලේශඹ පභ අඳට භති, 

ශේ භෆත හරශේදී යජයට ශොවී පවට තභ ප දුක් භව පන්ශඹ ප 

වදහ ත් වී ටි ආයක්හ ය  පන ඵළරි නිඹුඹට මුහුණ 

ඳහ පනට න්දු වුණු ඵ. ඒ ජනතහ ශනුශ ප, ශේ යටට ඵත බුරත 

ශදන ජනතහ ශනුශ ප රුපිඹල් 50,000 ඵළගි ප ආධහයඹක් දීරහ,  

යහඳිතී ප 1,617ක් ක්රිඹහත්භ යරහ, ඒ ශනුශ ප රුපිඹල් 

මිලිඹන 4,600ට ළඩි ප්රභහණඹක් ශේ යජඹ ශ ප යරහ 

බවු පශේ අනනයතහ ව බවු පශේ සුයක්ිකතතහ රැ ශද පන 

ශේ යජඹ ක්රිඹහ ශහ කිඹන එ භභ භතක් ය පනට ඕනෆ. භව 

 පනශේ හ අසළ පන  පනහ ශතක් ඒ ශොවී ප ත් ණඹ 

මුදර ආඳසු රඵහ ශනො පනහ හශේභ ඒ වහ බවු ප ශවිඹ යුතු 

ශඳොලිඹ අඹ කිරීභද ේපර්ණශඹ පභ නළළත්වීභ වහ ශේ අඹ 

ළඹ තුළි ප ශඹෝජනහ ය තිශඵනහ. ඒ නිහ ඉදිරි හරශේදී 

තභ පශේ අසළ පන රඵහ  පනහ ශතක් ටයුතු ය පන පුළු ප 

ඹවඳත් භහනන් හතහයණඹක් ශේ ශොවී පට ස ය දීරහ 

තිශඵනහි කිඹන එ භභ ශේ අසථහශේදී භතක් ය පනට 

ළභළතිි.  

අපි ද පනහ, අශක ේර අේභරහ, ශදය වී, වහල් ටි නළති 

වුණහභ ශඵොශවොභ රඵරඹට ඳත් න ඵ. අටුශේ වී තිශඵනහ 

නේ උ පදළරහ  බඹ නළති ීවත්නහ. ඒ අඹ කිඹ පශ ප, "අටුශේ 

වී තිශඹනහ නේ ළශල් ශොශඹක් එක් වරි  පන පුළු ප 

ශ ප" කිඹරහි. එ ප ීවන යටහක් තභි ඒ හරශේ තිබුශණ්. ඒ 

නිහ අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ ශේ යශට් ශොවි පුශතක් විධිඹට 

ිිකර්භහ පතඹ නළීවීභ වහ ශේ අඹ ළඹ තුළි ප විලහර 

වනඹක් ශොවි ජනතහට රඵහ ශදමි ප ශේ යට ීර්ධනඹ යහ 

ශන ඹමි ප, ශේ යට ශ්රී යටක් ඵට ඳත් ය පන ටයුතු 

යන රභශේදඹක්  ශේ අඹ ළඹ තුශ ළේ ශරහ තිශඵනහි 

කිඹන එ භභ ශේ අසථහශේදී භතක් ය පනට ඕනෆ.  

විශලේශඹ පභ  අද යුශයෝඳඹ හශේ යටල් විලහර ලශඹ ප 

අර්බුදඹට ඳත් ශරහ තිශඵනහ. යුශයෝඳශේ භවය යටල්, එහි 

ජනතහ ඳහයට ඵහින තත්ත්ඹට ඳත් ශරහ තිශඵනහ. ශභොද, 

ඒ යටල් වළභදහභත් උත්හව ත්ශත්  ඵදහ  පන මික් ශඵදහ 

 පන ශනොශි.  නමුත්   යුශයෝඳශේ යටල් අද "art of sharing" 

කිඹන තත්ත්ඹට ඳත් ශරහ තිශඵනහඹ කිඹන එ භහ භතක් 

ය පනට ළභළතිි.  

අඳ යශට් ජහතය පතය ප්රලසන තිබුණත්, අඳ යට තුශ ශනොශඹක් 

භත ශේද ශොඩනළඟුණත්, අඳ යශට් ජනතහට ඵත් ශේරක්  පන 

පුළු ප හතහයණඹක්  නිර්භහණඹ ය තිශඵනහ.  භෆත හරශේ 

අශක යශට් ඇති වුණු නිඹුඹත්  එක් එදහ යජයට ශොවී ප - 

භවය භ පත්රීරු ප ඒහ භතක් ශහ. - 10ක්-15ක් ඳභණ  

ශදශනක් න්ඹ දිවි වහනි ය ත්තහ. නමුත් ශේ හරඹ තුශ 

කින්ශේත්භ එළනි න්දු වීභක් න්දු  වුශණ් නළවළ ි කිඹන එත් භහ 

භතක් ය පනට ඕනෆ.   

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි, ශේ අඹ ළඹ තුළි ප භහ 
දකින ඉතහභත් ළදත් ශදඹක් තභි, ශොවිතළන වහ හඵනි 
ශඳොශවොය ශඹොදහ ළනීභ පිළිඵ ශ ශඹෝජනහ. ශොවිතළන 
වහ හඵනි ශඳොශවොය ශඹොදහ ළනීභට ශොවිඹහ දිරිභත් කිරීභ 
ේඵ පධශඹ ප ශනහ ශඹෝජනහ,   විශලේශඹ පභ ෛදයයඹකු 
ලශඹ ප ඉතහභ ළදත් ශඹෝජනහක් විධිඹට භහ දකිනහ.  
ශභොද, ශේ යශට් එදහ අපි වළභදහභත් ථහ ශශේ ශඵෝන ශයෝ 
ළනි. නමුත් අද ශේ යශට් අඳට විශලේශඹ පභ ථහ ය පනට 
න්දු ශරහ තිශඵනහ, ශඵෝ ශනොන ශයෝ ව පිළිහ ළන.  

 ඵහු ජහති භහේ වින් ප ශේ යටට ශන එන රද යහඹනි 
ශඳොශවොය ර්ර  අ පතර්ත ආනික්, ළඩ්මිඹේ ළනි 
යහඹනි ්රය තුළි ප ශේ යශට් ජනතහ අද පිළිහ ශයෝරට 
බහජන න ප්රණතහ ඉතහභත් ළඩි ශරහ තිශඵනහ. භ 
ීවත් න භ පත්රීයඹකු විධිඹට භශ ශල් 10ට භභ ගිශඹොත් 
දළන  පන රළශඵනහ, එි ප  06 ශදශනක් ඳභණ  භයණඹට ඳත් 
 පනට ශවේතු පිළිහක් ඵ. ඒ නිහ එ ඳළත්තකි ප 
ශෞයඹට  වහනිදහඹ ශනොන  හඵනි ශඳොශවොය ර් බහවිත 
යමි ප  ශේ යට තුශ  වල් ඇතුළු අශනකුත් ආවහය ර්  
නිසඳහදනඹ ය ළනීභ වහ  ශේ අඹ ළඹ තුළි ප  මුල් අඩි 
තහරභ දළමීභට ශඹෝජනහ කිරීභ  පිළිඵ අතිරු ජනහධිඳතිතුභහට 
භහ විශලේශඹ පභ සතුති පත  පනට ඕනෆ.   

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි, ඒ හශේභ ශේ 
අසථහශේ දී භහ එතුභහශ ප  ඉල්ලීභක් ය පන ළභළතිි.  අශක 
උඩ යට ඳශහශත් ජනතහ  ශොවිතළ ප ඵත් යනහ හශේභ,  ඒ 
අඹශේ ත ආදහඹේ භහර්ඹක් තභි ශත් හ. කුඩහ ශත්තු 
හිමිඹ පට ආදහඹභක් රඵහ  පනට තිශඵන එ ආදහඹේ භහර්ඹක් 
ඵට ශත් හ ඳත්ශරහ තිශඵනහ. ඒ නිහ ශේ අඹ ළඹ තුළි ප 
ඒ කුඩහ ශත් තු හිමිඹ පට බවු පශේ ශත් තු  ප්රතිීසයණඹ 
ය ළනීභ වහ අභතය රුපිඹල් 50,000 මුදරක්  රඵහ 
ශද පනට ශඹෝජනහ කිරීභ ඉතහභ ළදත්  හයණඹක් විධිඹට භහ 
විලසහ යනහ.  එශභ පභ අලුශත ප ශත් හ කිරීභ වහ 
ශවක්ටඹහර් එට රුපිඹල් 2,50,000 මුදරක් රඵහ ශද පනට 
ශඹෝජනහ ශරහ තිශඵනහ. ඒ කිඹ පශ ප රුපිඹල් රක්ඹ ළඩි 
වීභක් න්දු ශරහ තිශඵනහ. ශේ  තුශ   වඳුනහ ත් ඉඩේ අක්ය 
25,000 ප්රභහණඹක්  තරුණඹ ප 12,500ක් අතය ශඵදහ ශදන  
අසථහශේ දී  ශේ  ශත් හ වහ හඵනි ශඳොශවොය ශඹොදහ 
ළනීභත් අනිහර්ඹ කිරීශභ ප, ඒ තුළි ප එ ඳළත්තකි ප 
ශෞයඹට හිතය ශත් රඵහ ශදනහ හශේභ organic tea   
විධිඹට ළඩි ආදහඹභක් රඵහ  පන පුළු ප, විශේල ආදහඹභක් 
රඵහ  පන පුළු ප රභශේදඹක් ස ය පන  පුළු ප කිඹරහ 
භහ හිතනහ. ඒ ආහයඹට ටයුතු කිරීභ තුළි ප අඳට විලහර රහබ 
ප්රශඹෝජනඹක් රඵහ  පන පුළු ප. ඒ හශේභ ශවට දශේ බිහි 
න දරුහ ආවහයඹට  පනහ වල් ශභ පභ  ශත්, එශලු ළනි 
ශේල් යහඹනි ්රයඹ ප යහිත රඵහ ත වළකි නිහ ඒ භඟි ප 
නිශයෝගී ජනතහක් බිහි ය පනටත් වළකිඹහක්  රළශඵනහ 
කිඹන එත් භහ භතක් ය පනට ඕනෆ.  

 
නිනයෝජය කළරක බහඳතිතුභහ 
(குலக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Hon. Member, please wind up now. 
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ඳහර්ලිශේ පතු 

ගු දලදය නරෝශණ පුහඳ කුමළර මශතළ 
(ரண்தைறகு கத்ற கனரறற ரரய தைஷ்தகுர) 

(The Hon. (Dr.) Rohana Pushpa Kumara)  

භට ත විනහඩි ශද හරඹක් රඵහ ශද පන, රු නිශඹෝජය 

හය බහඳතිතුභනි.  

 

නිනයෝජය කළරක වභළඳිනුරමළ 
(குலக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
ඕනෆ නේ විනහඩිඹක් ශද පන පුළු ප.  

 

ගු දලදය නරෝශණ පුහඳ කුමළර මශතළ 
(ரண்தைறகு கத்ற கனரறற ரரய தைஷ்தகுர) 

(The Hon. (Dr.) Rohana Pushpa Kumara)  

Give me one more minute, Sir.  ශභොද, භහ විශලේශඹ පභ 
භතක් ය පනට  ඕනෆ, වරි ප ප්රනහ පදු අශක ඳහර්ලිශේ පතු 
භ පත්රීතුභහ එදහ ඌ ඳශහත් බහශේ දී ශ ප්රහලඹක් ළන.  

අඳ ද දවට ඉඩේ බකපු දු පනහ. ඒ උත්ඹට අශක 
අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ වබහගි වුණහ. ඒ උත්ඹ වහ රුපිඹල් 
රක් 50ක් විඹදේ ශහඹ කිඹහ එතුභහ ප්රහලඹට ඳත් ශහ. භහ 
කිඹ පන ළභළතිි ඒ වහ විඹදේ ශරහ තිශඵ පශ ප රුපිඹල් 
1,864,563.50ක්. ඒ නිහ ඒ නිළයදි ය පන ඕනෆ. ඒ 
කිඹ පශ ප, එ පුේරඹකුට රුපිඹල් 186ි විඹදේ යරහ 
තිශඵ පශ ප. රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි, ඒ නිහ භහ ඌ 
ඳශහත් බහශේ ණහධිහරිතුභහ වින් ප විඹදභ වති ය 
ඉදිරිඳත් යන රද ලිපිඹ වභළගත* යනහ.  

ඒ එක්භ භහ විශලේශඹ ප රු ජනහධිඳතිතුභහට සතුති පත 
ශ පන ඕනෆ, ප්රජහ ජරේඳහදන ශඹෝජනහ රභ ප්රතිීසයණඹ 
කිරීභ වහ ශභය අ ඹ ළශඹ ප රුපිඹල් මිලිඹන 250ක් ශ ප 
කිරීභ ළන වහ ඳහනීඹ ජර ප්රලසනඹ ඳළළති ඌ ප්රශේලශේ ඵදුල්ර, 
ළලිභඩ, ඌ ඳයණභ, වපුතශල්, වහලිඇර ජනතහ ශනුශ ප 
ජරේඳහදන යහඳිතිඹක් රඵන ශර් ආයේබ කිරීභට මුදරක් 
ශ ප කිරීභ ළන. එතුභහ ඒ දු ප ලක්තිඹට හශේභ ඒ ේඵ පධ 
භළදිවත් න රු දිශ පස ගුණර්ධන ඇභතිතුභහටත් ශේ 
අසථහශේදී භහශේ සතුතිඹ පුද යමි ප, ශේ අඹ ළඹ ශේ යශට් 
ජනතහශේ ඉදිරි ීර්ධනඹ ව බවු පශේ ආර්ථිඹ විභත් 
යන අඹ ළඹක් ඵ ප්රහලඹට ඳත් යමි ප භහ නිවඬ ශනහ. 
  

 

[தற.த. 5.00] 

 
ගු බෂීර් නවගු ඩළවුඩ් මශතළ (වමුඳකළර ශළ අභය්දතර 

නලනෂ නිනයෝජය අමළතයුරමළ) 
(ரண்தைறகு தசலர் ரசகு ரவூத் - கூட்டுநவு, உள்ரட்டு 

ர்த்கப் தறற அகச்சர்) 

(The Hon. Basheer Segu Dawood - Deputy Minister of Co-

operatives and Internal Trade) 
தகப குலக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கரப, ரகு 

ஜணரறதற யறந் ரஜதக்ஷ அர்கள் றற அகச்சதன்ந 

ககறல் கடந் 8ஆம் றகற சர்ப்தறத் வு தசனவுத் 

றட்டம் சம்தந்ரக கடதததம் இன்கந றரத்றல் 

ரதசுற்கு ரய்ப்தபறத்கக்கரக உங்கலக்கு ன்நற 

கூதகறன்ரநன். அர் சர்ப்தறத்றதக்கும் வு தசனவுத் 

றட்டத்றன் உள்பலடரக இதக்கறன்ந றற, ததரதபரரம் 

சம்தந்ப்தட்ட அதகட சறதரரறசுககப றடவும், தொன்தக 

ற்தம் தொடிவுகறல் குநறப்தறட்டிதக்கும் றடங்கள் இன்த 

அசறல் அங்கத்றரன தறரணரணகரகவும் அசறல் 

ஆதௐடங்ககபத் தரறறப்தகரகவும் கரப்தடுகறன்நண 

ன்தக இந்ச் சகதறரன ரன் குநறப்தறட்டுச் தசரல்ன 

ரண்டும்.  

அறத்த் ஜணரறதற அர்கள் வு தசனவுத்றட்ட 

உகறன் தொன்தகறல் உள்லரட்சறச் சகதகள் (றரசட 

ற்தரடுகள்) சட்டதோனம் ற்தம் உள்லரட்சறச் சகதகள் 

(றதத்ச்) சட்டதோனம் ஆகற இண்கடத்ம் இந்ச் சகதறல் 

கணரக றகநரற்நறரகவும் அரரதரன்த 

தொடிவுகறல் 50.4 ன்ந தந்றறல், "து க்கலக்கு 

அறகரப் தகறர்றகண அர்த்தொள்பரக ரற்தற்குத் 

ற்ததரலது கரப்தடும் ரகர சகத தொகநக 

ரற்நப்தடரண்டிது அசறரகும்" ன்ந கதத்கத்ம் 

குநறப்தறட்டிதந்ரர். ரலும், அறகரப் தகறர்றகண 

அர்த்தொள்பரக ரற்தற்கரண டடிக்ககறல் 

றர்க்கட்சறத் கனகத்ம் றழ்த் ரசறக் கூட்டகப்தறன் 

கனகத்ம் க்கள் றடுகன தொன்ணறறன் 

கனகத்ம் இகந்துதகரள்லரத அர் ரகரரறக்கக 

றடுத்றதந்ரர். அந் அடிப்தகடறரன தரர்க்கறன்நரதரது 

றர்தம் தடம் ஏர் அசறல் ரற்நத்துக்கரண அல்னது 

ரப்தை றதத்த்துக்கரண தடரக அகத்தன்த ஆதௐடம் 

தசரல்னப்தடுகறன்ந றகனறரன, எத சறததரன்கச் 

சதோகத்கச் ரசர்ந்ன் ன்ந அடிப்தகடறலும் இந் 

அசறரன அங்கம் கறக்கறன்ந தங்கரபறக் கட்சறகச் 

ரசர்ந்ன் ன்ந அடிப்தகடறலும் ரன் இது சம்தந்ரக 

ன்தகட கதத்துக்ககபத் தரறறக்கக் 

கடகப்தட்டிதக்கறரநன்.  

ரகு ஜணரறதற அர்கள் வு தசனவுத் றட்டத்கச் 

சர்ப்தறத்து உகரற்தற்கு தொன்தை இந்ச் சகதறலும் 

சகதக்கு தபறறலும் அசரங்கத்கச் ரசர்ந் தன அசறல் 

கனர்கள் ற்தம் அகச்சர்கள் இனங்ககறரன 1987ஆம் 

ஆண்டு அநறதொகப்தடுத்ப்தட்ட, இனங்கக-இந்ற 

எப்தந்த்றன் அடிப்தகடறல் தகரண்டுப்தட்ட 13ஆது 

றதத்ச் சட்டத்க லக்க ரண்டுதன்ந கதத்துப்தட 

ரபரண உகககப றகழ்த்றறதக்கறநரர்கள். அந்ச் 

சந்ர்ப்தங்ககபறட, ரகு ஜணரறதற அர்கபறன் 

உகறன் தறன்தை, 13ஆது றதத்ச் சட்டம் சம்தந்ரக 

ற்தட்டிதக்கறன்ந அசறல் றகனககள் சரர்ந் ன்தகட 

கதத்கத்ம் தசரல்ற்கு ரன் கடகப்தட்டிதக்கறரநன். 

ஸ்ரீனங்கர தொஸ்லிம் கரங்கறவன் ஏர் உதப்தறணரக அந்க் 

கட்சறகப் தறறறறத்துப்தடுத்ற ரன் ரதசுகறன்நததரலது, 

13ஆது றதத்ச் சட்டத்க லக்குரக அல்னது 

றதத்துரக இதந்ரல் சறததரன்க க்கலகட அசறல் 

அதறனரகககப றகநரற்நறக்தகரள்லம் ககறல் 

இணப்தறச்சறகணத் லர்வுக்கு இகறடவும் றகப்ததரதத்ரண 

எத ரற்தத்றட்டம் தொன்கக்கப்தடரல் அது எதக்கரலும் 

சரத்றரகரது; இந் சகத ரத்றல்ன ரட்டு க்கலம் 

அக ற்தக்தகரள்ப ரட்டரர்கதபன்தகத் தரறறக்கக் 

கடகப்தட்டிதக்கறரநன். தகப தரரலன்ந 

உதப்தறணர்கரப, த்த்ம் தொடிந்துறட்டவுடன் து ரட்டிரன 

இதந் ல்னரப் தறச்சறகணகலம் தொடிந்துறட்டதன்தரக 

அர்த்ம் கற்தறக்க தொடிரதன்தகத்ம் ரன் இந் இடத்றரன 

சுட்டிக்கரட்ட றதம்தைகறரநன். இந் ரட்டிரன த்த்ம் 

தொடிகடந்றதப்தரல் 13ஆது றதத்ச் சட்டதொம் தொடிவுக்கு 

ரண்டுதன்ந கததுது ஆக்கதர்ரண சறந்கணரக 

இதக்க தொடிரது. 13ஆது றதத்ச் சட்டத்க அன்த 

த்த்த்றரன ஈடுதட்டிதந் தறரண சக்றரண றல 

றடுகனப் தைலிகலம் ற்தக்தகரள்பறல்கன. அப்தடிரண 

சூழ்றகனறலும்கூட அந்த் றதத்ச் சட்டம் இன்தக 

உறர்ரழ்கறன்நது. ணர, அகண லள்தரறசலனகண 

1185 1186 

————————— 
*  පුවහතකළනව තබළ ඇත. 
*  தணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 
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தசய்கறன்நரதரது, ரட்டு க்கலக்கறகடறல் றகச்சறநப்தரண 

சரரணதொம் தசபஜன்தொம் சரகரத்துதொம் ரங்கள் 

ல்ரனரதம் ரசப்தற்தள்பர்கள்ரம் ன்த றதௐதறக்கறன்ந 

றகனகத்ம் ற்தடுகறன்ந ககறல் அறல் ரற்நங்ககபக் 

தகரண்டு ரண்டுரதரற, ற்தகணர இதந் 

அடிப்தகடரண றடங்ககப ரற்தரக ட்டும் அது 

இதக்கக்கூடரது ன்தக ரன் இந்ச் சகதறல் 

கூநறக்தகரள்ப றதம்தைகறன்ரநன்.  

தகப குலக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கரப, ரன் 

இந் இடத்றல் இன்ததரத றடத்க குநறப்தறட்டுக் 

கூநரண்டும். அரது, 13ஆது றதத்ச் சட்டரணது 

இனங்கக அசறலில் எத ர அங்கரகர தபறந்து 

ன்தக ரங்கள் தைரறந்துதகரள்பரண்டும். அன்த இந்த் 

றதத்ச் சட்டத்க அநறதொகப்தடுத்ற க்கற ரசறக் கட்சற 

அசரங்கம், ரகர சகத தொகநகக தொலகரக 

கடதொகநப்தடுத்றர ன்நரல், இல்கனதன்ரந கூநனரம். 

13ஆது றதத்ச் சட்டத்றலிதந் தன அம்சங்ககப 

கடதொகநப்தடுத்துற்கு அந்க் கட்சறர கடரக 

இதந்து. க்கற ரசறக் கட்சற ஆட்சறறலிதந் கரனத்றல் 

இச்சட்டத்றல் அடங்கறறதக்கும் ரசற ஆகக் குலக்ககப 

றறக்கறல்கன. 13ஆது றதத்ச் சட்டத்றன்தோனம் 

தகரண்டுப்தட்ட ரகர சகத தொகநகறல் இதந் 

அறகரப் தகறர்வுகபறல் தனற்கந ரத சட்டதோனங்ககபக் 

தகரண்டுந்து றதத்றத்ம் கணற்கநச் சுற்நநறக்கககள் 

தோனதொம் தநறத் னரத இதக்கறன்நது. ஆகர, இதுதரத 

தறரந்ற அசறலில் ற்தட்ட றர்ப்தந்த்றன் கரரக 

க்கற ரசறக் கட்சற தசய் எத றடம் ன்தக ரம் 

கதத்றற்தகரள்பரண்டும். க்கற ரசறக் கட்சறரணது 

அன்த இவ்ரதரன் தசற்தட்டது.  

அரரதரன்தரன் ஸ்ரீ னங்கர சுந்றக் கட்சறரணது 

13ஆது றதத்ச் சட்டத்றன் தறன்ணர் கடததற்ந தொனரது 

ரகர சகதத் ரர்லில் தங்குதற்நரல், இச்சட்டத்கத்ம் 

ரகர சகத தொகநககத்ம் றரகரறத்து. ணறதம், 

தறன்ணர் கடததற்ந ரர்ல்கபறல் தங்குதற்நறது. அவ்ரரந 

அன்த ஸ்ரீ னங்கர சுந்றக் கட்சறரரடு இகந்றதந் 

இடதுசரரறக் கட்சறகலம் தொனரது ரகர சகதத் ரர்லில் 

தங்குதற்நறல்கன. ஆகர, சறங்கப இணத்கத் ரசற 

ரலறரகப் தறறறறத்துப்தடுத்துகறன்ந ந்க் கட்சறத்ம் 

ஆம்தத்றல் இந்ச் சட்டத்கத்ம் ரகர சகத 

தொகநககத்ம் ற்தக்தகரள்பறல்கன. ணறதம், 

தறற்கரனத்றல் அக ற்தக்தகரண்டு கடதொகநப்தடுத்தும் 

கட்சறகபரக அக இதந்றதக்கறன்நண. சறங்கப க்ககபப் 

தறறறறத்துப்தடுத்துகறன்ந இன்ததரத 

தததந்ரசறரப் ரதரறணரக் கட்சறரண 'தயனஉத' 

அன்த உதரக்கப்தடறல்கன. ஆணரல், இன்த இந் 

13ஆது றதத்ச் சட்டத்க தொற்நரக லக்கரண்டும் ன்த 

தசரல்கறன்ந கட்சறரக அந்க் கட்சற இதப்தக ரங்கள் 

தரர்க்கறன்ரநரம்.  

அரரதரன்த றழ் க்ககபப் தறறறறத்துப்தடுத்ற - 

அன்த த்த்த்றல் ஈடுதட்ட - றல றடுகனப் தைலிகள் இந் 

13ஆது றதத்ச் சட்டத்க ற்தக்தகரள்பறல்கன. அகண 

ற்தக்தகரள்பரல், இந்ற - இனங்கக எப்தந்த்றற்கும் 

றரகச் சுரர் 21 ஆண்டுகபரக த்த்ம் தசய்ரர்கள்; 

ன்தொகந அசறல் தசய்ரர்கள். அரரதரன்தரன் இந்ற - 

இனங்கக எப்தந் கரனத்றல்- IPKF கரனத்றல் தொன்ணர் இதந்  

DNA கட்சறகச் ரசர்ந்ர்கள் இந்ச் சட்டத்க ஆரறத்து, 

தொனரது டக்கு-கறக்கு ரகர சகதத் ரர்லிரன 

தங்குதற்நறரரடு, அறல் து ஆட்சறகத்ம் 

அகத்துக்தகரண்டணர். ணறதம், ஏரண்டு கரனத்துக்குள் 

IPKFஆணது தபறரநற ரகபறல், ரகர சகதகக் 

ககனத்து, UDI தறகடணத்க - சுந்றத் ணறரட்டுப் 

தறகடணத்கச் தசய்துறட்டு - ஆட்சறகத் DNA இணதம் 

இந் ரட்டிலிதந்து தபறரநறணர். ணர, அர்கலம் 

தறன்ணர் இந்ச் சட்டதோனத்க ற்தக்தகரள்பறல்கன. 

அன்த அர்கள் தசய்து அசறல் தறகதன்த இன்தம் 

சறங்கப க்கலம் சறங்கப தததந்ரசறரறகலம் 

கூநறக்தகரண்டிதக்கறன்நரர்கள். இவ்ரத, றழ் க்கலம் 

தொஸ்லிம் க்கலம் றதம்தைகறன்ந அறகரப் தகறர்கத்ம் அந் 

அறகரப் தகறர்வுக்கரண அனககத்ம் ற்நர்கள் 

சந்ரகப்தடுகறன்ந அபவுக்கு எத னரற்தப் தறககச் 

தசய்துறட்டு, அன்த அர்கள் ரதரறதந்ரர்கள்.  

அவ்ரரந, சறங்கபத் ப்தை தற்நறச் தசரல்லும்ரதரது 

க்கள் றடுகன தொன்ணற தற்நறத்ம் தசரல்னரண்டும். 

இர்கள் 13ஆது றதத்ச் சட்டத்கத்ம் ரகர சகத 

தொகநககத்ம் றரகரறத்து ரத்றல்ன, அற்கு றரக 

தஸ் ண்டிகலக்கும் அச றதணங்கலக்கும் ல கத்துத் 

து றர்ப்கதக் கரட்டிக ரம் இன்த றகணத்துப் 

தரர்க்கக் கடகப்தட்டிதக்கறன்ரநரம். அரரதரன்த, அன்த 

றர்கபறன் சக்றரக இதந் றர் றடுகனக் கூட்டற - 

TULF, தொனரது ரகர சகதத் ரர்லில் 

தங்குதற்நறல்கன. அன்த றர் றடுகன 

கூட்டறறலிதந் றசுக் கட்சற உதப்தறணர்கள்ரன் 

இன்த றழ்த் ரசறக் கூட்டகப்தை -TNA இரன 

இதக்கறன்நரர்கள். இர்கலம் டக்கு-கறக்கு ரகரம் 

தறரறக்கப்தட்ட தறன்ணர் கடததற்ந தொனரது கறக்கு 

ரகர சகதத் ரர்லில் தங்குதற்நறல்கன. ணறதம், 

தறன்ணர் கடததற்ந ரர்லில் அர்கள் கனந்துதகரள்லம் 

றகன ற்தட்டது.  

அரரதரன்தரன் தகப குலக்கபறன் தறறத் றசரபர் 

அர்கரப, தகப உதப்தறணர்கரப, இந்ற - இனங்கக 

எப்தந்தொம் அன்தோனம் தகரண்டுப்தட்ட ரகர சகத 

தொகநகத்ம் தொஸ்லிம்கபறன் தொதுகறரன லப்தட்ட அடிகச் 

சரசணதண அன்த ஸ்ரீ னங்கர தொஸ்லிம் கரங்கறஸ் கூநறது. 

இவ்ரதரன் இனங்ககறல் றழ் க்ககபப் 

தறறறறத்துப் தடுத்ற அன்நறதந் கட்சறககபச் 

ரசர்ந்ர்கலம் ரசற ரலறரக சறங்கப க்ககபப் 

தறறறறத்துப்தடுத்ற கட்சறகச் ரசர்ந்ர்கலம் 

தறவுதசய்ப்தடரல் தொஸ்லிம் க்கபறகடர தறதல்ரக 

இதந்   ஸ்ரீ னங்கர தொஸ்லிம் கரங்கறஸ் கட்சறகச் 

ரசர்ந்ர்கலம் த்ம் கதத்துக்ககப தொன்கத்ணர். எத 

கரனத்றல் அந்க் கதத்க தொஸ்லிம் கரங்கறஸ் 

தொன்கத்ரலும் டக்கு, கறக்கறல் கடததற்ந தொனரது 

ரகர சகதத் ரர்லிலும் இனங்ககறல் டந் 

அரணகரண ரகர சகதத் ரர்ல்கபறலும் டக்கு, 

கறக்கறலிதந்து கறக்கு ரகரத்கப் தறரறத்து டத்ற 

ரர்லிலும் தொஸ்லிம் கரங்கறஸ் தங்குதற்நறறதந்து. 

இவ்ரத இந் தோன்த இணங்ககபத்ம் தறறறறத்துப் 

தடுத்துகறன்ந கட்சறகள் ல்னரம் தொன்தை 13து றதத்ச் 

சட்டத்கத்ம் ரகர சகத தொகநககத்ம் றரகரறத் 

ததரலறலும்கூட, லண்டும் அக அந்த் ரர்ல்கபறல் 

தங்குதற்நற அகண அங்கலகரறத்றதந்க ரங்கள் 

தரர்க்கறன்ரநரம்.  

இந் றகனகறரன, றகவும் தொக்கறரண தத்றல் 

ரகு ஜணரறதற அர்கள் ரதசற ரதச்சுக்கபறல் இதக்கறன்ந 

தொக்கறரண றடங்ககப ரங்கள் அதரணறத்து, இந் 
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ඳහර්ලිශේ පතු 

இடத்றரன  சரறரண லர்றகணக் தகரண்டுதற்கு 

அகணதம் எத்துகப்தை ங்கரண்டும்; சறததரன்க 

க்கலகட தறச்சறகணககபத் லர்ப்தற்கு தொம்தொரகச் 

தசற்தடரண்டும். இந் இடத்றரன ரன் என்கந 

றகணவூட்ட றதம்தைகறன்ரநன். அரது, கடந் கரனங்கபறரன 

தகரண்டுப்தட்ட 1972ஆம் ஆண்டு ரப்தை ரற்நதொம் 

1978ஆம் ஆண்டு ரப்தை ரற்நதொம் இனங்ககறரன இண 

தொண்தரடுககப ஆப்தடுத்ற, அகனப்தடுத்ற றகவும் 

ரரசரண றகனக்குக் தகரண்டுதசன்நண ன்தக 

நந்துறடக்கூடரது. ணர, இந் ரட்டிரன ரப்தைத் 

றதத்ம் ரற்தகரள்பப்தடுகறன்நரதரது க்கள் 

அகணரறணதும் அசறல் அதறனரககள் கதத்றல் 

டுக்கப்தட ரண்டும் ன்தக இந் இடத்றரன ரன் 

தொன்தரறக்  கடகப்தட்டிதக்கறன்ரநன். சறததரன்க 

க்கபறன் அசறல் அதறனரக ன்தது ததரண அறகரப் 

தனரக்கரனரடு ட்டும் சம்தந்ப்தட்ட றடல்ன; அது 

அறகர அனரகரடும் சம்தந்ப்தட்டது. அறகர அனகு, 

அறகரப் தகறர்வு ஆகற இண்டு றடங்ககபத் 

ரங்கறரகர சறததரன்க க்கபறன் அசறல் 

அதறனரககள் கரப்தடுகறன்நண ன்தக  இந்ச் 

சகதறரன அங்கம் கறக்கறன்ந ததரற ரசறக் கட்சறகலம் 

சறங்கபப் தததந்ரசறர சறநற கட்சறகலம் கண ல்னரக் 

கட்சறகலம் உர்ந்துதகரள்ப ரண்டுதன்த இந் 

இடத்றரன ரன் ரகரரறக்கக றடுக்கறன்ரநன்.  

தகப குலக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கரப, 

ரற்கந றணம் ரண்தைறகு அகச்சர் றல் சறநறதரன  

சறல்ர அர்கள், றர்க்கட்சறத் கனர் ரண்தைறகு றல் 

றக்சறங்க அர்கள் லப்தற ரகள்றக்குப் தறனபறக்கறன்ந 

ரதரது, "றதத்ம் தகரண்டுததன்தது அசரங்கத் 

றதகட தொலகரண றகனப்தரடு அல்ன;  ஆணரல், அப்தடி 

தகறன்நரதரது அது ரட்ட அடிப்தகடறனரண ஏர் 

அனகரகரர அல்னது எத தறரந்ற அனகரகரர இதக்கும்" 

ன்த குநறப்தறட்டரர். அனகு ன்தது கடந் கரனத்றல் DNA 

தசய் UDI தோனரக எத ரட்கடப் தறரறக்கறன்ந ணறரண 

றடரகச் சறங்கப க்கபறகடர தரர்க்கப்தடுகறன்நது. றழ், 

தொஸ்லிம் க்கலகட எத homeland - ரகம் - ன்த 

தசரல்லுகறன்ந ரகரட்தரடரக அது றரறகடந்றதப்தரகர 

சறங்கப க்கள் கததுகறநரர்கள். ரகக் ரகரட்தரடு ன்தது 

எத ணறரட்டுக்கரண றகத் றநக்ககக்கும் ன்த 

தறசரம் தசய்ன்தோனம், சறங்கப க்கபறகடர ஏர் 

அச்சத்க ற்தடுத்ற, சறததரன்க க்கலகட அசறல் 

அதறனரகககபக் குறரரண்டிப் தைகப்தற்கு 

றகுக்கப்தடுகறநது. இந் றகனகறல், அகணத்துக் 

கட்சறகலம் - றழ்க் கட்சறகள், தொஸ்லிம் கட்சறகள், கண 

தததம்தரன்கறணக் கட்சறகள் -  சறங்கப,  றழ், தொஸ்லிம் 

க்கலக்குள் சரறரண தறசர டித்க தொன்தணடுக்க 

ரண்டுதன்தம், இந் ரட்டு க்கள் அகணதம் சலதம் 

சறநப்தைடதம் அகறரகவும் ந்றரண 

இணதொண்தரடுகலற்த ல்ரனரதம் ரசப்தற்நரபர்கள் 

ன்த றதௐதறக்கறன்ந ககறலும் ரக்கூடிரக ரகு 

ஜணரறதற அர்கள் இந் ரற்நங்ககபச் தசய்ரண்டு 

தன்தம் இந்ச் சகதறரன தறன்தைடன் ரகட்டுக்தகரள்ப 

றதம்தைகறன்ரநன். 

எத கரனத்றல் 13து றதத்ச் சட்டத்க ல்ரனரதம் 

ததத்ரர்கள்; எத கரனத்றல் ல்ரனரதம் ற்தக் 

தகரண்டரர்கள். இன்தணரத கரனத்றரன சறனற்கந 

ரற்நரண்டுதன்த தசரல்லுகறநரர்கள். இது ன்ண 

அற்தைம்! இது ன்ண ரக! ன்த ரன் ரகட்கறன்ரநன். 

ஆகர, இனங்ககறன் அசறல் எத ரக ன்தம் 

அங்கத்துக்குள் தககறன்ந எத துறஷ்டசரண றகன 

ற்தடரலிதப்தற்கரக ரங்கள் அகணதம் என்தரசர்ந்து 

உகக்கரண்டுதன்த இந் இடத்றரன ரகட்டுக் 

தகரள்கறரநன்.  

 

නිනයෝජය කළරක වභළඳිනුරමළ 
(குலக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Hon. Deputy Minister, please wind up now.    
 

ගු බෂීර් නවගු ඩළවුඩ් මශතළ 
(ரண்தைறகு தசலர் ரசகு ரவூத்) 

(The Hon. Basheer Segu Dawood) 

Please give me one more minute, Sir. 

தொன்ரத அநறதொகப்தடுத்ப்தட்ட ணறப் தறரந்றம் ன்தது 

க்கத்றல் இல்னரறட்டரலும் ஏர் ஆரனரசகணரக 

அசறல் அங்கத்றல் இதந்றதக்கறநது. அந் 

ஆரனரசகணறல் ந்து தறரந்றங்கபரகப் தறரறக்க ரண்டும் 

ன்த குநறப்தறடப்தட்டிதக்கறநது. ஆணரல், அவ்ரத 

தறரறக்கறன்நரதரது தொஸ்லிம்கபறன் அசறல் அதறனரக 

ன்தற்கு ந்றரண உத்ரதொம் இல்னர றகனக 

ற்தடுகறன்நது. அவ்ரத தறரந்றங்கபரகத்ரன் 

தறரறக்கரண்டுரக இதந்ரல், கறக்கு ரகரத்றல் 

இதக்கறன்ந தொஸ்லிம்கலகட அசறல் அதறனரககலக்கும் 

இடம் தகரடுக்க ரண்டும். டக்கும் கறக்கும் இகந்து 

எட்டுதரத்ரக எத தறரந்றரக க்கூடி சூழ்றகன 

இதந்ரல், தொஸ்லிம்கலகட அசறல் அதறனரககலக்கு 

ற்ந றத்றல், டக்கு-கறக்கறரன தொஸ்லிம்ககபப் 

தததம்தரன்கரகக் தகரண்ட ஏர் அனகு ற்தடுத்ப்தட 

ரண்டும் ன்ந ரகரரறக்ககக தொஸ்லிம் கரங்கறஸ் 

கட்சறறன் ஏர் உதப்தறணர் ன்ந ககறரன தொன்கத்து, 

றகடதததகறன்ரநன். ன்நற.  

 

[අ.බහ. 5.14] 

 

ගු දුන්දහ ග්දක්දද මශතළ 
(ரண்தைறகு துரணஷ்  கங்கந்) 

(The Hon.  Dunesh  Gankanda) 
රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි, ශභය අඹ ළශඹ ප 

ජනතහ වන භල්රක් ඵරහශඳොශයොත්තු වුණහ. අවුරුදු 30ක් ශේ 

යට ශරහත් ්රසතහදඹ අ ප ය අවුරුදු 4ක් ත න 

ශභොශවොත ජනතහ වන භල්රක් ඵරහශඳොශයොත්තු වීභ න්ඹඹට 

න්ඹඹක් හධහයණි කිඹහ භභ හිතනහ. එශේ වුත් ශේ ආණ්ඩු 

අහිී ජනතහශේ අහිී ඵරහශඳොශයොත්තු සු ප ය දහරහ, 

සුපිරි ධනඳති ඳළශළ පතිඹට අලය ඵදු වන ඇතුළු අශනකුත් 

යප්රහද රඵහ දීරහ තිශඵන ඵ ඳළවළදිලි ශඳශනනහ. ඒ නිහ 

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි, භට ශේ අඹ ළඹ 

ශඳශන පශ ප වන භල්රක් ශනුට න්හින භල්රක් ප්රදහනඹ 

ශ අඹ ළඹක් වළටිඹටි. ශේ තත්ත්ඹට ශවේතු යජශේ 

අහර්ඹක්භ ව අදයදර්ශි මරය ශභනහයණඹ ඵි භශේ 

භතඹ.  

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි, රුපිඹර අප්රභහණඹ 

කිරීභ තයේ අනුණ ක්රිඹහක් ය පන ලි ප ශදතු ප තහක් 

ශවොට හිතහ ඵරහ එඹ ය පන තිබුණහ. ඒ ශරහශේ ඳක්ඹක් 

විධිඹට අපි ශේ ළන දිගි ප දිටභ ශඳ පනහ දු පනහ. නමුත් ඒ කින් 

ශදඹක් ශේ ආණ්ඩු ඇහුශේ නළවළ. දළ ප එහි ප්රතිපර රළශඵ පන 

ඳට පශන තිශඵනහ. ඹේ යට මුදල් ඒඹක් අප්රභහණඹ 

1189 1190 

[රු ඵෂීර් ශගු ඩහවුඩ් භවතහ] 
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ශහභ හභහනයශඹ ප ශරෝශේ න්දු  පශ ප අඳනඹන ළඩි 

ශරහ ආනඹන අඩු න එි. නමුත් දළ ප අශක යශට් න්දු ශරහ 

තිශඵ පශ ප ශභොක්ද? තමු පනහ පශේරහ ද පනහ ශරෝ ශශ 

ශඳොශශේ බහණ්ඩ මිර ඉවශ ඹන විට ආනඹනරට ළඩිපුය මුදල් 

ළඹ න ඵ. ඒ හශේභ රුපිඹර අප්රභහණඹ වීභ නිහ 

ශඩොරයඹට තත් රුපිඹල් 20ක් හශේ ප්රභහණඹක් ළඩිපුය 

විඹදේ ය පන ශනහ. ශභ පන ශේ ශවේතු උඩ අශක ආනඹන 

විඹදභ එ පන එ පනභ ළඩි ශනහ. අශනක් අතට, ඳසු ගිඹ අවුරුදු 

ය ඳඹ තුශ තමු පනහ පශේරහශේ ආණ්ඩුශේ ආර්ථි උඳහඹ 

භහර්රට පි ප න්ේධ ශ පන ර්භහ පතලහරහ දවස ණනක් ළසී 

ගිඹහ. අවුරුදු තිව වතළිවක් ශේඹ ප තු පවහයදහවක් ළඩ යපු, 

අශක දිසත්රික්ශේ ඵර පශොඩ පිහිටි රීහ ශෝල් ටිල් එ ළසී 

ඹෆභ උදහවයණඹක්. දිීත රු ශප්රේභදහ ජනහධිඳතිතුභහශේ 

හරශේ ආයේබ ශ ර්භහ පතලහරහ ඵහුතයඹක් ළසී ගිඹහ. ඒ 

හශේභ ශඳොදු ශඳයමුණ ආණ්ඩු හරශේ ආයේබ ශ කුරුවිට 

ඳළයඩිස ර්භහ පත පුයශේ ර්භහ පතලහරහලි ප න්ඹඹට 75ට 

ඩහ ළසී ගිහිල්රහ. ඒ හශේභ සීතහ ර්භහ පතලහරහලි ප 

න්ඹඹට 60ක් වරහ.  

ශේ තත්ත්ඹ නිහ අශක නිසඳහදන අීලඹ ඩහ ළීමශභ ප 

අඳනඹන අඩු ශරහ, අඳනඹන ආදහඹභ අඩු ශරහ. ශේ තත්ත්ඹ 

යුේධඹක් නළතිත් ඳළතීභ නහටුදහඹි. යුේධඹ තිශඵේදීත් 

යඑස ශඩොරයඹ රුපිඹල් 112ි. දළ ප රුපිඹල් 130ක් ළනි 

ප්රභහණඹක් ශනහ. එශවභ නේ ශේ තත්ත්ඹ ඳහරනඹ යරහ 

රුපිඹශල් අඹ ඉවශට ශශන පන ශඩොරර් ළඳයුභ ළඩි යත 

යුතුි. නුපුහුණු ශ්රමිඹ ප විශදසත කිරීභ ශනුට පුහුණු 

ශ්රමිඹ ප විශදසත කිරීභ, ළඩිළඩිශඹ ප ිත්තිඹ ප බිහි ය 

එභ ිත්තිඹ ප විශදසත කිරීභ ළනි රභ භඟි ප අශක විශේල 

විනිභඹ ආදහඹේ ඉවශ භට්ටභට ශන ආ වළකිි. අශනක් අතට, 

අශක යශට් සුළු වහ භධය ඳරිභහණ ර්භහ පතරු පට අලය 

මරය ඳවසුේ, පුහුණු ළඩ ටව ප, උස තහක්ණ දළනුභ ව 

නවීන ඹ පශ්රෝඳයණ වඳු පහ දීභ වයවහ ඉවශ ගුණත්ශඹ ප 

යුත් නිසඳහදන බිහි ය විශේල ශශ ශඳොශ ජඹළනීභ වයවහ 

විශේල විනිභඹ ප්රභහණඹ ළඩි යත වළකිි.  

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි, අශක ආර්ථිශේ 

ශේත් ර්ධනඹක් ඇති කිරීභ වහ සුළු වහ භධය ඳරිභහණ 

ර්භහ පතරුහට අතිවිලහර ළඩ ශොටක් ඉටු ශ වළකිි. 

නමුත් ශේ සුළු යහඳහරිඹ පට ශොඳභණ ඳවසුේ රඵහ දු පනත් 

බවු ප මුහුණ ශදන ප්රධහන ළටලු න, තභ නිසඳහදන අශශවි 

යළනීශේ ළටලු නියහයණඹ යළනීභ වහ යහජය භළදිවත් 

වීභ හිත පුළුල් ළඩ පිළිශශක් ක්රිඹහත්භ ශ යුතු ඹළි භභ ශේ 

රු බහට ශඹෝජනහ යනහ. එභ නිසඳහදන අශශවි ය 

ළනීශේ ළටලු විඳීභ වහ බවු පට උස තහක්ණි දළනුභ 

රඵහ දිඹ යුතුි. එභඟි ප ඉවශ ප්රමිතිඹකි ප යුතු නිසඳහදන බිහි ය 

ශේීලඹ ශශ ශඳොශශේ අශශවි කිරීභ ශවෝ විශේල ශශ ශඳොශ 

ශත අඳනඹනඹ ශ වළකිි.  

අඳ එ උදහවයණඹක් නිමු. රීහශේ සුළු ඳරිභහණ ශඹෝට් 

නිසඳහදන ර්භහ පතරු ප විලහර ප්රභහණඹක් ඉ පනහ. නමුත් 

භවහ ඳරිභහණ භහේර -නිේශඩ්ල් ළනි- නිසඳහදන භු තය 

කිරීභ අසීරු හයණඹක්. අ පන ඒ නිහ එභ තත්ත්ඹ භු වයහ 

සුළු ර්භහ පතරුහටද ශශ ශඳොශශේ තභ ඳළළත්භ තවවුරු 

යත වළකි ඳරියඹක් නිර්භහණඹ යළනීභ වහ අලය 

වශඹෝඹ රඵහ දීභ යජශේ ය භ ඵ භභ අධහයණඹ යනහ.  

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි, ශොශවොභ වුණත් ශේ 

අඹ ළශේ හධනීඹ රක්ණ කිහිඳඹක් තිශඵනහ. අ පන ඒ ශවේතු 

නිහ එභ අීලලි ප අශකක්ිකත ප්රතිරහබ රඵහළනීභ වහ ඉටු 

ශ යුතු, එශවත් ශේ දක්හ යජශේ අධහනඹ ශඹොමු ශනොව 

රුණු කිහිඳඹක් පිළිඵ ශේ රු බහශේ අධහනඹ ශඹොමු 

ය පන භභ ළභළතිි.  

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි, අශක යශට් ශේීලඹ කිරි 

නිසඳහදනඹ ඉවශ නළීවීභ තුළි ප කිරි පිටි ආනඹනඹ වහ 

යට යටක් විධිඹට අපි ළඹ යන අතිවිලහර ධනස පධඹ 

යට තුශ ඉතිරි යළනීභ වහ ළඩටව ප ස කිරීභ පිළිඵ 

ෆභ අඹ ළඹභ හච්ඡහ යනහ. නමුත් ශභයත් ඒ වහ 

ප්රහශඹෝගි ළඩ පිළිශශක් නළවළ. ආනඹනි කිරි පිටි වහ ඵදු 

ළඩි කිරීභ ශේ ප්රලසනඹට විඳුභ ශනොශි. ශ යුත්ශත් උස 

තත්ත්ශේ කිරි ි ප ආනඹනඹ ය කිරි ශොවී පට ශඵදහ දීභ 

ශවෝ ිත්රිභ න්ී න රභ භඟි ප ඳළටවු ප ශඵෝ ය ශඵදහ දීභ ඵ 

ව ප ශ යුතුි. නමුත් කිරි ි ප ආනඹනඹ ය ශොවී පට 

රඵහ දීභ තුළි ප ඳභණක්භ කිරි නිසඳහදනඹ අශකක්ිකත භට්ටභට 

ඉවශ නළීවිඹ ශනොවළකි ඵ අධහයණඹ ශ යුතුි. ශේ විධිඹට 

ආනඹනඹ ය, ශඵදහ ශදන ි පට තණ ශොශරට අභතය 

හ ප්ර ආවහය, විටමි ප ව නිජ රණ රඵහ දිඹ යුතුි. නමුත් 

අශක යශට් හ ප්ර ආවහය නිසඳහදනඹ යනු රඵන ශඳෞේලි 

අීලශේ ඒහධිහයඹ නිහ ඒ වහ විලහර මුදරක් ළඹ වීභ 

ශොවී පට ළටලුක්. ඒ නිහ වන මිරට ත් ආවහය ශොවී පට 

රඵහ දීභ වහ ත් ආවහය නිසඳහදන භධයසථහන යජශේ 

භළදිවත්වීශභ ප ඇයමටභ ශශයහි අධහනඹ ශඹොමු විඹ යුතුි. 

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි, ඒ හශේභ කිරි ශොවිඹහ 

යනු රඵන ළඳ කිරීභ වහ හධහයණ ව ප්රභහණත් මිරක් 

කිරි ලීටයඹට රඵහ දිඹ යුතුි. රු නිශඹෝජය හය 

බහඳතිතුභනි, කිරි ශොවිඹකුට කිරි ලීටයඹක් වහ අද රුපිඹල් 

50ක් රළශඵනහ. වළඵළි තුය ලීටයඹකුත් අද රුපිඹල් 60ක්-80ක් 

ශනහ. ශභ පන ශේ තභි තමු පනහ පශේරහශේ ආණ්ඩු 

ශොඩ නුපු ආන්ඹහශේ ආලස ර්ඹශේ තයභ. කිරි ලීටයඹක් 

විකුණරහ තුය ලීටයඹක්  පන ඵළරි යට, කිරි ශොවිඹහ 

සඹීශඳෝිකත කිරීභ ළන ථහ කිරීභ විහිළුක් ඵ කි යුතුි. 

අ පන ඒ නිහ කිරි ශොවිඹහ වින් ප කිරි නිසඳහදනඹ ළඩි කිරීභ 

වහ යනු රඵන ළඳ කිරීභට හධහයණ මිරක් රඵහ දීභ 

ශශයහි යජශේ අධහනඹ ශඹොමු ශ යුතුි. 

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි, ඒ හශේභ ඳශු ේඳත් 

ර්භහ පතශේ ප්රර්ධනඹ වහ ඳශු ෛදය හර්ඹහර භඟි ප ඉටු 

ශ වළකි ළඩ ශොට අති විලහරි. නමුත් ඳසු ගිඹ ය තුන 

වතය හර සීභහ තුශ ඳශු ෛදය නිරධහරි ප ඵහ ශනොළනීභ 

ළටලුක් ඵට ඳත් වී ඇති ඵ කි යුතුි. ඒ හශේභ ඳශු ෛදය 

නිරධහරි ප වහ ප්රහවන ඳවසුේ ඇතුළු අශනකුත් ඳවසුේ 

ඳළකිළීභකි ප ශතොය රඵහ දිඹ යුතුි. ඒ ඳවසුේ රඵහ දීභ න්ේධ 

ශනොවුශණොත් අහනශේදී ඒ ළඹ ඵයත් දය පන ශ පශ ප අශක 

අහිී ශොවි ජනතහටි. අ පන ඒ නිහ ඳශු ේඳත් 

ර්භහ පතඹ ප්රර්ධනඹ කිරීභට නේ ඳශු ෛදය ශේහ විධිභත් 

ශේහක් ඵට ඳත් ශ යුතුි.  

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි, ඒ හශේභ දිවි නළගුභ 

ළඩටවන වයවහ වරජ කිහිඳඹක්, ඒ හශේභ ත්ි ප කිහිඳ 

ශදශනක් නිහරට ශඵදරහ දීරහ ඒහශේ පරදහ රළබුණහට 

ඳසශේ, උඳහධිධහරි ප ශඹොදහ ශන ඒ පරදහශේ ටිනහභ 

තක්ශේරු යරහ, ජහති ගිණුේරට ඇතුශත් යරහ, යශට් 

ආර්ථි ර්ධනඹ යහජ ශර ළඩි යරහ ශඳ ප පන වදනහද 

කිඹරහ අඳට හධහයණ ළඹක් ඇති ශනහ.  

භභ එශවභ කිඹ පශ ප ඈත අතීතශේ ඉරහ අශක යට ඹළපුේ 

ිිකර්භහ පතඹ වහ ඵේධ ඳළළති යටක් නිහි. වළඵළි, 

දහත් අශක ජහති නිසඳහදිතඹට ඹළපුේ ිික ර්භහ පතශේ 
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ඳහර්ලිශේ පතු 

ටිනහභ එතු ශශේ නළවළ. තමු පනහ පශේරහ ශේ වද පශ ප 

ඹළපුේ ිික ර්භහ පතශේ ටිනහභ ජහති නිසඳහදිතඹට එතු 

යරහ ශඵොරු ආර්ථි ර්ධනඹක් ශඳ පරහ යශට් ජනතහ 

යටනහ භදිහට, ජහතය පතය ප්රජහත්, ශරෝ ඵළීකුත්, IMF 

එත් යට පනි කිඹන එ තභි භශේ භතඹ. ශභ පන ශේ 

විධිඹට ශඵොරු ආර්ථි ර්ධනඹක් ශඳ පරහ ජහතය පතයඹ 

යටරහ ගිනි ශඳොලිඹට ණඹ අයශන සදු ශශරහ යශට් ආර්ථිඹ 

හඵහන්නිඹහ යරහ දහ පන සදහනේ ශ පන එඳහ කිඹන එ භභ 

ශේ අසථහශේ භතක් යනහ. 

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි, ශේ න විට ශත් 

ර්භහ පතඹ තුශ ඳළන නළඟී ඇති ළටලු කිහිඳඹක් ශශයහි 

අධහනඹ ශඹොමු ය පන භභ ළභළතිි. ප්රධහන ලශඹ පභ 

වනහධහය ශඳොශවොය නින් ප්රමිතිඹකි ප ශතොය වීභ නිහ ඉසය 

භහ තුනට යක් ශඳොශවොය ශඹද ශත් ශොවිඹහට දළ ප අභ 

ලශඹ ප භහ තුනට ශදයක් ශඳොශවොය ශඹොද පන න්ේධ ශරහ 

තිශඵනහ. ඒ හශේභ තභි ශත් අසළ පන ීලඝ්ර ශර අඩු ශරහ 

තිශඵනහ. ශේ විධිඹට අසළ පන අඩු වීභ න්ේධ ශරහ තිශඵ පශ ප 

වනහධහය ශඳොශවොය ශඹොද පන ඳට ප ත්තහට ඳසශේඹ කිඹන 

එ ශත් ශොවී ප ඳළවළදිලිභ කිඹනහ. ඒ ඵ බවු ප තු ය 

ණනහ ශත් දළු ශඳොත් නිරීක්ණඹ කිරීශේදී අශඵෝධ ය 

 පන පුළු ප. ඒ හශේභ ඵහර ශඳොශවොය නිහ ශත් ශේ ආයු 

හරඹත් න්ඹඹට 30කි ප, 40කි ප අඩු ශරහ තිශඵනහ. ශත් හ 

වහ ශඹොදන ල් නහලර මිරත් ඳසු ගිඹ ය ඳව වඹ 

හරඹ තුශ න්ඹඹට 100කි ප ඳභණ ඉවශ ගිහි ප තිශඵනහ. 

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි, ඒ හශේභ තභි 

ශඳට්ටිලි ප ශත් දළු ප්රහවනඹ ඳට ප ත්තහට ඳසශේ ශත් දළු 

යහඳහරිඹහශේ ප්රහවන විඹදේ ශදගුණ ශරහ තිශඵනහ. ශඳට්ටි 

භඟි ප ප්රහවනඹ නිහ, අහනශේදී ළඩි ව ප්රහවන විඹදභත් දයහ 

 පන වුශණ් කුඩහ ශත් තු හිමිඹ පටභි. නමුත්, ශඳට්ටි භඟි ප 

ප්රහවනඹට ශඹොමු න අසථහශේ ශත් ශොවී පට කිේශේ ශවො 

ගුණහත්භබහඹකි ප යුතු ශත් රඵහ දීභ වයවහ ශත් දළු වහ 

ඉවශ මිරක් රළශඵනහ, ඒ හන්ඹ ශත් ශොවිඹහට රඵහ ශදනහ 

කිඹරහි. වළඵළි, තභත් ශත් ශොවිඹහට රළශඵ පශ ප ශත් දළු 

කිශරෝේරෑේ එක් වහ රුපිඹල් 55-60 මිරක්. 

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි, ඒ හශේභ ශභය අඹ 

ළඹ ශඹෝජනහලිශේ ව ප ශනහ, දළනට බහවිතඹට 

ශනො පනහ ඉඩේ අක්ය 25,000ක් තරුණඹ ප 12,500ක් අතය 

ශඵදහ ශදන ඵත්, එභ ඉඩේර මලි ටයුතු වහ රුපිඹල් 

මිලිඹන 100ක් ශ ප යන ඵත්. ඒ අනු එක් තරුණශඹකුට 

ඉඩේ අක්ය ශද ඵළගි ප රළබිඹ යුතුි. වළඵළි, ඒ මුදලි ප 

අක්යඹ බිභක් ස ය ළනීභ වහ රඵහ දිඹ වළකි  පශ ප 

රුපිඹල් 4,000ක් ඳභණි. ආණ්ඩු ඳක්ශේ භ පත්රීතුභ පරහශ ප 

භභ අව පන ළභළතිි, ඒ මුදලි ප බිේ ස ය ළනීභට අලය 

උදලු තර ය ඳඹක්ත්  පන පුළු පද කිඹරහ. [ඵහධහ කිරීභක්] 

 
ගු ම්දත්රීලරනයක් 
(ரண்தைறகு உதப்தறணர் எதர்) 

(An Hon. Member) 
උදළල්ර දහ පන එඳහ. 

 
ගු දුන්දහ ග්දක්දද මශතළ 
(ரண்தைறகு துரணஷ்  கங்கந்) 

(The Hon.  Dunesh  Gankanda) 
රු නි ශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි, භහ නිශඹෝජනඹ යන 

යත්නපුය දිසත්රික්ශේ ජනතහශේ ප්රධහන ආදහඹේ භහර්ඹ 

භළණික් ර්භහ පතඹි. අද න ශොට ඳතල් ර්භහ පතඹ තුශ 

ප්රලසන රැක් උේත ශරහ තිශඵනහ. 2010 දී යත්නපුය 

දිසත්රික්ඹ තුශ ඵළශෝ ඳතල් මුළුභනි පභ තවනේ ය දළේභහ. 

දළ ප ඵළශෝ ඳතල් වහ නළතත් ඵරඳ්ර රඵහ ශදනහ. වළඵළි 

දළ ප හභහනය භනුයඹකුට ඵරඳ්රඹක්  පන ඵළවළ. ඵරඳ්රඹක් 

 පන ළඹ න මුදර විලහරි.  

ඵරඳ්ර රඵහ ළනීශේදී ර් අඩි 1,000ක් වහ ඇඳ මුදර 

රුපිඹල් රක් ශදි. ළඩි න ෆභ ර් අඩි 1,000ටභ 
රුපිඹල් රක්ඹ ඵළගි ප එතු නහ. ඉීජිශ පරු හසතු කිඹරහ 

රුපිඹල් 50,000ක් අඹ යනහ. වළඵළි ර් අඩි 5,000ට ළඩි 
ඳතල් ඵර පන විතයි ඉීජිශ පරුශෝ ඹ පශ ප. නමුත් ර් අඩි 

5,000ට අඩු ඳතල්රටත් ඉීජිශ පරු ශේහ හසතු අඹ යනහ. 

ශභභ හසතු අඹ කිරීභ මුළුභනි පභ අහධහයණි කිඹන එි 
භ ශේ භතඹ. ඒ හශේභ ඉල්රේ ශේදීශේ ඹ ප්ර බහවිත යනහට 

රුපිඹල් 10,000ක් අඹ යනහ. ශේහ හසතු රුපිඹල් 10,000ි. 
හර්ික අධීක්ණ හසතුත් රුපිඹල් 10,000ි. 

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි, ඵළශෝ ඳතල් 
අධීක්ණඹ ය පන එක් ඳතරට එක් නිරධහරිඹකු ඵළගි ප ඳත් 

ය තිශඵනහ. මුලි ප කිේශේ ශේ වහ උඳහධිධහරී ප 

ශඹොදනහඹ කිඹරහි. නමුත් ශේ න ශොට භට දළන  පන 
රළවර තිශඵනහ, හභහනය ශඳශ විබහඹත් භත් නළති පිරික් 

තභි ඒ ශනුට ඵහ ශන තිශඵ පශ ප කිඹරහ. ඒ හශේභ 
ශභභ නිරධහරි ප වහ භහඹට ශන ළටුඳ රුපිඹල් 

35,000ි. නමුත් ශේ රුපිඹල් 35,000ත් ශ පන න්ේධ ශරහ 
තිශඵ පශ ප ඵළශෝ ඳතල් හිමිරුටි. ශභ පන ශේ නිහ ර් 

අඩි 1,000 ඵළශෝ ඳතල් ඵරඳ්රඹක්  පන දශ ලශඹ ප 

රුපිඹල් 4,11,000ක්  ළනි මුදරක් විඹදේ නහ. ශභභ මුදර 
හභහනය පුේරඹකුට දයහ  පන ඵළවළ. එභ නිහ ශභභ 

අහධහයණ හසතු රභඹ වහභ ීශලෝධනඹ ශ යුතුි කිඹන 
එි භශේ භතඹ. ඒ හශේභ යජශඹ ප ඳත් යන 

නිරධහරි ඹකුශේ ළටුඳ ඳතල් හිමිරු පශ ප අඹ කිරීභ ශභොන 
තයේ දුයට දහ හයහත්භද කිඹන ප්රලසනඹ අව පන අඳට න්ේධ 

ශරහ තිශඵනහ. 

ඒ විතයක් ශනොශි. තු භහේරට අිති ඉඩේර 

තභත් භළණික් ඉල්රේ විලහර ප්රභණඹක් තිශඵනහ. ශභභ 
ඉල්රේර තිශඵන භළණික් ළරීභ වහ නිඹහභ ඳතල් රභඹ 

ඹටශත් ශවෝ අසථහ රඵහ දීභ තුළි ප එභ ප්රශේලර ශශන 
ජනතහට හශේභ යජඹටත් විලහර ආදහඹභක් උඳඹහ  පන 

පුළු ප. 

 
නිනයෝජය කළරක වභළඳිනුරමළ 
(குலக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Order, please! Hon. Member, you have only one more 

minute.  
 

ගු දුන්දහ ග්දක්දද මශතළ 
(ரண்தைறகு துரணஷ்  கங்கந்) 

(The Hon.  Dunesh  Gankanda) 
රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි, ආණ්ඩුශේ ප්රඵර 

ශේලඳහරනඥයනි පශේ ආීලර්හදඹ භත යත්නපුය ප්රශේලශේ තභත් 

ක්රිඹහත්භ න licence නළති ඵළශෝ ඳතල් ඕනෆ තයේ 

තිශඵනහ. ඒ ඳතල් වහභ තවනේ කිරීභට ටයුතු යන එ 
යජශේ  ය භි. ඒ හශේභ භළණික් පිළිසසීභ පිළිඵ දළනුභ අශක 
තරුණ තරුණිඹ ප අතය ප්ර ලිත ය පන ඕනෆ. ඒ වයවහ සුළු 
භළණික් යහඳහරිි පශේ ආදහඹේ ර්ධනඹ කිරීභ වහ ටයුතු 
ය පන පුළු ප. බවු පට න ශශශ ශඳොශල් නිර්භහණඹ ය 
දීභත් යජශේ  ය භි. 
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[රු දුශ පස  ප පද භවතහ] 
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අහන ලශඹ ප භහ භතක් ය පන ළභළතිි, 2005 දී වළභ 

තළනි පභ එතු යරහ, වළභ ශදනහශේභ අදවස අහුරහශන ශේ 

ආණ්ඩු ජනතහට ඉදිරිඳත් යපු ඇහි පද චි පතන ශේ ව ප 

න ඩවුණු ශඳොශයො පදුක් ළන. එහි ව ප ආහයඹට භළණික් 

ර්භහ පතශේ ප්රර්ධනඹ වහ ව ආශඹෝජන රහඳඹ 

යත්නපුය ශේ ඉදි කිරීභ ශශයහි යජශේ අධහනඹ ශඹොමු යනු 

ඇතළි කිඹන විලසහඹ ඇතු, එභ ඵරහශඳොශයොත්තු තඵහ ශන 

භහ නිවඬ නහ. සතුතිි. 

 

නිනයෝජය කළරක වභළඳිනුරමළ 
(குலக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

The next speaker is the Hon.Thilanga Sumathipala. 

Before he starts his speech, will an Hon. Member propose 

the Hon. Alhaj A.H.M. Azwer to take the Chair.  

 
ගු න්දදිමිත්ර කකනළයක මශතළ  
(ரண்தைறகு ந்றறத் க்கரக்க ) 

(The Hon. Nandimithra Ekanayake)  

I propose that the Hon. Alhaj A.H.M. Azwer do now 

take the Chair.  
 

ගු නිරූඳමළ රළජඳක්ෂ මශ කමිය (ජවම්ඳළදන ශළ 

ජළඳලශන නිනයෝජය අමළතයුරමිය) 
(ரண்தைறகு (றதற) றதௐதர ரஜதக்ஷ - லர் ங்கல், 

டிகரனகப்தை தறற அகச்சர்) 

(The Hon. (Mrs.) Nirupama Rajapaksa - Deputy Minister of 

Water Supply and Drainage) 
 

විසි්ද වහථිර කරන දී. 
ஆரரறத்ரர். 

Seconded. 
 
ප්රහනය විමවන දි්ද, වභළ වම්මත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනුරුල නිනයෝජය කළරක වභළඳිනුරමළ මූළවනනය්ද දල ක 

වුනය්ද, ගු අල්ශළජ් ක.එච්.එම්. අවහලර් මශතළ මුළවනළරූඪ විය. 
 

அன்தறநகு, குலக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள் 

அக்கறரசணத்றணறன்த அகனர, ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். 

அஸ்ர் அர்கள் கனக கறத்ரர்கள். 
 

Whereupon MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES  left 

the Chair, and  THE HON ALHAJ  A.H.M. AZWER  took the Chair. 

 
[අ.බහ. 5.34] 

 

ගු ිනංග සුමිනඳළ මශතළ 
(ரண்தைறகு றனங்க சுறதரன) 

(The Hon. Thilanga Sumathipala) 

නශභෝ බුේධහඹ   

මරහනහරඪ රු භ පත්රීතුභනි, ශභභ අඹ ළඹ ේඵ පධශඹ ප  

 න සල්ඳඹක් ප්රහල  ය පන රළවරභ ළන භහ ඉතහභත්භ 

 පශතෝ නහ. මුදල් වහ රභේඳහදන ඇභතිතුභහ වළටිඹට 

අතිරු භහි පද යහජඳක් ජනහධිඳතිතුභහ  ශනොළේඵර් 8 ළනිදහ 

ශභභ උත්තරීතය බහට 2013 ය වහ අඹ ළඹ ඉදිරිඳත් 

කිරීශේදී, ඉතහභ ඳළවළදිලි රුණු යහශිඹක් ඉදිරිඳත් ශහ.  

ගිඹ තිඹ පුයහ අඹ ළඹ ළන විරුේධ ඳහර්ලසඹ ඉදිරිඳත් ශ 

රුණු දිවහ ඵළලුහභ භහ නහටු නහ. ඒ හ ශේභ බවු ප අඹ 

ළඹ ශවො වළටි කිඹරහ ආහද කිඹරහ ළඹක් ඇති ශනහ. 

ශභොද, යට අඹ ළඹ කිඹ පශ ප ඒ යශට් ඉදිරි  භශ ප ළඩඳත. 

ශේ ශර් ඉදිරිඳත් ය පශ ප 2013 ශර් ඳස අවුරුදු ළරළසශේ 

ඳශමුළනි ශොටි. එතුභහ ඳළවළදිලිභ 2006 න්ට 2010 දක්හ 

ඳස අවුරුදු ළරළසභ ළන ථහ ය, ඒ ළන විධිභත් 

ළඩටවනක් ඉදිරිඳත් ය ක්රිඹහත්භ ශහ. ශභභ ඳස අවුරුදු 

ළරළසශේ ශොටක් වළටිඹට ශභය අඹ ළඹ හර්ථ 

ප්රහලඹට ඳත් ශහ. අඹ ළශේ මුල් හච්ඡහශේදී ය පශ ප 

අභහතයහීල ළඹ ීලර්ඹ ප පිළිඵ ථහ යන එ  ශනොශි.  

අඹ ළඹ ශදළනි ය කිඹවීභට ප්රථභශඹ ප හභහනයශඹ ප 

විග්රව ය පශ ප ශසු භ පත්රීරු පශේ ඳශහත්ර ප්රලසන ළන 

ශනොශි. එශවභ නළත්නේ අභහතයහීලර ප්රලසන  ළන 

ශනොශි. නමුත් ශේ අඹ ළඹ විග්රව කිරීශේදී ඒ වහ විලහර 

භව පන්ඹක්, උත්හවඹක් දයපු ඵක් ශඳශනනහ.  

මරහනහරඪ රු භ පත්රීතුභනි, ඒ හශේභ අද උශේ 

ේඳ පද ප භ පත්රීතුභහ TNA ඳක්ඹ නිශඹෝජනඹ යමි ප ඳළඹක් 

ථහ ශහ. එි ප විනහඩි 56ක් ථහ ශශේ දවතු පන ආණ්ඩුරභ 

යසථහ ීශලෝධනඹ ළනි. ශේ අඹ ළඹ පිළිඵ,  ජනතහ 

සුඵහදී ප්රලසන පිළිඵ තර්හනුකූර ථහ ය පශ ප නළති 

ශනත් ශේල් ළන අදවස ශඹොමු යන එශ ප ශඳශන පශ ප,  

ශභභ අඹ ළඹ කින්ශේත්භ බවු පට විශේ නඹ කිරීභට වළකිඹහක් 

නළති ඵි. ඒ නිහ භහ ඒ ළන දීර්ක ල ශඹ ප විග්රව ය පන 

ඹ පශ ප නළවළ.  

මරහනහරඪ රු භ පත්රීතුභනි, ශේ අඹ ළශේ විශලේ ව 

රුණු යහශිඹක් ශඳොදු ජනතහ ශනුශ ප ශ ප ශරහ 

තිශඵනහ. ඒ ළන අපි  පශතෝ ශ පන ඕනෆ. භහ හිතනහ, 

ක්රීඩහ ළන ශනොශඹකුත් අසථහර ථහ ශහඹ කිඹරහ. ක්රීඩහ 

ශනුශ ප  විශලේ අධහනඹක් ශඹොමු ශරහ තිශඵනහ. ඒ 

ඉතහභ ශවො ශදඹක්. ශභොද ශරෝශේ ක්රීඩහ කිඹ පශ ප විශලේ 

ව industryඹක්, එශවභ නළත්නේ අද ප්ර ලිත ශච්  ශනභ 

අීලඹක්. අතිරු භහි පද යහජඳක් ජනහධිඳතිතුභහ මුදල් වහ 

රභේඳහදන ඇභතිතුභහ වළටිඹට ක්රීඩහශේ තිශඵන අලයතහ 

වඳුනහශන ක්රීඩහට උදවු ය පන ශභය අඹ ළශඹ ප 

ආයේබඹක් රඵහ දීරහ තිශඵනහ. අඹ ළශඹ ප go-kartsරට 

නළත්නේ දරු ප ක්රීඩහ යන බහණ්ඩරට ඵදු වනඹක් - tax 

free - දු පනහඹ කිඹරහ කිේහභ විරුේධ ඳහර්ලසඹ ඒ 

ේපර්ණශඹ පභ බහය ත්තහ, ශේ ිත්තීඹභඹ ලශඹ ප එන 

අඹට ශදන වනඹක් වළටිඹට. එශවභ නළත්නේ රීහට හර් 

ශ පන පන, Lamborghini ශශන පන  ශදන වනඹක් 

වළටිඹට. 

ඒ වරි අහධහයණි.  ඒ අමලි අතයඹක්. ශභොද,  

ක්රීඩහ ළන ථහ ශශොත් අද  ශරෝශේ දහවතය ළනි සථහනඹට 

රීහ ඇවිල්රහ තිශඵනහ. එඹ දිශන ප දින ළඩි ශරහ 

තිශඵනහ. රුපිඹල් ශනොශි, ශඩොරර් බිලිඹන ණ පලි ප. 

ශඩොරර් බිලිඹන 200ක් ශනහ, අද  ශරෝශේ  ක්රීඩහට රළශඵන 

ආදහඹභ. ඒ කිඹ පශ ප රුපිඹල්ලි ප ත්ශතොත් බිලිඹන 

2,600ට ඩහ ප්රභහණඹක්. බිලිඹන 2,600ක් කිඹ පශ ප විලහර 

ප්රභහණඹක්. මුළු යශට්භ අඹ ළඹට ශ ප යන මුදර වහ භහනි, 

ශේ න ශොට ශරෝශේ ක්රීඩහ වහ තිශඵන ආදහඹභ. අශක 

යට ක්රිට් ක්රීඩහට ප්ර ලිත හශේභ අනිකුත් ශසු ක්රීඩහ ප 

වහත් ශවො තළනක් රඵහ ශන තිශඵන යටක්. ඒට මලිභ 

අලය ශේ තභි අශක යශට් ක්රීඩහට අලය ඹටිතර ඳවසුේ 

වඳුනහ ළනීභ. එඹ වඳුනහ ළනීශේදී ශභොන ක්රීඩහ ප ද අපි ශතෝයහ 

 පන ඕනෆ කිඹරහ තී පදු ය පන ඕනෆ. ඒ තී පදු යපු 

ක්රීඩහ පරට ඹටිතර ඳවසුේ රඵහ ශද පන ඕනෆ. අපි ද පනහ, 

"F1"  කිඹරහ තිශඵනහඹ කිඹරහ. ඒ කිඹ පශ ප Formula One.  
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ඳහර්ලිශේ පතු 

Car racing ක්රීඩහට ශරෝශේ ප්රන්ේධ වුණ තළ ප තිශඵනහ; 

සථහන තිශඵනහ; නය තිශඵනහ. ඒ හශේභ  ඇතළ පස 

ත්ශතොත් බලිේෆික් පිළිඵ විලහර භතඹක් අඳට එනහ. 

ඒ හශේ  ශරෝශේ ප්ර ලිත වුණු සථහන ශවෝ නය එක් 

වේඵ පධ වුණු ක්රීඩහ තිශඵනහ. යුේධශඹ ප ඳසශේ අශක යටට 

තිශඵන ආර්ණඹත් එක් ක්රීඩහ තුළි ප අඳට අසථහක් 

රළශඵනහ, අශක ී හය යහඳහයඹ ළඩිදියුණු ය පන. දළනට 

ී හය යහඳහයඹ වහ වඳුනහ ත් අීල 18ක් හශේ ප්රභහණඹක් 

තිශඵනහ. ශඵොශවෝ විට ී හයි ප රීහට එ පශ ප ශේ අීල 

ඹටශත්ි. භවය අඹ ීසිති අලයතහ වහ, භවය අඹ 

ක්රීඩහ නිහ, භවය අඹ මුහුදුයඹට ආලහ නිහ, තත් භවය අඹ 

ඳුයඹට ආලහ නිහ, තත් භවය අඹ ජර ක්රීඩහ වහ, තත් 

භවය අඹ ළරෆට ගිහිල්රහ නහ පතය පිළිඵ අධයඹනඹ 

ය පන, ශේ ඹනහදී ලශඹ ප ශනොශඹකුත් සථහනරට 

ආර්ණඹ තිශඵන ී හයි ප රීහට එනහ. ඒ නිහ 

රීහට එන ී හයි පශ ප එ ශොටක් තභි ක්රීඩහ 

වහ ී හයඹට ඳළමිශණ පශ ප. හභහනයශඹ ප රීහට 

ඳළමිණීභට ඩහ ක්රීඩහ වහ ඳළමිණීභ තුළි ප ඒ අඹට පුළු ප 

නහ, අශක යට පිළිඵ වඳු පහදීභක් ය පන. ශේශදි 

අතයලය රුණ තභි බවු පට අලය ඹටිතර ඳවසුේ ඳඹහ 

දීභ.  

ජහතය පතය තරශේ ක්රීඩහ නි ඹළශරන යටක් වුශණොත්, ඒ 

යශට් තිශඵන ජහතය පතය තරශේ ක්රීඩහ තුළි ප අනුග්රහවි ප 

ේඵ පධ නහ. ශශ බහණ්ඩඹක්  පන පුළු ප, එශවභ 

නළත්නේ ශේහක්  පන පුළු ප, එඹ අශශවි කිරීභ වහ 

ජනතහට ප්ර හයඹ රඵහ දීභට ආර්ණීඹ භහර්ඹක් ශොඹහ 

 පනි ඒ අනුග්රහවි ප ේඵ පධ  පශ ප. ඒ භහර්ලි ප 

එක් තභි ප්රන්ේධ, ඒ හශේභ ජනප්රිඹ ක්රීඩහරට අනුග්රවඹ 

දළක්වීභ. ඒ තුළි ප එභ ක්රීඩහට ඇලුේ යන, ඒට ශප්රේක්ි ප 

වළටිඹට ේඵ පධ න, ඒට ඇහුේ ප ශදන, ඒ ළන කිඹන 

අඹ ඹනහදී ලශඹ ප ශනොශඹකුත් අඹ ේඵ පධ නහ. ඒ 

ේඵ පධවීභ තුළි ප තමු පශේ බහණ්ඩ ශවෝ ශේහ පිළිඵ ප්ර හයඹ 

 ය  පන අනුග්රහවි ප ඵරහශඳොශයොත්තු නහ. ශේ තුළි ප 

අශක යටට එතු න ණ්ඩහඹභ අපි යහ  පන ඕනෆ. ශේ 

වහ අශක යටට ඳළමිශණන ී හයි ප තුළි ප අඳට පුළු පභ 

තිශඵනහ, ඒ අඹ ේඵ පධ ය ශන බවු ප අශක යශට් 

ආශඹෝජි ප ඵට ඳත් ය පන. ශේ භහ වඹකි ප, 

අවුරුේදකි ප ශන ශදඹක් ශනොශි.  

අත් දළය ශභ ප අපි ද පනහ, රීහ ක්රිට් ශරෝ රයයි ප 

ඵට ඳත්වීභත් භු අලුත් අධහනඹක් අශක යට ශශයහි ශඹොමු 

වුණු ඵ. අලුත් අනුග්රහවි ප රීහශේ තය ඵර පන ඇවිල්රහ, 

අශක යට ළන ශොඹහ ඵරහ, රීහ ළන අලුත් අදවක් ඇති ය 

ශන, බවු පශේ බහණ්ඩ ශවෝ ශේහ ආර්ණීඹ විධිඹට රීහශේ 

අශශවි කිරීභට වහ ප්ර ලිත කිරීභට බවු ප උත්හව  පනහ. ඒ 

හශේභ ඒ අඹ එභ ටයුතුර නිඹළශරනහ. ඒ නිහ ශේ අඹ 

ළශේදී ක්රීඩහ වහ ශ ප ශ මුදර භදි කිඹරහ භභ හිතනහ.  

රීහට ශේ ශුදි F1 කිඹරහ - Formula 1 කිඹරහ- තය 

වහ බහවිත යන ශඵෝට්ටු ශදක් ශ පවහ. ඒ ශඵෝට්ටු ශද 

ධහනඹ කිරීභ වහ රීහශේ රිඹදුය ප නළවළ. ඒ F1 ශඵෝට්ටුක් 

ඳහරනඹ කිරීභට විශලේ පුහුණුක් වහ වළකිඹහක් තිශඵ පන ඕනෆ. 

ඒ ක්ශේ්රඹට රීහශේ දහත් ප්රමුත්ඹක් තිබුශණ් නළවළ. 

නමුත් ඒ ශඵෝට්ටු රීහට ශ පන ශොට ඵදු අඹ යනහ. ඒ 

ශඵෝට්ටු රීහට ශ පන අඹට විලහර මුදරක් ඵදු ලශඹ ප 

ශ පන නහ. අඳට ආර්ණඹක් නළවළ, රීහට ශේ 

ශඵෝට්ටු ශන එ පන. ජහතය පතය ක්රීඩහ වළටිඹට වඳු පන න්ඹලු 

ක්රීඩහරට ේඵ පධ ශේල් ශ පන ශොට අපි මීට ඩහ ඵදු 

වන ශද පන ඕනෆ. ඒ ශේල් ශ පන අඹට අපි මීට ඩහ උදවු 

ය පන ඕනෆ. ශේට අකුල් ශවශමි ප විරුේධ ඳහර්ලසඹ ථහ 

කිරීභ ළන අඳ නහටු නහ. ශභොද, ක්රීඩහ තුළි ප අශක 

ඳසුබිභ, අශක ීසිතිඹ, අශක වළදිඹහ, අශක දළනුභ, අශක යශට් 

තිශඵන ය ර්තිඹ විලහර ලශඹ ප ප්ර ලිත යරහ විලහර 

ඳණිවුඩඹක් ශරෝඹට ශන ඹ පන පුළු ප. ඒ ඹහ ප්රණඹ අපි 

උඳශඹෝගී ය  පන ඕනෆ. ඒ ඹහ ප්රණඹ තුළි ප විලහර පිරික් 

එක් තත් වේඵ පධතහක් ඇති ය  පන අඳට පුළු ප 

නහ. ඒ නිහ ඒ ළන ශඵොශවොභ උඳවහහත්භ විරුේධ 

ඳහර්ලසඹ ථහ කිරීභ ළන අඳ නහටු නහ. ශේශක් වයඹ මීට 

ඩහ ඳළවළදිලිි. ඒ ළන කින්භ තිහක් නළති, ඒ භු වළරීභ 

ළන, ඒ හශේභ ශන අර්ථ ථනඹක් දීභ ළන අඳ නහටු 

නහ.  

මරහනහරඪ රු භ පත්රීතුභනි, ඒ හශේභ 2012 ශනොළේඵර් 

අටළනිදහ අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ ඉදිරිඳත් ශ අඹ ළඹ ථහශේ 

43.1 ශේදශඹ ප ඳළවළදිලි කිඹහ තිශඵනහ, රීහශේ DFCC 

ඵළීකුට ව NDB ඵළීකුට ඇශභරිහනු ශඩොරර් මිලිඹන 250 

ඵළගි ප ය 10ට අධි දිගු හලීන විශේල ණඹ රඵහ ළනීභට 

බවු ප දිරිළ පවීභට ශඹෝජනහ යනහ කිඹරහ. ඉති ප ශේශ ප 

ශභොක් ය පනද ඵරහශඳොශයොත්තු  පශ ප? ළවිලි ර්භහ පතඹ, 

ඵරලක්ති, සුළු වහ භධයභ ඳරිභහණ යහඳහය, ඉදිකිරීේ වහ 

නිසඳහදන ර්භහ පත වහ දිගු හලීන ීර්ධන ණඹ වන 

රභඹට ශභභ ඵළීකු ශද වයවහ රඵහ දීභි ශභි ප 

ඵරහශඳොශයොත්තු  පශ ප. 

ඒ සුළු වහ භධයභ ඳරිභහණශේ යහඳහරිඹ ප තභි දවකුත් 

ශදනහට රැය යක්හ ශද පශ ප. සඹී රැකිඹහ යනහ. ඊට ඳසශේ 

සුළු යහඳහරිඹ ප ඵට ඳත් ශනහ. ඊට ඳසශේ භධයභ 

ඳරිභහණශේ යහඳහරිඹ ප ඵට ඳත් ශනහ. ඒ අඹ ඵළීකුට 

ගිහිල්රහ ණඹ මුදරක් රඵහ ත්ශතොත් විලහර ශඳොලිඹක් 

ශ පනට න්දු න නිහ ඇශභරිහනු ශඩොරර් මිලිඹන 250ක්  

ඵළගි ප- ඵළීකු ශදට 500ක්  ඒ කිඹ පශ ප රුපිඹල් බිලිඹන 

60ට ළඩිි.- රුපිඹල් බිලිඹන 60ක් ඳභණ ඒ ශනුශ ප ශ ප 

යනහ කිඹ පශ ප සුළු වහ භධයභ ඳරිභහණශේ යහඳහරිඹ පට 

විලහර වනඹක්. ඒ මුදල් අතභහරු ශමි ප ජනතහ තුශට 

ඹහශභ ප විලහර පිරිට යහඳහය කිරීශේ අසථහ නිර්භහණඹ 

ශනහ. ඒ නිහ ශේ අඹ ළඹ ප්රතිීලලී යජඹක් වළටිඹට ශේ යශට් 

දීර්කහලීන භ ප භහර්ශේ එ පිඹයක්. ශේ අඹ ළඹ ළන 

ළඩිදුය විග්රව කිරීභට අසථහක් නළති එ ළන භභ නහටු 

ශනහ. ශේ ශඵොශවොභ සුබහදී, ශඵොශවොභ  පශතෝශඹ ප, 

ශඵොරු ශනොකිඹන, ඇත්ත කිඹන තභ පශේ අලයතහ ළන වඳුනහ 

ශන ස  වුණු අඹ ළඹක්.  

මරහනහරඪ රු භ පත්රිතුභනි, භභ අහන ලශඹ ප 

තමු පනහ පශේට කිඹහ න්ටිනහ, ශභභ අඹ ළඹ ශේ යශට් දරු ප 

ළන දීර්කහලීන හිතරහ ඒ වහ ආශඹෝජනඹ යන අඹ ළඹක් 

ඵ. අපි සුළු හලීන, අවුරුේදක්, ශදක් ශේ යට ඳහරනඹ 

ය පන ඵරහ ශන යන ළඩක් ශනොශි. දීර්ක හලීන ශේ 

යශට් ඳළළත්භ - sustainability එ- වහ අලය මලි රුණු 

වහ මුදල් ශ ප කිරීභ ළන අඳ  පශතෝ  ශනහ.  ශේ අඹ 

ළශේදී මලි රුණු වළටිඹට න්ඹලු ශදනහශේ අලයතහ ප 

පුයහ තිශඵන නිහ, ශේ අඹ ළඹ වරිවළටි විග්රව යරහ, ජනතහ 

අතයට ගිහිල්රහ  ථහ ය පන විඳක්ඹ අශඳොශවොත් ශරහ 

තිශඵනහ. ඒ අඹ ශතෝයහ ත් අතය රුණු භත ඳදනේ ශච්  

භනක් ඹනහ කිඹන එ ඳළවළදිලිි.  
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භභ බවු පට කිඹහ න්ටි පශ ප ජහතය පතය ලශඹ ප ප්රඵරභ 

ආඹතනඹ වළටිඹට විරුේධ ඳහර්ලසඹ ර පශ ප  IMF එි. 

IMF එශක් indications තිශඵනහ. ඒ indicationsර වළභ එශක්භ 

කිඹරහ තිශඵ පශ ප 2015 න විට රීහ ඒපුේර ආදහඹභ 

යඑස ශඩොරර් 4000 ඉරක්ඹට ඹහ යුතු ඵි. එඹ 

අනිහර්ඹශඹ පභ  ඹනහ. අශක ණඹ අඩු ශනහ. ණඹ ඳයතයඹ 

අඩු ශනහ. ඕනෆභ ආඹතනඹකි ප අශක යටට ණඹ ශද පන බඹ 

නළත්ශත් අඳට ඒ ණඹ ශවීශේ වළකිඹහ තිශඵන නිහි. ඒ ඵත් 

ව ප යමි ප ශේ යට ඹන භ ප භහර්ඹ වහ ඉතහභත්භ 

ප්රතිීලලී අඹ ළඹක් ඉදිරිඳත් ය තිශඵන ඵ කිඹමි ප භභ නිවඬ 

ශනහ.  

 

මූළවනළරූඪ ම්දත්රීුරමළ 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 
ශඵොශවොභ සතුතිි. මීශුට රු අල්වහේ ඒ.ආර්.එේ. අේදුල් 

හදර් නිශඹෝජය ඇභතිතුභහ. 

 

[5.47 p.m.] 

 

ගු ක.ආර්.එම්. අබ්දුල් කළදර් මශතළ (ඳරිවර නිනයෝජය 

අමළතයුරමළ) 
(ரண்தைறகு .ஆர்.ம். அப்துல் கரர் - சுற்நரடல் தறற 

அகச்சர்) 

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

Environment) 
Hon. Presiding Member, His Excellency the President 

Mahinda Rajapaksa has presented the Budget for the year 

2013, which aims to boost the development of this 

country aligning the targets set in the “Mahinda Chintana 

- Vision for the Future”. This development-oriented 

Budget will definitely increase the economic growth rate 

of this country and consequently uplift the living 

condition of the people. 

Sir, after the end of a three-decade long war against 

terrorism in the North and the East of this country, the 

Government led by His Excellency President Mahinda 

Rajapaksa, has been putting all its efforts to uplift the 

living standards of the people through rapid economic 

growth and development. Though the world has 

undergone severe economic slowdown, our country was 

able to retain the steady economic growth under the 

strong leadership provided by His Excellency the 

President. 

Sir, this Government has been implementing several 

infrastructure development activities such as road 

development, construction of harbours, housing 

construction, implementation of water supply schemes et 

cetera. These activities will consume quite a lot of natural 

resources of our motherland. In order to make these 

development activities sustainable, this Budget has 

provided the required financial allocation to move 

forward towards sustainable development goals. 

Sir, the Government led by His Excellency the 

President has always been very much concerned about 

environment conservation and its protection. The Budget 

presented for the year 2013 has proved it once again by 

providing the required financial allocation for the 

implementation of environmental conservation and 

protection programmes as it was done in the past years. 

Sir, solid waste management, conservation of forest 

and bio-diversity, air and water pollution are the major 

environmental challenges this country faces at the 

moment. The Ministry of Environment has planned to 

implement its programmes along with its agencies in 

order to meet these challenges successfully. In the year 

2013, the Ministry of Environment has planned to 

implement several new projects while continuing the 

ongoing projects. 

Sir, global warming accompanied by climate change 

has become a major threat to our country and the entire 

world. Though Sri Lanka is a least contributor to global 

warming, it faces severe challenges caused by global 

warming and climate change. Since Sri Lanka is an island 

nation, we will have to face the consequences of rising 

sea level caused by global warming in the future. 

Changing climatic conditions have been resulting in 

prolonged droughts and flooding, which impacts severely 

on our agriculture. In order to meet this challenge, the 

Ministry of Environment has prepared the Climate 

Change Policy and Adaptation Strategy which will pave 

the way for food security of the country. 

Sir, formulation and implementation of wise policies 

that can positively contribute to the economy as well as 

the environment of the country has been felt as an 

essential condition to achieve the sustainable 

development goals of the country. On identifying this 

need, the Ministry of Environment has taken necessary 

steps to initiate a green accounting mechanism and a 

green reporting system for Sri Lanka in collaboration 

with the relevant stakeholders in the country. As the first 

step of establishing a green accounting mechanism, the 

Ministry of Environment has started to estimate the 

forestry sector contribution to the national GDP.  

Sir, this Budget will assist to develop the environment 

as well as the economy in many ways. I would like to 

highlight some of the important subsidies and provisions 

given by this Budget. The Government has taken 

necessary steps to rehabilitate irrigation schemes using 

the recent drought as an opportunity to resolve people’s 

problems associated with drought. The Government has 

proposed an insurance scheme to manage the economic 

losses of drought in a more meaningful manner. 

Recognizing the destructions caused to natural forests, 

rivers and reservoirs, rainforests, animals and wildlife, 

the “Mahinda Chintana - Towards a New Sri Lanka” 

recognizes a green environment as a cornerstone of our 

development. Our nation experienced tremendous 

hardships during the recent drought. During rainy 

seasons, we also witness landslides causing similar 

destructions to lives. The Government has proposed a 
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three-year forest and environmental conservation 

initiative, targeting to preserve diverse natural resources 

throughout the country.  

I take this opportunity to thank His Excellency the 

President for allocating a sum of Rs. 1,500 million to be 

utilized over a three-year period for this national 

initiative. Sir, this Budget has promoted the use of organic 

fertilizer encouraging the private sector connected with 

manufacturing, distribution and marketing of organic 

fertilizer and pesticide in order to reduce the adverse 

effects to our soil, water and the biodiversity from the 

inorganic fertilizer and chemicals.  

The “Divineguma” programme will promote the small 

farmers to develop their own backyard storage facilities 

enabling their harvest to be kept for a longer period. This 

Budget facilitates for a special project to set up model 

greenhouse farming targeting 1,000 young commercial 

farmers supported through the provision of seed, planting 

material and greenhouse technology, to engage them in 

fruits, vegetables and subsidiary crop cultivation. 

It is also important to note the Government’s decision 

that the law will be strictly enforced not to permit the 

filling of abandoned paddy lands.  Such lands will be 

distributed among those who like to cultivate on lease 

agreements with the  Government, and put them to 

productive use in agriculture.  

His Excellency President Mahinda Rajapaksa has 

presented the Budget for the year 2013, which aims to 

uplift every sector of the society giving high priorities, 

thus fulfilling the promises he made during his 

Presidential Election Campaign.    

ශේ අසථහශේ  රු දිශ පස ගුණර්ධන ඇභතිතුභහ ඇතුළු 

රු භ පත්රීරු වතය ඳස ශදශනක් භශේ ථහ ඇසීභ ළන භභ 

සතුති පත ශනහ. විරුේධ ඳක්ශේ රු භ පත්රීරු ශදශදශනක් 

න්ටිනහ. ඒ හශේභ පුටු ශදන්ඹ ණනක් භශේ ථහ අව ශන 

හිටිඹහ. රු නිරඳභහ යහජඳක් භ පත්රීතුමිඹටත්, රු දිශ පස 

ගුණර්ධන ඇභතිතුභහටත්- 

 

මූළවනළරූඪ ම්දත්රීුරමළ 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු නිශඹෝජය ඇභතිතුභනි, එතුමිඹ නිශඹෝජය ඇභතිතුමිඹක්, 

භ පත්රීතුමිඹ ශනොශි.   

 
ගු ක.ආර්.එම්. අබ්දුල් කළදර් මශතළ 
(ரண்தைறகு .ஆர்.ம். அப்துல் கரர்) 

(The Hon.  A.R.M. Abdul Cader) 

රු නිශඹෝජය ඇභතිතුමිඹටත් භශේ සතුතිඹ පුද යනහ. 
 

මූළවනළරූඪ ම්දත්රීුරමළ 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

මීශුට රු නිභල් විශේන්ීව භ පත්රීතුභහ. 

[අ.බහ. 5.57] 

 

ගු නිමල් විනජ්සිංශ මශතළ 
(ரண்தைறகு றல் றரஜசறங்க) 

(The Hon. Nimal Wijesinghe) 
මරහනහරඪ රු භ පත්රීතුභනි, අතිරු ජනහධිඳති භහි පද 

යහජඳක් භළතිතුභහ, මුදල් අභහතයයඹහ ශර අටළනි යට 

ඉදිරිඳත් යන රද 2013 අඹ ළඹ ශල්නඹ ේඵ පධශඹ ප  න 

සල්ඳඹක් ථහ කිරීභට අසථහ රඵහ දීභ පිළිඵ ආණ්ඩු 

ඳක්ශේ ප්රධහන ීවිධහඹතුභහටත්, බඵතුභහටත් භශේ 

ශෞයණීඹ සතුතිඹ ප්රථභශඹ පභ පුද ය පන ළභළතිි.  

විශලේශඹ පභ ශේ අඹ ළඹ ඉදිරිඳත් ය තිශඵ පශ ප 

තහහලි තුටක් රඵ පන ශනොශි කිඹන එ භහ ශේ 

අසථහශේදී ප්රථභශඹ පභ භතක් යනහ. එශවභ තහහලි 

තුටක් රඵ පන අඹ ළඹක් ඉදිaරිඳත් ය පන මුදල් අභහතයයඹහ 

වළටිඹට රු ජනහධිඳතිතුභහට අසථහ තිබුණත් එතුභහ අවුරුදු 

30 යුේධඹ ජඹග්රවණඹ ශහ ශේභ ආර්ථි යුේධඹත් ජඹ  පන 

දීර්ක ළරසුේ හිත ශේ ය ශට් න්ඹලුභ අීල නිශඹෝජනඹ න 

අයුරි ප ශේ අඹ ළඹ ඉදිරිඳත් ය තිශඵන ඵ භහ කිඹනහ.  

මරහනහරඪ රු භ පත්රීතුභනි, එදහ එක්ත් ජහති 

ඳක්ශඹ ප ඳහර්ලිශේ පතුට ආපු භ පත්රීයඹකු වළටිඹට 

දවඅටන ආණ්ඩුරභ යසථහ ීශලෝධනඹත් භු භට ශේ 

යශට් ීර්ධනඹට ිජු දහඹ වීභට වළකි වුණහ. එදහ යුේධඹ 

දිනනහ ශඳනී ශඳනීත් විරුේධ ඳහර්ලසඹ කිේශේ  දින පන ඵළවළ 

කිඹරහි. කුරිරු ්රසතහදඹ තුය ප ශ අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ 

ඇතුළු ශේ යජඹට යශට් ආර්ථි යුේධඹ ජඹ  පනට  වහඹ 

දළක්වීභට වළකි වීභ භහ රද බහයඹක් වළටිඹට භහ දකිනහ.  

විශලේශඹ පභ ශභය අඹ ළඹ ළමි ජනතහට, ශොවි 

ජනතහට, දුකඳත් ජනතහට වන රැක් රඵහ දීපු අඹ ළඹක්. 

භිේධි දීභනහ ශනුට ඳවුශල් ආර්ථිඹ ඉවශ නී පනට, 

ඳවුශල් ශඳෝණඹ ඉවශ නී පනට විවිධ රභශේදඹ ප ශඹොදහ 

ශන  තිශඵනහ. ඒ තුළි ප 2015 දී දිළිඳු ඵ තුය ප කිරීභ ශේ 

යජශේ අයමුණ වී තිශඵනහ. ශරෝශේ විවිධ යටල් ආර්ථි 

අර්බුදඹට, ආවහය අර්බුදඹට, ශේලගුණි විඳර්ඹහරට මුහුණ දීපු 

හනු අශක යටටත්, ශේ යජඹටත්  ඒහට මුහුණ ශද පනට 

න්දු වුණහ. ආර්ථි ශභනහයණඹ නිහත්, දිවි නළගුභ ළනි 

යහඳිති නිහත් එභ අභිශඹෝ ජඹ  පනට අඳට පුළු පභ 

රළබුණහ. 

මරහනහරඪ රු භ පත්රීතුභනි,  භහ කිහිඳඹට ශඳය 

නළ ශුනහිය, උතුරුභළද හශේභ ඵයමු ඳශහත් බහ ඡ පදඹ 

ඳළළත්වහ. එභ ඳශහත් තුශ පභ ජනතහ  ශේ යජඹ පිළිඵ 

නළතත් විලසහඹ තළබුහ. විශලේශඹ පභ ශේ යශට් මිනිසසු ඵඩ 

ළන හිතුශේ නළවළ; යට ළන හිතුහ. අමිහිරි යුේධඹට තිත තිඹහපු 

යට නළත ආඳසට ඇද දභ පන බවු ප ශඳශඹුශණ් නළවළ. ශේ 

යශට් න්ඹලුභ පුයළන්ඹ ප යුේධඹ ජඹ  පනට ිජු ශවෝ ර 

දහඹ වී තිශඵනහ. විශලේශඹ පභ ත්රිවිධ වමුදහ, ආයක් අීල 

හශේභ ඒ වහ නහඹත්ඹ රඵහ දු ප අතිරු භහි පද යහජඳක් 

භළතිතුභහ, ඒ හශේභ ආයක් ශල්ේයඹහ ශර ශෝයහබඹ 

යහජඳක් භළතිතුභහ ඒ ය භ බහය අයශන යුද ජඹග්රවණඹ 

ඩිනේ ය පන ටයුතු ශහ.  

 විශලේශඹ පභ යුේධඹට අලය න්ඹලු ඳවසුේ රඵහ දු පනහ 
හශේභ ශෝයහබඹ යහජඳක් භළතිතුභහ ආයක් ශල්ේයඹහ 
වළටිඹට අදත් ඒ ටයුතුරටත්, නහරි ීර්ධනඹ වහත් 
දක්න දහඹත්ඹ ඉතහභත්භ ඉවශි. විශලේශඹ පභ එදහ 
ශොශම නයඹත්, අද ශොශම නයඹත් හශේභ අඳ 
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නිශඹෝජනඹ න ඳහර්ලිශේ පතු අට එදහ තිබුණු ඳරියඹත්, අද 
තිශඵන ඳරියඹත් ශද විභන්ල්ශර ප ඵළලුශොත් එඹට ශවොභ 
උදහවයණඹක් ශඳ පහ ශද පන පුළු ප. 

මරහනහරඪ රු භ පත්රීතුභනි, අද ශේ යශට් අධයහඳනඹ 

රඵන දරු ප ශනුශ ප ග්රහමීඹ ඳහල් ීර්ධනඹ ය පන ශේ 

අඹ ළශඹ ප විලහර මුදරක් ශ ප යනහ ශේභ නයශේ 

ඳහල්ර තිශඵන න්ඹලු ඳවසුේ ශේ දරු පට රඵහ ශද පනට 

අලය ටයුතු ය තිශඵනහ. ළමි දරු පශේ ශඳෝණඹ ඉවශ 

නී පනට ශේ අඹ ළශඹ ප විවිධ ශඹෝජනහ ඉදිරිඳත් ය 

තිශඵනහ. ශේ යශට් අඳනඹන ඉවශ දභහ ආනඹන සීභහ ය ඒ 

තුළි ප ආර්ථිඹ ලක්තිභත් ය පන, ශේීලඹ ර්භහ පත දිරි 

 ප පන හශේභ තදුයටත් ිිකර්භහ පතඹට වන රඵහ 

ශද පනට ටයුතු ය තිශඵනහ. විශලේශඹ පභ ශඳොශවොය 

වනහධහයඹ රඵහ දීභට ටයුතු යනහ ශේභ ශොවිඹහශේ 

නිසඳහදනරට ඉවශ මිරක් රඵහ දීභ තුළි ප ශේීලඹ නිසඳහදඹහ 

ආයක්හ ය තිශඵනහ. 

මරහනහරඪ රු භ පත්රීතුභනි, ඒ හශේභ ශභභ අඹ ළශඹ ප 

ී හය යහඳහයඹ වහ අධහනඹ ශඹොමු යමි ප ඒ වහ 

අලය ඳවසුේ, ඵදු වන රඵහ දී තිශඵනහ. දිින පුයහභ 

ශවෝටල් ීය ර්ණ ඉදි ශමි ප තිශඵනහ. ශේහශේ ප්රතිපර භහ 

කිහිඳඹකි ප රඵ පන ඵළවළ. අද ශේ තුළි ප රැකිඹහ විලහර 

ීයහක් රඵහ දීභටත්, යශට් ආර්ථිඹ ඉවශට ශන ඒභටත් 

වළකිඹහ තිශඵනහ.  

 
මූළවනළරූඪ ම්දත්රීුරමළ 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 
රු භ පත්රීතුභනි, බඵතුභහට රළවර තිශඵන ශේරහ අ ප. 

 
ගු නිමල් විනජ්සිංශ මශතළ 
(ரண்தைறகு றல் றரஜசறங்க) 

(The Hon. Nimal Wijesinghe) 

භහ විනහඩිශඹ ප අ ප ය පනේ, මරහනහරඪ රු 

භ පත්රීතුභනි. 

මරහනහරඪ රු භ පත්රීතුභනි, කුරුණෆර දිසත්රික්ශේ 

ශදොඩ පසර පද ආනඹ නිශඹෝජනඹ යන භ පත්රීයශඹක් 

වළටිඹට ශේ න විට අශක ආනශේ ීර්ධන ටයුතු යහශිඹක් 

දිඹත් ශමි ප තිශඵන ඵ කිඹ පනට ළභළතිි. විශලේශඹ පභ 

ග්රහමීඹ භහර් හඳට් භහර් ඵට ඳත් ශමි ප,  ඳහල් ේවිතියී 

ඳහල් ඵට ඳත් ශමි ප තිශඵනහ. ඒ හශේභ "එ භට එ 

ළඩක්" යහඳිතිඹ තුළි ප රුපිඹල් මිලිඹන 10 යහඳිති ක්රිඹහත්භ 

ශනහ. ඒ හශේභ නිහලි ප න්ඹඹට 90ට විදුලි රඵහ දීභ න්දු 

යනහ හශේභ ප්රශේලශේ න්ඹලුභ උඳහධිධහරි තරුණ 

තරුණිඹ පට ශේලඳහරන, ජහති, ආේ, ඳක්, ඳහට ව කුර 

ශේදඹකි ප ශතොය රැකිඹහ රඵහ ශද පනට ශේ යජඹ ටයුතු ය 

තිශඵනහ. ඒ හශේභ ශෞය ඉවශ භට්භට නී පනට අලය 

ඹටිතර ඳවසුේ න්ඹල්ර රඵහ ශදමි ප තිශඵනහ. භට ශේ හශේ 

පුීචි ශරහක් ශවෝ රඵහ දීභ පිළිඵ ආණ්ඩු ඳක්ශේ ප්රධහන 

ීවිධහඹයඹහටත්, බඵතුභහටත් භශේ ශෞයණීඹ සතුතිඹ පුද 

යමි ප, අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ වින් ප 2013 ර්ඹ වහ 

ඉදිරිඳත් ශ අඹ ළඹ ඉතහභත් සුඵදහඹ අඹ ළඹක් වළටිඹට 

ශඹෝජනහ යමි ප භශේ  න සල්ඳඹ අ ප යනහ. 

ශඵොශවොභත්භ සතුතිි. 

එකල්හි න ළල අ.භළ. 6.00 වුනය්ද, ක යුුර අ කහිම්ලළ විලළදය 
කල් තබන දී. 

එතෆ්ද සි  විලළදය 2012 නනොලෆම්බර් මව 16 ලන සිකුරළදළ 
ඳල කලනු ෆනබ්. 

 

அப்ரதரது தற. த. 6.00 றரகறறடர, அலுல்கள் 

இகடறதத்ப்தட்டு, றரம் எத்றகக்கப்தட்டது. 

றரம் 2012 ம்தர் 16, தள்பறக்கறக லபத் தரடங்கும். 
 

It being 6.00  p.m., Business was interrupted, and the Debate stood 

adjourned.  
Debate to be resumed on Friday, 16th November, 2012. 

 

 
 

කල්තෆබීම 
எத்றகப்தை 

ADJOURNMENT 

 
ගු දින්දහ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

මරහනහරඪ රු භ පත්රීතුභනි, "ඳහර්ලිශේ පතු දළ ප ල් 

තළබිඹ යුතුඹ"ි භහ ශඹෝජනහ යනහ. 
 

 
ප්රහනය වභළිමමුඛ කරන දී. 
றணர டுத்றம்தப்ததற்நது. 

Question proposed. 

 

 

අඩු ආදළයම් ළභී්ද  නිලළව වංලර්ධන අධිකළරිය 

මඟි්ද බළ දු්ද ණය  
குகநந் தரணம் தததரரதக்கு வீடகப்தை 

அதறறதத்ற அறகரசகதறணரல் ங்கப்தட்ட 

கடன்  
LOANS  BY NATIONAL HOUSING DEVELOPMENT 

AUTHORITY TO LOW INCOME EARNERS 
 
 

ගු බුද්ධික ඳිනරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

මරහනහරඪ රු භ පත්රීතුභනි, අද දින බහ ල් තඵන 

අසථහශේදී භභ ඳවත ව ප ශඹෝජනහ ඉදිරිඳත් යනහ: 

"මීට දල එවභහයට ශදට ශඳය හර සීභහ තුශදී ශ්රී රීහශේ 
නිහ ශනොභළති අඩු ආදහඹේ ඳවුල්ර නිහ ප්රලසනඹ විඳීභ වහ 
නිහ ී ර්ධන අධිහරිඹ ඹටශත් එට ඳළති යජඹ භඟි ප නිහ 
ණඹ රඵහ දු ප අතය, එශර රඵහ ශදන රද ණඹ මුදල් එභ යජඹ ඹටශත්භ 
ඳහ වළය ඇති ඵ ඳමි ප නිහ ීර්ධන අධිහරිඹ භඟි ප ණඹ 
රහභී පට ලිඛිත ද පහ න්ීමභ නිහ ණඹ ශනොශහ න්ටි අතය, නළතත් 
2006 ර්ශේ අඹ ළඹ ථහ භඟි ප ද ය ඳවට ළඩි හරඹක් 
ශනොශහ ඳතින ණඹ ඳහ වළරීභට ශඹෝජනහ ය ඇත. එශර ණඹ 
ඳහ වළරීභට අසථහ ශදදී ශඹෝජනහ ය තිබිඹදීත් ශභභ ශර් න්ට 
එභ ණඹ රහභී පට හිු මුදල් භු න්ඹලු ණඹ මුදල් ශන ශර ද පහ 
ඇති අතය, ඇතළේ පුේරි පට විරුේධ නීතයනුකූර ක්රිඹහභහර් ශන 
ඇති ඵත්, ඒ භඟි ප බවු ප තු නිහ තුශ තිබූ ශේඳර ඳහ නිහ 
ීර්ධන අධිහරිඹ ඹටතට ඳයහ ළනීභට ටයුතු කිරීභ ව අධිහරිශේ 
නිරධහරි පශේ විවිධ ඵර ඳෆේ නිහ එභ ජනතහ දළඩි අයණබහඹට 
ඳත්වී ඇති අතය එභ තත්ත්ශඹ ප බවු ප නිදවස ය ළනීභ වහ 
ඩිනේ ළඩ පිළිශශක් ස ශ යුතු ඹළි ශභභ රු බහට 
ශඹෝජනහ ය න්ටිමි." 

1203 1204 



ඳහර්ලිශේ පතු 

මරහනහරඪ රු භ පත්රීතුභනි, ශේ හයණඹ පිළිඵ 
2012.10.06න දින ජහති නිහ ීර්ධන අධිහරිශේ භහතය 
දිසත්රික් හර්ඹහරඹ භඟි ප එක් පුේශඹකුට ඹන රද ලිපිඹක් භභ 
වභළගත* යනහ. 

ශේ ලිපිශඹ ප හරි මුදල් ශ පනට කිඹහ කිඹන භ ප, 
"ශභභ හරි මුදල් ශනොශවීභ ඳවත රුණු නිහ න්දු නු ඇතළි 
න්තමි" කිඹහ රුණු තුනක් ව ප යරහ දිසත්රික් 
ශභනහහයතුභහ අත් ප යනහ. බහු ව ප යන රුණු 
තුන ශේහි. 

I. ශභභ හරි මුදල් ශවීභ ේඵ පධශඹ ප ශනොරහ 
වළරීභ. 

ඇත්තටභ ශනොරහ වළරීභක් නේ, ශ පන පුළු පභ 
ති බිඹදී, ආර්ථි ලයතහ -වළකිඹහ- තිශඵන පුේරශඹක් ඒ 
මුදල් ශ පශ ප නළත්නේ ඒ හයණශේදී නිඹත ලශඹ පභ ඒ 
ණඹ හරි අඹ ය ළනීභ පිළිඵ ළටලුක් නළවළ. ඒ හශේභ 
ශදශනි හයණඹ ශභඹි. 

II. ජහති නිහ ීර්ධන අධිහරිඹ වින් ප රඵහ දු ප ණඹ 
අීරීගු ය ඇතළි ඹන භහජශේ ඳත්නහ ළයදි 
අශඵෝධඹ වහ ජනතහ අතය ඳළතිරී ගිඹ ළයදි ප්ර හයඹ. 

එභ ලිපිශේ ශදශනි හයණඹ ශර ව ප ය පශ ප එඹි. 
ශේ ලිපිශඹ ප ඳළවළදිලි කිඹනහ ශභශවභ ළයදි අශඵෝධඹක්, 
ළයදි ප්ර හයඹක් ගිඹහ කිඹරහ.  

මරහනහරඪ රු භ පත්රීතුභනි, භභ ශේ අසථහශේදී 2006 
ශනොළේඵර් භහශේ 16ශනි දින වළ පහඩ් හර්තහශේ, -166 
හණ්ඩඹ - 1ළනි රහඳඹ- 23 න තීරු වභළගත* යනහ. 

මරහනහරඪ රු භ පත්රීතුභනි, ඒ තභි 2007 ර්ඹ 

ශනුශ ප අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ ශේ බහට ඉදිරිඳත් යන රද 

අඹ ළඹ ථහ. එභ ථහශේ 23ශනි පිටුශේ ඳළවළදිලිභ 

ශභශවභ ව ප ශනහ: 

"අඩු ආදහඹේ ඳවුල්ලි ප ජහති නිහ ීර්ධන අධිහරිඹට අඹ විඹ 

යුතු ඇති, එශවත් අවුරුදු 5 ට ළඩි හරඹක් තිසශේ ශනොශහ ඳතින 

ණඹ ඳහ වළරීභට ව ඒහශේ අිතිඹ බවු පට ඳළරීභට ශඹෝජනහ යනහ."  

ශේ හයණඹ හටත් බිඳි පනට ඵළවළ. ශේ එ ඳළත්තකි ප 

අශක උත්තරීතය බහශේ වළ පහඩ් හර්තහශේ තිශඵන ලිඹවිල්රක්.  

අශනක් ඳළත්ශත ප 2007 ර්ඹ වහ ඉදිරිඳත් යපු අඹ ළඹ 

ථහශේ ව ප ය තිශඵන හයණඹ. ඒ හශේභ තු පන 

ලිඹවිල්ර විධිඹට භහ  2005 "අලුත් ශ්රී රීහක්" වහ ව භහි පද 

චි පතනශේ 21 වහ 22න පිටු වභළගත* යනහ.  

අලුත් ශ්රී රීහක් වහ ව භහි පද චි පතනශේ 22න පිටුශේ 

ශභ පන ශභශවභ ව ප ශනහ: 

"දිඹය, දිඹය වින්රි, ජන උදහන, ේ උදහන ආදී විවිධ නේලි ප ඉදිය 

ඇති නිහ ශඹෝජනහ රභ ඹටශත් රඵහ දී ඇති නිහ ණඹ වහ ශඳොලිඹද 

ඳහ වළය එභ නිශසර න් පනක්ය අිතිඹ රඵහ ශදමි." 

ශේ හයණහ තුළි ප භහ ලි ප ය  ශදන හයණශේ -ජහති 

නිහ ීර්ධන අධිහරිඹ වින් ප රඵහ දු ප ණඹ අීරීගු ය 

ඇතළි ඹන භහජශේ ඳත්නහ ළයදි අශඵෝධඹ වහ ජනතහ අතය 

ඳළතිරී ගිඹ ළයදි ප්ර හයඹ- ජනතහ අතය ඳළතිරී ගිඹ ළයදි ප්ර හයඹක් 

ළන ව ප ශනහ. එශවභ නේ ශේ ළයදි ප්ර හයඹ දීරහ 

තිශඵ පශ ප වුද? ශොතළනි පද ශේ ළයදි ප්ර හයඹ ඉසභතු වුශණ්? 

ඒ නිහ ඒ පිළිඵ අධහනඹ   ශඹොමු ශ යුතු තිශඵනහ.  

මරහනහරඪ රු භ පත්රීතුභනි, ඒ හශේභ ඒ ලිපිශේ ව ප 

තු පන හයණඹ තභි හිු මුදල් ශවීභ වහ ප්රභහණත් 

ආදහඹභක් ශනොභළති වීභ. ජහති නිහ ීර්ධන අධිහරිශේ 

භහතය දිසත්රික් හර්ඹහරශේ ශභනහහයතුභහ ශේ ලිපි ශේ තු පන 

හයණඹ විධිඹට පිළි පනහ, හිු මුදල් ශවීභ වහ ප්රභහණත් 

ආදහඹභක් ශනොභළති වීභත් ණඹ ශනොශවීභට ශවේතුක් කිඹහ. 

එතශොට හරි ශනොශවීභට ශේ කිඹන ශවේතු තුනභ ශවෝ 

තුශන ප එක් ශවෝ ඵරඳහ තිශඵනහඹ කිඹන එ ඳළවළදිලිි. 

වළඵළි, එශවභ කිඹන භ ප බහු කිඹනහ, "ඉවත කුභන 

ශවේතුක් භත  ශවෝ බඵ ණඹ ශවීභ ඳළවළය වළරිඹ ද ජහති නිහ 

ීර්ධන අධිහරිඹ රඵහ දු ප කින්දු ණඹ මුදරක් ඳහ වළය ශවෝ 

අරීගු ය ශනොභළත. ඒ නිහ ණඹ ශවීභ අනිහර්ඹ නු ඇත" 

කිඹහ. දළ ප ශේ ණඹ ශවීභ අනිහර්ඹි කිඹරහ කිඹ පශ ප.  

මරහනහරඪ රු භ පත්රීතුභනි, ඉතහ ඳළවළදිලි භභ ව ප 

ය පන ළභළතිි, ශේ මුදල් ශ පන පුළු ප තත්ත්ඹක් 

තිශඵන පුේරඹ පශ ප ශභභ මුදල් අඹ ය ළනීභ පිළිඵ අපි 

ශභොනභ ආහයඹත් -අඵභල් ශර්ණුත්- විශයෝධඹක් නළවළ 

කිඹහ. ශ පනට පුළු පභ තිශඵන න්ඹලු ශදනහශ ප ඒ මුදල් 

අඹ ය ත යුතු තිශඵනහ. වළඵළි, මුදල් ශ පනට ශනොවළකි 

අඹ පිළිඵ ඹේ කින් හධහයණ රභශේදඹක් ස ය පන 

කිඹන එි අපි ශේ බහශේදී රු ඇභතිතුභහශ ප, නිශඹෝජය 

ඇභතිතුභහශ ප ඉල්රහ න්ටි පශ ප. ශභොද, අපි ද පනහ, නිහ 

ීර්ධන අධිහරිඹ ශේ මුදල්  ක්රීඹ  ණඹ මුදල් විධිඹට ඹළි ඹළි 

ඳරිවයණඹ යනහ කිඹන එ. ඒ හධනීඹ පිඹයක්. අපි ඒ 

ප්රතික්ශේඳ ය පශ ප නළවළ. ශවිඹ යුතු පුේරඹ පශ ප ශවිඹ 

යුතු මුදල් අඹ ය  පනට පුළු ප නේ ඒ මුදලි ප ත ශශනකුට 

හිට ශණක් ශද පනට පුළු පභ තිශඵනහඹ කිඹන 

ඹථහර්ථශඹ ප අපි ඵළවළය  පශ ප නළවළ. එශවභ ඵළවළය ශමි ප 

කුව විශේ නඹ ශඹ ශද පන තයේ අපි මුේධ  පශනත් නළවළ. 

ඒ නිහ ඹේ කින් විධිඹකි ප ශේ මුදල් ප්රභහණඹ ශ පනට පුළු ප 

අඹශ ප ඒ මුදල් අඹ ය ළනීභ ඇත්ත ලශඹ පභ ශ යුතු 

තිශඵනහ. ඒ ළන තර්ඹක් නළවළ. ඒ අඹ ය  පනහ මුදල් 

 ක්රීඹ ණඹක් විධිඹට ත ත අඹට රඵහ ශද පනට පුළු පභ 

තිශඵනහ. වළඵළි, ශ පනට ශනොවළකි පුේරඹ ප 

ේඵ පධශඹ ප ඹේ කින් ක්රිඹහ භහර්ඹක් ත යුතු තිශඵනහ. ඒ 

නිහ භභ රු ඇභතිතුභහශ ප ඉල්ර පශ ප දඩ මුදල් තිශඵනහ 

නේ ඒ දඩ මුදල් ඳහ වරි පනට ළඩ පි ළිශශක් ස ය පන; 

ඒ හශේභ ශේ ණඹ ශ පනට ඵළරි වුණු අඹශේ ණඹ ආඳහු 

තහක් විධිභත් ස යරහ බවු පශේ ත්භ, ආදහඹභ අනු 

ශ පනට පුළු ප විධිඹට බවු පට ඒ ණඹ ඹළි ස යරහ දඩ 

ශඳොලිඹ ඉත් යරහ අසථහක් රහ ශද පන කිඹරහි.  ඒ 

ඉතහ ළදත්.  

මරහනහරඪ රු භ පත්රීතුභනි, අධියණ ක්රිඹහ දහභශේදී 

ශශයන හර්ඹඹ තභි පිසල් නිරධහරි ප ඇවිත් ඒ ශදය 

තිශඵන ඵඩු බහණ්ඩ අයශන ඹහභ. ඇත්තටභ ශේ ශොඩක් අඹශේ 

ශල්ර ශන ඹ පනට තයේ ඵඩු බහණ්ඩ නළවළ. ශේ අඹ 

ශඵොශවොභ දුසයතහ තිශඵන අඹ. ඒ අඹට ශදය තිශඵ පශ ප 

පුටුක්, ශේඹක්, භවය විට ඵල් ගු ප විදුලි ඹ ප්රඹක් හශේ 

ශේල් තභි. ශේ අඹශේ ආදහඹේ තත්ත්ඹ රහ නඩු දභරහ 

උහවි ශන ඹනහට ඩහ  මීට ඩහ සුවදීලලී රභශේදඹක් ස 

කිරීභ ළදත් කිඹන එි භභ කිඹ පශ ප.  

මරහනහරඪ රු භ පත්රීතුභනි, දක්ිකණ අධිශේගී භහර්ඹ ඉදි  

කිරීශේදී භහතරි ප ප්ර ශේල භහර්ඹ රඵහ ශද පන ගිඹහභ ඒ අඹට 

1205 1206 

————————— 
*  පුවහතකළනව තබළ ඇත. 
*  தணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 

[රු බුේධි ඳතියණ භවතහ]  
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අදහශ  පදි රඵහ ශද පනට  LARC මිටු  Super LARC මිටු 

ළනි රභශේදඹක් ස වුණ ඵ අඳ ද පනහ.  භභ ශේ 

අසථහශේදී රු අභතිතුභහටත්, නිශඹෝජය ඇභතිතුභහටත් 

කිඹ පශ ප ඹභක් භක් තිශඵන ආදහඹේ තත්ත්ඹ ශවො අඹට 

ළටලුක් නළවළ කිඹන එි. එළනි වළකිඹහක් නළති ශඵොශවොභ 

අභහරුශ ප  ීවත් න පුේරඹ ප පිළිඵ අභිඹහ නහ  කිරීශේ  

විශලේ මිටු දිසත්රික් භට්ටශභ ප පිහිටු පන  පුළු ප නේ,  නිහ 

අධිහරිශේ නිරධහරි ප ශුට ගිහි ප ථහ ය ඒ විහ  පන 

ඵළරි නේ ඹේ කින් ශේරුේහය  භණ්ඩරඹක්, ඹේ කින් භළදිවත් 

වීශේ මිටුක් ඳත්  ය පනට රු ඇභතිතුභහශේ  අධහනඹ 

ශඹොමු ය පන පුළු ප නේ ඒ ටිනහඹ කිඹන එි භශේ 

විලසහඹ.  

එළනි තත්ත්ඹක් ඹටශත් ශේ අඹට ඹේ කින් හධහයණඹක් 

ඉටු ය පනට පුළු පභ තිශඵන නිහ  අපි රු ඇභතිතුභහශ ප 

ඉල්ර පශ ප ශේි. ශේ ශඹෝජනහ පිළිඵ භහශරෝ නඹ 

යරහ, ඒ අඹශේ ආදහඹේ  තත්ත්ඹ  පිළිඵ විභර්ලනඹ යරහ, 

ශේ අඹටත්  භළදිවත් ශ පන පුළු ප දිසත්රික් භට්ටශේ 

භළදිවත්හය ශේරුේහය මිටු රභඹක්  ඇති යරහ, ශේ අඹට 

අනහතශේදීත් ඩහ සුවදීලලී නිහ අධිහරිඹත් එක් ටයුතු 

ය පන  පුළු ප  හතහයණඹක් ඇති ය පන කිඹන එි. 

විශලේශඹ පභ ඒ අඹශේ ආදහඹේ තත්ත්ඹ රමි ප, එක්ශෝ 

ශේ මුදල් ේපර්ණශඹ පභ ඳහ වරි පන, එශවභ නළත්නේ දඩ 

ශඳොලිඹ  ඉත් යරහ වනඹක් ර පන, එශවභත්  ඵළරි නේ  ඒ 

ළන ශනත් රභශේදඹක් ස ය පන ටයුතු ේඳහදනඹ 

කිරීභ වහ අධහනඹ ශඹොමු ය පනඹ  කිඹහ ඉල්රමි ප භභ ශේ 

ශඹෝජනහ ඉදිරිඳත් යනහ. 

 
ගු එම්. නජෝ ක මයිකල් නඳනර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு ம். ரஜரசப் கக்கல் ததரர) 

(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 

මරහනහරඪ රු භ පත්රීතුභනි, රු බුේධි ඳතියණ 

භ පත්රීතුභහ ඉදිරිඳත් ශ ශඹෝජනහ භහ සථිය  යන අතය, රු 

ඇභතිතුභහශේ අධහනඹ වහ ඒ ේඵ පධශඹ ප අදවස ය ඳඹක් 

ඳශ ය පන ළභළතිි.  

එතුභහ ව ප ශ පිළිශශට ශේ ණඹ රභඹ  ආයේබ  වුශණ් 

දිීත ආර්. ශප්රේභදහ භළතිතුභ පශේ හරශේදීි. ඒ හරශේදී 

රභ ය ඳඹට ශේ ණඹ රඵහ දු පනහ. එදහ හිටිශේ ''ජනවිශේ'' 

හභහජිශඹෝ. ඒ අඹට රුපිඹල් 7500 ණඹක් රඵහ දු පනහ. ටි  

හරඹක් ඹනශොට ඒ අඹශේ ඉල්ලීභ ඳරිදි, ඒ ණඹ 

ේපර්ණශඹ පභ ශන අයමුදලි ප ශරහ,  ඒනිහරහභී ප ඒ 

ණශඹ ප නිදවස ශහ.  

ඒ හශේභ තත් පිඹයක් තිබුණහ. ඒ ඹටශත් රුපිඹල් 25,000 

දක්හ ණඹ රඵහ දු පනහ. එශේ ණඹ රඵහ දු පශ ප ඒ අඹ ණශඹ ප 

නිදවස යන ඳදනමි පත්, ශන අයමුදලි ප ශරහ නිදවස 

යන ඳදනමි පත් ශනොශි. නමුත් අශක රු භ පත්රීතුභහ කිේහ 

හශේ, හරඹක් ශවී ගිහි ප  දළ ප  ඒ නිහර ඳදිීචි වුණු  හුු 

ශදශනක් ඹේ ඹේ තයහතියේර ඉ පනහ, ඒ අඹශේ 

සශෝත්හවශඹ ප.   

ඊශුට, රු භ පත්රීතුභහ ව ප ශහ නිහ අධිහරිශඹ ප 

ව යජශඹ ප යපු ප්රහල නිහ අද ශේ අඹ අභහරුශේ  ළටිරහ 

තිශඵනහ කිඹරහ. එි ප එක් තභි භළතියණ භශේදී  

ආණ්ඩු ශනිච්   ප්ර හයඹ. ඒ හරශේ කිේහ ශේ ණඹ න්ඹල්රභ 

ඳහ වරිනහ  කිඹරහ.  අශක  රු බුේධි ඳතියණ භ පත්රීතුභහ 

කිේහ හශේ, ඒ නහථ යමි ප 2006 ශර් ජහති අඹ ළඹ 

ඉදිරිඳත් යන ශරහශේ රු ජනහධිඳතිතුභහ ඳළවළදිලි ප්රහලඹක් 

ශහ,  ''අඩු ආදහඹේ  රඵන ඳවුල්ලි ප ජහති නිහ අධිහරිඹට 

අඹ විඹ යුතු ඇති, එශවත් අවුරුදු ඳවට ළඩි හරඹක් තිසශේ 

ශනොශහ ඳතින ණඹ ඳහ වළරීභ ව ඒහශේ අිතිඹ බවු පට 

ඳළරීභට ශඹෝජනහ යනහ'' කිඹරහ.  ශේ ඉතහභ  තුටි ප අශක 

ආණ්ඩු ඳක්ශේ භ පත්රීරු, ේර හිටපු ඒ ඳක්ඹ ජඹග්රවණඹ  

ය පන ඡ පදඹ  දු පනු  අඹ, ඒ හශේභ ඒ  ඳක්ඹට ඡ පදඹ 

ශනොදු ප අඹ ශඵොශවොභ ආදයශඹ ප ඒ ශඹෝජනහ ඵහය ත්තහ. 

නමුත්  අද න්ේධ  ශරහ  තිශඵ පශ ප ඒ න්ඹලු ශදනහභ උහවි 

ශනිඹන එි.  ඉසය ශරහ රහ ඒ අඹට ලියුභක් එනහ. ඒ 

ලියුභ අයශන ඒ අඹ අපි ශුට එනහ. අපි ශුට ආහභ  ''අඳට 

ශභොකුත්  ය පන ශදඹක් නළවළ''  කිේහභ, ඒ අඹ ආණ්ඩුශේ 

භ පත්රීයශඹක් ශවෝ  ඇභතිතුශභක් ශුට ඹනහ. ඒ ශොල්ර ප  

රළශඵ පශ පත් ඒ පිළිතුයභි. ඊට  ඳසශේ ශේ ණඹ අඹ ය ළනීභ 

වහ,  න්තහන් එරහ ඒ අඹ උහවිඹට ශ පනහ. ශේ විධිඹට 

උහවිඹට ළහ තිශඵන අඹ  විලහර  පිරික් ඉ පනහ.  

ඒ නිහ ශේ ශරහශේ ශේ රු භ පත්රීතුභහ ශනහපු ශඹෝජනහ 

අශක රු ඇභතිතුභහශේ අධහනඹට ශඹොමු ය පන ළභළතිි. 

රුපිඹල්  25,000ට අඩුශ ප  නිහ අධිහරිඹ වයවහ ණඹ රඵහ 

ශන තිශඵන ඒ න්ඹලු ශදනහශේභ ණඹ  ඳහ වරිනහ  කිඹරහ  

එදහ භළතියණශේදී කිඹපු ථහ ව 2006 දී ශේ 

ඳහර්ලිශේ පතුශේදී අඹ  ළඹ  ඉදිරිඳත්  යනශොට රු 

ජනහධිඳතිතුභහ කිඹපු ථහ අනු ශේ ණඹ ඳහ වරි පන කිඹරහ 

භභ රු ඇභතිතුභහශ ප ඉල්ලීභක්  යනහ. ශඵොශවොභ 

හධහයණ හිතන, ටයුතු යන ඇභතිතුභහට ශේ ඒ තයේ 

අඳවසු ළඩක් ශනොශි.  

ඊශුට,  මීට අභතය ත ශඳොඩි හයණඹක් රු ඇභතිතුභහට 

කිඹ පන ළභළතිි. භභ ජහ-ඇර භළතියණ ශොට්යහශේ එ 

ඉඩභක් ඳයහ ශන ශඵදහ දු පනහ. තත් ඉඩේ ශොඩක් ඳයහ 

ත්තහ. ඳවුල් වත්න්ඹ ණනට ඉඩේ ශඵදරහ දු පනහ. ඒ 

ශොල්ශරෝ ඉඩභට ශේහ. ඊට ඳසශේ ඒ ශොල්ර පට ණඹ රඵහ 

දු පනහ. ඒ ශොල්ර ප ඒ ණඹ ශේහ. ඒ  ඉඩේර වමුදහශේ අඹ 

හිටිඹහ; air force එශක් අඹ හිටිඹහ; ශඳොලීන්ශේ අඹ හිටිඹහ; 

අශනකුත් හභහනය අඹ හිටිඹහ. ඒ එක් ශශනකුට ඳර් ස දවඹ 

ණශ ප තිබුණහ.  ළරළසභක් ඇතුි ඒ ඉඩශේ ටයුතු ශශේ. 

ඳහයල් වරිඹට plan යරහ, ක්රීඩහ පිටි ශ ප යරහ, ශඳොදු සථහන 

ශ ප යරහ තභි  වළදුශේ. බඵතුභහට ඒ විසතය ඵරහ  පන 

පුළු ප නිහ ීර්ධන අධිහරිශඹ ප. අද ශේ ක්රීඩහ පිටි ටි, ඒ 

ශඳොදු සථහන ටි බක්ශෝභ මිනිසු පට අල්රහ  පන ශේලඳහරන 

විඹ දීරහ තිශඵනහ. RDA එ හශේ යහජය ආඹතනත් එතළන 

ගිහිල්රහ ඳළරඳදිඹේ ශරහ ඉ පනහ. රු ඇභතිතුභහශ ප භභ 

ඉල්රනහ, බඵතුභහ ශේ ළන ඵර පන කිඹරහ. ඒ යහඳිතිඹ 

ළරසුේ ඇතු යපු ශදඹක්. [ඵහධහ කිරීභක්] ජහ-ඇර ෲස 

ත්ත. එතළන ඳවුල් වත්න්ඹ ණනක් ඉ පනහ. ඒ ඉඩභ අපි ඳයහ 

ත්තු එක්. ශඳෞේලි ඉඩභක් නිහ අධිහරිඹ ඳයහ ත්තහ. 

ඳයහ  පනත් භභ ල්ලි දු පනහ. ඒ දසර එශවභි අපි ඒ ළඩ 

ටයුතු ශශේ. එශවභ ඳයහ ශන ඒ අඹට ශඵොශවොභ සුළු 

ණනට වික්හ. නිහ අධිහරිඹටත් ඒශ ප මුදරක් රළබුණහ.  

 
මූළවනළරූඪ ම්දත්රීුරමළ 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු භ පත්රීතුභනි, ත භ පත්රීයශඹකු ඉ පනහ ථහ ය පන. 
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ඳහර්ලිශේ පතු 

ගු එම්. නජෝ ක මයිකල් නඳනර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு ம். ரஜரசப் கக்கல் ததரர) 

(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 

මරහනහරඪ රු භ පත්රීතුභනි, භශේ ථහ අ ප යනහ. 

රු ඇභතිතුභනි, බඵතුභහ ශේ plan එ ඵරරහ, ඒ ළන ල්ඳනහ 

යරහ, ඉතහභ ඉක්භනි ප ශේ අනයශඹ ප ඳදිීචි ශරහ ඉ පන 

න්ඹලු ශදනහභ අි ප ය පන. භභ විශලේශඹ පභ කිඹ පශ ප අය 

ක්රීඩහ පිටිර - open spaceර- ඉ පන අඹ අි ප ය පන 

කිඹරහි.  ඵරවත්හයශඹ ප ඳදිීචි ශරහ ඉ පන තත් අඹ 

ඉ පනහ. ඒ ළන භට ප්රලසනඹක් නළවළ. වුරුත් එළිඹට දහ පන 

කිඹරහ භභ කිඹ පශ ප නළවළ. ීර්ධනඹ වහ, අනහත සුඵ 

න්ේධිඹ වහ ශ ප යපු ශේ  ඉඩශේ අක්ය ඳව ක්රීඩහ පිටිඹක් 

තිශඵනහ. 

ඳවුල් වත්න්ඹඹක් ඉ පන නිහ අක්ය ඳවක් ක්රීඩහ පිටිඹ වහ 

ශ ප ශහ. භක් භළේශේි ශේ ඉඩභ තිශඵ පශ ප. ඒ ළන 

බඵතුභහශේ අධහනඹ ශඹොමු යනහ. ශේ ළන කිඹ පන තත් 

හයණහ තිශඵනහ. ඒහ ඳසශේ ශේරහ භතු ය පනේ. ශේ 

ළන බඵතුභහශේ විශලේ අධහනඹ ශඹොමු ය පන කිඹරහ 

ඉල්රමි ප ශේ  ශඹෝජනහ භභ සථිය යනහ. 

 
මූළවනළරූඪ ම්දත්රීුරමළ 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු ඇභතිතුභනි, බඵතුභහට විනහඩි 10ක් තිශඵනහ. 

බඵතුභහශේ ශේරහශ ප විනහඩි ශදක් ශද පන පුළු පද? 

 

ගු විමල් වීරලං මශතළ (දදිිරීමම්, දංජින්දු නවාලළ, 

නිලළව ශළ නඳොදු ඳශසුකම් අමළතයුරමළ)  
(ரண்தைறகு றல் வீங்ச - றர்ர, ததரநறறல் 

ரசககள், வீடகப்தை, ததரது சறகள் அகச்சர்) 

(The Hon. Wimal Weerawansa - Minister of Construction, 

Engineering Services, Housing and Common Amenities) 

ශවොි, මරහනහරඪ රු භ පත්රීතුභනි.   

 
මූළවනළරූඪ ම්දත්රීුරමළ 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 
ரண்தைறகு ங்கர அர்கரப, உங்கலக்கு இண்டு 

றறடங்கள் எதுக்கப்தட்டுள்பது.  

  
ගු නජ්. ශ්රී රංගළ මශතළ 
(ரண்தைறகு தஜ. ஸ்ரீ நங்கர) 

(The Hon. J. Sri Ranga) 

தகப கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கரப, 

ரய்ப்தபறத்கக்கு ன்நற. இன்கந எத்றகப்தைப் 

தறரக லரண றரத்றல் கனந்துதகரள்து 

தொக்கறதண ரன் கததுகறன்ரநன். தணணறல் ததலிர 

ரட்டத்றல் அகக்கப்தட்டுள்ப வீடகப்தைத் றட்ட 

வீடுகலக்கு ரரந்ம் குநறப்தறட்ட தரககப் தம் 

அநறடப்தடுகறநது. அவ்ரத அநறடப்தட்டரலும் 

அவ்வீடுகலக்கரண உரறப்தத்றங்கள் இன்த கறல் 

உரறர்கலக்கு ங்கப்தடறல்கன. அணரல் இவ்றடம் 

தரடர்தரக அம்ரட்டத்றலுள்ப தனர் ம்றடம் 

தொகநறட்டிதக்கறநரர்கள். தொக்கறரக, இன்த இனங்ககறரன 

தனரக வீட்டுப் தறச்சறகண றனவுக அரணறக்கனரம். 

ரண்தைறகு றல் வீங்ச அர்கள் றர்ர, ததரநறறல் 

ரசககள், வீடகப்தை, ததரது சறகள் அகச்கசப் 

ததரதப்ததடுத் தறன்ணர் இந் றகனக அதக்குத் 

தரறந்றதக்கும் ண ரன் றகணக்கறன்ரநன்.  

குநறப்தரக, ததலிர ரட்டத்றல் வீடுகபறல்னரக, 

தரரற தறச்சகணரகக் கரப்தடுகறன்நது. அற்தகண 

இம்தொகந சர்ப்தறக்கப்தட்ட வு தசனவுத் றட்டத்றல் ந் 

றரண எதுக்கலடும் தசய்ப்தட்டிதப்தரகத் தரறறல்கன. 

ஆணரல்,  இந்ரட்டின் ற்தற தரணத்றரன அந் 

ரட்ட க்கள் தததம்தங்கு கறக்கறன்நரர்கள். ரன் 

ற்தகணர கூநறகப்ரதரன்த தகப அகச்சர் 

அர்கரப, உங்கலகட அகச்சறதெடரக கடன் றட்டத்றன் 

அடிப்தகடறனரது எத வீட்டுத்றட்டத்க அகத்து 

அப்தறரச க்கலக்கு ங்கரண்டுதணக் 

ரகரதகறன்ரநன். கரம், ததலிர ரட்டத்றலுள்ப 

க்கள் இன்தம் தள்கபக்கரரறன் ஆட்சறக்கரனத்துக்கு 

தொன்ணர் கட்டப்தட்ட கூடரங்கலக்குள்ரன் 

ரழ்ந்துதகரண்டிதக்கறன்நரர்கள். அரது 10 அடி சது 

'கரம்தநர'வுக்குள் 8-9 ரதர் க 

ரழ்ந்துதகரண்டிதக்கறன்நரர்கள். ஆகர, உங்கலகட 

அகச்சறன் உறத்டன் அந் க்கலக்கரக எத றரசட 

றட்டதரன்நறன்தோனம் அங்கு வீடகப்கத ரற்தகரண்டரல், 

அது இனங்ககறன் ததரதபரர பர்ச்சறக்கும் தரரற 

தங்கபறப்தரக இதக்கும். ஆகர, லங்கள் இந்றரறடரர 

அல்னது ரத ரரறடரது ரகரரறக்கக றடுத்ரது 

அர்கலகட உறத்டன் ததலிரறல் ரழ்கறன்ந 

க்கலக்கரண வீட்டுத்றட்டதரன்கந உதரக்க ரண்டும் 

ணக் ரகட்டு, ணது உகக றகநவுதசய்கறன்ரநன். ன்நற. 

 

ගු විමල් වීරලං මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

මරහනහරඪ රු භ පත්රීතුභනි, රු බුේධි ඳතියණ 

භ පත්රීතුභහ වින් ප ඉදිරිඳත් යන රද ශභභ  ශඹෝජනහ පිළිඵ 

රුණු කිහිඳඹක් ව ප ය පනට භහ ළභතිි. ඳශමු, ශේ 

පිළිඵ අධහනඹ ශඹොමු කිරීභ ළන භහ එතුභහට  සතුති පත 

ශනහ.  

මරහනහරඪ රු භ පත්රීතුභනි, අඳ  පදක් දිවහ එ එ 

ඳළතිලි ප ඵරේදී අඳට ඒ  පද ශඳශන පශ ප එ එ විධිඹටි. 

එ ඳළත්තකි ප ඵළලුහභ අඳට ශඳශනනහ  පශේ උල් වළඩඹක් 

තිශඵනහඹ කිඹරහ. ත ඳළත්තකි ප ඵළලුහභ භවය ශේරහට 

ඊට ඩහ ශනස වළඩඹක් තභි අඳට  පශද ප ශඳශන පශ ප. 

දළ ප ශවොභ උදහවයණඹ තභි ළලිඩ හිය ශදය න්දු ශච්  

න්ේධිඹ. හියරු පශේ ඳළත්තට ඵය ශරහ ල්ඳනහ ශහභ, අඳට 

ඒ   ශඳශන පශ ප එ විධිඹටි. වළඵළි බවු ප නීතිඹ අතට 

අයශන යපු විලහර රඵරඹ, ඒ යපු වහනිඹ දිවහ අධහනඹ 

ශඹොමු යරහ ඵළලුහභ අඳට ඒ ප්රලසනඹ ළන හිශත පශ ප ත 

විධිඹටි. ඒ හශේ එභ ප්රලසනඹක් දිවහ අපි එ එක්ශනහ ඒ 

ප්රලසනඹ දිවහ ඵරන විධිඹ අනු -ඒ දිවහ ඵරන ආහයඹ අනු- 

අපි එකිශනහට ඒ පිළිඵ විවිධ සථහය, අදවස නිර්භහණඹ 

ශ පන පුළු ප. ශේ නිහ ණඹ පිළිඵ ප්රලසනඹත් භභ හිත පශ ප 

එශවභ ප්රලසනඹක් වළටිඹටි. ජහති නිහ ීර්ධන අධිහරිඹ 

බිහි ව හරශේ ඉ පභ ශේ යශට් ශඳොදු ජනතහට ශේ නිහ ණඹ 

දීරහ තිශඵනහ.  

ඊට අභතය ජහති නිහ ීර්ධන අධිහරිඹ නිහ ආධහය 

දීරහත් තිශඵනහ.  ශන අයමුදරට  රළශඵන මුදල්ලි ප ආධහය 

ශදනහ. ඒ හශේභ භවහ බහණ්ඩහහයඹ ව ජහති නිහ 
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ීර්ධන අධිහරිඹ උඳඹන මුදල්ලි ප නළත ණඹ  ශදනහ. ඒ 

ණඹ ශද පශ ප  ජහති නිහ ීර්ධන අධිහරිඹට ඒ ණඹ  ක්රීඹ 

අයමුදරක්         වළටිඹට ඳහවිච්චි කිරීශේ අලයතහ ශනුශ ප. ඒ 

ආශඹෝජනඹ යරහ, නළත ඒශ ප ඹභක් උඳදහ, නළත  

ආශඹෝජනඹ යනහ. ඒ තභි ජහති නිහ ීර්ධන 

අධිහරිශේ භවජන ශේහට අදහශ මරය ක්රිඹහ ඳටිඳහටිශේ 

සරඳඹ.  

 මරහනහරඪ රු භ පත්රීතුභනි, එභ නිහ ජහති නිහ  

ීර්ධන අධිහරිඹ කින්ඹේ තත්ත්ඹක් ඹටශත් ශේ  න්ඹලු  ණඹ 

ඳහ වරි පන ශවෝ  විලහර ණඹ ප්රභහණඹක්  ඳහ වරි පන 

ත්ශතොත් ඇත්ත ලශඹ පභ ජහති නිහ ීර්ධන අධිහරිඹ 

ඉටු යමි ප න්ටින  භමිහට ඒ  විලහර  ලශඹ ප අහිතය 

ඵරඳෆභක් ඇති යනහ. අතීතශේ ණඹ ත් අඹ ශනුශ ප  

බඵතුභ පරහ ව ප යන ආහයඹට වනඹක් ශද පනට පුළු ප  

නේ   භභ ඒට ඉතහභත් ළභතිි.  වළඵළි,  එශවභ වනඹක් 

දු පශනොත්  ජහති නිහ ීර්ධන අධිහරිශේ ර්තභහන  

ක්රිඹහහරීත්ඹට ඉතහ  අහිතය ශර එඹ ඵරඳහනහ. ඒ හශේභ 

අනහත ක්රිඹහහරීත්ඹටත් එඹ අහිත ය ශර ඵරඳහනහ.  

ශභොද, ජහති නිහ ීර්ධන අධිහරිඹ කිඹ පශ ප 

ශොශවොභත් අඩු ආදහඹේ රහභී පට ණඹ දු ප  ආඹතනඹක් තභි.  

ජහති නිහ ීර්ධන අධිහරිඹ ධනඳතිඹ පට ණඹ දීරහ නළවළ.  

ජහති නිහ ීර්ධන අධිහරිඹ ශෝටිඳතිඹ පට ණඹ දීරහ 

නළවළ.   

 ජහති නිහ ීර්ධන අධිහරිඹ වළදිරහභ තිශඵ පශ ප අඩු 

ආදහඹේ රහභී පට ණඹ ශද පනි. අඩු ආදහඹේ රහභී ප අතය  

ශොශවොභත් ණඹ   පශ ප මුදල් අභහරුේ තිශඵන ශශනක්  

තභි.  බහුට ශොඩක් ල්ලි තිබුණහ නේ  බහු  ශේ ණඹ  මුදර 

 පශ පත් නළවළ. බහු ශේ ණඹ මුදර  පශ ප ශවීශේ  

අධිසයහනඹක් ඇති. භවයවිට අහධහයණ  රුණු භත. ඒ 

කිඹ පශ ප,  භවරු අශනක්  න්ඹලු විඹදේ ය  ඉතිරි වුශණොත්  

තභි ශේ ණඹ ශ පශ ප.  ඉතිරි වුණත් ඒත් ශන  ශදඹක් 

ය පන ල්ඳනහ ශනොවුශණොත්.  යජශඹ ප  පනහ ශදඹක් නළත  

ශද පන ඕනෆඹ කිඹන භහනන්ත්ඹ අශක භහජශේ  ශඵොශවෝදුයට 

අඩුි.  ඒශොල්ශරෝ හිතනහ, යජශඹ ප  දු පශනොත්   පන විතයි 

තිශඹ පශ ප  ආශඹත් ඒ ආඳසු  ශද පන අලය නළවළ කිඹහ.  ශේ 

භහනන්ත්ඹ බවු පට ඵරඳහ  තිශඵනහ,  ශේ ණඹ  නළත 

ශ පන අතඳසු ය පන.  

මරහනහරඪ රු භ පත්රීතුභනි, ඒ හශේභ ශභතුභ පරහ කිඹපු 

භවය රුණු භභ පිළි පනහ. භවය ශරහට 

ශේලඳහරනඥයනඹ ප වළටිඹට එක්ත් ජහති ඳක්ශේ අඹ  පනට 

පුළු ප, ආණ්ඩු ඳළත්ශත් අඹ  පනට පුළු ප අඳ වුරුත් 

එකිශනහ භළතියණ හරරදී භවජනතහට ඹේ ඹේ  

ඵරහශඳොශයොත්තු දීරහ තිශඵනහ.  භවජනතහ ඒහ විලසහ 

යශන, ණඹ ශ පන තිබිච්  ෛධර්ඹඹ  හීන ය ශන 

තිශඵනහ.  ශභඹට ඒහත් ඵරඳහරහ තිශඵනහ.  ඒ හශේ විවිධ 

ශවේතු තිශඵනහ. වළඵළි ජහති නිහ ීර්ධන අධිහරිඹ ඹේ 

කින් ණඹ මුදරක් අඹ කිරීභ ශක්නහ නේ  ඒ ය පන ක්රිඹහ 

ඳටිඳහටිඹක්  තිශඵනහ.  අඳට එශවභ සුවිශලේ අභිඹහ නහ ආපු 

වළභ ශරහභ අඳ තනි ලශඹ ප ටයුතු ය තිශඵනහ.  

එශවභ අභිඹහ නහ අඳට ඇවිත් තිශඵනහ.  

අඳට ඉතහභ ඳළවළදිලි  තවවුරු ශකනහ නේ අඳ ඒ ළන 

ටයුතු ය තිශඵනහ.  භභ  ප්රන්ේධ  උදහවයණඹක් කිඹ පනේ.  

වර ප ර ප්රහ කිඹන  ප්රවීණ  හඹඹහ ශඹ වදහ  පන  ත් ණඹ 

මුදර  එතුභහට  ශ පන  ඵළරි වුණහ.  එතුභහ ශඵොශවොභ විඹඳත් 

ශරහ අද ශයෝගී  තත්ත්ශඹනුි ඉ පශ ප.  එතුභහශ ප අඳට 

අභිඹහ නඹක් ආහ. අඳ ඒ අභිඹහ නඹ අධයක් භණ්ඩරඹට දහරහ 

තී පදුක් අය ශන ඒ වනඹ  දු පනහ. එතුභහට දු ප ණඹ මුදශර ප 

ඉතිරිශච්   කින්භ මුදරක්  අඹ ශශේ නළවළ. ඒ 

ේපර්ණශඹ පභ ඳහ වළරිඹහ.  අඳට එශවභ තනි තනි ලශඹ ප 

සුවිශලේ ඉල්ලීේ රළශඵන ශොට,  අඳ ඒ අලය වශඹෝඹ 

ශදනහ, ඒශක්  තිශඵන අදහශත්ඹ රහ.  එශේ නළති අඳ  

ශඳොදු  ලශඹ ප තීයණඹක්  අයශන ශේ  ප්රතිඳත්තිඹ ක්රිඹහත්භ 

ශශොත් ඒශ ප ඒ ජනතහ තුටු ශේවි. නමුත් නළත 

අනහතශේ තභ පශේ ශඹ වදහ  පනට ජහති නිහ ීර්ධන 

අධිහරිශේ පිහිට ඵරහශඳොශයොත් තුශ ප ඉ පන රක් 

ණනහට ඒ වනඹ ශද පන ඵළරි ශේවි.  

බඵතුභ පරහ ද පනහ, ජහති නිහ ීර්ධන අධිහරිශේ 

ශේ ළඩ පිළිශශ භවහ බහණ්ඩහහයශේ ප්රතිඳහදන භත ඳභණක් 

ඹළශඳමි ප  යන ළඩ පිළිශශක් ශනොශි කිඹරහ.  ඒ අඹ  

තභ ප සහධීන ශේ   මුදල් ආශඹෝජනඹ යරහ, මුදල් උඳදහ  

නළත ඒ මුදල් ආශඹෝජනඹ යනහ.  ඒ මුදල් ප්රහවශේ ප්රධහන 

ප්රහවඹක්, ණඹ අඹ ය ශන නළත  ආශඹෝජනඹ කිරීභ. 

හශකක් ලශඹ ප ත්ශතොත්, අඳ බහණ්ඩහහය ශඹ ප  පශ ප 

ඉතහ අඩු මුදරක්. එත ශොට ණඹ එතු යරහ  නළත  

ආශඹෝජනඹ ය පන ඵළරි ශනහ නේ, ඒ කිඹ පශ ප ජහති 

නිහ ීර්ධන අධිහරිශේ භමිහ ඉටු ය පනට ඵළවළ කිඹන 

එි. එතශොට තමු පනහ පශේරහ  කිඹහවි භවහ බහණ්ඩහහයඹට  

ඒ  ශනුට ල්ලි ශද පන පුළු පඹ කිඹහ.   

එශවභ ල්ලි ශද පන පුළු ප තත්ත්ඹක් යශට්  ආර්ථිශේ 

තිශඵනහ නේ, අපි   පනත් ඳසුඵට  පශ ප නළවළ, ශද පනත් 

ඳසුඵට  පශ ප නළවළ. නමුත් අද අඳ මුහුණ දී තිශඵන 

අභිශඹෝඹත් එක්, තමු පනහ පශේරහ අපි වුරුත් ද පනහ, 

එශවභ  අත ඳඹ  දි ඇයරහ ශද පන භවහ බහණ්ඩහහයඹට මුදල් 

ශොඩ ළහිරහ තිශඵන තත්ත්ඹක් ශනොශි තිශඵ පශ ප. 

ශඵොශවොභ සුවිශලේ ළදත්මි ප යුතු අතයලය ඳළතිරට තභි  

මුදල් විඹදේ  දීභ න්දු  පශ ප. එභ නිහ  ශේ ණඹ  අඹ ය 

ශනොශන  න්ීමභ කිඹන එ ශඳොදු ලශඹ ප  ය භ හධහයණ  ඹි 

කිඹරහ භහ න්ත පශ ප නළවළ.  ශේ බහ නිශඹෝජන යන ඕනෆභ 

භ පත්රීයශඹක්, ශනත් ඳහර්ලසඹක් ඕනෆභ ශශනකුශේ 

හධහයණ දුක් ළනවිල්රක් ශේ පන, අඳ එඹ ශොඹහ ඵරනහ, 

ඇත්තලශඹ පභ බහුට ශවීශේ   වළකිඹහ  නළතිද  කිඹරහ.  

ඒ තනි තනි ලශඹ ප අඳ අධයක් භණ්ඩරඹට ශඹොමු 

යරහ ඒ වනඹ රඵහ ශද පන සදහනේ. වළඵළි ශඳොදු ලශඹ ප 

එශවභ තීයණඹක් ක්රිඹහත්භ කිරීශේ අසීරුතහක් තිශඵනහ. 

එශවභ ශශොත් ඒ ආඹතනඹ ඩහ ළශටනහ. ශේ ආඹතනශේ 

භමිහ දුර්ර ශනහ. නළත්නේ ඇත්තටභ භශේ හිත එඹට 

ළභළතිි. ආඹතනඹ ඳළත්ශත ප හිතුහභ තභි ශේ ප්රහශඹෝගි 

ය පන ඵළවළ කිඹන ප්රලසනඹ තිශඵ පශ ප. ඒ හයණඹ භභ 

මුලි පභ අධහයණඹ ය පන ඕනෆ.  

 අශක ශජෝලක භිල් ශඳශර්යහ රු භ පත්රීතුභහ කිේහ, 

ජහඇර ෲසත්ත නිහ ශඹෝජනහ රභශේ ළටලු ළන.  භභ 

විශලේශඹ ප අධහනඹ ශඹොමු යරහ ඒ ළන ශොඹහ ඵර පනේ. 

බඵතුභහ කිඹපු රුණු නිළරැදි නේ ඒ වහ අලය පිඹය 

 පනේ. ශේ අශක නිශඹෝජය ඇභතිතුභහශේ දිසත්රික්ඹ. 

එතුභහත් ශේ ළන විශලේශඹ ප ඵරි.  

 ඊශුට, අශක රු  ශ්රී යීහ භ පත්රීතුභහ යපු ශටි ථහටත් 

භභ පිළිතුරු ශද පනභ ඕනෆ. ඒ තභි න්ය ශේ ඹ පශ ප. එතශොට 

අඩු ණශ ප භශේ උත්තයඹත් ශඳොඩ්ඩක් වරි න්යශේ දභහවි ශ ප.  

ඒ හි පදහ එතුභහශේ ථහට උත්තය ශද පනභ ඕනෆ.   
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ඳහර්ලිශේ පතු 

මූළවනළරූඪ ම්දත්රීුරමළ 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 
“න්ය” ි, අනිකුත් ආඹතනි භ භ විහලනඹ ය පන 

ඕනෆ. Balanced  reporting ය පන ඕනෆ. 

 

ගු විමල් වීරලං මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

එතුභහ කිේශොත් ඒ ඹනහ. 

 
මූළවනළරූඪ ම්දත්රීුරමළ 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

දළ ප බහශේදී බඵතුභහ ශේ විහලඹ ළන ව ප ශ නිහ 

“න්ය”ට, අනිකුත් නහලිහරට අඳ කිඹනහ හධහයණඹක් 

ය පන ඕනෆ කිඹරහ. 

 
ගු විමල් වීරලං මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

නළවළ, අශක ඒහත් ශඳොඩ්ඩක් විහලනඹ ශි. එතුභහ 
නුයඑළිශේ නිහ ප්රලසනඹ ළන කිේහ. රු භ පත්රීතුභනි, 
බඵතුභහ කිේ ප්රලසනඹට භභ භළදිවත් වුණහ. ථහ ඇත්ත.  
තුයශේ ඒ ජනතහට විලහර අහධහයණඹක් ශරහ තිශඵනහ. 
ජනතහ තු ීර්ධන භණ්ඩරඹ ළනි ආඹතනලි ප තභි ශේ 
ප්රජහශේ ණඹ එතු ය  පශ ප, ඒ ළවිලි භහේර 
වහේපුතහරහ. ඒ ශොල්ශරෝ ණඹ එතු ය  පනහ. ශේ 
මිනිසු පශේ ළටුශඳ ප ඳහ  පනහ.  ඒ වහේපුතහරහ නළත ශේහ 
නිහ අධිහරිඹට ශද පශ ප නළවළ. ඉති ප නිහ අධිහරිඹ 
වළටිඹට අඳ විලහර උත්හවඹක් දයරහ තිශඵනහ ශේ වහේපුතහරහ 
අශත් තිශඵන ඒ ල්ලි ටි  ඉල්රහ  පන. භවය තළ පර සුළු 
ලශඹ ප දීරහ තිශඵනහ. භවය තළ පර සුළු ලශඹ පත් දීරහ 
නළවළ. එතශොට  පශ ප අශක ශල්නර ණඹ ළපිරහ නළති 
එි. වළඵළි වහේපුතහ ශු ඒ අහිී මිනිසු පශේ ල්ලි ටි 
තිශඵනහ. ඉති ප ශේ ශේය පන අඳ ඒ අදහශ ශනත් 
අභහතයහීලර අඹත් එක් හච්ඡහ ය තිශඵනහ.  අඳ ඉල්ලීේ 
ය තිශඵනහ. ඇත්තටභ නහටුි කිඹ පන, ඒ කින්භ 
උත්හවඹක් ශේ න තුරු හර්ථ ශරහ නළවළ. ඉති ප බඵතුභහ 
කිඹන එ න්ඹඹට දහවක් වරි. ශේ අශක ප්රලසනඹකුත් ශනොශි, 
ණඹ ත්තු අඹශේ ප්රලසනඹකුත් ශනොශි.  

ශේ භළද ඉ පන වහේපුතහ ඒ ණඹ එතු යරහ ඒ අඹ  ශු 
තිඹහශන ඉ පනහ. අඳට ශද පශ ප නළවළ. අපි ඉල්රනහ. අපි ඒ 
ඵරඳෆභ යනහ. නමුත් ශද පශ ප නළවළ. ඒ ළටලු තභි 
තිශඵ පශ ප. අඳ ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ ඉදිරිශේදී ඒ 
වහේපුතු පට විරුේධ ශේ ළන නීතිභඹ ලශඹ ප ඹේ පිඹයක් 
 පන පුළු ප නේ ඒ පිඹය  පන. භභ හිතනහ ශේ ළටලු 
නියහයණඹ ය  පන ඒ ජනතහත් ඒ වහේපුතු පට ඹේ 
ඵරඳෆභක් ඇති කිරීභ ළදත් ශි, අලය ශි කිඹරහ.  

අනික් හයණඹ ශේි. නුයඑළිශේ නිහ ප්රලසනඹ 
ත්ශතොත්, ඇත්තටභ බඵතුභහ ව ප ශහ හශේ තයභක් 
සුවිශලේ විධිඹට නුයඑළිශේ ශේ ප්රලසනඹ තිශඵනහ. නමුත් ශඳොදු 
ලශඹ ප ත සශතොත්, රක් වඹවභහයට භදක් ළඩි ීයහක් 
තභි අඳ යශට් නුසුදුසු නිහ ව නිහ අහිමි මුළු ීයහ 
වළටිඹට ඉ පශ ප.  2005, 2006, 2007 හරර  ශේ ප්රභහණඹ 
රක්10ක්, 15ක් වළටිඹට තභි ප්රහශේීලඹ ශල්ේරු වයවහ 
රළබුණු හර්තහ අනු  තිබුශණ්.  අද ශන ශොට ඒ රක් 
වඹවභහය, වත ීයහට අඩු ශරහ තිශඵනහ, යශට්භ. 
ඒශ ප ඳළවළදිලි ශකනහ ඳසු ගිඹ හරශේ භහි පද යහජඳක් 
ජනහධිඳතිතුභහ ඵරඹට ඳළමිණීශභ ප ඳසු අනුභනඹ යන රද 

ශේ ක්ශේ්රඹට අදහශ ක්රිඹහදහභශඹ ප ෆශවන ධනහත්භ 
ඵරඳෆභක් ඇති ශරහ තිශඵන ඵ. ශේ නිහ රක් 15 භට්ටශේ 
තිබුණු නිහ ශතොශේ හිුඹ රක් වඹවභහය භට්ටභට අඩු 
ශරහ තිශඵනහ.  වළඵළි අපි පිළි පනහ,  තදුයටත් ශේ 
ක්ශේ්රශේ තිශඵන ප්රලසනඹ වි පන භළදිවත් ශ පන, ළඳ 
ශ පන ඕනෆ ඵ.  

විශලේශඹ පභ නුයඑළිඹ හශේ ප්රශේලර ඉ පශ ප 
තුයශේ අහිී ජනතහ. ඒ අඹ ීවවිතශේ මුර න්ට අ දක්හභ 
අමිහිරි ීවන යටහට ශොදුරු ශච්  ප්රජහක්.  ඳසු ගිඹ හරශේ 

-භට දිනඹ වරිඹටභ භත නළවළ- භභ නුයඑළිශේ එ 
සථහනඹ නිහ ශඹෝජනහ රභඹක් ප්රතිීසයණඹ යරහ ඒ 
ජනතහට බහය දු පනහ. ඒ ජනතහට ඒ යනහටත් ඒ ප්රශේලඹ 
නිශඹෝජනඹ යන භවය අඹ ළභළති වුශණ් නළවළ.   

නහටුි කිඹ පන, භවය ශේලඳහරනඥයනඹ පට ඒ ජනතහ ඒ 
තත්ත්ශේභ තිඹහ ළනීශේ භහනන්ත්ඹක් තිශඵනහ.  ඒ අඹට 
උඩට එ පන උදවු ය පශ ප නළවළ. ශන ශශනක් ඒ අඹට උඩට 
එ පන උදවු යනහ නේ ඒට ඉඩ ශද පශනත් නළවළ. එශවභ 
ළටලුත් තිශඵනහ. ඉති ප ශේ හශේ ශවේතු  ශොඩක් භත තිශඵන 
ප්රලසනඹක් ශේ. බඵතුභහ කිඹන විධිඹට ශේ ප්රලසනඹ ඵළරෑරුේ ඵ 
අඳ පිළි පනහ. ඒට අඳ විශලේ අධහනඹක් ශඹොමු යනහ. 
ඇත්තටභ රු යීහ භ පත්රීතුභනි, අශක ශේ නිහ ළඩටවශ ප 
ධීය නිහ කිේශොත්, ඒ ධීය අභහතයහීලශඹ ප ශශය පශ ප.  
නිහ අධිහරිශඹ ප එඹට වශඹෝඹ ඉල්ලුශොත් ශදනහ. 
නළත ඳදිීචි කිරීශේ අභහතයහීලඹ ත්ශතොත්, ඒ ශනභ 
ශශය පශ ප.  

 

මූළවනළරූඪ ම්දත්රීුරමළ 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 
රු ඇභතිතුභහ, දළ ප ශරහ අ ප.  

 

ගු විමල් වීරලං මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

භහ අ ප යනහ, මරහනහරඪ රු භ පත්රීතුභනි.  ඒට 
නිහ ීර්ධන අධිහරිශේ වහඹ ඉල්ලුශොත් ශදනහ.  [ඵහධහ 
කිරීභක්] ඳශු ේඳත් වහ ග්රහමීඹ ප්රජහ ීර්ධන අභහතය 
ශතො පඩභ ප භළතිතුභහශේ අභහතයහීලඹට තභි  තුයශේ 
නිහ ශනුශ ප අලය මරය ප්රතිඳහදන ශ ප ශරහ 
තිශඵ පශ ප. එතළනි ප තභි ශේ ක්රිඹහත්භ  පනට ඕනෆ. 
එතුභහත් භු කිහිඳ තහක් අපි ශේ ළන හච්ඡහ ශහ. 
භෆත දී එතුභහ භට කිේහ,  මුදල් ප්රතිඳහදන අනු ශේ ළඩ ටි 
ඳට ප  පනහ ි කිඹරහ. ඒ හශේභ අපි ත හච්ඡහකුත් 
ආයේබ ශහ, අපිට සහධීන තුයශේ ප්රජහ ශනුශ ප රඵන 
අවුරුේශේ  දී ශභොක්ද ය පන පුළු ප කිඹරහ. ඒ භඟි ප උඳරිභ 
හධහයණඹක් ඉටු ය පනට ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ. ශඵොශවොභ 
සතුතිි. 

එකල්හි  න ළල අ.භළ. 6.30   වුනය්ද මූළවනළරූඪ ම්දත්රීුරමළ 
විසි්ද ප්රහනය නනොවිමවළ ඳළර්ලිනම්්දුරල කල් තබන දී. 

ඳළර්ලිනම්්දුරල ඊ  අනුකූල, 2012  ඔක්නතෝබර් 25 ලන දින 
වභළ වම්මිනය අනුල 2012 නනොලෆම්බර් 16 ලන  සිකුරළදළ  පූ, භළ. 
9.30.ලන  නතක්  කල් ගිනව ය.  

அப்ததரலது, தற.த. 6.30 றரகறறடர  கனகரங்கும்  

உதப்தறணர் அர்கள் அர்கள் றணர றடுக்கரரனர 

தரரலன்நத்க எத்றகத்ரர். 

அன்தடி தரரலன்நம்,  அணது 2012  எக்ரரதர் 25 ஆந் 

றகற லர்ரணத்றற்கறங்க, 2012 ம்தர் 16, தள்பறக்கறக 

தொ. த. 9.30 றக  எத்றகக்கப்தட்டது  

It being  6.30 p.m., MR. PRESIDING MEMBER adjourned 

Parliament without Question put. 

Adjourned accordingly at 6.30 p.m. until 9.30 a.m. on Friday, 16th 
November, 2012, pursuant to the Resolution of Parliament of 25th 

October, 2012. 
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වෆ.යු. 
 
ශභභ හර්තහශේ අහන මු්රණඹ දවහ සය ඹ නිළයදි ශ යුතු තළ ප දක්නු රින් භ පත්රී ප මි ප පිටඳතක් ශන නිළයදි ශ යුතු 
ආහයඹ එහි ඳළවළදිලි රකුණු ශොට, පිටඳත රළවර ශදතිඹක් ශනොඉක්භහ ශෆ්දවළඩ් ීසහය ශත රළශඵන ශේ එවිඹ යුතුඹ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குநறப்தை 
 

உதப்தறணர் இதறப் தறப்தறற் தசய்றதம்தைம் தறக றதத்ங்ககபத் து தறறறல் தபறரகக் குநறத்து அகணப் தறக 

றதத்ப்தடர தறற கறகடத் இத ரங்கலள் யன்சரட் தறப்தரசறரறதக்கு அதப்தைல் ரண்டும். 
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දළයක මුදල් : ඳළර්ලිනම්්දුර විලළද ලළර්තළල ලළර්ෂික දළයක මි ු. 2178ිර. ිළ ඳතක් නග්දලළ ගෆනීම 

අලය  

නම් ගළවහුරල ු. 18.15ිර. තෆඳෆල් ගළවහුරල ු. 2.50ිර. නකොෂඹ 6, ිරුෂඳන, ඳළමංකඩ ඳළර, අංක 102, 

ිළයසිරි නගොඩනෆගිල්නල් රජනව  ප්රකළන  කළර්යළංනව  අධිකළීම  නලත  වම  ලර්යකම  නනොලෆම්බර්           

30 දළ   ප්රථම දළයක  මුදල් නගලළ දදිරි ලර්නව දළයක කලය බළ නගන විලළද ලළර්තළ බළගත ශෆිරය.  

නියමිත දිනන්ද ඳසුල  එලනු බන දළයක දල්ලුම් ඳ ක භළර ගනු නනොෆනබ්. 

 

 

 

 

 

 

 
 

சந்ர ; யன்சரட் அறகர அநறக்ககறன் தடரந் சந்ர தௐதர 2,178. யன்சரட் ணறப்தறற தௐதர 18.15. தரற் 

தசனவு தௐதர 2.50. தடரந் சந்ர தொற்தரக அத்றட்சகர், அசரங்க தபறதௌட்டலுனகம், இன. 102, 

தறசறநற கட்டிடம், தரன்ககட வீற, கறதபப்தகண, தகரலம்தை 6 ன்ந றனரசத்றற்கு அதப்தற தறறககபப்  

ததற்தக்தகரள்பனரம். எவ்ரரரண்டும் ம்தர் 30 ஆந் ரறக்கு தொன் சந்ரப்தம்  

அதப்தப்தட ரண்டும். தறந்றக் கறகடக்கும் சந்ர றண்ப்தங்கள்  

ற்தக்தகரள்பப்தடரட்டர. 
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