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ප්රලසනර  හිකක ිළිතුරු  

“දියින” “අද” ව “රිවිය” පුත් ඳත් හර් හ: 

 නජීවී ම්ඳත් ංයක්ණ අභහතයතුමභහශ  ්රහලඹ 

තඳෞද්ගලික භන්ත්රීන්තප ඳනත් තකම්පතඳත්: 

     යහජය ශ  ං්ව්වධන ඳදනභ (ංසථහත කිරීශම්)- [රු ශනයන්ජන් වික්රභිංංව භවතහ - 

       ඳශමුන ය කිඹන රදී 

තද්ශීඹ ආදහඹපත ඳන  :  

     ශඹෝජනහ 

තශ නළව් ඳන  : 

     නිශඹෝ 

කල්  ළබීතපත තඹෝජනහ: 

 ශඹොවුන් ක්රීඩ දක්තහ ්වධනඹ 

අන් ර්ග  ප්රධහන කුණු 

தறரண உள்படக்கம் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

“DIVAINA”, “ADA” AND “RIVIRA” NEWS REPORTS: 

   Statement by Minister of Wildlife Resources Conservation 

PRIVATE MEMBERS‟ BILLS: 

State Employees Development and Foundation (Incorporation) Bill – [Hon. Neranjan Wickramasinghe] – Read the First 

time 

INLAND REVENUE ACT: 

   Resolutions 

MERCHANT SHIPPING ACT: 

   Regulations 

ADJOURNMENT: 

   Development of Talents of Young Sportspersons 

PRINCIPAL  CONTENTS 

றணரக்கபௐக்கு ரய்பன றகடகள் 

‘ றறண’, ‘அ’ ற்பொம் ‘நறற’ தத்றரறகக அநறக்கககள்: 

 ணசலரசறகள் பப் ரதணுகக அகச்சரறணது கூற்பொ 

ணற உபொப்தறணர் சட்டபனங்கள்: 

 அச ஊறர் அதறறபைத்ற ன்நம் (கூட்டிகத்ல்) - [ரண்புறகு தன்ஜன் றக்கறசறங்க] – பன்பகந   

றப்தறடப்தட்டது 

உண்ரட்டசறகநச் சட்டம் : 

 லர்ரணம் 

றகக் கப்தற்தநரறல் சட்டம்: 

 கட்டகபகள் 

எத்றகப்புப் தறரக: 

 இபம் றகபரட்டு வீர்கபறன் றநன் அதறறபைத்ற  
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අ. බහ. 1.00  ඳහර්ලිතපතන්ුර රැස විඹ.  
කථහනහඹකුරභහ [ගු චභල් යහජඳක් භව හ] මූරහනහරූඪ විඹ. 

தரரபௐன்நம் தற.த. 1.00 றக்குக் கூடிது.  

சதரரகர் அர்கள்  [ரண்புறகு  சல் ரஜதக்ஷ] கனக 

கறத்ரர்கள். 

The Parliament met at 1.00 p.m.,  
MR. SPEAKER [THE HON. CHAMAL RAJAPAKSA] in the Chair. 

 

 
 

ලිිළ තල්ඛනහදිඹ ිළිතගළන්වීභ 
சர்ப்தறக்கப்தட்ட தத்றங்கள் 

PAPERS PRESENTED 

 

ගු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භව හ (හරිභහර්ග වහ ජර 
පතඳත් කශභනහකයණ අභහ යුරභහ ව ඳහර්ලිතපතන්ුරතව් 

බහනහඹකුරභහ) 
(ரண்புறகு றல் சறநறதரன  சறல்ர - லர்ப்தரசண, லர்ப 

பகரகத்து அகச்சபைம் தரரபௐன்நச் சகத பல்பைம்) 

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

and Water Resources Management and Leader of the House 

of Parliament)  

රු ථහනහඹතුමභනි, අග්රහභහතයතුමභහ ව බු්ධධ ලහන වහ 

ආමි ටයුතුම අභහතයතුමභහ ශුවශන් භභ ඳවත වන් හ්වතහ 

ඉදිරිඳත් යමි.  

(i)  2012 ්වඹ වහ ශ්රී රංහ රැකුකුම්ඳත් ව විනිභඹ 
ශොමින් බහශේ හ්වෂි හ්වතහ; ව 

(ii)  2012/2013 ්වඹ වහ ඩී. එෂස. සී. සී. ඵළංකුශේ 
විණරුන්ශ  හ්වතහ වහ ගිණුම්. 

 

ශභභ හ්වතහ මුදල් වහ ක්රභම්ඳහදන ටයුතුම පිිබඵ 

උඳශ්ධල හය බහට ශඹොමු ශ යුතුම ඹළයි භභ ශඹෝජනහ 

යමි. 
 

ප්රලසනඹ විභන රදින්  බහ පතභ  විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்பொக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
(i)  2009 ව 2010 ්ව වහ ශේ.ආ්ව. ජඹ්වධන භධයසථහනශ  

හ්වෂි හ්වතහ; ව 

(ii)  2012 ්වඹ වහ යහජය මුදල් ශදඳහ්වතශම්න්තුමශේ හ්වඹ හධන 
හ්වතහ.- [අග්රහභහතයතුමභහ ව බු්ධධ ලහන වහ ආමි ටයුතුම 
අභහතය රු දි.මු. ජඹයත්න භවතහ ශුවට රු නිභල් ිංරිඳහර ද 
ිංල්හ භවතහ   

 
බහතපතඹ භ  තිබිඹ යුුරඹයි නිතඹෝග කයන රදී. 
சதரபீடத்றல் இபைக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

2012 ්වඹ වහ භවුවය දිසත්රික් ශල්ම් හ්වඹහරශ  හ්වඹහධන 

වහ ගිණුම් හ්වතහ.- [යහජය ඳරිඳහරන වහ සශ්ධල ටයුතුම අභහතය රු 

ඩබ්ලිේ.ඩී.ශේ. ශශනවියත්න භවතහ ශුවට රු නිභල් ිංරිඳහර ද 

ිංල්හ භවතහ   

 
බහතපතඹ භ  තිබිඹ යුුරඹයි නිතඹෝග කයන රදී. 
சதரபீடத்றல் இபைக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 
 
2012 ්වඹ වහ විදුලිඵර වහ ඵරලක්ති අභහතයහංලශ  හ්වෂි 

හ්වඹහධන හ්වතහ.- [විදුලිඵර වහ ඵරලක්ති අභහතය රු ඳවි්හශ්ධවි  

න්නිආයච්චි භවත්මිඹ ශුවට රු නිභල් ිංරිඳහර ද ිංල්හ භවතහ   

 
බහතපතඹ භ  තිබිඹ යුුරඹයි නිතඹෝග කයන රදී. 
சதரபீடத்றல் இபைக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 
ගු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භව හ 
(ரண்புறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

රු ථහනහඹතුමභනි, ශභහ ං්වධන වහ හන්තහ ටයුතුම 

අභහතයතුමභහ ශුවශන් භභ 2009 ්වඹ වහ ජහති ශභහ 

ආයක් අධිහරිශ  හ්වෂි හ්වතහ ඉදිරිඳත් යමි.  

ශභභ හ්වතහ ශභහ ං්වධන වහ හන්තහ ටයුතුම පිිබඵ 

උඳශ්ධල හය බහට ශඹොමු ශ යුතුම ඹළයි භභ ශඹෝජනහ 

යමි. 
 

ප්රලසනඹ විභන රදින්  බහ පතභ  විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்பொக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ගු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භව හ 
(ரண்புறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

රු ථහනහඹතුමභනි, ්වභහන්ත වහ හණිජ ටයුතුම 

අභහතයතුමභහ ශුවශන් භභ 2011/2012 ්වඹ වහ වටව 

  කුෂයිට් රංහ ලිමිටඩ්හි හ්වෂි හ්වතහ ඉදිරිඳත් යමි.  

ශභභ හ්වතහ ්වභහන්ත වහ හණිජ ටයුතුම පිිබඵ 

උඳශ්ධල හය බහට ශඹොමු ශ යුතුම ඹළයි භභ ශඹෝජනහ 

යමි. 
 

ප්රලසනඹ විභන රදින්  බහ පතභ  විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்பொக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ගු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භව හ 
(ரண்புறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

රු ථහනහඹතුමභනි, තහක්ණ වහ ඳ්වශ ණ අභහතයතුමභහ 

ශුවශන් භභ ඳවත වන් හ්වතහ ඉදිරිඳත් යමි.  

(i)  2011 ්වඹ වහ ජහති විදයහ වහ තහක්ණ ශොමින් 
බහශේ හ්වෂි හ්වතහ; ව 

(ii)  2011 ්වඹ වහ හ්වමි තහක්ණ ආඹතනශ  - ITI - 
හ්වෂි හ්වතහ.  

 

ශභභ හ්වතහ තහක්ණ වහ ඳ්වශ ණ ටයුතුම පිිබඵ 

උඳශ්ධල හය බහට ශඹොමු ශ යුතුම ඹළයි භභ ශඹෝජනහ 

යමි. 
 
ප්රලසනඹ විභන රදින්  බහ පතභ  විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்பொக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 
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ඳහ්වලිශම්න්තුම 

තඳත්පත 
தக்கள் 
PETITIONS 

 
 

කථහනහඹකුරභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
රු (භවහචහ්වඹ) තිස විතහයණ භවතහ - ඳළමිණ නළත. 

රු ඩිරහන් ශඳශ්වයහ භවතහ - ඳළමිණ නළත. 

රු ඳහඨලී චම්පි යණ භවතහ - ඳළමිණ නළත. 

 
ගු රක්ෂසභන් ඹහඳහ අතරර්ධන භව හ (ආතඹෝජන 

ප්රර්ධන අභහ යුරභහ) 
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் ரப்தர அரதர்ண - பப்ட்டு 

ஊக்குறப்பு அகச்சர்) 

(The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena - Minister of 

Investment Promotion) 

රු ථහනහඹතුමභනි, භහතය, යත්භශල්, "දඹහනි" නිශහි 

ඳදිංචි විදහනශ  චන්ද්රිංරි භවතහශන් රළබුණු ශඳත්භක් භභ 

පිිබන්මි. 

 
කථහනහඹකුරභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
රු රන්ත අරගිඹන්න භවතහ - ඳළමිණ නළත. 

 
ගු බුද්ධික ඳතියණ භව හ 
(ரண்புறகு புத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ථහනහඹතුමභනි, කුරුවිට, උඩඩ, යත්නපුය කුරුවිට 

භධය භවහ විදයහලීඹ ආදි ෂ්ය ංභශ  එස. නලින් ්රදී්  කුභහය 

භවතහශන් රළබුණු ශඳත්භක් භභ පිිබන්මි.  

 
ගු ලහන්  ඵණ්ඩහය භව හ 
(ரண்புறகு சரந் தண்டர) 

(The Hon. Shantha Bandara) 

රු ථහනහඹතුමභනි, භභ ඳවත වන් ශඳත්ම් ශද 

පිිබන්මි. 

(1) අරේ, ශන්ශනෝරුශහි ඳදිංචි ආ්ව.ටී. රළයිහ 
භවත්මිඹශන් රළබුණු ශඳත්භ; ව 

(2) අරේ, නහයම්භර ඳහය, අං 421 දයන සථහනශඹහි ඳදිංචි 
වී.ඒ.ඒ.එල්. විතහනආයච්චි භවතහශන් රළබුණු ශඳත්භ. 

 
කථහනහඹකුරභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
රු රුන් යණතුමං භවතහ - ඳළමිණ නළත. 

 
ඉදිරිඳත් කයන රද තඳත්පත  භවජන තඳත්පත ිළිතඵ කහයක 

බහ  ඳළරිඹ යුුර ඹයි නිතඹෝග කයන  රදී. 

சர்ப்தறக்கப்தட்ட தக்ககபப் ததரதுதக் குபவுக்குச் சரட்டக் 

கட்டகபறடப்தட்டது. 

Petitions ordered to be referred to the Committee on Public 

Petitions. 

ප්රලසනර  හිකක ිළිතුරු 
றணரக்கபௐக்கு ரய்பன றகடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 
කථහනහඹකුරභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
්රලසන අං 1 - 1895/'11 - (3), රු බු්ධධි ඳතියණ භවතහ. 

 
ගු බුද්ධික ඳතියණ භව හ 
(ரண்புறகு புத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ථහනහඹතුමභනි, භභ ඒ ්රලසනඹ අවනහ. 

 
ගු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භව හ 
(ரண்புறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

රු ථහනහඹතුමභනි, අධයහඳන අභහතයතුමභහ ශුවශන් භහ 

එභ ්රලසනඹට පිිබතුමරු දීභ වහ තිඹ හරඹක් ඉල්රහ ිංිනනහ. 

 
ප්රලසනඹ භුර දිනකදී ඉදිරිඳත් ිරීමභ  නිතඹෝග කයන රදී. 
றணரக ற்தநரபை றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 

 
නහගරික භවල් නිහ වහ යජතේ නිහ තඹෝජනහ 

ක්රභර ඳදිචිකකුන් : සින්නක්කය අයිතිඹ 
கர்ப்புந தரடர்ரடி ற்பொம் வீடகப்புத் றட்ட 

வீடுகபறல் சறப்ரதரர் : அபொற உரறக 
RESIDENTS OF URBAN FLATS AND GOVERNMENT HOUSING 

SCHEMES : FREEHOLD OWNERSHIP 

2220/’12 

2. ගු ජිත් තප්රේභදහ භව හ 
(ரண்புறகு சஜறத் தறரரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ඉදිකිරීම්, ඉංජිශන්රු ශ හ, නිහ වහ ශඳොදු ඳවරැම් 

අභහතයතුමභහශන් ඇූ  ්රලසනඹ - (6) :   

(අ) භහින්ද චින්තන ඉදිරි දළක්භ ්රතිඳත්ති භහරහශේ, "ළභට 
නික් - හිතට ශණක්" ළඩ පිිබශශ ඹටශත්, නහරි 
භවල් නිහ වහ යජශ  ශනත් නිහ ශඹෝජනහ ක්රභර 
ඳදිංචිරුන් තභ නිශ  ිංන්නක්ය අයිතිරුන් ඵට 
ඳත් කිරීශම් ළඩ පිිබශශ භහ තුමනක් ඇතුමශත නිභ යන 
ඵට ශඳොශයොන්දුක් දී ඇති ඵ එතුමභහ දන්ශනහිද? 

(ආ) (i) ඉවත වන්  ළඩ පිිබශශ ආයම්බ ශ දිනඹ වහ 
අන් ශ දිනඹ ශ්වද;  

 (ii) එභ ළඩටවන ඹටශත් තභ නිශ  ිංන්නක්ය 
අයිතිඹ රළබ නහරි භවල් නිහසී ඳවුල් ංයහ 
ශොඳභණද;  

 (iii) යජශ  ශනත් නිහ ශඹෝජනහ ක්රභර ඳදිංචි 
ඉවත ඳරිදි ිංන්නක්ය නිහ අයිතිඹ රළබ ඳවුල් 
ංයහ ශොඳභණද;  

 ඹන්න එතුමභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද?        

(ඇ)  ශනො එ ශ  නම්, ඒ භන්ද? 
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றர்ர, ததரநறறல் ரசககள், வீடகப்பு, 

ததரதுசறகள் அகச்சகக் ரகட்ட றணர: 

(அ) கறந் சறந்கண தரகனரரக்குக் தகரள்கககபறல் 

"தசட றசக் - யறட தசக்" 

ரகனத்றட்டத்றன் கலழ் கர்ப்புந தரடர்ரடி 

வீடுகள், ற்பொம் அசறன் ரபொ வீடகப்புத் 

றட்டங்கபறல் சறப்தர்ககப து வீட்டின் அபொற 

உரறகரபர்கபரக்கும் ரகனத் றட்டத்க பன்பொ 

ரங்கபறதள் றகநவு தசய்ரக ரக்குபொற 

அபறக்கப்தட்டுள்பக அர் அநறரர? 

(ஆ) (i) ரற்கூநற ரகனத்றட்டம் ஆம்தறக்கப்தட்ட 

றகற ற்பொம் படிகடந் றகற ரது 

ன்தகபெம்; 

 (ii) அந் ரகனத்றட்டத்றன் கலழ் து வீட்டின் 

அபொற உரறககப் ததற்ந கர்ப்புந 

தரடர்ரடி வீடுகபறல் ரபம் குடும்தங்கபறன் 

ண்றக்கக வ்பவு ன்தகபெம்; 

 (iii) அசரங்கத்றன் ரபொ வீடகப்புத் றட்டங்கபறல் 

ரபம் ரற்கூநறரபொ வீடுகபௐக்கரண அபொற 

உரறககப் ததற்ந குடும்தங்கபறன் 

ண்றக்கக வ்பவு ன்தகபெம் 

 அர் இச்சகதறல் அநறறப்தரர? 

(இ) இன்ரநல், ன்? 

 

asked the Minister of Construction, Engineering 

Services, Housing and Common Amenities: 

(a) Is he aware that a pledge was made under the 

“Samata Niwasak - Hithata Sevanak” programme 

of the “Mahinda Chintana - Vision for the Future” 

manifesto that the programme for making the 

residents of urban flats and other government 

housing schemes the freehold owners of their 

houses would be completed within three months? 

(b) Will he inform this House of - 

 (i) the date of commencement and the date of 

completion of the aforesaid programme; 

 (ii) the number of families residing in urban 

flats that have got freehold ownership of 

their houses under the aforesaid 

programme; and 

 (iii) the number of families residing in other 

government housing schemes that have got 

freehold ownership of their houses as 

mentioned above? 

(c) If not, why? 

 
ගු විභල් වීයචල භව හ (ඉදිිරීමපත  ඉචජිතන්ු තේහ  
නිහ වහ තඳොදු ඳවසුකපත අභහ යුරභහ)  
(ரண்புறகு றல் வீங்ச - றர்ர, ததரநறறல் 

ரசககள், வீடகப்பு, ததரது சறகள் அகச்சர்) 

(The Hon. Wimal Weerawansa - Minister of Construction, 

Engineering Services, Housing and Common Amenities) 

රු ථහනහඹතුමභනි, එභ  ්රලසනඹට පිිබතුමය ශභශ යි. 

(අ) ඔේ. 

(ආ) (i) ිංන්නක්ය අයිතිඹ රඵහ දීභ වහ නහරි 
භවල් නිහ වහ යජශ  ශනත් නිහ ශඹෝජනහ 
ක්රභර ඳදිංචිරුන් එභ නිහර ිනනහභ 
ශහ අන් කිරීභ භත නිහරහභීන්ට 
ිංන්නක්ය අයිතිඹ රඵහ දීභට ටයුතුම යුව 
රළශබ්. ශම්  වහ දිරිභත් කිරීශම් ළඩටවනක් 
දළනටභත් ක්රිඹහත්භ ය ඇති අතය, ශභභ 
ළඩටවන ඉදිරිඹටත් ක්රිඹහත්භ න ඵළවින් 
ඔවුන්ට ඉතහ ඉක්භනින් ඔ් පු නිකුත් කිරීභට 
ටයුතුම ූ දහනම් ය ඇත. 

 (ii) 1174කි. 

 (iii) 7914කි. 

(ඈ) අදහශ ශනොශේ. 

 
ගු ජිත් තප්රේභදහ භව හ 
(ரண்புறகு சஜறத் தறரரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

රු ථහනහඹතුමභනි, භශ  ්රලසනශ   (ආ) (i) ශොටිංන් 

අහ තිශඵන්ශන්, "ඉවත ළඩ පිිබශශ ආයම්බ ශ දිනඹ වහ 

අන් ශ දිනඹ ශ්වද?" කිඹරහයි. ඒට භට උත්තයඹක් 

රළබුශේ නළවළ, රු ථහනහඹතුමභනි. 

 
ගු විභල් වීයචල භව හ   
(ரண்புறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ළඩ පිිබශශ අන් ශ දිනඹක් තභ නළත. "දළනටත් ශම් 

ක්රිඹහදහභඹ ිංදු ශමින් ඳ" " කිඹන එ තභයි ලිලි ලශඹන් 

පිිබතුමශයන් කිේශේ, රු භන්ත්රීතුමභහ. 

 
ගු ජිත් තප්රේභදහ භව හ 
(ரண்புறகு சஜறத் தறரரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
භශ  අතුමරු ්රලසන අවන්න ඳටන් න්නහ, රු 

ථහනහඹතුමභනි. භහ රු ඇභතිතුමභහට සතුමතින්ත නහ, රඵහ 

දුන්ුව පිිබතුමයට. රු ඇභතිතුමභනි, 2005 ජනහධිඳතිය ණශ දී 

ශඳොශයොන්දු ශරහ තිශඵනහ, නහරි භවල් නිහ ඇතුමළු 

යජශ  නිහ  ශඹෝජනහ ක්රභර ඳදිංචිරුන්ට එභ නිහර 

ිංන්නක්ය අයිතිඹ රඵහ ශදන්න කිඹරහ. රු ථහනහඹතුමභනි, 

2010 ශභන්න ශභශවභ කිඹරහ තිශඵනහ.  

 
කථහනහඹකුරභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
අතුමරු ්රලසනඹ අවන්න.  

175 176 

්වඹ ්රභහණඹ 

2010     507 

2011     178 

2012     351 

2013.09.30 දිනට     138 

එකුර  1174 

්වඹ ්රභහණඹ 

2010 1824 

2011 1973 

2012 2768 

2013.09.30 දිනට 1349 

එකුර 7914 



ඳහ්වලිශම්න්තුම 

ගු ජිත් තප්රේභදහ භව හ 
(ரண்புறகு சஜறத் தறரரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
භහ ශම් අතුමරු ්රලසනශඹන් අවන්ශන් - 

 

කථහනහඹකුරභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
අතුමරු ්රලසන එශවභ  ශනොශයි අවන්ශන්. දළන් භභ අතුමරු 

්රලසන අවන වළින උන්න්නද? භට ශඳශනන්ශන් ඔඵතුමභහට 

අතුමරු ්රලසන අවන වළින කිඹහ ශදන්න ශනහ. අතුමරු ්රලසනඹ 

අවන්න; විසතය එඳහ. ශවට ඉරහ ශම්හ යට ශට්භ ඹනහ. 
 

ගු අල්වහජ් ඒ.එච්.එපත. අසර් භව හ 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

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

ශරෝඹ ශට් ඹනහ. 
 

ගු ජිත් තප්රේභදහ භව හ 
(ரண்புறகு சஜறத் தறரரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
රු ථහනහඹතුමභනි, යට ශට්භ ජනතහ දළුවත් ශන්නයි 

භහ ශම් අතුමරු ්රලසනඹ අවන්ශන්.  
 

කථහනහඹකුරභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
නමුත් වරි  විධිඹට අවන්න. අවන ක්රභඹක් තිශඵනහ.  

 
ගු ජිත් තප්රේභදහ භව හ 
(ரண்புறகு சஜறத் தறரரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ශවොභයි. 2005 දීත් කිඹරහ තිශඵනහ, ිංන්නක්ය ඔ් පු ින 

රඵහ ශදනහඹ කිඹරහ. 2010 දීත් කිඹරහ තිශඵනහ, ිංන්නක්ය 

ඔ් පු භළතියණඹ දිනරහ භහ තුමශනන් රඵහ ශදනහඹ කිඹරහ. 

භභ ඒයි ආයම්බ ශ දිනඹ ව අහන යපු දිනඹ ඇහුශේ. 

"භහින්ද චින්තන - ඉදිරි දළක්ශම්" කිඹනහ, භහ තුමනකින් ශම් 

අහන යනහඹ කිඹරහ. ඔඵතුමභහ කිඹනහ, හිඟ මුදර ශේහට 

ඳ සශ  ිංන්නක්ය අයිතිඹ රඵහ ශදනහඹ කිඹරහ.  

 

කථහනහඹකුරභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
භහ තුමනකින් ශම් ශඳොශයොන්දු ඉසට යරහ  නළත්ශත් 

ශභොද කිඹරහ අවන්න. 
 

ගු ජිත් තප්රේභදහ භව හ 
(ரண்புறகு சஜறத் தறரரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
"භහින්ද චින්තන - ඉදිරි දළක්ශම්" ශඳොශයොන්දු ශරහ තිශඵන 

ආහයඹට  භහ තුමශනන් ශම් ශඳොශයොන්දු ඉසට යරහ නළත්ශත් 

ඇයි කිඹරහ භහ රු ඇභතිතුමභහශන් අවන්න ළභළතියි. 

 

ගු විභල් වීයචල භව හ   
(ரண்புறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

රු ථහනහඹතුමභනි, එතුමභහ ශොශවොභ වරි අන්තිභට අතුමරු 

්රලසනඹ ඇහුහ.  

ඔඵතුමභහ දන්නහ ඳරිදි ශම් නිහ ශඹෝජනහ ක්රභර තිශඵන 

්රධහනතභ ළටලු තභයි, විවිධ යහජය ආඹතනරට අයිති 

ඉඩම්ර ශම් නිහ ඉදි ය තිබීභ වහ ශම්හශ  ඳළරීම් ටයුතුම 

ිංදු වී ශනොතිබීභ. ඒ එ ්රලසනඹක්. ශදන ළටලු තභයි 

වහධිඳතය ශ්ධශඳොශර -භවල් නිහ ශඹෝජනහ ක්රභර- 

අනය ඉදි කිරීම් ඇති වී තිබීභ වහ අනය ඉදි කිරීම් ඇති වී 

තිබීභ නිහ ඔ් පු දීභට අලය යන අුවකරතහ වති ශදන්න 

ඒහ දිඹ යුතුම නිරධහරින්ට ඵළරි වීභ. ඒ කිඹන්ශන් ඔවුන් 

ශඳෞ්ධලි ඒ  කීභ න්න ඕනෆ, ඒ ඒ ශොඩනළඟිල්ශල් 

අුවකරතහ පිිබඵ. ඒ අදහනභ න්න ඔවුන් ූ දහනම් නළවළ. 

ශම් ්රලසන ශද නිහ තභයි රු ථහනහඹතුමභනි, ශම් ඔ් පු රඵහ 

දීශම් ටයුතුම ්රභහද ශරහ තිශඵන්ශන්.  

රු ථහනහඹතුමභනි, ත ශව තුමක් තිශඵනහ. ඒ තභයි, ඒ 

ශවිඹ යුතුම නිඹමිත මුදර ශහ අන් ය ශනොතිබීභ. ශවිඹ 

යුතුම නිඹමිත මුදර ශහ අන් ය ඇති ෆභ ශනකුටභ -අය 

කිඹන ළටලු ශද යහිත ඵරඳහරහ තිශඵන ෆභ ශනකුටභ- 

ඔ් පු රඵහ දීභ ිංදු ශොට තිශඵනහ.  

ඳරැ ගිඹ දිනශ  අභහතය භේඩර " න්දුක් ත්තහ. ඒ 

ම්ඵන්ධශඹන් භහ ළබිනට් ඳත්රිහක් ඉදිරිඳත් ශහ. ඹම් ඹම් 

අනය ඉදි කිරීම් නිහ අුවකරතහ වති දීභට ඵළරි වී තිශඵන, 

ඔ් පු රළබිඹ යුතුම පිරි -ඒ භවල් නිහ ශඹෝජනහ ක්රභ ිංඹල්ශල්භ 

ණන් වදහ ඵළලුශොත්- 5,000ට ආන්න නහ. වළඵළයි 

අනය ඉදි කිරීම් නිහ ඔවුන්ට අුවකරතහ වති රළබී නළවළ. ඒ 

ම්ඵන්ධශඹන් අපි දළන් " න්දුක් ත්තහ, ඒහට විශල  

අුවකරතහ වතිඹක් ශදන්න. ඳවුල් වහයදවස ණනක් ශභඹට 

ආයණඹ නහ. යජශ  භවල් නිහ ශඹෝජනහ ක්රභරත්, 

ශඳෞ්ධලි අංලඹ ඉදි යපු භවල් නිහ ශඹෝජනහ ක්රභරත් ශම් 

ළටලු තිශඵනහ. ඉදිරි භහ කිහිඳඹ ඇතුමශත ඒ ඳවුල් වහයදවස 

ණනට අුවකරතහ වතිඹ දීරහ ඔ් පු රඵහ ශදන්න අපි 

ඵරහශඳොශයොත්තුම නහ.  

අඳ දළනට අන්ත්ව අභහතය මිුවක් පිහිුවහ " යණ ළීමභ 

ආයම්බ ය තිශඵනහ. ශම් භහශ  24 න දහ ආයක් 

ශල්ම්තුමභහ භඟත් හච්ඡහක් තිශඵනහ. අශනකුත් යහජය 

ආඹතන තුම ඉඩම්ර  -විශල ශඹන්භ නහරි ං්වධන 

අධිහරිඹ, ඳවත් බිම් ං්වධන භේඩරඹ- වළද ශල් තිශඵනහ. 

ඒහට ඔ් පු ශදන්න ඒ ආඹතනරටත් ඵළවළ; නිහ ං්වධන 

අධිහරිඹටත් ඵළවළ. ශම් ඳළරුම් ටයුතුම යන්න විලහර මුදල් 

්රභහණඹක් අලය න නිහ මුදල් අඹ කිරීභකින් ශතොය ශම්හ 

ඳයහ ශන වහ ඩිනමින් ඒ ්රජහ ශුවශන් ඔ් පු ශදන්න අපි 

ටයුතුම යනහ. ඔඵතුමභහ කිඹනහ හශ  ශම් භහ තුමනකින් 

යන්න ඵළරි ශරහ තිශඵනහ. ඒ ඇත්ත. වළඵළයි, ඉතහභ  

කීශභන් අඳට කිඹන්න පුළුන්, ශම් ්රලසනශ  ලිලි ළටලු ින  

වඳුනහශන දළන් ඉතහභ ඩිනමින් ඒහට විඳුම් ළඳයීභට අලය 

පිඹය අයනිමින් ිංිනන ඵ. ඒ නිහ ශම් න විට විලහර 

ංයහට ඔ් පු ශදන්නත්  අඳට පුළුන් ශරහ තිශඵනහ.  

 
ගු ජිත් තප්රේභදහ භව හ 
(ரண்புறகு சஜறத் தறரரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
රු ථහනහඹතුමභනි, භශ  ශදන අතුමරු ්රලසනඹ ශභඹයි.  

 
කථහනහඹකුරභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
ඳශමු අතුමරු ්රලසනඹටයි පිිබතුමයටයි විනහඩි 8ක් අය ශන 

තිශඵනහ. ඉතින්, අශනක් භන්ත්රීරුන්ට අහධහයණඹක් ශයි. 

අතුමරු ්රලසන අවන එ භට සීභහ යන්නත් ිංදු ශයි. ඒ නිහ 

ඉක්භනින්, ශිනශඹන් අවන්න.  
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ගු ජිත් තප්රේභදහ භව හ 
(ரண்புறகு சஜறத் தறரரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ශවොයි. රු ඇභතිතුමභහ කිේහ, නිඹමිත මුදරක් ශන්න 

තිශඵනහ; විවිධ අුවභ" න් න්න තිශඵනහඹ කිඹහ. රු 
ඇභතිතුමභහශන් භහ ශම් හයණඹ අවන්න ළභළතියි. 2010 

ජනහධිඳතියණශ දී දුන්න ශඳොශයොන්දු ය තුමනවභහයක් 
ගිහිල්රත් ඉසට ය නළවළ. වළඵළයි, දවඅටන ආේඩුක්රභ 

යසථහ ංශලෝධනඹ භහ කිහිඳඹකින් ශනහහ. භහ 
ඔඵතුමභහශන් අවන්න ළභළතියි, ද දවස ණනක් ජනතහශ  

ඵරහශඳොශයොත්තුම ඉසට යන්න තමුන්නහන්ශ  දහද  ටයුතුම 

යන්ශන් කිඹහ.  

 

ගු විභල් වීයචල භව හ   
(ரண்புறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ඔඵතුමභහට භහ ලින් දුන්න පිිබතුමශ්ව කිේහ, දළන් අඳ ශම් 

ම්ඵන්ධ ්රධහන ඵහධහන් විහ ශන ඹන ඵ. එ ්රලසනඹට 

ඳරැ ගිඹ දිනර අඳ අභහතය භේඩර " න්දුක් අයත්තහ. ඒ නිහ 
එභ ්රලසනඹ වින්න අඳට භහ ශද තුමනක් ඇතුමශත පුළුන් 

ශනහ. අශනක් ්රලසනඹ, යජශ  ශනත් ආඹතන තුම  ඉඩම්ර 
නිහ ං්වධන අධිහරිඹ වදරහ තිශඵන ශල් ම්ඵන්ධශඹන් 

ඳළන නළඟිරහ තිශඵන ආයහවුර. ඒට අන්ත්ව අභහතය මිුවක් 
පිහිුවහ දළන් ඒ " යණ නිමින් ිංිනනහ. ශම් ක්රිඹහදහභඹ අපි 

ඉදිරිඹට ශන ඹන ආහයඹ අුව ඔඵතුමභහට නළත යකින් ශම් 

්රලසනඹ අවන්න රළශඵන එක් නළවළ කිඹරහ භභ හිතනහ. 

 

ගු ජිත් තප්රේභදහ භව හ 
(ரண்புறகு சஜறத் தறரரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
භශ  තුමන්ළනි අතුමරු ්රලසනඹත් රු ඇභතිතුමභහශන් අවන්න 

ළභළතියි. ඔඵතුමභහ දන්නහ, ශඵොශවෝ විට භවල් නිහ ඉදි 

ශන්ශන් ඳළල්ඳත් නිහ ්රලසනඹ වින්න කිඹරහ. අද දදවස 

ණනක් ජීත් න - 

 

කථහනහඹකුරභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

්රලසනඹ අවන්න. ථහ යන්න ගිශඹොත් අතුමරු ්රලසන අවන්න 

භට ඉඩ ශදන්න ඵළවළ, භභ ශභතළනින් නත්නහ. ශම් ්රලසනඹට 

දළන් විනහඩි 9ක් ත ශරහ. 

 

ගු ජිත් තප්රේභදහ භව හ 
(ரண்புறகு சஜறத் தறரரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ශවොයි. ඳළල්ඳත් නිහර ජීත් න දදවස ණනක් 

ජනතහ ශුවශන් ශම් භවල් නිහ ඉදි කිරීශම් ළඩ පිිබශශ  

අන් යන්ශන් දහද? 

 

ගු විභල් වීයචල භව හ   
(ரண்புறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

රු භන්ත්රීතුමභනි, ඔඵතුමභහ දන්නහ දළනටත් අතිරු 

ජනහධිඳතිතුමභහශ  නහඹත්ශඹන් යුක්ත යහජය ආයක් වහ 

නහරි ං්වධන අභහතයහංලඹ ශම් අවුරු්ධද අහනඹ න විට 

නිහ 12,000 ඳභණ ්රභහණඹක් ජනතහ තුම කිරීභ වහ 

අලය ටයුතුම ය තිශඵන ඵ. රඵන ය න විට ශම් තත් 

ඉදිරිඹට ඹනහ. 2015 ය න විට -භශ  භතඹ අුවයි 

කිඹන්ශන්. භවය විට ංයහශේ ඹම් කිිං ශනක් ශන්න 

පුළුන්. ඔඵතුමභහ අවපු ්රලසනඹට අදහශ නළති වුණත් භභ ශම් 

කිඹන්නම්- නිහ 30,000 ඳභණ ්රභහණඹක් අඩු ආදහඹම්රහභී, 

එශවභ නළත්නම් ඳළල්ඳත්හසී ජනතහ ශුවශන් රඵහ ශදන්න  

අලය යන ඉදි කිරීම් ටයුතුම යජඹ දළන් ශේශඹන් ිංදු ය 

ශන ඹනහ. ඒහශ  දළ අලයතහ ශුවශන් අපි කුරුඳු ශඳොලු 

හශ  ශ්ධල් ඳහවිච්චි යන්න ඵරහශඳොශයොත්තුම ශන්ශන් නළවළ. 

ඒ නිහ ඔඵතුමභහට යදයඹක් ශන්ශන්ත් නළවළ. 

 
 
උුරු භළද ඳශහත් භහර්ග චර්ධන අධිකහරිඹ: මූරය 

චචහ 
டத்ற ரகர வீற அதறறபைத்ற அறகரசகத : 

றற ரரசடி  
ROAD DEVELOPMENT AUTHORITY IN NORTH CENTRAL 

PROVINCE: FINANCIAL FRAUDS 
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5. ගු පී. වළරින් භව හ 
 (ரண்புறகு பீ. யரறசன்) 

 (The Hon. P. Harrison) 
ඳශහත් ඳහරන වහ ඳශහත් බහ අභහතයතුමභහශන් ඇූ  ්රලසනඹ - 

(3) :   

(අ) (i) ශඳෞ්ධලි භහභ විඹදමින් ිංදු ශ 
භළදච්චිඹ, ඇතහඩ, ඇටමසඩ  භහ්වශ  
හඳට් අතුමයහ අලුත්ළඩිඹහ කිරීභ ශුවශන් 
ශනත් ශොන්්හත්රුශකු විිංන් රුපිඹල් 
රක් එිංඹ වළට මුදරක් ංචනි ශර රඵහ 
ශන ඇති ඵත්; 

 (ii) ඳශහශත් භහ්වඹන් පිිබඵ භළනවින් රුණු දළන 
ිංින උතුමරු භළද ඳශහත් භහ්ව ං්වධන 
අධිහරිශ  හිටපු උසභ නිරධහරිශඹකු ඉවත 
ශවීම් ංචනි ශර නි්වශ්ධල ය ඇති ඵත්; 

 (iii) අුවයහධපුය, ඔඹහභඩුශේ ඳළති දළඹට කිරුශ 
්රද්වලනඹට භහීව අුවයහධපුය - ඔඹහභඩු 
භහ්වශ  කිශරෝීවට්ව 3 අලුත්ළඩිඹහ වහද 
රුපිඹල් ශෝින නඹට ආන්න මුදරක් ශහ 
ඇති ඵත්; 

 (iv) උතුමරු භළද ඳශහශත් භහ්ව අලුත්ළඩිඹහ කිරීශම් 
ශොන්්හත් පිරිනළීවශම්දී  ශටන්ඩ්ව ඳරිඳහිනඹ 
මුළුභනින්භ උල්රංකනඹ ය ඇති ඵත්; 

  එතුමභහ දන්ශනහිද? 

(ආ) (i) උතුමරු භළද ඳශහශත් භහ්ව ං්වධන අධිහරිඹ 
ඉවත අයුරින් ශොඳභණ භහ්ව ංයහක් ලිරය 
ංචහ හිත අලුත්ළඩිඹහ ය තිශබ්ද ඹන්න 
ශොඹහ ඵරන්ශන්ද; 

 (ii) එකී ංචහ ිංදු ශ නිරධහරින්ට විරු්ධධ 
විනඹහුවකර පිඹය න්ශන්ද; 

 ඹන්න එතුමභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද? 

(ඇ) ශනො එශ  නම්,  ඒ භන්ද? 

 

உள்பரட்சற, ரகர சகதகள் அகச்சகக் ரகட்ட 

றணர: 

(அ) (i) ணறரர் றபொணதரன்நறன் தசனறல் 

ரற்தகரள்பப்தட்ட ரச்சற அத்ரகட 

அட்டம்தகஸ்கட வீறக்கு கரப்தட் இட்டு தசப்த 

ணறடும் தறக்கரக தறநறதரபை எப்தந்க்கர 

ரறணரல் பதர தற்பொ அபொதது இனட்சம் தத் 

தரகக ரரசடிரண பகநறல் ததற்பொக் 

தகரள்பப்தட்டுள்பது ன்தகபெம்; 
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ඳහ්වලිශම්න්තුම 

 (ii) ரகரத்றபள்ப வீறகள் தரடர்தரக ன்கு 

றடங்ககப அநறந்றபைந் டத்ற ரகர 

வீற அதறறபைத்ற அறகரசகதறன் பன்ணரள் 

உர் அறகரரறதரபைர் ரற்தடி தகரடுப் 

தணக ரரசடிரண றத்றல்  சறதரரறசு 

தசய்துள்பரதன்தகபெம்; 

 (iii) அதரபும் எரடுறல் கடததற்ந 

`ட்ட கறபைன' கண்கரட்சறக்கு இகரக 

அதரபும் எரடு வீறறன் 3 கறரனர 

லட்டர் தூத்க தசப்தணறடும் தறக்கும் சுரர் 

பதர. 9  ரகரடி தசபத்ப்தட்டுள்பதன்தகபெம் 

 (iv) டத்ற ரகர வீறககப தசப்தணறடுற் 

கரண எப்தந்ங்கள் ங்கப்தடுககறல் 

ரகள்றப்தத்ற கடபகந பபகரக 

லநப்தட்டுள்பதன்தகபெம்  அர் அநறரர? 

(ஆ) (i) டத்ற ரகர வீற அதறறபைத்ற 

அறகரசகத ரற்கூநறரபொ த்கண 

வீறககப றற ரரசடிபெடன் தசப்தணறட்டுள்ப 

தன்தக ஆரய்ரர ன்தகபெம்; 

 (ii) ரற்தடி ரரசடிகபறல் ஈடுதட்ட அபனர் 

கபௐக்கு றரக எபக்கரற்பொ டடிக்ககககப 

ரற்தகரள்ரர ன்தகபெம் 

 அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) இன்ரநல், ன்? 

 

asked the Minister of Local Government and 

Provincial Councils:  

(a) Is he aware that - 

 (i) a bogus contractor has fraudulently taken an 

amount of Rs. 16 million for repair and 

carpetting of the Medawachchiya, 

Ethakada, Etambagaskada Road, which was 

actually done by a private company with 

their funds; 

 (ii) an officer in a higher post in the Provincial 

Road Development Authority, who is well 

aware of the roads of the province has 

fraudulently approved the aforesaid 

payments; 

 (iii) approximately, Rs. 90 million has been paid 

to repair a stretch of three kilometres in 

Oyamaduwa Road in Anuradhapura in line 

with the Deyata Kirula exhibition held in 

Oyamaduwa, Anuradhapura; and 

 (iv) the tender procedure has been completely 

violated when awarding tenders to repair 

the roads in the North Central Province? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) whether he will look into the number of 

incidents where the Road Development 

Authority in the North-Central Province has 

repaired the roads committing financial 

frauds; and 

 (ii) whether disciplinary action will be taken 

against the officers who have committed 

frauds? 

(c) If not, why? 

 
ගු ඉන්දික ඵණ්ඩහයනහඹක භව හ (ඳශහත් ඳහරන වහ 

ඳශහත් බහ නිතඹෝජය අභහ යුරභහ) 
(ரண்புறகு இந்றக தண்டரரக்க - உள்பரட்சற, ரகர 

சகதகள் தறற அகச்சர்) 

(The Hon. Indika Bandaranayake - Deputy Minister of Local 

Government and Provincial Councils)  

රු ථහනහඹතුමභනි, ඳශහත් ඳහරන වහ ඳශහත් බහ 

අභහතයතුමභහ ශුවශන් භභ ඒ ්රලසනඹට පිිබතුමරු ශදනහ. 

(අ)   (i)    ශභභ භහ්ව ඉදිකිරීභ පිිබඵ දළනට විභ්වලනඹක් 
ඳළළත්ශන අතය එඹ අන් න තුමරු ඒ වහ 
පිිබතුමරු ළඳයිඹ ශනොවළ. 

        (ii)    ඉවත පිිබතුමයභ ශම් වහ අදහශ ශේ. 

        (iii)  ශභභ රුණ ම්ඵන්ධශඹන් විණහධිඳති 
ශදඳහ්වතශම්න්තුමශන් ඳඹහ ඇති හ්වතහට 
අුව විභ්වලනඹක් ිංදු ය ඇත. එභ හ්වතහ 
අුව අලය ීමතිභඹ ටයුතුම ඉුව යමින් ඳ" . 

       (iv)  නළත. 

   ඳරැ ගිඹ හර හුව තුමශ උතුමරු භළද ඳශහත් 
භහ්ව ං්වධන අධිහරිඹ ශොන්්හත් 
පිරිනළීවශම්දී ඇතළම් ශොන්්හත් වහ ශටන්ඩ්ව 
ඳිනඳහිනඹ ප්වණ ලශඹන් අුවභනඹ ය 
ඇත්ශත්ද, ශනොභළත්ශත්ද ඹන්න විභ්වලන ටයුතුම 
අන් ශ ඳරැ දළන ළීමභට වළකි ුව ඇත.  

(ආ)   (i)   ඔේ. 

        (ii)    විභ්වලන හ්වතහ රළබීශභන් ඳරැ අලය විනඹ ක්රිඹහ 

භහ්වඹන් ුව රළශබ්.  

(ඇ)   අදහශ ශනොශේ. 

 

ගු පී. වළරින් භව හ 
(ரண்புறகு பீ. யரறசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 

රු ථහනහඹතුමභනි, භශ  ඳශමුළනි අතුමරු ්රලසනඹ ශභඹයි. 
රු නිශඹෝජය ඇභතිතුමභහ කිේහ, විභ්වලන ටයුතුම නිහ ශම්හ 
නත්රහ තිශඵනහ කිඹරහ. රු ථහනහඹතුමභනි, ශම් ිං්ධධිඹ 
ශරහ දළන් අවුරුදු ශදට ආන්න හරඹක් ශනහ. වළඵළයි, 
තභත් විභ්වලන ටයුතුම යනහ. ශම් ඔක්ශො ටභ උත්තය 
දුන්ශන් විභ්වලන ටයුතුම තිශඵනහ කිඹරහයි.  

 

ගු ඉන්දික ඵණ්ඩහයනහඹක භව හ  
(ரண்புறகு இந்றக தண்டரரக்க) 

(The Hon.  Indika  Bandaranayake) 

රු ථහනහඹතුමභනි, අපි ඳශහත් බහශන් තභයි අලය 

ශතොයතුමරු රඵහ න්ශන්.  ශශ  ශතත් ඒ ශවීම් ඔක්ශොභ 

නතය ය  තිශඵනහ. විභ්වලන ටයුතුමත් ිංදු යමින් ඳතිනහ. 

අලය යන ීමතිභඹ ටයුතුම ිංදු යනහ කිඹන එ තභයි ඒ අඹ 

අඳට දන්හ තිශඵන්ශන්.  

 

ගු පී. වළරින් භව හ 
(ரண்புறகு பீ. யரறசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 

රු ථහනහඹතුමභනි, භශ  ශදළනි අතුමරු ්රලසනඹ ශභඹයි.  

විභ්වලන ටයුතුම යනහ කිඹරහ ඔඵතුමභහ කිේත්, ඔඹහභඩු 

ඳහයට රුපිඹල් අටශෝින අූ අට රක්ඹක් ශරහ ඉයයි. ශභහිදී 

181 182 

[රු පී. වළරින් භවතහ  
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ඔඵතුමභන්රහ යරහ තිශඵන්ශන් නිරධහරින් ශදශදනකුශ  ළඩ 

තවනම් යරහ තිශඵන එයි. අඩු ණශන් ශම් අඹථහ ිං්ධධිඹ 

ශුවශන් ශොන්්හත්රුශන් මුදල් අඹ ය ළීමභටත් 

ටයුතුම යරහ නළවළ. 

 

ගු ඉන්දික ඵණ්ඩහයනහඹක භව හ  
(ரண்புறகு இந்றக தண்டரரக்க) 

(The Hon.  Indika  Bandaranayake) 

රු ථහනහඹතුමභනි, අඳට දන්හ තිශඵන්ශන් ිංඹලුභ 

ශවීම් නතය ය තිශඵනහ කිඹරහයි. ඒ හශ භ නිරධහරින් 

ශදශදනකුශ  ළඩ තවනම් ය තිශඵනහ කිඹරහ දළන් ඔඵතුමභහභ 

කිඹනහ.  

ඒ අලය යන  ීමතිභඹ ටයුතුම ිංදු යනහ. විභ්වලන 

ටයුතුම යන නිහ ඊට අභතය පිිබතුමයක් ඳඹන්නට ඵළවළ.    

 

ගු පී. වළරින් භව හ 
(ரண்புறகு பீ. யரறசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
භශ  තුමන්න අතුමරු ්රලසනඹ  ශභඹයි. ඇටමසඩ  භහ්වඹට  

ශම්   ශොන්්හත්රුන්  එ ල් ළටඹක්ත් දහන්ශන් නළති  

රුපිඹල් එක්ශෝින ණනක්  ල්ලි අයශන තිශඵනහ. ඒ ල්ලි 

අයශන තිශඵන්ශන් ශනත් භහභක්  ඉදි ශ  ඳහය බිල්ඳත් 

ශඹොදහ ශනයි.  ඒ ළන ශම් න තුමරු කිිංභ ඳරීක්ණඹක් ිංදු 

ශරහ  නළවළ.  

 

ගු ඉන්දික ඵණ්ඩහයනහඹක භව හ  
(ரண்புறகு இந்றக தண்டரரக்க) 

(The Hon.  Indika  Bandaranayake) 

රු ථහනහඹතුමභනි, ශම්ට විභ්වලනඹක් ිංදු ශනහ. 

වුරු ශවෝ ළයදි ය තිශඵනහ නම් තයහතියභ ශනොඵරහ අලය  

ීමතිභඹ ටයුතුම යනහ.  

 

ගු පී. වළරින් භව හ 
(ரண்புறகு பீ. யரறசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
තභ විභ්වලනඹ ඹනහ. 

 

කථහනහඹකුරභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
ශවොයි. ඒ ළන ඵරන්න විශල ශඹන්භ. 

 

 
ශ්රීරචකන් වනන් තේඹ ප්රතිචසකයණඹ : ණඹ ුදදර 

ஸ்ரீ னங்கன் றரண ரசக புணகப்பு : 

கடன்தரகக 
RECONSTRUCTION OF SRILANKAN AIRLINES: LOANS  
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8.  ගු සුජී තේනසිචව භව හ 
 (ரண்புறகு சுஜல ரசணசறங்க) 

 (The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ිංවිල් ගුන් ශ හ අභහතයතුමභහශන් ඇූ  ්රලසනඹ - (2): 

 (අ) (i) ශ්රීරංන් ගුන් ශ ඹ ්රතිංසයණඹ කිරීභ 
වහ අයහබි එමිශ්වට් යජශ  ඔශයන් ඵළංකුශන් 
ඇභරිහුව ශඩොර්ව මිලිඹන 175 ණඹක් ඉල්රහ 
තිශබ්ද; 

 (ii) ඒ වහ අභහතය භේඩර අුවභතිඹ රඵහ ශන 
තිශබ්ද;  

 (iii) රඵහ න්නහ  රුපිඹල් බිලිඹන 21 න් රුපිඹල් 
බිලිඹන 15 ණඹ මුදරක් රංහ  නිජ ශතල් 
ංසථහට පිඹවීභට තිශබ්ද; 

 (iv) ගුන් ශතොුවඳර වහ අලය ණඹ මුදර 
ශොඳභණද; 

  ඹන්න එතුමභහ වන් යන්ශනහිද? 

(ආ) අබයන්තය ගුන් ශතොුවඳශක් ඉදිකිරීභ වහ ුවයඑිබඹ 
දිසත්රික්ශ  යජශ  ඉඩම් කුක් තිබිඹදී ඒ වහ 
ුවයඑිබඹ ශඵොයරන්ද ්රශ්ධලශ  පිදුරුතරහර තුමඹහඹ 
ශතෝයහ ළීමභට ශව තුම ශ්වද ඹන්න එතුමභහ ශභභ 
බහට දන්න්ශනහිද? 

(ඇ) ශනො එශ  නම්,  ඒ භන්ද? 

 

சறறல் றரண ரசககள் அகச்சகக் ரகட்ட றணர: 

(அ) (i) ஸ்ரீ னங்கன் றரண ரசகக புணகப்தற் 

கரக க்கற அபு றரற் அசறன் எமரன் 

ங்கறறபௌபைந்து அதரறக்க தடரனர் 175 

றல்பௌன் கடன் ரகரப்தட்டுள்பர ன்தக 

பெம்; 

 (ii) அற்கரக அகச்சக அங்கலகரம் ததநப் 

தட்டுள்பர ன்தகபெம்; 

 (iii) ததநப்தடும் பதர 21 தறல்பௌணறல் பதர 15 

தறல்பௌன் கடன்தரகக இனங்கக ததற்ரநர 

பௌக் கூட்டுத்ரதணத்றற்கு லர்க்கப்தடவுள்பர 

ன்தகபெம்; 

 (iv) றரண றகனத்றற்கரக ரகப்தடும் 

கடன்தரகக வ்பதன்தகபெம் 

 அர் குநறப்தறடுரர? 

(ஆ) உள்பக றரண றகனதரன்கந றர்ரறப்தற் 

கரக ததபௌர ரட்டத்றல் ததபைபறனரண 

அச கரறகள் இபைக்கும்ரதரது அற்கரக 

ததபௌர ததரனந் தறரசத்றல் 

ரததுபைரனகரன ரரட்ட த்கத் தரறவு 

தசய்ற்கரண கரம் ரதன்தக அர் 

இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) இன்ரநல், ன்? 

 

asked the Minister of Civil Aviation:  

(a) Will he state - 

 (i) whether a loan of US Dollars 175 million 

has been requested from the Osarein Bank 

of the Government of United Arab 

Emirates to reconstruct the SriLankan 

Airlines; 

 (ii) whether the approval of the Cabinet of 

Ministers has been obtained for that; 

 (iii) whether a debt of Rs. 15 billion with the 

Ceylon Petroleum Corporation has to be 

settled out of the Rs. 21 billion to be 

obtained; and 

 the amount of the loan required for the airport? 
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ඳහ්වලිශම්න්තුම 

(b) Will he inform this House of the reason to select 

Piduruthalagala Estate in Boralanda area in the 

Nuwara Eliya District to construct a domestic 

airport despite the fact that a number of 

Government lands are available in the Nuwara 

Eliya District? 

(c) If not, why?  

 
ගු ිළඹචකය ජඹයත්න භව හ (සිවිල් වනන් තේහ 

අභහ යුරභහ) 
(ரண்புறகு  தறங்க ஜத்ண - சறறல் றரணச் ரசககள் 

அகச்சர்) 

(The Hon. Piyankara Jayaratne  - Minister of Civil Aviation)  
රු ථහනහඹතුමභනි,  එභ ්රලසනඹට පිිබතුමරු ශභශ යි. 
(අ)  (i)   නළත. 
      (ii)   අදහශ ශනොශේ. 
     (iii)    අදහශ ශනොශේ. 

     (iv)     අඳළවළදිලිඹ. 
(ආ)   එළනි සථහනඹක් ශතෝයහ  ශන ශනොභළත. 

(ඇ)  අදහශ ශනොශේ. 

 
ගු සුජී තේනසිචව භව හ 
(ரண்புறகு சுஜல ரசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

රු ථහනහඹතුමභනි, භශ  ඳශමුන අතුමරු ්රලසනඹ ශභඹයි. 
රු අභහතයතුමභනි, භත්තර ගුන්  ශතොුවඳශ ආයම්බ ය ළඩ ය 
ශන ඹනහඹ කිඹහ ඔඵතුමභන්රහ ්රහල ය තිශඵනහ. ශභහි 
කුකිඹහ කීඹක් ඔඵතුමභන්රහ අලුශතන් රඵහ දී තිශඵනහ ද? ඒ 
හශ භ වම්ඵන්ශතොට ජනතහට ශභහි කුකිඹහ කීඹක් රඵහ දී 
තිශඵනහ ද? 

 

ගු ිළඹචකය ජඹයත්න භව හ 
(ரண்புறகு  தறங்க ஜத்ண) 

(The Hon. Piyankara Jayaratne) 

රු ථහනහඹතුමභනි, කුකිඹහ රඵහ ශනොදී ගුන් 

ශතොුව ශඳොශක් ශන ඹන්න ඵළවළ. ඒ වහ අලය න ඳරිදි, 

රැදුරැම් භත ශතෝයහ ත්ත පිරිට කුකිඹහ රඵහ දී තිශඵනහ. 

 

ගු සුජී තේනසිචව භව හ 
(ரண்புறகு சுஜல ரசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

කුකිඹහ කීඹක් රඵහ දී තිශඵනහද, රු ඇභතිතුමභනි? 

 
ගු ිළඹචකය ජඹයත්න භව හ 
(ரண்புறகு  தறங்க ஜத்ண) 

(The Hon. Piyankara Jayaratne) 

ඒ ශම් ්රලසනඹට අදහශ නළවළ, රු භන්ත්රීතුමභනි.  
 

ගු සුජී තේනසිචව භව හ 
(ரண்புறகு சுஜல ரசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

"අදහශ නළවළ" කිඹන්ශන් ඔඵතුමභහ කුකිඹහ දීරහ නළ්ධද?  

 

ගු ිළඹචකය ජඹයත්න භව හ 
(ரண்புறகு  தறங்க ஜத்ண) 

(The Hon. Piyankara Jayaratne) 

එඹ ඔඵතුමභහ අවන රද ශම් ්රලසනඹට අදහශ නළවළ.  

ගු සුජී තේනසිචව භව හ 
(ரண்புறகு சுஜல ரசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

රු ථහනහඹතුමභනි, භ ශ  ශදළනි අතුමරු ්රලසනඹ ශභඹයි. 

රු ඇභතිතුමභනි, ඔඵතුමභහ දන්නහ විශල ශඹන්භ භහින්ද 

යහජඳක් ජනහධිඳතිතුමභහශ  ආේඩු ඹටශත් ශ්රීරංන් ගුන් 

ශ ඹ දිගින් දිටභ ඳහඩු රඵන ආඹතනඹක් ඵට ඔඵතුමභන්රහ 

දක් ශර ඳත් ය තිශඵන ඵ. ීවට ලින් ශභඹ රහබ රළබ 

ආඹතනඹක්. ඒ හශ භ එභ ගුන් ශ ඹ රහබ අරහබ භ 

තත්ත්ශ  තිශඵන තත්ත්ඹටත් ඳත් තිබුණහ. ශභහි ්රධහන 

විධහඹ නිරධහරිතුමභහ කුකිඹහ තුමනක් යනහ. ලින් එතුමභහ 

ශභොබිශටල් ආඹතනඹ ඵංශොශරොත් යරහ තභයි අද ශම් කුකිඹහ 

යන්ශන්. එතුමභහ මිහින් එඹහ්ව එශක්ත් එශවභයි ටයුතුම ය 

තිශඵන්ශන්.  ශම් ආහයශඹන් එතුමභහ ශ ඹ යන එ 

ආඹතනඹක් ඳහඩු රඵන විට ත ත ආඹතනර තනතුමරු එතුමභහට 

රඵහ ශදන්ශන් ශභොන ශව තුමක් නිහද? එතුමභහට දක්භක් 

තිශඵන නිහද, නළත්නම්, - 

 

ගු ිළඹචකය ජඹයත්න භව හ 
(ரண்புறகு  தறங்க ஜத்ண) 

(The Hon. Piyankara Jayaratne) 

රු භන්ත්රීතුමභනි, එඹත් ශම් ්රලසනඹට අදහශ නළවළ.  

 

ගු සුජී තේනසිචව භව හ 
(ரண்புறகு சுஜல ரசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

රු ථහනහඹතුමභනි, ්රලසනඹට අදහශයි භභ ශම් අවන්ශන්. 

්රධහන විධහඹ නිරධහරිතුමභහ ඹටශත් මිහින් එඹහ්ව ව  ශභොබිශටල් 

ආඹතනර ඳහඩු රඵන ශොට -[ඵහධහ කිරීභක්  
 

ගු ිළඹචකය ජඹයත්න භව හ 
(ரண்புறகு  தறங்க ஜத்ண) 

(The Hon. Piyankara Jayaratne) 

රු ථහනහඹතුමභනි, ශම් ්රලසනඹට එහි ම්ඵන්ධඹක් නළවළ. 

ඔඵතුමභහ ඒ ්රලසනඹ ශනභ අවන්න.    

 

ගු සුජී තේනසිචව භව හ 
(ரண்புறகு சுஜல ரசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ඔඵතුමභහට උත්තය ශදන්න පුළුන් ශන්. ශ්රීරංන් ගුන් 

ශ ඹ, ශභොබිශටල් ආඹතනඹ, මිහින් එඹහ්ව කිඹන ආඹතන තුමනභ 

ශභතුමභහ ඹටශත් ඳහඩු රඵනහ.  

 

ගු ිළඹචකය ජඹයත්න භව හ 
(ரண்புறகு  தறங்க ஜத்ண) 

(The Hon. Piyankara Jayaratne) 

ඒ ම්ඵන්ධශඹන් ඔඵතුමභහ ශනභ ්රලසනඹක් ඇහුහ නම් 

ශවොයි. ඔඵතුමභහ අහ තිශඵන මුල් ්රලසනඹට එඹ අදහශ නළවළ. මුල් 

්රලසනශඹන් අහ තිශඵන්ශන් මුදල් පිිබඵයි.  

 

කථහනහඹකුරභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ශවොයි. රු රැජී ශ නිංංව භන්ත්රීතුමභනි, දළන් තුමන්ළනි 

අතුමරු ්රලසනඹත් අවන්න. 

 

ගු සුජී තේනසිචව භව හ 
(ரண்புறகு சுஜல ரசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

භශ  තුමන්ළනි අතුමරු ්රලසනඹ ශභඹයි. රු ඇභතිතුමභනි, භහ 

අවන්න ඹන හයණඹ ළන ඔඵතුමභහත් දන්නහ ඇති. අඳ දන්නහ 
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[රු රැජී ශ නිංංව භවතහ  
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විධිඹට ශම් යශට් ඳශමුශනි පුයළිංඹහශ  ඳවුරටත් 

ශභනහහයතුමභහශ  ඥහති ම්ඵන්ධතහක් තිශඵනහද?  ශම් 

ශභනහහය ධුයඹ දයන්න එතුමභහට තිශඵන රැදුරැම් ශභොනහද?  

 

ගු ිළඹචකය ජඹයත්න භව හ 
(ரண்புறகு  தறங்க ஜத்ண) 

(The Hon. Piyankara Jayaratne) 

රු ථහනහඹතුමභනි, ඒ අතුමරු ්රලසනඹත් අහ තිශඵන මුල් 

්රලසනඹට අදහශ නළවළ. ඒ ම්ඵන්ධ ීවට ශඳය ශම් 

ඳහ්වලිශම්න්තුමශේදී භහ උත්තය දුන්නහ. බහඳතියඹහ ව ඒ ිංිනන 

අධයක් භේඩරඹ පිිබඵ භභ භහ තුමනට ශඳය පිිබතුමරු දී 

තිශඵනහ. භට ලිඛිත දීරහත් නළවළ. ඒ නිහ ශම් අතුමරු ්රලසනඹත් 

අදහශ නළවළ. 

 
 

භට්ම්න්දු භහර්ග ප්රතිචසකයණඹ: ිළඹය 

ட்டுந்து வீற  புணகப்பு: டடிக்கக 

REPAIR OF MATTUWANDU ROAD : PLAN OF ACTION 

3631/’13 

10.  ගු අල්වහජ් ඒ.එච්.එපත. අසර් භව හ 
     (ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

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

  භවහභහ්ව, යහඹ වහ නහවි ටයුතුම අභහතයතුමභහශන් ඇූ  

්රලසනඹ - (1) :   

(අ) ත්රිකුණහභරශ , තමරමු ශභහි පිහිින, ශච්නයිල්ලි 
ළශේ ළේ ේඩිඹ භතින් ඇති භට්ුවන්දු භහ්වඹ දී්වක 
හරඹක් තිසශ  ්රතිංසයණඹ ශනොකිරීභ ශව තුමශන්, 
එභ ්රශ්ධලශ  ජනතහ භනහභනශ දී භවත් 
දුසයතහන්ට මුහුණ ශදන ඵ එතුමභහ දන්ශනහිද? 

(ආ) ශච්නයිල්ලි ළශේ ජරඹ පිටහය රන අසථහරදී ඉවත 
භහ්වශ  භන් ත්  ජනතහ ළට ලිසහ ළුවණු ිංදුවීම් 
ණනහක් හ්වතහ වී ඇති ඵළවින්, ශභභ භහ්වඹ 
්රතිංසයණඹ කිරීභට පිඹය න්ශන්ද ඹන්න එතුමභහ 
වන් යන්ශනහිද? 

(ඇ) ශනො එශ  නම්,  ඒ භන්ද? 
 

தடுஞ்சரகனகள், துகநபகங்கள் ற்பொம் கப்தற்பொகந 

அகச்சகக் ரகட்ட றணர: 
 

(அ) றபைரகரகன, ம்தனகரம் கறரத்றல் அகந் 

துள்ப ரசகணல்பௌ குபத்றன் அகக்கட்டின்லது 

அகந்துள்ப ட்டுந்து வீற லண்டகரனரக 

புணகக்கப்தடரகறணரல், அப்தறரச க்கள் 

ரதரக்குத்றன்ரதரது ததபைம் சறங்ககப றர் 

ரரக்குகறன்நரர்கள் ன்தக அர் அநறரர? 

(ஆ) ரசகணல்பௌ குபத்றன் லர் ததபைக்தகடுக்கறன்நரதரது 

ரற்தடி வீறறல் தறத் க்கள் பக்கற றபந் 

தன சம்தங்கள் தற்நற அநறக் கறகடத்துள்பரல் 

இவ்வீறகப் புணகக்க டடிக்கக டுப்தரர 

ன்தக அர் குநறப்தறடுரர? 

(இ) இன்ரநல், ன்? 

 

asked the Minister of Highways, Ports and Shipping:  

(a) Is he aware that as the Mattuwandu Road which 

lies on the embankment of the Chenaiwalli Tank 

located in Thambalagamuwa village of 

Trincomalee has not been repaired for a long time, 

the people of that area are facing immense 

difficulties in travelling? 

(b) Will he state whether steps will be taken to repair 

this road as a number of instances where people 

walking on the road have slipped and fallen into 

the tank at times when the Chenaiwalli Tank is 

overflowing have been reported? 

(c)    If not, why? 

 
ගු නිර්භර තකො රහර භව හ (භවහභහර්ග  යහඹ වහ 

නහවික අභහ යුරභහ) 
(ரண்புறகு றர்ன தகரத்னரன - தடுஞ்சரகனகள், 

துகநபகங்கள் ற்பொம் கப்தற்பொகந அகச்சர்) 

(The Hon. Nirmala Kotalawala - Minister of Highways, 

Ports and Shipping)  

රු ථහනහඹතුමභනි,  භහ එභ ්රලසනඹට පිිබතුමය ශදනහ. 

(අ) ත්රිකුණහභරශ , තමරමු ශභහි පිහිින,ශච්නයිල්ලි 
ළශේ ළේ ේඩිඹ භතින් ඇති භට්ුවන්දු භහ්වඹ, භහ්ව 
ං්වධන අධිහරිඹට අඹත්ශනොන හරිභහ්ව 
ශදඳහ්වතශම්න්තුමට අඹත් භහ්වඹක් ඵ හරුණි 
දන්මි.  

(ආ) අදහශ ශනොශේ.   

 ශභභ ්රශ්ධලශ  ජනතහශ ත්, ඒ හශ භ රු 
භන්ත්රීතුමභහශ ත් ඉල්ලීභ ඳරිදි  අතිරු ජනහධිඳතිතුමභහට 
ශම් ම්ඵන්ධශඹන් රුණු ඉදිරිඳත්  කිරීශභන් ඳරැ, ශම්  
නවිට ඒ පිිබඵ ටයුතුම ිංදු ශශයමින් ඳතිනහ. ඉදිරි 
හරශ  දී අදහශ ං්වධන ටයුතුම ිංදු නහ ඇති.    

(ඇ) අදහශ ශනොශේ.  

 
ගු අල්වහජ් ඒ.එච්.එපත. අසර් භව හ 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

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

ඔඵතුමභහට ශඵොශවොභ සතුමතියි.  රු ථහනහඹතුමභනි, භශ  

ඳශමුළනි අතුමරු ්රලසනඹ ශභඹයි. ඒ ළඩ ටයුතුම අන් 

යන්ශන් දහද? 

 
ගු නිර්භර  තකො රහර  භව හ  
(ரண்புறகு றர்ன தகரத்னரன)  

(The Hon. Nirmala Kotalawala)  

රඵන අවුරු්ධශ්ධ මුල් හ්වතුමශේ දී එඹ ඉුව යනහ, රු 

ථහනහඹතුමභනි.  

 
ගු අල්වහජ් ඒ.එච්.එපත. අසර් භව හ 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

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

රු ථහනහඹතුමභනි, භශ  ශදළනි අතුමරු ්රලසනඹ ශභඹයි.  

ඒ වහ මුදල් කීඹක් විතය විඹදම් ශයිද? ඇසතශම්න්තුම 

ශොඳභණද? 

 
ගු නිර්භර  තකො රහර  භව හ  
(ரண்புறகு றர்ன தகரத்னரன)  

(The Hon. Nirmala Kotalawala)  

දළනට ඇසතශම්න්තුම ස යමින් ඳතිනහ. ඒ අුව  අදහශ 

ටයුතුම පිිබඵ ඔඵතුමභහට දළුවම් ශදන්නම්.  
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ඳහ්වලිශම්න්තුම 

ගු අල්වහජ් ඒ.එච්.එපත. අසර් භව හ 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

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

එශවභ නම් ඒ ළට ලිසහ ළශටන ජනතහ අඳට ශබ්යහ 

න්න පුළුන් ශයිද, රු ඇභතිතුමභනි?  

 
ගු නිර්භර  තකො රහර  භව හ  
(ரண்புறகு றர்ன தகரத்னரன)  

(The Hon. Nirmala Kotalawala)  

ඳළවළදිලිභ පුළුන්.  ශභොද, ඒ ්රශ්ධලශ  ජනතහත් ශම් 

හයණඹ පිිබඵ අතිරු ජනහධිඳතිතුමභහට රුණු ඉදිරිඳත් ය 

තිශඵනහ.  

 
ගු අල්වහජ් ඒ.එච්.එපත. අසර් භව හ 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

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

ශඵොශවොභ සතුමතියි.  

 
 
 
ජී.එස.පී ප්රස ඵදු වනඹ ශ්රී රචකහ  අමි ව වීභ : 

විස ය  
இனங்கக ஜல.ஸ்.பீ. ப்பஸ் ரற றர இப்பு: 

றதம் 
DEPRIVATION OF GSP PLUS TAX CONCESSION TO SRI 

LANKA : DETAILS 
3692/’13 

12. ගු අනුය දිහනහඹක භව හ 
       (ரண்புறகு அத றமரரக்க) 

     (The Hon. Anura Dissanayake) 

ආශඹෝජන ්ර්වධන අභහතයතුමභහශන් ඇූ  ්රලසනඹ  - (1) :  

(අ) (i) ජී. එස. පී. ් රස (GSP Plus) ඵදු වනඹ                        
ශ්රී රංහට අහිමි ව දිනඹ ශ්වද; 

 (ii) එතළන් ිංට ශ්රී රංහශේ හ දභන රද ඇඟලුම් 
ම්වල් ංයහ ශොඳභණද; 

 (iii) එභගින් කුකිඹහ අහිමි ව ශ්රී රහංකීඹ රමිඹන්ශ  
ංයහ ශොඳභණද; 

 (iv) එභ ඇඟලුම් ම්වල් හ දළීවභ භගින් යටට අහිමිව 
ආදහඹභ ශොඳභණද; 

 (v) ඉවත ඳරිදි කුකිඹහ වියුක්තිඹට ඵඳුන්වන් කුකිඹහ 

නියුක්ති තත්ත්ඹට ඳත්කිරීභට ක්රිඹහත්භ ළඩ 
පිිබශශ ශ්වද; 

 ඹන්න එතුමභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද? 

(ආ) ශනො එශ  නම්,  ඒ භන්ද? 

 

பப்ட்டு ஊக்குறப்பு அகச்சகக் ரகட்ட றணர: 

(அ) (i) ஜல.ஸ்.பீ. ப்பஸ் (GSP Plus ) ரற றர 

த்க இனங்கக இந் றகற ரதன்த 

கபெம்; 

 (ii) அன்நறபௌபைந்து இனங்ககறல் படப்தட்ட 

ஆகடத் தரறற்சரகனகபறன் ண்றக்கக 

வ்பதன்தகபெம்; 

 (iii) அன் பனம் தரறல்ககப இந் இனங்கக 

றன் ஊறர்கபது ண்றக்கக வ்ப 

தன்தகபெம்; 

 (iv) ரற்தடி ஆகடத் தரறற்சரகனகள் படப்தட்ட 

ணரல் ரடு இந் பைரணம் வ்ப 

தன்தகபெம்; 

 (v) ரரன குநறப்தறட்டரபொ தரறபௌன்கக்கு 

உள்பரரணரபைக்கு தரறல்றகனகப் ததற்பொக் 

தகரடுப்தற்கு கடபகநப்தடுத்ப்தட்டுள்ப 

ரகனத்றட்டம் ரதன்தகபெம் 

 அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) இன்ரநல், ன்? 

 

asked the Minister of Investment Promotion:  

(a) Will he inform this House - 

 (i) the date on which Sri Lanka became 

deprived of the GSP Plus Tax concession; 

 (ii) the number of garment factories closed 

down in Sri Lanka from then onwards; 

 (iii) the number of Sri Lankan labourers who 

lost employment as a result; 

 (iv) the income dispossessed by the country 

through the closure of the aforesaid garment 

factories; and 

 (v) the procedure implemented to make the 

persons who became unemployed in the 

above manner, employed? 

(b)    If not, why? 

 
ගු රක්ෂසභන් ඹහඳහ අතරර්ධන භව හ  
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் ரப்தர அரதர்ண) 

(The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena) 

රු ථහනහඹතුමභනි, භහ එභ ්රලසනඹට පිිබතුමය ශදනහ. 
 

(අ)   (i)  ජී.එස.පී. ් රස (GSP Plus) ඵදු වනඹ                         
ශ්රී රංහට අහිමි ව දිනඹ  2010 අශෝසතුම භ 15.  

       (ii)  එතළන් ිංට 2012.12.31ළනි දින දක්හ                         
ශ්රී රංහශේ හ දභන රද ඇඟලුම් ම්වල් 
ංයහ 25යි. 

 

 2010  =   10 
 2011  =   11 
 2012  =   04 
 ————— 
 එතුම     25  

  රු ථහනහඹතුමභනි,  "ශ්රී රංහශේ හ  දභන 
රද ඇඟලුම් ම්වල් ංයහ" කිඹන ්රලසනඹට  
භහ පිිබතුමරු දුන්නහට, ශම් ඇඟලුම් ම්වල් 
ිංඹල්රභ හශ  ්රධහන ම්වල් විිංන් ඳයහශන 
තිශඵනහ. ඒ නිහ "හ දභන රද" ඹුවශන් 
වන් ශහට, ඒ ඇඟලුම් ම්වල්  ිංඹල්රභ 
හශ  ්රධහන ම්වල්රට ඳයහශන ශවෝ  
ඒහඵ්ධධ ශරහ තිශඵනහ.  

 

  ශභභ ඇඟලුම් ම්වල් ළඩි ්රභහණඹක් ්රධහන 
ම්වල් ඳයහ ශන ශවෝ ්රධහන ම්වල් භඟ 
ඒහඵ්ධධ වී ඇත.  එභ ඇඟලුම් ම්වල් පිිබඵ 
ළඩි විසතයඹක් ඇමුණුභ 01හි දක්හ තිශඵනහ.  

189 190 
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ළරැහට ඳසශ   එභ භහභ රඵහ ත්ත භහභ 
ශභොක්ද කිඹරහ කිඹන එ එහි න් 
තිශඵනහ. ඒශන් කිඹන්ශන් නළවළ, ඒ භහභ 
ළහුණහ කිඹරහ. ශනත් භහභක් විිංන් -භව 
භහභක් විිංන්- ශඳොඩි ඇඟලුම් ්වභහන්තලහරහ 
මිරඹට  අයශන තිශඵනහ. ඒ ඇමුණුභ  භභ 
ඔඵතුමභහට ශදනහ, ශොච්චය ්රභහණඹක් ඒට 
එක්හරැ වුණහද කිඹරහ දළන න්න.  

  ඇමුණුම්  01 බහග * යමි.  

 (iii)    දළනටත් කුකිඹහ හිඟඹක් තිශඵනහ. කුකිඹහ අහිමි 
ශරහ නළවළ. ඒ අඹ  ශනත් භහම්ර 
කුකිඹහට ගිහින් තිශඵනහ. ශොශවොභ වුණත් 
වපු භහශම් ිංිනඹ ්රභහණඹ භභ ඔඵතුමභහට 
කිඹනහ. ම්ප්වණ ණන 9,879යි. ඒ 9,879 
ශදනහ ශනත් භහම්රට ගිහින් තිශඵනහ. ඒ 
භහම්රට ගිඹ ශ  ංයහ ශනභභ අදහශ 
විසතයත් භඟ භභ ඇමු ණුශභන්  ඉදිරිඳත් 
යනහ.  

 (iv)  මුල් භහම්රට ආදහඹභ අහිමි වුණහට, ්රධහන 

භහම්රට එක්හහු වුණහභ ඒ ආදහඹභ යටට 
රළබිරහ තිශඵනහ. එඹ රුපිඹල් මිලිඹන 782කි. 
ඇඟලුම් අඳනඹන පිිබඵ ළඩි විසතය ඇමුණුභ 
02හි දක්හ ඇත. 

  ඇමුණුම් 02 බහග * යමි.  

 (v)  කුකිඹහ අහිමි ව ශ ඹන් පිිබඵ දත්ත ඳඹුව 

රළබුද, තය තත්ත්ඹ විග්රව යුවශ  එභ 
රමිඹන් ශනත් ්වභහන්තලහරහරට ශ හ 
නියුක්ත ව ඵඹ. ඳවත දළක්ශන ශ  ංයහ 
පිිබඵ හ්වතහශේ වන් ඳරිදි, -ඔඵට ශම් 

හ්වතහශන් වන් ශ ඳරිදි- ඇඟලුම් 
ක්ශ ්ශ  කුකිඹහ නියුක්තිඹ ක්රභශඹන් ්වධනඹ 
වී ඇත. කුකිඹහ වියුක්තිඹ ශනොශයි, කුකිඹහ  
නියුක්තිඹ  ක්රභශඹන්  ්වධනඹ ශරහ තිශඵනහ. 
ඒ ඵ ඳවත වන් ංයහ ශල්නලින් 
ඳළවළදිලි ශනහ. 

 ඇඟලුම් ක්ශ ්ඹ  මුහුණ ඳහ ඇති ්රධහනතභ ළටලු 
ුවශ  ්වභහන්තඹට අලය ්රභහණත් ශ  
ංයහක් ශනොභළති වීභ න අතය, ඇඟලුම් ක්ශ ්ශ  
එභ ශ  හිඟඹ 30,000ක් ශර තක්ශ රු ය ඇත. 
එඵළවින් GSP Plus  ඵදු වනශඹන් ඳරැ ඇඟලුම් ම්වල් 
හ දළීවභ නිහ කුකිඹහ වියුක්ති තත්ත්ඹක් උ්ධත වී 
ශනොභළත. 

 දළනටභත් අශ්  ුවනහඹ ව බිඹභ  නිදවස ශශශ 
රහඳර  ඳභණක් ශ ඹන් 12,500 අලයතහක් 
තිශඵනහ. ශ ඹන් නළතිභයි  දළනට ්රලසනඹ ශරහ 
තිශඵන්ශන්.   

(ආ) අදහශ ශනොශේ.  
 

*බහතපතඹ භ   ඵන රද ඇුදණුපත: 

   சதரபீடத்றல் கக்கப்தட்ட இகப்புகள் : 

   Annexes tabled: 

191 192 

්වඹ ශ හ නියුක්තිඹ ශ හ 
නියුක්තිශඹහි 
හ්වෂි                    
්වධනඹ 

2010 263,068   

2011 283,526  20,458 
2012 291,299    7,773 

   එතුම  28,161 

Annex - 01 
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————————— 
[තභභ ඇුදණුභ පුස කහරතේ ද  ඵහ ඇ .] 
[இந் இகப்பு தல் றகனத்றபம் கக்கப்தட்டுள்பது] 

[This annex is also placed in the Library.] 

[රු රක්ෂසභන් ඹහඳහ අශබ්්වධන භවතහ  

Export of Apparel August 2013 
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ගු අනුය දිහනහඹක භව හ 
(ரண்புறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රුථහනහඹතුමභනි, භශ  ඳශමුන අතුමරු ්රලසනඹ ශභඹයි.  

හ දභන රද ෆභ ඇඟලුම් ම්වරක්භ ඊට ඩහ විලහර ඇඟලුම් 

ම්වරක් එක් ඒහඵ්ධධ ශරහ තිශඵනහද? එශවභ  ඒහඵ්ධධ 

ශච්ච නළති ඒහත් තිශඵනහද?  
 

ගු රක්සභන් ඹහඳහ අතරර්ධන භව හ  
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன்  ரப்தர  அரதர்ண) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

නළති ඒහ තිශඵනහ. ඒහ පිිබඵ භභ ශම් ශල්නශ  

වන් ය තිශඵනහ.  

 

ගු අනුය දිහනහඹක භව හ 
(ரண்புறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු ථහනහඹතුමභනි, රු ඇභතිතුමභහශ  පිිබතුමශයන් 

්රහලඹට ඳත් ශශ  හ දභන රද ඒහ භවහ ඳරිභහණ ඒහත්  

එක් ඒහඵ්ධධ වුණහඹ කිඹන එයි.  වළඵළයි, තුමපිිනර භහිනන් 

ඉම්ශඳක්ස  එට අයිති තිබුණු garment factory  එ හ 

දළම්භහ.  හ දභරහ ඔවුන්  ඳත්තශ්ව දළන්වීභක් ඳශ  ශහ, GSP 

Plus  ඵදු වනඹ අහිමි වීභ  නිහ තදුයටත්  ශම් ්වභහන්ත 

ලහරහ ඳත්හශන ඹන්න  ඵළරි වීභ ශව තුම ශොටශන හ 

දභනහ  කිඹරහ.  ඒ ්වභහන්තලහරහ භවහ භහභක් එක් 

ඒහඵ්ධධ ශරහ නම්  ශ   ළටලු  ඳළන නඟින්ශන් නළති එ 

ඇත්ත. වළඵළයි, භවහ භහභක් භඟ ඒහඵ්ධධ ශනොවී හ දභන 

රද ්වභහන්තලහරහර කුකිඹහ අහිමි ව පිරිස පිිබඵ ඔඵතුමභහශ  

අභහතයහංලශඹන් ශන තිශඵන  ළඩ පිිබශශ කුභක්ද?   

 

ගු රක්සභන් ඹහඳහ අතරර්ධන භව හ  
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன்  ரப்தர  அரதர்ண) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

ඳරිඳහරන ශව තුම භත ්වභහන්තලහරහක් න්න පුළුන්. ඒ 

හශ  ශව තුම තිශඵනහ. රු භන්ත්රීතුමභහ, ශම් ඇඟලුම් ක්ශ ්ඹට 

අද ඕනෆ තයම් ඇණවුම් තිශඵනහ. ඇණවුම්ර ්රලසනඹක් නළවළ.  

නමුත් අද භවය ඇඟලුම් ්වභහන්තලහරහ ඳත්හ ශන ඹන්න 

ඵළරි ශරහ තිශඵන්ශන් ඳරිඳහරන ටයුතුමර දු්වරතහ නිහයි. 

දළන් ඹම් ඇඟලුම් ්වභහන්තලහරහක් වනහ නම් අපි වහභ 

අ්වථ හධ අයමුදල් ිංඹල්රභ පිඹහ න්නහ. ඒ පිඹහ න්න 

අපි ක්රභ තුමනක් අුවභනඹ යනහ. එ ක්රභඹක් ශම්යි. ඍජු 

ඉල්ලුභක් නළති ්වභහන්තලහරහ අපි ශතෝයහ ශන තිශඵනහ. ඒ 

කිඹන්ශන් subcontract  යන ්වභහන්තලහරහ. ඒහ අදහනම් 

තත්ත්ශ  ඹනහ නම් අපි වඳුනහ න්නහ, අදහනම් තත්ත්ශ  

ඹනහ කිඹරහ. භහ තුමනට, වතයට ලින් ඉරහ ඒ පිිබඵ 

ශොඹරහ, ඒහශ  ඳඩි ඹම් භහඹ නතිනහ නම්, ඒහ වහභ 

ඹථහ තත්ත්ඹට ඳත් යන්න අපි ක්රිඹහ යනහ. ශම් න විට 

ශඵොශවෝ ශදනහ අ්වථ හධ අයමුදර නිිංඹහහය ශරහ 

තිශඵනහ. ඹම් ්වභහන්තලහරහක් ශනත් ශශනකු න්නහ 

නම් හිඟ මුදල් ිංඹල්රභ ශරහයි න්න ඕනෆ. ඒ අුව තභයි 

ටයුතුම යන්ශන්. ඒ නිහ ඔඵ කිඹපු ්වභහන්තලහරහ භවහ 

්වභහන්තලහරහට එතුම වුශේ නළත්නම්, ඒ අඹශ  ඳරිඳහරන 

ශව තුම  ව ඒ සථහනඹ පිිබඵ ්රලසනඹකුත් ඇති. 

 

ගු අනුය දිහනහඹක භව හ 
(ரண்புறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඔඵතුමභහ කිඹනහ ්වභහන්තලහරහක් හ දළීවශම්දී එභ 

ශ ඹන්ට  අයිති හිඟ ළුව්  ව අ්වථ හධ අයමුදල් අඹ ය 

ළීමභ වහ ක්රභශේදඹක් හිත තභයි එඹ හ දභන්ශන් 

කිඹරහ. නමුත් ඔඵතුමභහ,- [ඵහධහ කිරීභක්  හ දළීවශම් ක්රිඹහලිඹ 

ිංදුවීශම්දී ඔඵතුමභන්රහශ  භළදිවත්වීභ ඒ කිඹරහ කිඹනහ ශන්. 

නමුත් අඳනඹනඹ වහ බහේඩ නිසඳහදනඹ යන ත්තර 

්රශ්ධලශ  තිශඵන ආඹතනඹකුත් -garment factory එක් 

ශනොශයි-  තුමපිිනර ්රශ්ධලශ  තත් ආඹතනඹකුත් හ දභරහ 

ගිශ   දළුවම් ශනොදී, ශ ඹන්ශ  අ්වථ හධ අයමුදල්  ව 

අශනකුත් දීභනහ ිංඹල්ර අහිමි යරහයි.  

ඔඵතුමභහට තත් උදහවයණඹක් අලය නම් ඇිලලිපිිනඹ 

ඩදහිං ම්වර ශඳන්හ ශදන්න පුළුන්.  

 

කථහනහඹකුරභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
අතුමරු ්රලසනඹ අවන්න. උදහවයණ එඳහ.  

 

ගු අනුය දිහනහඹක භව හ 
(ரண்புறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඇිලලිපිිනඹ ඩදහිං ්වභහන්තලහරහත් දහරහ ගිඹහ, ඉඩම් 

ිනත් විකුණරහ.  
 

ගු රක්සභන් ඹහඳහ අතරර්ධන භව හ  
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன்  ரப்தர  அரதர்ண) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

යශට් තිශඵන ිංඹලුභ ්වභහන්තලහරහ වපු එට භට උත්තය 

ශදන්න ඵළවළ. ඩදහිං ම්වර ළන අවන්න ඕනෆ ඩදහිං 

ම්වර අයිති අභහතයහංලඹ බහය ඇභතිතුමභහශන්. BOI එ 

ඹටශත් ලිඹහ ඳදිංචි වුණ භහභක් පිිබඵ භට උත්තය ශදන්න 

පුළුන්. BOI එ ඹටශත් ලිඹහ ඳදිංචි ශනොවුණු භහභක් 

පිිබඵ  උත්තය ශදන්න භට ඵළවළ.  

 

ගු අනුය දිහනහඹක භව හ 
(ரண்புறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

 ඩදහිං ්වභහන්තලහරහට අලුත් ආශඹෝජඹකු ශනහශේ, 

ඔඵතුමභන්රහයි. 
 

කථහනහඹකුරභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
පිිබතුමයට  අදහශ අතුමරු ්රලසනඹ අවන්න. 
 

ගු රක්සභන් ඹහඳහ අතරර්ධන භව හ  
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன்  ரப்தர  அரதர்ண) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

රු භන්ත්රීතුමභනි,  ඔඵතුමභහ විසතය ින ශදනහ නම් භභ ඒ 

ළන ඵරන්නම්. 
 

ගු අනුය දිහනහඹක භව හ 
(ரண்புறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඩදහිං ්වභහන්තලහරහට අලුත් ආශඹෝජඹකු ශනහශේ 

ආශඹෝජන භේඩරඹ ඵළිංල් යහජඳක් ඇභතිතුමභහ ඹටශත් තිශඵන 

ශොට. දළන් තිශඵන්ශන් ඔඵතුමභහ ඹටශත්. 
 

ගු රක්සභන් ඹහඳහ අතරර්ධන භව හ  
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன்  ரப்தர  அரதர்ண) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

ඒ ඔඵතුමභහ ඒ ඇභතියඹහශන් අවන්න. අදහශ ම්වර 

අයිති අභහතයහංලඹ බහය ඇභතියඹහශන් අවන්න. ආශඹෝජන 

භේඩරශ  ලිඹහ ඳදිංචි ඒහ තිශඵනහ. නමුත් ඒ ්වභහන්තඹ 

අයිති ශන අභහතයහංලඹට.  
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ඳහ්වලිශම්න්තුම 

කථහනහඹකුරභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
ශවොයි, ඊශඟ අතුමරු ්රලසනඹ අවන්න. 

 

ගු අනුය දිහනහඹක භව හ 
(ரண்புறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

භශ  තුමන්න අතුමරු ්රලසනඹ ශභඹයි. රු ථහනහඹතුමභනි, 

එතුමභහ ්රලසනඹට උත්තය ශදනහට ඩහ ශනත් ඳටරළවිලිරයි 

හිිනශ . භක් නළවළ.  

භශ  තුමන්න අතුමරු ්රලසනඹ න්ශන්, දළන් ශම් ළිංශනෝ 
ම්ඵන්ධ ළට් නිශේදන ශද,- [ඵහධහ කිරීභක්  රු 
ථහනහඹතුමභනි, ශම් එතුමභහශන් දළන න්නභ ඕනෆ 
හයණඹක්. ශභතුමභහ ඳත්තයරට ්රහල ය තිබුණහ, ශම් 
නිශේදන ශද නළත රඵන භහශ  ශ නහ කිඹරහ.  

 

ගු රක්සභන් ඹහඳහ අතරර්ධන භව හ  
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன்  ரப்தர  அரதர்ண) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

ඒට උත්තය ශදන්න ඵළවළ. ඒ අදහශ නළවළ. ඒට ශනභ 

්රලසනඹක් අවන්න. 

 

ගු අනුය දිහනහඹක භව හ 
(ரண்புறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඳත්තයරට කිඹන්න පුළුන් නම් ඔඵතුමභහට ඳහ්වලිශම්න්තුමට 

කිඹන්න ඵළරි ඇයි? 

 

කථහනහඹකුරභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
ඒට ශනභ ්රලසනඹක් අවන්න ලු. ශම් ්රලසනඹට අදහශ           

නළති ලු.   
 

 
ඳරිය වහ පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ති අභහ යහචලඹ 

ඹ තත් ඇති ආඹ න : ඉම් කශ තේහ 
சுற்நரடல், புதுப்தறக்கத்க்க சக்ற அகச்சறன் கலரண 

றபொணங்கள் : ஆற்நற தறகள் 
INSTITUTIONS UNDER MINISTRY OF ENVIRONMENT AND 

RENEWABLE ENERGY : SERVICES RENDERED  
 

3858/’13 
14. ගු ශ්රිඹහනි විතජ්වික්රභ භවත් වඹ 
    (ரண்புறகு (றபைற) ஸ்ரீரற றரஜறக்கற) 

        (The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 

ඳරිය වහ පුන්වජනීමඹ ඵරලක්ති අභහතයතුමභහශන් ඇූ  

්රලසනඹ - (2) : 
 

(අ)  2005 ්වශ  ිංට ශම් දක්හ ව හර සීභහ තුමශ, 

 (i) න ංයක්ණ ශදඳහ්වතශම්න්තුම භඟින් 
ක්රිඹහත්භ යන රද ළඩටවන්;  

 (ii) භධයභ ඳරිය අධිහරිඹ භඟින් ඉුව යන රද 
ශ හ;  

 (iii) මුද්රීඹ ඳරිය ආයක්ණ අධිහරිඹ භඟින් ශ 
ශ හ; 

 (iv) ජහති භළණික් වහ ස්වණහබයණ අධිහරිඹ භඟින් 
ත් ක්රිඹහභහ්ව;  

 (v) භළණික් වහ ස්වණහබයණ ඳ්වශ ණ ආඹතනඹ 
භඟින් ඉුව ශ භවජන ශ හ;  

 ශ්වද ඹන්න හ්වෂි, ශන් ශන් ලශඹන් එතුමභහ 
ශභභ බහට දන්න්ශනහිද?         

(ආ) ශනො එශ  නම්,  ඒ භන්ද? 

 

சுற்நரடல், புதுப்தறக்கத்க்க சக்ற அகச்சகக் ரகட்ட 

றணர: 

(அ) 2005ஆம் ஆண்டு பல் இன்பொ கறனரண கரனப் 

தகுறறதள், 

 (i) ண தரதுகரப்புத் றகக்கபத்றணரல் 

கடபகநப்தடுத்ப்தட்ட  

றகழ்ச்சறத்றட்டங்கள்; 

 (ii) த்ற சுற்நரடல் அறகரசகதறணரல் றகந 

ரற்நப்தட்ட தறகள்; 

 (iii) கடல்சரர் சுற்நரடல் தரதுகரப்பு அறகரசகத 

றணரல் ஆற்நப்தட்ட தறகள்; 

 (iv) ரசற இத்றணக்கல், ஆதங்கள் அறகர 

சகதறணரல் ரற்தகரள்பப்தட்ட டடிக் 

கககள்; 

 (v) இத்றணக்கல், ஆதங்கள் ஆரய்ச்சற றபொ 

ணத்றணரல் ஆற்நப்தட்ட க்கள் ரசககள்;   

 பைடரந் ரலறறல் தவ்ரநரக ரக ன்தக 

அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) இன்ரநல், ன்? 

 
asked the Minister of Environment and Renewable 

Energy:  

(a) Will he inform this House separately, of the - 

 (i) programmes implemented by the Forest 

Conservation Department; 

 (ii) services rendered by the Central 

Environmental Authority; 

 (iii) services rendered by the Marine 

Environment Protection Authority; 

 (iv) measures taken by the National Gem and 

Jewellery Authority; and 

 (v) services provided to the public by the Gem 

and Jewellery Research Institute;  

 in each year during the period from the year 2005 

to date? 

(b) If not, why? 
 
ගු ඒ.ඩී. සුසිල් තප්රේභජඹන්  භව හ (ඳරිය වහ 

පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ති අභහ යුරභහ) 
(ரண்புறகு .டி. சுசறல் தறரஜந் - சுற்நரடல், 

புதுப்தறக்கத்க்க சக்ற அகச்சர்) 

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha - Minister of 

Environment and Renewable Energy) 

රු ථහනහඹතුමභනි, එභ ්රලසනඹට පිිබතුමය ශභශ යි. 

(අ)  (i)  2005 ්වශ  ිංට ශම් දක්හ ව හරසීභහ තුමශ 
න ංයක්ණ ශදඳහ්වතශම්න්තුම භඟින් 
ක්රිඹහත්භ යන රද ළඩටවන් ඇමුණුභ 1 හි 
දළක්ශේ.  
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 (ii)   2005 ්වශ  ිංට ශම් දක්හ ව හර සීභහ තුමශ 
භධයභ ඳරිය අධිහරිඹ භඟින් ඉුව යන රද 
ශ හන් ඇමුණුභ II හි දළක්ශේ. 

 (iii)   2005 ්වශ  ිංට ශම් දක්හ ව හර සීභහ තුමශ 
මුද්රීඹ ඳරිය ආයක්ණ අධිහරිඹ භඟින් ශ 
ශ හන් ඇමුණුභ III හි දළක්ශේ. 

 (iv)   2005 ්වශ  ිංට ශම් දක්හ ව හර සීභහ තුමශ 
ජහති භළණික් වහ ස්වණහබයණ අධිහරිඹ භඟින් 
ත් ක්රිඹහභහ්වඹන් ඇමුණුභ IV හි දළක්ශේ. 

 (v)   2005 ්වශ  ිංට ශම් දක්හ ව හර සීභහ තුමශ 
භළණික් වහ ස්වණහබයණ ඳ්වශ ණ ආඹතනඹ 

භඟින් ඉුව ශ භවජන ශ හන් ඇමුණුභ v හි 
දළක්ශේ. 

  ඇමුණුම් බහග * යමි. 

(ආ)  ඳළන ශනොනඟී. 

  

ගු ශ්රිඹහනි විතජ්වික්රභ භවත් වඹ 
(ரண்புறகு (றபைற) ஸ்ரீரற றரஜறக்கற) 

(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 

අතුමරු ්රලසන නළත. 

 
කථහනහඹකුරභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
ශදන ටඹ. 

 

 
ආයක්ක වුදදහන්  ආවහය ළඳයීභ : ත න්ඩර් 

பப்தகடறணபைக்கரண உவு ங்கல் : 

றகனதக்கள் 
 SUPPLYING OF FOOD TO SECURITY FORCES : TENDERS 

 

2546/’12 
 

3. ගු අනුය දිහනහඹක භව හ (ගු සුනිල් වඳුන්තනත්ති 

භව හ තනු ) 
 (ரண்புறகு அத றமரரக்க - ரண்புறகு சுணறல் 

யந்துன்தணத்ற சரர்தரக) 

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

Handunnetti) 
අග්රහභහතයතුමභහ ව බු්ධධ ලහන වහ ආමි ටයුතුම 

අභහතයතුමභහශන් ඇූ  ්රලසනඹ - (4) : 

 (අ) (i) 2009 ්වශ  ිංට ශම් දක්හ ශ්රී රංහ යුද 
වමුදහට, ගුන් වමුදහට ව නහවි වමුදහට  
ආවහය ළඳයීභ ිංදු යුව රඵන පු්ධරඹන් වහ 
ආඹතන ශන් ශන් ලශඹන් ශ්වද; 

 (ii) එභ පු්ධරඹන් වහ ආඹතන ශතෝයහ ළීමශම්දී  
ශටන්ඩ්ව ළවීභක් ිංදු ශශ ද; 

 (iii) එශ  නම්, ඒ වහ ශටන්ඩ්ව ඉදිරිඳත් යන රද 
පු්ධරඹන් වහ ආඹතන ශ්වද; 

 (iv) එභ එක් එක් පු්ධරඹහ ශවෝ ආඹතනඹ විිංන් 
ඉදිරිඳත් යන රද මිර ණන් ශ්වද; 

 (v) ශතෝයහුව රළබ පු්ධරඹන් වහ ආඹතන විිංන් 
ඉදිරිඳත් යන රද මිර ණන් ශ්වද; 

 ඹන්න එතුමභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද? 

(ආ) ශනො එශ  නම්, ඒ භන්ද? 

 
 தற அகச்சபைம் ததபத்சரசண,  அபல்கள் 

அகச்சபைரணகக் ரகட்ட றணர: 

(அ) (i) 2009 ஆம் ஆண்டிபௌபைந்து இற்கநக 

இனங்கக இரணுத்றற்கு, றரணப் தகடக்கு 

ற்பொம் கடற்தகடக்கு உவு ங்ககன 

ரற்தகரள்கறன்ந ஆட்கபௐம் றபொணங்கபௐம் 

ணறத்ணறரக ரக ன்தகபெம்; 

 (ii) ரற்தடி ஆட்ககபபெம் றபொணங்ககபபெம் 

தரறவு தசய்ககறல் ரகள்றப் தத்றங்கள் 

ரகரப்தட்டணர ன்தகபெம்; 

 (iii) ஆதணறல், இற்கரக ரகள்றப் தத்றங்ககபச் 

சர்ப்தறத் ஆட்கபௐம் றபொணங்கபௐம் ரக 

தன்தகபெம்; 

 (iv) ரற்தடி எவ்தரபை றபொணபம் சர்ப்தறத் 

றகனகள் ரகதன்தகபெம்; 

 (v) தரறவுதசய்ப்தட்ட ஆட்கள் ற்பொம் 

றபொணங்கள் சர்ப்தறத் றகனகள் ரக 

தன்தகபெம் 

 அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) இன்ரநல், ன்? 

 

asked the Prime Minister and Minister of Buddha 

Sasana and Religious Affairs:  

(a) Will he inform this House - 

 (i) separately, of the names of the persons and 

institutions that have been supplying food 

to the Sri Lanka Army, Air Force and the 

Navy since the year 2009 up to now; 

 (ii) whether tenders were called when selecting 

the above-mentioned persons or 

institutions; 

 (iii) if so, of the names of the persons or 

institutions that submitted tenders for the 

above-mentioned purpose; 

 (iv) of the bids submitted by each of those 

persons or institutions; and 

 (v) of the bids submitted by the persons or 

institutions that were selected? 

(b) If not, why? 

 

ගු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භව හ 
(ரண்புறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

රු ථහනහඹතුමභනි, අග්රහභහතයතුමභහ ව බු්ධධ ලහන වහ 

ආමි ටයුතුම අභහතයතුමභහ ශුවශන් භභ එභ ්රලසනඹට 

පිිබතුමය බහග * යනහ. 
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————————— 
*  පුස කහරතේ  ඵහ ඇ . 
*  தணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 



ඳහ්වලිශම්න්තුම 

* බහතපතඹ භ   ඵන රද ිළිතුරය: 
* சதரபீடத்றல் கக்கப்தட்ட றகட : 

* Answer tabled: 
 

(අ)  (i)   ආයක් ශව තූන් භත ශතොයතුමරු ඉදිරිඳත් ශ ශනොවළකිඹ. 

       (ii)  එභ පු්ධරඹන් වහ ආඹතන ශතෝයහ ළීමභ යජශ  පිිබත් 
්රම්ඳහදන ක්රිඹහලිඹ ඹටශත් ිංදු ය ඇත. 

       (iii)  ආයක් ශව තූන් භත ශතොයතුමරු ඉදිරිඳත් ශ ශනොවළකිඹ. 

       (iv)   ඉවත (iii) පිිබතුමය වහ අදහශ ශේ. 

       (v)  ඉවත (iii) පිිබතුමය වහ අදහශ ශේ. 

(ආ)  ඳළන ශනොනඟී. 

 

 

විතද්ල ක යුුර ිළිතඵ අධීක්ණ          

ඳහර්ලිතපතන්ුර භන්ත්රී : විතද්ල චචහය    
தபறரட்டபல்கள் தற்நற கண்கரறப்புப் 

தரரபௐன்ந  உபொப்தறணர் : தபறரட்டுப் 

தங்கள் 
 MONITORING MEMBER OF PARLIAMENT OF EXTERNAL 

AFFAIRS : FOREIGN TRIPS 

3109/’12 

4. ගු යවි කුණහනහඹක භව හ 
     (ரண்புறகு ற கபைரரக்க) 

    (The Hon.  Ravi Karunanayake) 
විශ්ධල ටයුතුම අභහතයතුමභහශන් ඇූ  ්රලසනඹ - (2) :   

(අ) (i) විශ්ධල ටයුතුම පිිබඵ අධීක්ණ ඳහ්වලිශම්න්තුම 
භන්ත්රීයඹහ විිංන් ශවශතභ එභ තනතුමයට ඳත් 
යන රද හරඹ තුමශදී ිංදු යන රද අධීක්ණ 
විශ්ධල ංචහය ංයහ  ශොඳභණද; 

 (ii) තත්හහය විශ්ධල ටයුතුම පිිබඵ අභහතයයඹහ 
ශවෝ නිශඹෝජය අභහතයයඹහ න්ශන් ඔහු ද;  

             ඹන්න එතුමභහ වන් යන්ශනහිද?         

(ආ) අධීක්ණ ඳහ්වලිශම්න්තුම භන්ත්රීයඹහ විිංන් ිංදු යන රද 
ඉවත (අ) (i)හි වන් එක් එක් විශ්ධල ංචහයඹට අදහශ, 

 (i) ගුන් භන් විඹදභ ශොඳභණද;  

 (ii) ශවෝටල්ර නහතළන්, අබයන්තය ංචහය ව 
ංග්රව වහ විඹදම් ශ්වද;  

 (iii) අධීක්ණ ඳහ්වලිශම්න්තුම භන්ත්රීයඹහශ  විඹදම් 
වහ ශ්රී රංහශේ විශ්ධල තහනහඳති හ්වඹහර 
විිංන් ිංදු යන රද ශවීම් ශ්වද;  

 (iv)  විශ්ධල ටයුතුම පිිබඵ අභහතයහංලඹට රළබී ඇති 
්රතිරහබ ශ්වද;  

           ඹන්නත් එතුමභහ වන් යන්ශනහිද?         

(ඇ) ශනො එශ  නම්,  ඒ භන්ද? 

 
 தபறரட்டபல்கள் அகச்சகக் ரகட்ட றணர: 

(அ) (i) தபறரட்டபல்கள் தற்நற கண்கரறப்புப் 

தரரபௐன்ந  உபொப்தறணர் குநறத் தறக்குரற 

கரனப்தகுறறல் ரற்தகரண்ட தபறரட்டு 

கண்கரறப்புப் தங்கபறன் ண்றக்கக 

த்கணதன்தகபெம்; 

 (ii) அர் கடபகந ரலறரக தபறரட்டப 

ல்கள் அகச்சர அல்னது தறற தபறரட்ட 

பல்கள் அகச்சர ன்தகபெம் அர் 

கூபொரர? 

(ஆ) ரரன (அ) (i) இல் குநறப்தறடப்தட்டுள்ப கண்கரறப் 

புப் தரரபௐன்ந உபொப்தறணரறன் தங்கள் குநறத்து 

எவ்தரபை தம் தரடர்தரகவும், 

 (i) றரணப் தச் தசனறகணபெம்; 

 (ii) ரயரட்டல் ங்குறடச் தசனவுககபபெம், தசன்ந 

ரட்டின் உள்பக தம் தசய்கக்கரண 

தசனவுககபபெம் கபறரட்டச் தசனவுககபபெம்; 

 (iii) கண்கரறப்பு தரரபௐன்ந உபொப்தறணரறன் 

தசனறணங்கபௐக்கரக தபறரட்டிபள்ப 

இனங்ககத் தூகத்றணரல் தசபத்ப்தட்ட 

தகரடுப்தணவுககபபெம்; 

 (iv) தபறரட்டபல்கள் அகச்சு அகடந்து 

தகரண்ட ன்கககபபெம்  அர் கூபொரர? 

(இ) இன்ரநல், ன்? 

 

asked the Minister of External Affairs:  

(a) Will he state - 

 (i) the number of foreign monitoring trips that 

the Monitoring Member of Parliament 

(MMP) of External Affairs has taken 

during the time he was appointed to the 

said post; and 

 (ii) whether he is the de facto Minister or 

Deputy Minister of Foreign Affairs? 

(b) Will he also state in respect of the aforesaid 

foreign trips of the MP referred to in (a)(i) on per 

trip basis - 

 (i) the costs of airfare; 

 (ii) the costs of hotel accommodation, internal 

travel and entertainment expenditure; 

 (iii) the payments made by the Sri Lankan 

Embassies abroad to meet the costs of the 

MMP; and 

 (iv) the benefits that the Ministry of External 

Affairs derived? 

(c)    If not, why? 

 

ගු (භවහචහර්ඹ) ජී.එල්.පීරිස භව හ (විතද්ල ක යුුර 

අභහ යුරභහ) 
(ரண்புறகு (ரதரசறரறர்) ஜல.ல். பீரறஸ் - தபறரட்ட 

பல்கள் அகச்சர்) 

(The Hon. (Prof.) G.L. Peiris - Minister of External Affairs) 
Hon. Speaker, this Question has been asked on a 

wrong premise.  The Hon. Sajin De Vass Gunawardena 

has not undertaken any overseas visits on behalf of the 

Ministry of External Affairs. The Ministry of External 

Affairs has not incurred any expenditure whatsoever on 

account of overseas visits by the Hon. Sajin De Vass 

Gunawardena. Therefore, Mr. Speaker, none of the 
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[රු නිභල් ිංරිඳහර ද ිංල්හ භවතහ  
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matters referred to in Question No. 4 (b) by the Hon. 

Member -  airfare, hotel accommodation, internal travel 

and entertainment payments made by the Ministry - arise 

because no expenses for any of those reasons have been 

incurred by the Ministry of External Affairs.  

 
ගු යවි කුණහනහඹක භව හ 
(ரண்புறகு ற கபைரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

Hon. Minister, my first Question to you was, the 

number of foreign monitoring trips that the Monitoring 

Member of Parliament has undertaken.  So, now you say 

that that particular Member is the Hon. Sajin De Vass 

Gunawardena.  Is that correct? I did not ask about the 

Hon. Sajin De Vass Gunawardena.  You are the one who 

is saying so. 

 
ගු (භවහචහර්ඹ) ජී. එල්. පීරිස  භව හ 
(ரண்புறகு (ரதரசறரறர்) ஜல.ல். பீரறஸ்) 

(The Hon. (Prof.)  G.L. Peiris) 

I understood the Question.  Obviously it was  referred 

to - 

 
ගු යවි කුණහනහඹක භව හ 
(ரண்புறகு ற கபைரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

I asked only a direct Question with regard to what is in 

the newspapers and what is reflected from the Ministry of 

External Affairs.  Now, you have put a name to what I 

guessed. So, are you saying that there were no 

expenditure    incurred by the Government on him?   

 
ගු (භවහචහර්ඹ) ජී. එල්. පීරිස  භව හ 
(ரண்புறகு (ரதரசறரறர்) ஜல.ல். பீரறஸ்) 

(The Hon. (Prof.)  G.L. Peiris) 

Hon. Member, I can answer on behalf of the Ministry 

of which I am in charge.  That is the purview within 

which I can accept responsibility to Parliament.  So, as far 

as my Ministry is concerned, no expenditure has been 

incurred.  If expenses have been incurred by my Ministry, 

then, it is my responsibility to reveal those particulars to 

Parliament.  But, I am telling you categorically that no 

expenses, whatsoever, have been incurred by the Ministry 

of External Affairs.  That is the fact of the matter. 

 
ගු යවි කුණහනහඹක භව හ 
(ரண்புறகு ற கபைரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

I am so happy to see that you as the Minister of 

External Affairs are in full control of the Ministry of 

External Affairs, but that is not reflected from the 

Ministry.  So, I am only trying to tell you that there must 

be a very strong foreign policy, because lack of such a 

foreign policy is the problem in the country today. 

Vacillation, convolution and the lack of consistency have 

led the country to anarchy.  I am sorry to say that today 

the country has been made to look a - [Interruption.] My 

second Supplementary Question is this. 

ගු (භවහචහර්ඹ) ජී. එල්. පීරිස  භව හ 
(ரண்புறகு (ரதரசறரறர்) ஜல.ல். பீரறஸ்) 

(The Hon. (Prof.)  G.L. Peiris) 

These are pronouncements; these are not questions.  
These are pronouncements which we do not accept for 
one moment; these are not questions at all.  This is 
Question Time.  This is not a time to pass such - 

 

කථහනහඹකුරභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
ශිනශඹන් ්රලසනඹ අවන්න, පිිබතුමයට අදහශ.  
 

ගු යවි කුණහනහඹක භව හ 
(ரண்புறகு ற கபைரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

As much we are made to listen to what you say all the 

time, please listen to the question that I am posing to you. 

   

ගු (භවහචහර්ඹ) ජී. එල්. පීරිස  භව හ 
(ரண்புறகு (ரதரசறரறர்) ஜல.ல். பீரறஸ்) 

(The Hon. (Prof.)  G.L. Peiris) 

Sure; what is the question?  
 

ගු යවි කුණහනහඹක භව හ 
(ரண்புறகு ற கபைரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

I was trying to tell you that I am so happy that you are 

in full control of the Ministry of External Affairs.  But, 

that is not reflected from the personnel in the Ministry of 

External Affairs.  With all that, there is no consistent 

foreign policy also. There is vacillation, convolution and 

also, there is  lack of consistency. 
 

කථහනහඹකුරභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
තභන්ශ  භත ්රහල යන්ශන් නළති ්රලසන අවන්න.  
 

ගු යවි කුණහනහඹක භව හ 
(ரண்புறகு ற கபைரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
භත ශනොශයි රු ථහනහඹතුමභනි.  භභ භතඹක් ඉදිරිඳත් 

යන්ශන් නළවළ.  ශම් හශ  අභහරු හරඹ භහ එතුමභහට උදවු 

යන්නයි වදන්ශන්. Our country is going through turbulent 

times.  In this turbulent time, you have got to carry the -   
 

ගු අල්වහජ් ඒ.එච්.එපත. අසර් භව හ 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

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

Sir, I rise to a point of Order. 
 

කථහනහඹකුරභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
රු අස්ව භන්ත්රීතුමභහ point of Order එක් නඟනහ.  
 

ගු අල්වහජ් ඒ.එච්.එපත. අසර් භව හ 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

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

Hon. Speaker, I would like to ask about the propriety 

of raising a question of this nature in the House by an 

Hon. Member. - [Interruption.] Wait, wait. 
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ඳහ්වලිශම්න්තුම 

Since the name of a Member has been mentioned, it 

refers to the conduct of a Member of this House. 

Therefore, he cannot ask a Question like this unless he 

moves a substantive Motion.  

 

කථහනහඹකුරභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
ශවොයි, එඹ අධහනඹට ශඹොමු ශහ. ඒ විධිඹට අවන්න.  

 
ගු යවි කුණහනහඹක භව හ 
(ரண்புறகு ற கபைரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

ශඵොශවොභ සතුමතියි, රු ථහනහඹතුමභනි.  

 

ගු (භවහචහර්ඹ) ජී. එල්. පීරිස  භව හ 
(ரண்புறகு (ரதரசறரறர்) ஜல.ல். பீரறஸ்) 

(The Hon. (Prof.)  G.L. Peiris) 

Hon. Speaker, the Member can express his own view 

but he cannot express the views of officials in the 

Ministry, who have not been named. He is speaking for - 

[Interruption.] Sir, I strongly -[Interruption.] රු 

ථහනහඹතුමභනි, ශම් ක්රිඹහ ඳිනඳහිනඹක් වළිනඹට 
ම්ප්වණශඹන් විරු්ධධයි. එතුමභහ වන් යනහ භශ  
අභහතයහංලශ  නිරධහරින් ළන. ඒ නිරධහරින් වුද කිඹරහ 
එතුමභහ කිඹන්ශන් නළවළ. භශ  අභහතයහංලශ  නිරධහරින්ශ  
අදවස  ්රහල කිරීභට එතුමභහට කිිංභ අයිතිඹක් නළවළ. 
එතුමභහශ  අදවස එතුමභහට ්රහල යන්න පුළුන්. භශ  
අභහතයහංලශ  නිරධහරින්ශ  අදවස ශභශව ට ඇවිල්රහ ්රහල 
කිරීභට  එතුමභහට කිිංභ අයිතිඹක් නළවළ. ඒ ම්ප්වණ අතය 
්රහලඹක්. 

 

කථහනහඹකුරභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
අතුමරු ්රලසන ින අවරහ ඉයයි.  

 
ගු යවි කුණහනහඹක භව හ 
(ரண்புறகு ற கபைரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
රු ථහනහඹතුමභනි, භභ ශදළනි අතුමරු ්රලසනඹයි අවන්ශන්.  

 

කථහනහඹකුරභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
දළන් තුමන්න අතුමරු ්රලසනඹ අවන්න. 

 

ගු යවි කුණහනහඹක භව හ 
(ரண்புறகு ற கபைரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
රු ථහනහඹතුමභනි, ඔඵතුමභහ එශ  කිඹනහ නම් භහ 

තුමන්න අතුමරු ්රලසනඹ අවනහ. Hon. Minister, in the next 

20 days we will have the CHOGM. As the UNP, we are 

happy that the country has got this opportunity. There are 

54 Heads of State that need to come. Today, Kenya has 

said that they want the African countries to boycott this 

Meeting. According to your Ministry officials, up to now, 

only 14 Heads of State have confirmed their coming to 

Sri Lanka. Is this correct? How much of money have you 

spent? You have been doing a lot of travelling in order to 

make them come to the country. I hope it will be 

successful.  

 

කථහනහඹකුරභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
අදහශද?  

 

ගු (භවහචහර්ඹ) ජී. එල්. පීරිස  භව හ 
(ரண்புறகு (ரதரசறரறர்) ஜல.ல். பீரறஸ்) 

(The Hon. (Prof.)  G.L. Peiris) 

Hon. Speaker, there is no truth in the reference that 

was made to Kenya. We have checked that position. 

There is no decision by the Government of Kenya not to 

attend the Meeting in Sri Lanka. That is absolutely 

incorrect.  

 

කථහනහඹකුරභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
්රලසන අං 6. 

 

ගු යවි කුණහනහඹක භව හ 
(ரண்புறகு ற கபைரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
රු ථහනහඹතුමභනි, ඒ ්රලසනශ  ශොටට උත්තය 

දුන්ශන් නළවළ.  

 
කථහනහඹකුරභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
දළන් වරි. ඒ ්රලසනඹ අවරහ අහනයි.  

 
ගු යවි කුණහනහඹක භව හ 
(ரண்புறகு ற கபைரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඒ උත්තයඹ අහන නළවළ. ත ශොටට අදහශ උත්තයඹ 

ඉතිරි ශරහ තිශඵනහ.  

 
කථහනහඹකුරභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
නළවළ, උත්තයඹ දීරහ ඉයයි.  

      

නීති විදයහර ප්රතව්ල විබහගඹ 2012 : ප්රතිපර  
சட்டக் கல்பரற  அதறப் தரலட்கச 2012 : 

ததபொரதபொகள் 
LAW ENTRANCE EXAMINATION 2012 : RESULTS  

3445/’13 

6.  ගු තජෝන් අභයුරචග භව හ - (ගු තිස අත් නහඹක 

භව හ තනු ) 
       (ரண்புறகு ரஜரன் அதுங்க - ரண்புறகு றஸ்ம 

அத்ரக்க சரர்தரக)  

     (The Hon.  John Amaratunga on behalf of the Hon. Tissa 

Attanayake) 
   අධියණ අභහතයතුමභහශන් ඇූ  ්රලසනඹ - (2):  
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(අ) (i) 2012 ්වශ  ීමති විදයහර ්රශේල විබහඹ වහ 
ශඳීම ිංින අශ් ක්ඹන්ශ  නහභ ශල්නඹක් 
ඉදිරිඳත් යන්ශන්ද; 

  (ii) එභ විබහඹ භත් ව අඹශ  නම් ව එක් එක් 
අශ් ක්ඹහ රඵහ ත් රකුණු ඇතුමශත් 
ශල්නඹක් විබහඹට ශඳීම ිංින භහධය අුව, 
ශන් ශන් ලශඹන් ඉදිරිඳත් යන්ශන්ද; 

 ඹන්න එතුමභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද? 

(ආ) එභ විබහඹට ශඳීම ිංින අශ් ක්ඹන් අතය භත් වීභ, 
අභත් වීභ ම්ඵන්ධශඹන් ශම් න විට විවිධ ව ශචෝදනහ 
වහ ථහ ඵව ඳළතිශයන ඵළවින් එභ විබහශ  ්රතිපර නළත 
ීවක්ණඹ යවීභට විබහ ශොභහරිසයඹහට උඳශදස 
ශදන්ශන්ද ඹන්න එතුමභහ වන් යන්ශනහිද? 

(ඇ) ශනො එශ  නම්, ඒ භන්ද? 

 
லற அகச்சகக் ரகட்ட றணர: 

(அ) (i) 2012ஆம் ஆண்டில் சட்டக் கல்பரற  அதறப் 

தரலட்கசக்கு ரரற்நற அரதட்சகர்கபறன் 

ததர்ப் தட்டிதனரன்கநச் சர்ப்தறப்தரர; 

 (ii) அப்தரலட்கசறல் சறத்றகடந்ர்கபறன் 

ததர்கள், எவ்தரபை அரதட்சகபைம் ததற்பொக் 

தகரண்ட புள்பறகள் உள்படங்கற தட்டி 

தனரன்கந தரலட்கசக்கு ரரற்நற தரற 

பனத்துக்கக தவ்ரநரகச் சர்ப்தறப்தரர 

 ன்தக அர் இச்சகதறல் அநறறப்தரர? 

(ஆ) ரற்தடி தரலட்கசக்குத் ரரற்நற அரதட்சகர்கபறல் 

சறத்றகடந்க ற்பொம் சறத்றகடரக தரடர் 

தரக ற்ரதரது தனப்தட்ட குற்நச்சரட்டுக்கள் ற்பொம் 

ந்றகள் தவுரல் அப்தரலட்கசறன் ததபொ 

ரதபொககப லள்தரறசலனகண தசய்ற்கு தரலட்கசகள் 

ஆகரபபைக்கு அநறவுக ங்குரர 

ன்தகபெம் அர் குநறப்தறடுரர? 

(இ)  இன்ரநல், ன்? 

 

asked the Minister of Justice:  

(a) Will he inform this House - 

 (i) whether a list of names of the candidates 

who sat for the Law Entrance Examination 

in the year 2012 will be submitted; and 

 (ii) whether a list of the names of those who 

passed the aforesaid examination along with 

the marks obtained by each candidate 

separately, according to the medium in 

which they sat for the examination will be 

submitted? 

 (iii) Will he state whether instructions will be 

given to the Commissioner of Examinations 

to carry out a re-scrutiny of the results of the 

aforesaid examination due to the fact that 

numerous allegations and concerns are 

being raised in regard to the passes and 

failures among the candidates who sat for 

the aforesaid examination? 

(b) If not, why? 

ගු යවුෂස වකීපත භව හ (අධිකයණ අභහ යුරභහ) 
(ரண்புறகு நவுப் யகலம் - லற அகச்சர்) 

(The Hon. Rauff Hakeem - Minister of Justice) 

රු ථහනහඹතුමභනි, භහ එභ ්රලසනඹට පිිබතුමය බහග * 

යනහ.  
 
* බහතපතඹ භ   ඵන රද ිළිතුරය: 
* சதரபீடத்றல் கக்கப்தட்ட றகட : 

* Answer tabled: 

 
(අ)  (i)   අමුණුභ 01*හි වන් ඇත.  

      (ii)   අමුණුභ 02*හි වන් ඇත.  

  ඇමුණුම් පුසතහරශ  තඵහ ඇත. 

(ආ)  ීමති අධයහඳන බහ ආඥහඳනත ඹටශත් සථහඳනඹ යන ීමති 
අධයහඳන බහ විිංන් ශ්රී රංහ ීමති විදයහරශ  ඳරිඳහරනඹ ිංදු යුව 
රඵයි. ශ්රී රංහ ීමති විදයහරශ  විදුවල්ඳතියඹහ විිංන් ඳඹන රද 
ශතොයතුමරුරට අුවකර ශභභ ිං්ධධිඹ ම්ඵන්ධශඹන් අඳයහධ 
ඳරීක්ණ ශදඳහ්වතශම්න්තුම විිංන් ිංදු යන රද විභ්වලනරට අුව 
ීමති විදයහරඹට ිංරැන් ඇතුමශත් ය ළීමභ වහ 2012 දී ඳත්න රද 
විබහශ  විබහ ්රලසන ඳ්ඹ ලින් පිට වී ඇති ඵට හක්ෂි 
අනහයණඹ වී ශනොභළත.  

(ඇ)  ඳළන ශනොනඟී.  
 

 

 
 

 ිරරි ිළටි අතරවිඹ :  වල්තකෝ  භහගභ  
தரல்ர றற்தகண : றல்ரகர கம்தணற 

SALE OF MILK POWDER  :  MILCO COMPANY 

3466/’13 

7.  ගු අතනෝභහ ගභතප භවත් වඹ 
 (ரண்புறகு (றபைற) அரணரர கரக) 

 (The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage) 

ඳශු ම්ඳත් වහ ග්රහීවඹ ්රජහ ං්වධන අභහතයතුමභහශන් ඇූ  

්රලසනඹ - (2): 

(අ) (i) රුපිඹල් ශෝින 27ට ළඩි ිනනහභකින් යුත් 
කිරි පිින ශටොන් 450ට අධි ්රභහණඹක් විකිීමභ 
වහ මිල්ශෝ භහභ විිංන් ශටන්ඩ්ව ළුව 
රළබුශේද; 

 (ii) එශ  නම්, එභ දිනඹ ශ්වද;  

 (iii) එභ කිරි පිින ශශ ශඳොශට ඉදිරිඳත් ශනොය 
පිටසතය විකිීමභට " යණඹ කිරීභට ශව තුම 
ශ්වද; 

 ඹන්න එතුමභහ වන් යන්ශනහිද? 

(ආ) (i) ශරෝ ශෞය ංවිධහන ්රමි" න්ට අුව කිරි පිින 
නිසඳහදනශ දී වයිඩ්රජන් ශඳශයොක්යිඩ් 
ශඹොදහත වළකිද; 

 (ii) ඉවත කිරි පිින ශතොශ  වයිඩ්රජන් ශඳශයොක්යිඩ් 
මිර වී තිශබ්ද; 

 (iii) එහි අඩංගු වයිඩ්රජන් ශඳශයොක්යිඩ් ්රභහණඹ 
පිිබඵ ඳරීක්හ ය තිශබ්ද; 

 (iv) එශ  නම්, එභ ්රභහණඹ ශොඳභණද; 

 (v) එභ ්රභහණඹ භුවය ඳරිශබෝජනඹට රැදුරැද; 
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————————— 
*  පුස කහරතේ  ඵහ ඇ . 
*  தணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 



ඳහ්වලිශම්න්තුම 

 (vi) ඉවත වන් කිරි පිින ශතොඹ ක්ර ක්රභ භගින් 
නළත භව ජනඹහ අතයට ඹහ වළකි ඵ 
පිිබන්ශන්ද; 

  ඹන්න එතුමභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද? 

 (ඇ) (i) එභ කිරි පිින ශතොඹ විකිීමභ මිල්ශෝ භහශම් 
කිරි පිින නිසඳහදනඹට ඵරඳෆභක් ඇති 
ශනොයන්ශන්ද; 

 (ii) ශභභ කිරි පිින ශතොඹ නිසඳහදනඹට ළඹ ශ 
මුදර ශොඳභණද; 

 (iii) අශශවි යුව රඵන ඉවත කිරි පිින ශතොඹ 
ශුවට අභතය කිරි පිින නිසඳහදනඹ කිරීශම්දී 
ඉවශ නිසඳහදන ධහරිතහක් රඵහ ළීමභට න්නහ 
පිඹය ශ්වද; 

 ඹන්නත් එතුමභහ වන් යන්ශනහිද? 

(ඈ)  ශනො එශ  නම්, ඒ භන්ද? 

 
கரல்கட பர்ப்பு, கறரற சணசபக அதறறபைத்ற 

அகச்சகக் ரகட்ட றணர: 

(அ) (i) பதர 27 ரகரடிக்கும் அறகரண ததபொறகக் 

தகரண்ட 450 தரன்தக்கும் அறகரண 

தரல்ரக றற்தகண தசய்ற்கரக றல்ரகர 

கம்தணறறணரல் ரகள்றப் தத்றம் 

ரகரப்தட்டர; 

 (ii) அவ்ரதநணறன், அத் றகற ரது; 

 (iii) ரற்தடி தரல்ரக சந்கக்கு ங்கரது 

தபறறல் றற்தகண தசய்ற்கு லர்ரணறக்            

கப்தட்டகக்கரண கரங்கள் ரக 

 ன்தக அர் குநறப்தறடுரர? 

(ஆ) (i) உனக சுகரர அகப்தறன் த்துக்கக 

தரல்ர உற்தத்றறன்ரதரது  சன் தததரக் 

கசட்கட தன்தடுத் படிபெர; 

 (ii) ரற்தடி தரல்ரறல் சன் தததரக்கசட் 

கனக்கப்தட்டுள்பர; 

 (iii) அறல் உள்படங்கறபெள்ப சன் தததரக் 

கசட்டின் அபவு தற்நற தரறரசரறக்கப்தட்டர; 

 (iv) அவ்ரதநணறன், அன் அபவு வ்பவு; 

 (v) ரற்தடி அபவு ணற தகர்வுக்கு உகந்ர; 

 (vi) ரரன குநறப்தறடப்தட்ட தரல்ர ரடில்னர 

பகநகபறன் பனம் லீ்ண்டும் ததரதுக்ககபச் 

தசன்நகடனரம் ன்ணதக அர் ற்பொக் 

தகரள்ரர 

 ன்தக அர் இச்சகதறல் அநறறப்தரர? 

(இ) (i) ரற்தடி தரல்ரக றற்தகண தசய்ல் 

றல்ரகர  றபொணத்றன் தரல்ர உற்தத்றறல் 

ரக்கத்க ற்தடுத்ரர; 

 (ii) ரற்தடி தரல்ரக  உற்தத்ற தசய் 

தசனறடப்தட்ட தத்தரகக வ்பவு; 

 (iii) சந்கப்தடுத்ப்தடுகறன்ந ரற்தடி தரல்ரவுக் 

குப் தறனரக ரனறக தரல்ரக உற்தத்ற 

தசய்கறன்நரதரது உர் உற்தத்றக் தகரள்பப 

றகணப் ததற்பொக்தகரள்ற்கரக டுக்கப்தடும் 

டடிக்கககள் ரக? 

 ன்தக அர் குநறப்தறடுரர? 

(ஈ) இன்ரநல், ன்? 

asked the Minster of Livestock and Rural Community 

Development:  

(a) Will he state - 

 (i) whether tenders were called by the Milco 

Company to sell an amount of more than 

450 tons of milk powder worth more than 

27 crores of rupees; 

 (ii) if so, the date on which it was done; and  

 (iii) the reasons for the decision to issue the 

aforesaid milk powder to an outside seller 

without being issued to the market? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) whether Hydrogen Peroxide can be used in 

the manufacture of milk powder according 

to the standards of the World Health 

Organisation; 

 (ii) whether Hydrogen Peroxide is mixed in the 

aforesaid stock of milk powder; 

 (iii) whether the quantity of Hydrogen Peroxide 

contained in it has been tested; 

 (iv) if so, that amount ; 

 (v) whether the aforesaid amount of Hydrogen 

Peroxide is suitable for human 

consumption; and 

 (vi) whether it is accepted that the aforesaid 

stock of milk powder may be sold among 

people in indirect ways? 

(c) Will he also state - 

 (i) whether the sale of the aforesaid stock of 

milk powder will not have an impact on the 

milk powder produce of the Milco 

Company; 

 (ii) the cost of production of the above-

mentioned quantity of milk powder; and 

 (iii) the steps taken to obtain a higher 

manufacturing capacity in the manufacture 

of additional milk powder instead of the 

aforesaid stock of milk powder which is 

being sold? 

(d) If not, why? 

 

ගු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භව හ 
(ரண்புறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
රු ථහනහඹතුමභනි, ඳශු ම්ඳත් වහ ග්රහීවඹ ්රජහ ං්වධන 

අභහතයතුමභහ ශුවශන් භහ එභ ්රලසනඹට පිිබතුමය ශදනහ.  

(අ)  (i)  ඔේ. 

 (ii)  2012 ශනොළම්ඵ්ව 14 

 (iii)  ිංඹඹට 29කින් ්වභහන්තලහරහ නිසඳහදනඹ ළඩි 
වීභ.  

(ආ)  (i)  ශනොවළ. 

 (ii)  නළත. 

 (iii)  අලයතහක් ශනොතිබුණි.  

 (iv)  ඳළන ශනොනඟී. 
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 (v)  ඳළන ශනොනඟී. 

 (vi)  ඳළන ශනොනඟී. 

(ඇ)  (i)  ඳළන ශනොනඟී. 

 (ii)  රුපිඹල් මිලිඹන 122කි.  

 (iii)  ්වභහන්තලහරහ නවීයණඹ කිරීභට පිඹය 
නිමින් ඳ" .  

(ඈ)  අදහශ ශනොශේ.  

 

ගු අතනෝභහ ගභතප භවත් වඹ 
(ரண்புறகு (றபைற) அரணரர கரக) 

(The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage) 

රු ථහනහඹතුමභනි, භශ  ඳශමුළනි අතුමරු ්රලසනඹ 

ශභශ යි. අශ්  රු ඇභතිතුමභහ කිේහ කිරි පිින ශතොඹට වයිඩ්රජන් 

ශඳශයොක්යිඩ් මිර ශරහ තිබුශේ නළවළ කිඹරහ.  

 
ගු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භව හ 
(ரண்புறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

රු භන්ත්රීතුමමිඹ,  ඔඵතුමමිඹ ්රලසනශ  (අ) (i) ශොටිංන් අහ  

තිශඵන්ශන්, "රුපිඹල් ශෝින 27ට ළඩි ිනනහභකින් යුත් කිරි 

පිින ශටොන් 450ට අධි ්රභහණඹක් විකිීමභ වහ මිල්ශෝ 

භහභ විිංන් ශටන්ඩ්ව ළුව රළබුශේද?" කිඹරහයි.  

 
ගු අතනෝභහ ගභතප භවත් වඹ 
(ரண்புறகு (றபைற) அரணரர கரக) 

(The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage) 

ඳත්තයශ යි තිබුශේ ශඩන්ඩ්ව එ.  
 

ගු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භව හ 
(ரண்புறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

ඔඵතුමමිඹ ශභභ ්රලසනශ  (ආ) (i) ශොටිංන් අහ  තිශඵනහ, 

"ශරෝ ශෞය ංවිධහන ්රමි" න්ට අුව කිරි පිින නිසඳහදනශ දී 

වයිඩ්රජන් ශඳශයොක්යිඩ් ශඹොදහ ත වළකිද?" කිඹරහ. එඹට අදහශ 

අපි ඔඵතුමමිඹට උත්තය දීරහ තිශඵනහ, "ශනොවළ" කිඹරහ. 
 

(ආ)  (ii)   ්රලසනශඹන් අවරහ තිබුශේ ඉවත කිරිපිින 
ශතොශ  වයිඩ්රජන් ශඳශයොක්යිඩ් මිර වී තිශබ්ද 
ඹන්නයි. පිිබතුමය "නළත". ශභොක්ද ඔඵතුමමිඹට 
දළන් තිශඵන ්රලසනඹ?  

 

ගු අතනෝභහ ගභතප භවත් වඹ 
(ரண்புறகு (றபைற) அரணரர கரக) 

(The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage) 

රු ඇභතිතුමභනි, භශ  ්රලසනඹ ශභඹයි. ඇත්තටභ භභ ශම් 

්රලසනඹ ජනහරි භහශ යි ශඹොමු ශශ . ශභොද ජනහරි භහශ  

තභයි ශම් ශටන්ඩ්ව එ ළරහ තිබුශේ. ළවීභට ශව තුම 

ලශඹන් තිබුශේ ශභභ කිරිපිිනරට වයිඩ්රජන් ශඳශයොක්යිඩ් මිර 

ශච්ච නිහ භුවය ඳරිශබෝජනඹට රැදුරැ නළවළ, ඒ නිහ තභයි 

ශම් ශටන්ඩ්ව යරහ ත් ආවහයරට පිට ට විකුණන්ශන් 

කිඹරහ.  

 

ගු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භව හ 
(ரண்புறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

රු භන්ත්රීතුමමිඹනි, අභහතයහංලශඹන් එළනි පිිබළීමභක් 

යරහ නළවළ. ඔඵතුමමිඹ රුණහයරහ උඳශ්ධල හය බහට 

ඇවිල්රහ ශම් පිිබඵ හච්ඡහ යන්න. 

ගු සුජී තේනසිචව භව හ 
(ரண்புறகு சுஜல ரசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ශභතළනදී උත්තයඹක් ශදන්න, ඇභතිතුමභහ. 
 

ගු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භව හ 
(ரண்புறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

අපි ඒ පිිබන්ශන් නළවළ. අභහතයහංලඹ පිිබඅයශන නළවළ, 
ඔඵතුමමිඹ කිඹන හයණඹ. 

 

ගු අතනෝභහ ගභතප භවත් වඹ 
(ரண்புறகு (றபைற) அரணரர கரக) 

(The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage) 

රු ඇභතිතුමභනි, මිල්ශෝ භහශභන් තභයි ශටන්ඩ්ව එ 

දහරහ තිබුශේ. 
 

ගු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භව හ 
(ரண்புறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

ඔේ, ඒ වරි. මිල්ශෝ භහභ ශටන්ඩ්ව එ දහන්න ඇති. 
නමුත් ඔඵතුමමිඹ කිඹන සථහයඹ අභහතයහංලඹ උත්තය රඵහ දීශම්දී 
පිිබඅයශන නළවළ. අභහතයහංලඹ ්රහල යන රද සථහයඹ තභයි 
භට කිඹන්න තිශඵන්ශන්.  

 

කථහනහඹකුරභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
ශවොයි. ඊ ශඟ අතුමරු ්රලසනඹ අවන්න. 
 

ගු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භව හ 
(ரண்புறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

රු භන්ත්රීතුමමිඹ ඒ ළකුදියි කිඹරහ කිඹනහ නම් ඒට ත 
යුතුම ක්රිඹහ භහ්ව ශනභ තිශඹනහ. 

 

ගු අතනෝභහ ගභතප භවත් වඹ 
(ரண்புறகு (றபைற) அரணரர கரக) 

(The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage) 

රු ඇභතිතුමභනි, භභ දන්නහ ඔඵතුමභහශ  අභහතයහංලඹ 
ශනොන නිහ ඔඵතුමභහට ශම් ්රලසනඹට උත්තය ශදන්න අභහරුයි 
කිඹරහ. ශම් කිරිපිින ශතොශ  වයිඩ්රජන් ශඳශයොක්යිඩ් තිබුණු 
නිහ තභයි ශම් කිරිපිින ශටන්ඩ්ව යරහ තිශඵන්ශන්. ශම්හ 
එිබඹට දළම්භහ හශ භ DCD හිත කිරිපිිනරටත් ශභොද වුශේ 
කිඹරහ අවන්න ළභළතියි.  

 

ගු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භව හ 
(ரண்புறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

එශවභ නම් ඔඵතුමමිඹ ඳශු ම්ඳත් වහ ග්රහමිඹ ්රජහ ං්වධන 
අභහතයතුමභහ ඉන්න අසථහ ශම් නළත අවන්න. රු 
ථහනහඹතුමභනි, ශභතුමමිඹට උඳශ්ධල හය බහට එන්න 
කිඹන්න. නළත්නම් අපි ශනත් දිනඹක් ල් ඉල්රන්නම්. 
එතශොට ඔඵතුමමිඹට ඳශු ම්ඳත් වහ ග්රහමිඹ ්රජහ ං්වධන 
අභහතයතුමභහශන් අවන්න පුළුන්. 

 

කථහනහඹකුරභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
ශවොයි. ඇභතිතුමභහ ඉන්න ශරහ අවන්න ලු.  
 

ගු අනුය දිහනහඹක භව හ 
(ரண்புறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු ථහනහඹතුමභනි, භභ තුමන්ළනි අතුමරු ්රලසනඹ අවනහ. 
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ඳහ්වලිශම්න්තුම 

කථහනහඹකුරභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
තුමන්ළනි අතුමරු ්රලසනඹ රු අුවය දිහනහඹ භවතහ අවනහ. 
 

ගු අනුය දිහනහඹක භව හ 
(ரண்புறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු ථහනහඹතුමභනි, මිල්ශෝ ආඹතනඹ වයිරන්ඩ් ශල්ඵල් 

එ ඹටශත් ග්රෆම් 400 ව කිශරෝග්රෆම් එශක් ඳළට් හිත ිංල්රය 

කිරිපිින ශශශ ශඳොශට නිකුත් යනහ. එළනි කිරිපිිනර 

හිඟඹකුත් තිශඵනහ. එශ  හිඟඹක් තිබිඹදී ශම් ශභට්රික්ශටොන් 

450ට ආන්න කිරිපිින ශතොඹ ශතො ලශඹන් විකුණන්න 

" යණඹ ශශ  ඇයි?  ශතො ලශඹන් විකුණන්න " යණඹ ශශ   

ඳරිශබෝජනඹට ුවරැදුරැ ද්රය ඒහශ  අඩංගු වීභ ශව තුමශොටශන 

තභයි. එශවභ නළත්නම් වයිරන්ඩ් ශල්ඵල් එ ඹටශත් ඳළට් 

යරහ විකුණනහ ශන්. ඇයි එශවභ ඳළට් යරහ විකුණුශේ 

නළත්ශත්? 
 

ගු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භව හ 
(ரண்புறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

රු ථහනහඹතුමභනි, ශම් මුල් ්රලසනශ දී අවරහ තිබුණහ 

නම් භට ඒ අලය ශතොයතුමරු අභහතයහංලශඹන් රඵහ ශන උත්තය 

ශදන්න තිබුණහ. ඒ ්රලසනඹ ශම් අසථහශේදී අවපු නිහ භට ඒ 

පිිබඵ උත්තය ශදන්න ඵළවළ. [ඵහධහ කිරීභක්  ඒ නිහ භහ ඉල්රහ 

ිංිනනහ, රුණහය උඳශ්ධල හය බහට ඇවිල්රහ ශම් 

පිිබඵ හච්ඡහ යන්න කිඹරහ. භහ අදහශ අභහතයතුමභහට 

උඳශදස ශදන්නම් රු අශනෝභහ භශ  භන්ත්රීතුමමිඹටත්, රු 

අුවය දිහනහඹ භන්ත්රීතුමභහටත් උඳශ්ධල හය බහශේදී ශම් 

පිිබඵ ප්වණ, විසතයහත්භ හ්වතහක් රඵහ ශදන්න කිඹරහ. 
 

කථහනහඹකුරභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
එඹට අදහශ ්රලසනඹක් නළත ඇභතිතුමභහ ශත ශඹොමු 

යන්න. 
 

 

තව්රැස ගඟ ළසි ජරඹ අඳවන වහ ඳරියඹ 

ළඩිදියුණු ිරීමතපත යහඳිතිඹ :  ඉඩපත ඳයහ ගළනීභ 
ரதஸ் கங்கக க லர் டிகரனகப்பு ற்பொம்  

சுற்நரடல் ரம்தரட்டுக் கபைத்றட்டம் : கரறச் 

சுவீகரறப்பு 
WERES GANGA RAIN WATER DRAINAGE AND ENVIRONMENT 

DEVELOPMENT PROJECT:  LAND AQUISITION 
3596/’13 

9. ගු තජෝන් අභයුරචග භව හ (ගු ගහ වණී ජඹවික්රභ 

තඳතර්යහ භව හ තනු ) 
 (ரண்புறகு ரஜரன் அதுங்க - ரண்புறகு கரறணற 

ஜறக் ததரர சரர்தரக) 

 (The Hon.  John Amaratunga on behalf of the Hon. Gamini 

Jayawickrama Perera) 

 ඉඩම් වහ ඉඩම් ං්වධන අභහතයතුමභහශන් ඇූ  ්රලසනඹ - 

(2) :  

(අ) (i) ශේකුස ඟ ළිං ජරඹ අඳවන වහ ඳරියඹ 
ළඩිදියුණු කිරීශම් යහඳිතිඹ වහ ළසඵෆ 
ඳ රශ්ධලශඹන් ඳයහ ුව රඵන ඉඩම්ර 
හිමිරුන්ශ  නහභ ශල්නඹක් ඉදිරිඳත් 
යන්ශන්ද;  

 (ii) එභ පු්ධරඹන්ශන් ඳයහ ළීමභට ටයුතුම 
යන ඉඩම් ්රභහණඹ ශොඳභණද;  

 (iii) එභ ඉඩම්ර හ ය ඇති ිෂි ශබෝඹන් 
ම්ඵන්ධ ුව රඵන පිඹය ශ්වද;  

 ඹන්න එතුමභහ වන් යන්ශනහිද? 

(ආ) ශනොඑශ  නම්,  ඒ භන්ද? 

 
கரற, கரற அதறறபைத்ற அகச்சகக் ரகட்ட றணர: 

(அ) (i) ரதஸ் கங்கக க லர் டிகரனகப்பு 

ற்பொம் சுற்நரடல் ரம்தரட்டுக் கபைத்றட்டத் 

றற்கரக தகஸ்ரத தறரசத்றபௌபைந்து சுவீகரறக் 

கப்தடுகறன்ந கரறகபறன் உரறகரபர்கபது 

ததர்ப் தட்டிதனரன்கந சர்ப்தறப்தரர 

ன்தகபெம்; 

 (ii) ரற்தடி தர்கபறடறபைந்து சுவீகரறப்தற்கு 

டடிக்கக டுக்கப்தடுகறன்ந கரறகபறன் 

தப்தபவு வ்பதன்தகபெம்; 

 (iii) ரற்தடி கரறகபறல் தறரறடப்தட்டுள்ப 

ரபரண்கப் தறர்கள் சம்தந்ரக ரற் 

தகரள்பப்தடும் டடிக்கககள் ரக 

தன்தகபெம் 

 அர் குநறப்தறடுரர? 

(ஆ) இன்ரநல், ன்? 

 

asked the Minister of Lands and Land Development:  

(a) Will he state - 

 (i) whether a list of names of the owners of 

lands which are acquired from the Kesbewa 

area for the Weres Ganga Rain Water 

Drainage and Environment Development 

Project will be presented; 

 (ii) the extent of lands which is expected to be 

acquired from the aforesaid persons; and 

 (iii) the action that will be taken in relation to 

the agricultural crops which have been 

cultivated in the aforesaid lands? 

(b) If not, why? 
 

ගු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භව හ 
(ரண்புறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

රු ථහනහඹතුමභනි, ඉඩම් වහ ඉඩම් ං්වධන අභහතයතුමභහ 

ශුවශන් භහ එභ ්රලසනඹට පිිබතුමය බහග * යනහ. 

 

* බහතපතඹ භ   ඵන රද ිළිතුරය: 

   சதரபீடத்றல் கக்கப்தட்ட றகட : 

   Answer tabled: 
 

(අ) (i) ඔේ. ඇමුණුභ 01* ලශඹන් ඉදිරිඳත් යමි. 

 (ii) දළනට ළසඵෆ ්රශ්ධලශඹන් අත්ය න්නහ ඉඩම්රට 

අදහශ ලිලි පිඹුය ළසීභට ටයුතුම යන ඵළවින් අත්ය 
න්නහ මුළු ඉඩම් ්රභහණඹ නිළයදි ශභභ අසථහශේදී 
වන් ශ ශනොවළ. 
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 (iii) 2008 ශ්වදී ඉඩම් අත්ය ළීමශම් ඳනතට වඳුන්හ දුන් 

න ශයගුරහිං ඹටශත් ව ශේකුස ඟ ළිං ජර අඳවන වහ 
ඳරියඹ ළඩිදියුණු කිරීශම් යහඳිතිශ  ඉඩම් අත්ය ළීමභ 
ශව තුමශන් ඵරඳෆභට රක්න පු්ධරඹන් වහ දීභනහ 
ශඹෝජනහලිඹ භළශඹන් ව අං අභඳ/13/0781/503/065 ව 
2013.07.08 දිනළති අභහතය භේඩර " යණඹ ඳරිදි ්රතිරහබ 
ශවීභට ටයුතුම යුව රළශබ්. වන ශඹෝජනහලිඹ 
ඇමුණුභ 02* ලශඹන් ඉදිරිඳත් යමි.  

(ආ) අදහශ ශනොශේ. 
 

කථහනහඹකුරභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
්රලසන අං 11 - 3656/'13 - (2), රු න්ත අලුවිවහශ්ව 

භවතහ. 

 

ගු තජෝන් අභයුරචග භව හ 
(ரண்புறகு ரஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
රු ථහනහඹතුමභනි, රු න්ත අලුවිවහශ්ව භවතහ 

ශුවශන් භහ එභ ්රලසනඹ අවනහ. 

 

ගු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භව හ 
(ரண்புறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

රු ථහනහඹතුමභනි, භහජ ශ හ අභහතයතුමභහ ශුවශන් 

භහ එභ ්රලසනඹට පිිබතුමය දීභ වහ තිඹක් ල් ඉල්රහ ිංිනනහ. 

 
ප්රලසනඹ භුර දිනකදී ඉදිරිඳත් ිරීමභ  නිතඹෝග කයන රදී. 
றணரக ற்தநரபை றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
 
 

  ජර වහ නීඳහයක්ක යහඳිතිඹ : ඹහඳනඹ 

අර්ධද්වීඳඹ 
லர் ங்கல் ற்பொம் துப்புரற்தரட்டுக் 

கபைத்றட்டம் : ரழ். குடரரடு 
WATER AND SANITATION PROJECT: JAFFNA PENINSULA 

 

3772/’13 
 

13. ගු අල්වහජ් ඒ.එච්.එපත. අසර් භව හ (ගු විජි  
තරුතගොඩ භව හ තනු ) 

 (ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர் - ரண்புறகு 

றஜற ரதபைதகரட சரர்தரக) 

 (The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer on behalf of the Hon. 

Vijitha Berugoda) 

ජර ම්ඳහදන වහ ජරහඳවන අභහතයතුමභහශන් ඇූ  ්රලසනඹ -  

(2) : 

(අ) (i) ඹහඳනඹ අ්වධ්ධවීඳඹ තුමශ දළනට ක්රිඹහත්භ ශමින් 
ඳතින ජර වහ ීමඳහයක් යහඳිතිශ  අයමුණ 
කුභක්ද;  

 (ii) එභ  යහඳිතිශ  ළඩ අන් කිරීභට, 
ඵරහශඳොශයොත්තුම න හර හුව ශ්වද; 

 (iii) එභ යහඳිතිඹ ඹටශත් ්රතිරහබ රඵන 
ඳහරිශබෝගිඹන් ංයහ ශොඳභණද; 

 (iv) එභ යහඳිතිඹ වහ ඇසතශම්න්තුම යන රද 
විඹදභ ශොඳභණද;  

 (v) ශම් න විට එභ යහඳිතිඹ ශුවශන් ළඹ ය 
ඇති  මුදර ශොඳභණද; 

 (vi) එභ විඹදභ දයුව රඵන ආඹතන ශ්වද;  

 ඹන්න එතුමභහ වන් යන්ශනහිද?         

(ආ) ශනොඑශ  නම්,  ඒ භන්ද? 

 

லர் ங்கல், டிகரனகப்பு அகச்சகக் ரகட்ட றணர: 

(அ) (i) ரழ்ப்தரக் குடரரட்டில் ற்ரதரது கட 

பகநப்தடுத்ப்தட்டுள்ப லர் ங்கல் ற்பொம் 

துப்புரற்தரட்டுக் கபைத்றட்டத்றன் ரரக்கம் 

ரதன்தகபெம்; 

 (ii) ரற்தடி கபைத்றட்டத்றன் ரகனககப றகநவு 

தசய் றர்தரர்க்கும் கரனப்தகுற ரதன்த 

கபெம்; 

 (iii) ரற்தடி கபைத்றட்டத்றன்கலழ் ன்ககடபெம் 

தகர்ரரரறன் ண்றக்கக ரதன்தகபெம்; 

 (iv) ரற்தடி கபைத்றட்டத்றற்கரக றப்பீடு தசய்ப் 

தட்டுள்ப தசனறணம் ரதன்தகபெம்; 

 (v) இன்நபறல் ரற்தடி கபைத்றட்டத்றற்தகண தசன 

றட்டுள்ப தத்தரகக ரதன்த கபெம்; 

 (vi) குநறத் தசனவுககப ற்கறன்ந றபொணம் 

ரதன்தகபெம் 

 அர் குநறப்தறடுரர? 

(ஆ) இன்ரநல், ன்? 

 

asked the Minister of Water Supply and Drainage:  

(a) Will he state - 

 (i) the objective of the water and sanitation 

project that is being operated within the 

Jaffna Peninsula; 

 (ii) the time within which the aforesaid project is 

expected to be completed; 

 (iii) the number of consumers that receive the 

benefits under the aforesaid project; 

 (iv) the estimated expenditure for that project; 

 (v) the amount of money spent for the aforesaid 

project by now; and 

 (vi) the institutions by which the aforesaid 

expenditure is borne? 

(b) If not, why? 

 

ගු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භව හ 
(ரண்புறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

රු ථහනහඹතුමභනි, ජර ම්ඳහදන වහ ජරහඳවන 
අභහතයතුමභහ ශුවශන් භහ එභ ්රලසනඹට පිිබතුමය බහග * 
යනහ. 

 

* බහතපතඹ භ   ඵන රද ිළිතුරය: 

   சதரபீடத்றல் கக்கப்தட்ட றகட : 

   Answer tabled: 
 

(අ) (i) ඹහඳනඹ දිසත්රිශ  යිට්ස, ශේරහනයි, නල්ල්ව, 
ශයයින්ව, ඹහඳනඹ, චහච්ශච්රි, න්ඩ්ලිඳහයි, ශෝඳහයි 
වහ චන්හනයි ඹන ්රහශ්ධය ඹ ශල්ම් ශොට්ඨහ වහ 
කිලිශනොච්චි දිසත්රික්ශ  ඳරහලි, පනරි ්රහශ්ධය ඹ ශල්ම් 
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————————— 
*  පුස කහරතේ  ඵහ ඇ . 
*  தணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 



ඳහ්වලිශම්න්තුම 

ශොට්ඨහර ජීත්න ජනතහශ  ඳහීමඹ ජර ඳවරැම් 
වහ ීමඳහයක් ඳවරැම් ළඩිදියුණු කිරීභ ශභභ 
යහඳිතිශ  අයමුණ ශේ. 

 (ii) ශභභ යහඳිතිශ  ළඩ ටයුතුම 2015 ශ්ව අන් කිරීභට 

නිඹමිත ඇත. 

 (iii) දළනට ශභභ ්රශ්ධලශ  ජර ම්ඳහදන ක්රභ භඟින් 26,550 

ජනවනඹක් වහ නර ජර ඳවරැම් රඵහ දී ඇති අතය, 
එඹ 300,000 (1130%) දක්හ ළඩි කිරීභ ශභභ යහඳිතිඹ 
භඟින් ිංදු කිරීභට නිඹමිතඹ. තද, 80,000 ජනතහශ  
ීමඳහයක් ඳවරැම් රඵහ දීභ වහ ඉයණභඩු ජරහලඹ 
ළඩිදියුණු කිරීභ නිහ 55,000 ජනතහශ  හරිභහ්ව 
ඳවරැම් ළඩිදියුණු කිරීභද, ශභභ යහඳිතිඹ භඟින් ිංදු 
ශශයුව ඇත. 

 (iv) යහඳිතිඹ වහ ඇසතශම්න්තුමත විඹදභ රුපිඹල් මිලිඹන 
18,000ක් ඳභණ ශේ. 

 (v) 2013.06.30 දින න විට යහඳිතිඹ ශුවශන් රුපිඹල් 

මිලිඹන 373 මුදරක් ළඹ ය ඇත. 

 (vi) ආිංඹහුව ං්වධන ඵළංකු ව ්රංල ං්වධන නිශඹෝජිත 
හ්වඹහංලඹ. 

(ආ) ඳළන ශනොනඟී. 
 

කථහනහඹකුරභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
අභහතයහංල නිශේදන. රු හමිීම විජිත් විජඹමුණි ද ශොයිහ 

අභහතයතුමභහ. 

 

"දියින" "අද" ව "රිවිය" පුත් ඳත් 

හර් හ : නජීවී පතඳත් චයක්ණ 

අභහ යුරභහතප ප්රකහලඹ 
'றறண', 'அ' ற்பொம் 'நறற' தத்றரறகக 

அநறக்கககள் : ணசலரசறகள் பப் 

ரதணுகக அகச்சரறணது கூற்பொ 

"DIVAINA","ADA" AND "RIVIRA" NEWS REPORTS: 

STATEMENT BY MINISTER OF WILDLIFE 

RESOURCES CONSERVATION 

 
ගු  ගහ වණී විජිත්  විජඹුදණි ද තොයිහ භව හ (නජීවී 

පතඳත් චයක්ණ  අභහ යුරභහ) 
(ரண்புறகு கரறணற றஜறத் றஜபணற   தசரய்சர - 

ணசலரசறகள் பப் ரதணுகக அகச்சர்) 

(The Hon. Gamini Wijith  Wijayamuni  De Zoysa - Minister 

of Wildlife Resources Conservation) 

රු ථහනහඹතුමභනි, 2013.10.20 ඉරිදහ "දියින" පුත් 
ඳශතත්, 2013.10.21 "අද" පුත් ඳශතත්, ඒ හශ භ 2013.10.18 
"රිවිය" පුත් ඳශතත් උඩර ශනෝදයහනශ  ඇති භේආය 
ජරහලශ  භරැන් භළරීභ වහ ඵරඳ් රඵහ දීභ පිිබඵ ඳශ ව 
හ්වතහ ම්ඵන්ධශඹන් භභ ශභභ ්රහලඹ යන්නට 
ඵරහශඳොශයොත්තුම ශනහ. එභ ඵරඳ් රඵහ දීශම් 
ීමතයුවකරබහඹ ව එභ ්රතිඳත්තිභඹ " යණඹ ළීමභට ශව තුම ව 
රුණු ලිලි ලශඹන් ශභශ  ඳළවළදිලි ය දීභට ළභළත්ශතමි. 

ශඵොශවෝ භහධයඹන්හි වන් ය තිබුශේ භේආය ජරහලඹ ඉදි 
යන විට එහි භරැන් භළරීභට අය රඵහ ශනොශදන ඵට නජීවී 
ංයක්ණ ශදඳහ්වතශම්න්තුම වහ හරිභහ්ව ශදඳහ්වතශම්න්තුම 

ගිවිරැභට එශම ඇති ඵඹ. ශභඹ ම්ප්වණශඹන්භ හදය 
රුණක් න අතය, නජීවී ංයක්ණ ශදඳහ්වතශම්න්තුමත්, 
හරිභහ්ව ශදඳහ්වතශම්න්තුමත් අතය ඇති ය ත් අශඵෝධතහ 
ගිවිරැශම් පිටඳතක් රු භන්ත්රීතුමභන්රහශ  ්රශඹෝජනඹ වහ 

පුසතහරශ  තළබීභට ඇමුණුම් අං 01 ලශඹන් බහග * 
යමි. 

එශ භ ශභභ භහධය හ්වතහර ඳශ ව රුණු අුව තදුයටත් 

නජීවී ංයක්ණ ශදඳහ්වතශම්න්තුමට ශචෝදනහ ය තිබුශේ 

භරැන් භළරීභට ඵරඳ් රඵහ දීභ තුමිබන් ධීයඹන්, ළුවම්රුන් 

ඇතුමළු විවිධ පු්ධරඹන්ටත්, හවනරටත් උඩර 

ශනෝදයහනඹ තුමශට ඇතුමළු වීභට අහල ළරසීභ තුමිබන් විවිධ 

ීමති විශයෝධි ක්රිඹහරට ඉඩඩ ළරශන ඵඹ. 

ශම් ම්ඵන්ධශඹන් අධහයණඹ ශ යුත්ශත් නජීවී 

ංයක්ණ ශදඳහ්වතශම්න්තුම භඟින් ීවට ශඳයද න උදයහන තුමශ 

කුඳී ිංිනමින් භරැන් ඇල්ලීශම් හ්වඹඹ වහ ීමතිභඹ අහල 

ශඵොශවෝ අසථහර රහ ඇති අතය, එහිදී නජීවී ංයක්ණ 

ශදඳහ්වතශම්න්තුමශේ ිජු අධීක්ණඹ වහ නිඹහභනඹ ඹටශත් දළඩි 

ීමති-රීති වහ ශොන්ශ්ධිංරට ඹටත් නත් වහ ික්රතහ 

ආඥහඳනශත් ්රතිඳහදනඹන්ට ඳටවළනි ශනොන අයුරින් එළනි 

ටයුතුම වහ අය රඵහ දී ඇති ඵඹ. 

රු ථහනහඹතුමභනි, උදහවයණඹක් ශර ඳටනංර ධීය 

යහඹ ආශ්රිත ඹහර ජහති ශනෝදයහනඹ තුමශ ධීයයින්ට ව එභ 

ධීයයින්ශ  ඳවුල්ර හභහජිඹන්ට ඳහ තහහලි ඳළල්ඳත් 

නිහ ඉදිකිරීභට ඉඩ ශදමින් භහ 06 හරඹක් ඹහර ජහති 

ශනෝදයහනඹ තුමශ ඔවුන්ට කුඳී ිංටීභට අය රඵහ ශදමින් ධීය 

ටයුතුමර නියත වීභට නජීවී ම්ඳත් ංයක්ණ අභහතයහංලඹ 

අද ද ඵරඳ් රඵහ ශදන ඵයි. 

එළනි ඵරඳ් රඵහ දීශම් ක්රභශේදඹක් තුමශ ශනෝදයහනඹ 

අට ශශන ග්රහීවඹ ජනතහශ  ආ්වක  වහ භහජ භට්ටම් ඉවශ 

ඹන අතය, ශනෝදයහනඹ තුමිබන් ඔවුන්ට එක් අතකින් ිජු 

ආ්වක  ්රතිරහබ රළශඵන අතය, අශනක් අතින් උදයහන 

බහයරුන් රහ විවිධ ළඩටවන් භඟින් ඔවුන් ිජු 

ංයක්ණ ක්රිඹහදහභඹට දහඹ ය ළීමභ ද නජීවී ංයක්ණශ  

අයමුණු ඩහත් ඹථහ්වථහදී කිරීභක් න ඵළවිනි. 

ශභහිදී තදුයටත් අධහයණඹ ශ යුත්ශත් උඩර 

ශනෝදයහනඹ ආශ්රිත උඩර ජරහලශ  ශනෝදයහනඹ තුමිබන් ව 

පිවිරැභක් භඟින් භරැන් භළරීභ වහ ශම් න විටත් නජීවී 

ංයක්ණ ශදඳහ්වතශම්න්තුම භඟින් අය රඵහ දී ඇති ඵයි. 

එශ භ භේආය ජරහලශ  ද දී්වක හරඹක් තිසශ  ීමති 

විශයෝධී ශනර වහ තණභල්විර ළනි අතිදුසය ්රහශ්ධය ඹ 

ශල්ම් ශොට්ඨහර ශශන ජනතහ ධීය ටයුතුමර නියත 

ව අතය,  ශඵොශවෝ අසථහරදී එභ ධීය ජනතහශන් ීමති 

ක්රිඹහත්භ යන නිරධහරින් විිංන් අඹථහ ශර මුදල් රඵහශන 

ධීය ටයුතුමර නියත වීභට ඉඩ  රඵහ ශදන ඵට ශඵොශවෝ 

ශචෝදනහ තිබුණි. 

එශ භ ශභභ ඵරඳ් ක්රභශේදඹ ක්රිඹහත්භ කිරීශම්දී කිිංදු 

පිටසතය පු්ධරශඹකුට ශනෝදයහනඹ තුමශට ්රශේල වීභට 

ඉඩඩක් ශනොරළශඵන ශර වහ නත් වහ ික්රතහ 

ආඥහඳනශත් ්රතිඳහදනඹන් ඩ ශනොන අයුරින් අදහශ හ්වඹඹන් 

ිංදු න ඵට අලය ිංඹලු ීමතිභඹ වහ ්රහ ශඹෝගි ්රතිඳහදන ශම් 
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[රු නිභල් ිංරිඳහර ද ිංල්හ භවතහ  

————————— 
*  පුස කහරතේ  ඵහ ඇ . 
*  தணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 
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න විටත් අඳ අභහතයහංලඹ භඟින් ශඹොදහ ඇත. නජීවී ංයක්ණ 

ශදඳහ්වතශම්න්තුමශේ උඩර ජහති ශනෝදයහනශ  භේආය 

ජරහලශ  ධීය ටයුතුමර නිඹළශශන ධීයයින් විිංන් පිිබඳළදිඹ 

යුතුම ශොන්ශ්ධිං භහරහශේ පිටඳතක්ද ශම් භඟ රු 

භන්ත්රීතුමභන්රහශ  ්රශඹෝජනඹ වහ ඇමුණුම් අං  02 ලශඹන් 

බහග * යමි. 

එශ භ තදුයටත් භහධයඹන්හි හ්වතහ ය තිබුශේ භේආය 

ජරහලශ  ධීය ්වභහන්තඹ යහ් ත වීශභන් ඒ ආශ්රිත ශශන 

ආයක්ෂිත භත්ය විශල ඹන්ට අහිතය ශර ඵරඳෆභක් ඇති විඹ 

වළකි ඵයි. ශභහිදී අධහයණඹ ශ යුත්ශත් නත් වහ 

ික්රතහ ආඥහඳනශත් 06 න උඳශල්නශ  වන් ආයක්ෂිත 

භත්යයින් කිිං ශරකින් ශවෝ ඇල්ලීභ ිංදු ශනොශ යුතුම ඵට 

න ශොන්ශ්ධිංඹට ඹටත් ශභභ ධීය ඵරඳ් නිකුත් කිරීභට 

ූ දහනම් ය ඇති ඵඹ. 

උඩර ශනෝදයහනඹ තුමශ ආක්රභණි ලහ න රළන්ටහනහ 

ආදී ලහ ඉත් කිරීභ ිංදු න අතය, එභඟින් ිංදු න්ශන් අදහශ 

ඳරිය ඳ්ධධතිඹ නළතත් ්රිති තත්ත්ඹට ඳත් වීභයි. 

භේආය ජරහලඹද උඩර ජහති ශනෝදයහනඹ තුමශ 

සහබහවි පිහිින ජරහලඹක් ශනොන අතය එඹ ඳරැ ශර 

මිනිහ විිංන් -ථහනහඹතුමභහ විිංන් විඹ යුතුමයි- නි්වභහණඹ යන 

රද ජරහලඹකි. ශභභ ජරහලඹ තුමශ දළනටභත් තිරහපිඹහ, ගුයහමිඹහ 

ළනි ආක්රභණි භත්ය විශල  ඉතහ දළඩි ශර ශඵෝ වී ඇති අතය 

ශභභ ඵරඳ් භඟින් අය රඵහ ශදුව රඵන්ශන් එභ ආක්රභණි 

භත්ය විශල  ඉත් කිරීභ වහ ඳභණි. එළන්නක් භඟින් 

උඩර ජහති ශනෝදයහනඹට ශවෝ එහි ඳරිය ඳ්ධධතිඹට 

වහනිඹක් ිංදු ශේ ඹළයි ඳළසීභ හුදු ඳදනම් වියහිත විශේචනඹක් 

ඳභණි. 

නීතිභඹ ඳදනභ: 

රු ථහනහඹතුමභනි, ජහති උදයහන භමිඹ මිනිස 

ක්රිඹහහයම් වහ නත් වහ ික්රතහ ආඥහඳනත භඟින් 

ඉඩ රඵහ ශදන අසථහ ශඵොශවොභඹක් ඇත.  විශල ශඹන්භ 

නත් වහ ික්රතහ ආයක් ආඥහඳනශත් 3 (a) න්තිඹ 

්රහය න උදයහනඹක් ශර ඹම් භමිඹක් ්රහලඹට ඳත් කිරීභට 

ශඳය එභ භමිශඹහි ඹම් පු්ධරඹකු විිංන් ීමතිශඹන් ශවෝ 

ම්්රදහඹන්ශන් ශවෝ බහවිතඹන්ශන් ශවෝ ශනොඑශ  නම් 

ඳහයම්ඳරි පුරු්ධදක් ශර භුක්ති විඳි ඹම් අයිතිහිංභට 

එභඟින් එනම් යක්ෂිතඹක් ශර අදහශ භමිඹ නම් කිරීශභන් ඳහ 

ඵහධහක් ිංදු ශනොන ඵට ශභභ න්තිශඹන් නිලසචිත දක්හ 

ඇත.  

එශ භ නත් වහ ික්රතහ ආයක් ආඥහඳනශත් 6 A 

(1) (a) න්තිශඹහි දක්හ ඇත්ශත් දළඩි සහබහවි යක්ෂිතඹක් - 

Strict Natural Reserves - වළශයන්නට ඕනෆභ යක්ෂිතඹ ශවෝ 

අබඹ භමිඹ නිලසචිත ඵරඳ් හසතුම ශවීභකින් අනතුමරු රඵහ 

න්නහ ඵරඳ්ඹක් භත භත්යයින් ඇල්ලීභ ිංදු ශ වළකි ඵයි. 

එශ භ 6 (4) උඳන්තිශ  විශල ශඹන්භ දක්හ තිශඵන්ශන් 

ඵරඹරත් නිරධහරිඹහට අදහශ භරැන් ඇල්ලීභ වහ න ඵරඳ් 

වහ න ඉල්ලීභ ්රශ්ධලශ  ජනතහශ  ඳරිශබෝජනඹ වහ න 

විට වහ එභ ළමිඹන් විිංන් හම්්රදහයි ශවෝ බහවිතශඹන් ශවෝ 

එළනි භත්යයින් අල්රහ ඇති විට හසතුම අඹ කිරීභකින් ශතොය 

ඵරඳ් නිකුත් ශ යුතුම ඵයි. 

ශභභ ීමතිභඹ ්රතිඳහදනඹන් අුව ඹමින් 2006 ශඳඵයහරි 

20න දින නිකුත් යන රද අං 1433/4 අති වි ශල  ළට් 

නිශේදනඹ භඟින් නත් වහ ික්රතහ ආයක් ආඥහඳනශත් 

6 (A) න්තිඹ ඹටශත් න භරැන් ඇල්ලීශම් නිශඹෝද වඳුන්හ දී 

ඇත.  එඹ ඇමුණුම් අං 03 ලශඹන්  බහග * යමි.  

එභ නිශඹෝ වයවහද දළඩි ශයගුරහිං වහ ශොන්ශ්ධිංරට 

ඹටත් දළඩි සහබහවි යක්ෂිතඹ වළශයන්නට (SNR) ජහති 

යක්ෂිතඹ ශවෝ අබඹ භමිඹ භරැන් භළරීභ වහ විධිභත් ීමතිභඹ 

්රතිඳහදන රහ ඇත. 

භේආය ජරහලශ  ධීයයින් වහ ඵරඳ් නිකුත් කිරීශම්දී 

නත් වහ ික්රතහ ආයක් අඥහඳනත ව 1433/4 අති 

විශල  ළට් නිශේදනඹ භඟින් ්රහලඹට ඳත් යන්නට ශඹදුණ 

කිිංදු නනති ්රතිඳහදනඹක් ඩ ශනොන අයුරින් නජීවී 

ම්ඳත් ංයක්ණ අභහතයහංලඹ විිංන් ටයුතුම ය ඇත. 

තියහය ශර න උදයහන ශභනහයණඹ උශදහ එක් 

අතකින් න ංයක්ණඹ උශදහ න ීමතිඹ දළඩි ක්රිඹහත්භ 

ශ යුතුම අතය එශ භ ශනෝදයහන අට ශශන ජනතහ ඍජු 

ංයක්ණඹට දහඹ ය ත යුතුමඹ.  

ශනෝදයහනඹ අට ශශන ජනතහ න ංයක්ණඹ වහ 

ඍජු දහඹ ය ත වළක්ශක්  න උදයහනඹ වයවහ ඔවුන් වටද 

ඍජු ්රතිරහබ රළශඵන ඹම් ක්රභශේදඹක් ළසීශභනි. 

ජහතයන්තයද ශඵොශවෝ යටල් තභ ශනෝදයහන ශභනහයණඹ 

කිරීශම්දී ශභභ ්රතිඳත්තිඹ හ්වථ ශඹොදහ ශන ඇත. 

උදහවයණඹක් ශර ඇශභරිහ එක්ත් ජනඳදඹ ශනෝදයහන 

ආශ්රිත එහි ංහර හ්වෂි රවුට් භරැන් ඇල්ලීභ වහ 

හ්වෂි ඵරඳ් නිකුත් යුව රළශබ්.  

එශ භ අප්රිහශේ තණබිම් ආශ්රිත ිංඹස ණනහක් ජීත් ව 

භහයි ශෝත්රියින් වට ශනෝදයහන තුමශ විවිධ ක්රිඹහහයම් ිංදු 

කිරීභට එභ යටර ීමති ම්ඳහදයින් ඉඩ රහ දී ඇත. ශම් 

ිංඹල්ශරන්භ  ඵරහශඳොශයොත්තුම න්ශන් න උදයහන අට 

ශශන ජනතහ වට න උදයහන තුමිබන් ආ්වක  ්රතිරහබඹක් 

රළශඵන තත්ත්ඹට ඳත් ශොට ඔවුන් ංයක්ණ ්වතය වහ 

ඍජු ශර දහඹ ය ළීමභයි. 

උඩර ශනෝදයහනඹ තුමශ න නිරධහරින් මුහුණ ශදන 

්රධහනතභ ළටලු න්ශන් අනය ංහ හ කිරීභ, තුමන් 

දඩඹම් කිරීභ, භළණික් ළරීභ, නිධන් වෆරීභ, න ංවහයඹ ිංදු කිරීභ 

ළනි ්රඵර හයණහයි. ශම් හයණහ වහ ්රශ්ධලශ  ඳතින 

භහජ ආ්වක  තත්ත්ඹන් විලහර ඵරඳෆභක් එල්ර යුව රඵන 

ඵ අඳ ළභ පිිබන්නහ හයණඹකි. උඩර ශනෝදයහනඹ ටහ 

ිංිනන ජනතහ වට ීමතයුවකර ක්රභශේදඹක් වයවහ භේආය 

ජරහලශ  ආක්රභණි භරැන් ඉත් ය ළීමභට ඉඩ රඵහ  දීශභන් 

එභ ජනතහශ  භහජ ආ්වක  තත්ත්ඹන් ඉවශ ඹහභ තුමිබන් 

ඉවත කී ීමතිවිශයෝධී ක්රිඹහහයම්ලින් එභ අට ම්හසීන් 

ඹම්තහක් දුයට ඉත් ුව ඇතළයි අඳ අභහතයහංලඹ 

ඵරහශඳොශයොත්තුම ශේ.  

ශඵොශවොභ සතුමතියි, රු ථහනහඹතුමභනි. [ඵහධහ කිරීභක්   
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————————— 
*  පුස කහරතේ  ඵහ ඇ . 
*  தணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 

————————— 
*  පුස කහරතේ  ඵහ ඇ . 
*  தணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 



ඳහ්වලිශම්න්තුම 

කථහනහඹකුරභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
්රලසන අවන්න ඵළවළ.  අුවය දිහනහඹ භන්ත්රීතුමභහ ශභොක් 

ශවෝ අවන්න උත්හව යන ඵයි ශඳශනන්ශන්.  
 

ගු අනුය දිහනහඹක භව හ 
(ரண்புறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 
රු ථහනහඹතුමභනි, ශඳොඩි ඳළවළදිලි ය ළීමභට අය 

ශදන්න.  

රු ඇභතිතුමභනි, ඔඵතුමභහශ  ්රහලශ දී කිේහ, තිරහපිඹහ 
ගුයහමිඹහ ළනි ආක්රභණි භරැන් ඇල්ලීභ වහ තභයි අය දී 
තිශඵන්ශන් කිඹහ. ජරහලඹ ිංිනන අශනක් භහළු අහුන්ශන් 
නළතුම ඒ භහළුන් ශද්වඹ විතයක් ඇල්ලීභ වහ විශල  
තහක්ණ ක්රභශේදඹක් තිශඵනහද කිඹහ  ඔඵතුමභහ ශන් දළන 
න්න ළභළතියි. ඒ භට ශත්ශයන්ශන් නළවළ.  

 

ගු  ගහ වණී විජිත් විජඹුදණි ද තොයිහ භව හ 
(ரண்புறகு கரறணற றஜறத் றஜபணற  தசரய்சர) 

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  De Zoysa) 
ඇත්ත ලශඹන් භහළු ඇල්ලීභ ම්ඵන්ධ ථහ ශ යුත්ශත් 

ධීය ඇභතිතුමභහයි. නමුත් භභ ඒ ම්ඵන්ධශඹන් කිඹන්නම්. 
දළල්ර එ එ ්රභහණශ  ඇහි තිශඵනහ. ඒ කිඹන්ශන් එ එ 
භහළුහශ  වළිනඹට දළශල් ඇහි ්රභහණ තිශඵනහ. ඒ ්රභහණඹ 
අුව ඔඵතුමභහ හශ  භහළුන් අල්රන ක්රභඹ ශනයි. අශනකුත් 
භහළුන් අල්රන ක්රභඹ ශනයි. එශවභ තිශඵනහ.  

 

ගු තජෝන් අභයුරචග භව හ 
(ரண்புறகு ரஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
ඊශ  ඳක් නහඹ කුසවීශම්දී බහනහඹතුමභහ ්රහලඹක් 

ශහ, ළිංශනෝ ූ දු පිිබඵ ළට් නිශේදන ශද ඉල්රහ අස ය 
න්නහ කිඹහ. නමුත් ළිංශනෝ ළට් ඳ්ඹට ංශලෝධන 
ශශනනහඹ කිඹහ ළිංශනෝ ඇභතිතුමභහ කිඹන ඵ අද "දියින" 
ඳත්තශ්ව  වන් නහ. 

 

කථහනහඹකුරභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
වුද ළිංශනෝ ඇභතිතුමභහ? එශවභ ශශනකුත් ිංිනනහද?  
 

ගු තජෝන් අභයුරචග භව හ 
(ரண்புறகு ரஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
ඇයි, වළභදහභ ථහ යන්ශන්. රු රක්සභන් ඹහඳහ 

අශබ්්වධන ඇභතිතුමභහ අද ඳත්තශ්වටත් ්රහලඹක් දීරහ තිබුණහ. 
රු ථහනහඹතුමභනි, ්රලසනඹ ශම්යි. බහනහඹතුමභහ ශම් 
විධිඹට කිේහට ඳසශ  දළන් කිඹනහ, ංශලෝධනඹ යරහ ඒ 
ශශනනහ කිඹරහ. 

 

කථහනහඹකුරභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
ඒ අපි ඒ ශරහට ඵරහ මු. 
 

ගු තජෝන් අභයුරචග භව හ 
(ரண்புறகு ரஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
අඹ ළඹ හර සීභහ තුමශදී ඒ වහ ශේරහ ශදන්න අඳට 

පුළුන්භක් නළවළ. ඒයි අපි ශභතළනදී අධහනඹ ශඹොමු 
යන්ශන්. රු බහනහඹතුමභහශ  අධහනඹට ශභඹ ශඹොමු ය 
න්නඹ කිඹරහ භභ ඉල්රහ ිංිනනහ. 

කථහනහඹකුරභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
ශවොයි, ශඵොශවොභ සතුමතියි. 

 

 

 

ඳහර්ලිතපතන්ුරතව් රැසවීපත 
தரரபௐன்ந அர்வு 

SITTINGS OF THE PARLIAMENT 
 
ගු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භව හ 
(ரண்புறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

රු ථහනහඹතුමභනි, භහ ඳවත වන් ශඹෝජනහ ඉදිරිඳත් 

යනහ: 

"සථහය නිශඹෝ අං 7 හි විධිවිධහනර ව 2010.07.09 ළනි දින 

ඳහ්වලිශම්න්තුම විිංන් ම්භත යන රද ශඹෝජනහශේ කුභක් වන් 

තිබුණ ද, අද දින කුසවීම් ඳළළත්ශන හර ශේරහ අ. බහ. 1.00 ිංට අ. 

බහ. 8.00 දක්හ විඹ යුතුම ඹ. අ. බහ. 7.00ට සථහය නිශඹෝ අං 7(5) 

ක්රිඹහත්භ විඹ යුතුම ඹ." 

 
ප්රලසනඹ විභන රදින්  බහ පතභ  විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்பொக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

 

තඳෞද්ගලික භන්ත්රීන්තප ඳනත් තකම්පතඳත් 
ணற உபொப்தறணர் சட்டபனங்கள் 

PRIVATE MEMBERS' BILLS 

 
 

යහජය තේක චර්ධන ඳදනභ (චසථහග  

ිරීමතපත) ඳනත් තකම්පතඳ  
அச ஊறர் அதறறபைத்ற ன்நம் (கூட்டிகத்ல்) 

சட்டபனம் 
STATE EMPLOYEES DEVELOPMENT FOUNDATION 

(INCORPORATION) BILL 
 

ගු තනයන්ජන් වික්රභසිචව භව හ 
(ரண்புறகு தன்ஜன் றக்கறசறங்க)  

(The Hon. Neranjan Wickramasinghe) 

රු ථහනහඹතුමභනි, භහ ඳවත වන් ශඹෝජනහ ඉදිරිඳත් 

යනහ: 

"යහජය ශ  ං්වධන ඳදනභ ංසථහත කිරීභ වහ ව ඳනත් 

ශුවම්ඳත ඉදිරිඳත් කිරීභට අය දිඹ යුතුම ඹ." 

 

ගු විදුය වික්රභනහඹක භව හ 
(ரண்புறகு றதுந றக்கறரக்க) 

(The  Hon. Vidura Wickramanayaka) 

 
විසින් සථිය කයන රදී. 
ஆரரறத்ரர். 

Seconded. 
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ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ පතභ  විඹ. 

ඳනත් තකම්පතඳ  ඊ  අනුකූර ඳශුදන ය ිරඹන රදින්  එඹ 
ුදද්රණඹ ිරීමභ  නිතඹෝග කයන රදී.  

හර් හ ිරීමභ වහ 47(5) න සථහය නිතඹෝගඹ ඹ තත් ඳනත් 
තකම්පතඳ  ුදදල් වහ ක්රභපතඳහදන අභහ යුරභහ ත  ඳයන රදී. 

 
றணர றடுக்கப்தட்டு, ற்பொக்தகரள்பப்தட்டது. 

இன்தடி, சட்டபனம் பன்பகந றப்தறடப்தட்டு, அச்சறடப்தடக் 

கட்டகபறடப்தட்டது. 

சட்டபனம் றகனக்கட்டகப இன. 47(5) இன்தடி  றற, றட்டறடல் 

அகச்சபைக்கு 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  Finance and Planning for report. 

 

ගු අනුය දිහනහඹක භව හ 
(ரண்புறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

 
නළඟී සිටිතේඹ. 
பந்ரர். 

rose. 

 
කථහනහඹකුරභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
රු අුවය දිහනහඹ භවතහ 

 
ගු අනුය දිහනහඹක භව හ 
(ரண்புறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු ථහනහඹතුමභනි, ඊශ  ඳක් නහඹ කුසවීශම්දී රු 

බහනහඹතුමභහ විිංන් ්රහල ශහ, නයහඹ ඳ්ශ  අං 6 ව 7,  

ඒ කිඹන්ශන් විශල  ළිංශනෝවල් වහ රංහශේ තිශඵන 

ිංඹලුභ ඵදු වන රඵහ දීශම් ළට් නිශේදන ශද  ඉත් ය 

න්නහ ඵ.  ඊශ  ඳක් නහඹ කුසවීශම්දී එශවභ ්රහල ශහ. 

දළන් අපි ්රධහන ටයුතුම ආයම්බඹටත් ඇවිල්රහ තිශඵන්ශන්. නමුත් 

එභ ළට් නිශේදන ඉත් ය ළීමභක් ිංදු වුශේ නළවළ. 

 
ගු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භව හ 
(ரண்புறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

අපි අලය අසථහශේදී ඉත් ය න්නහ. 

 
ගු අනුය දිහනහඹක භව හ 
(ரண்புறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඔඵතුමභහ ඊශ  කිේහ ඒ ඉත් ය න්නහ කිඹරහ. නමුත් 

ඒ නයහඹ ඳ්ශ  තිශඵනහ ශන්. 

 
කථහනහඹකුරභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
ශවොයි, අලය අසථහශේදී ඉත් ය න්නහ ලු. 

තද්ශීඹ ආදහඹපත ඳන  : තඹෝජනහ 
உண்ரட்டசறகநச் சட்டம்: லர்ரணம் 

INLAND REVENUE ACT: RESOLUTION 
 

I 

[1.57 p.m.] 

 

ගු (භවහචහර්ඹ) ජී.එල්.පීරිස භව හ (විතද්ල ක යුුර 

අභහ යුරභහ) 
(ரண்புறகு (ரதரசறரறர்) ஜல.ல். பீரறஸ் - தபறரட்ட 

பல்கள் அகச்சர்) 

(The Hon. (Prof.) G.L. Peiris - Minister of External Affairs) 
Mr.  Speaker, on behalf of the Prime Minister and 

Minister of Buddha Sasana and Religious Affairs, I move, 

"That this Parliament resolves, under Section 97(1)(a) of the Inland 

Revenue Act, No.10 of 2006, that the Convention between the 

Government of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka and 
the Government of the Grand Duchy of Luxembourg for the 

Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion 

with respect to Taxes on Income and on Capital signed on 31st 
January, 2013, which was presented on 08.10.2013 be approved. 

(Cabinet approval signified.)" 

රු ථහනහඹතුමභනි, ශ්රී රංහ යජඹ යටල් වතයක් භඟ 

ඇති ය ත් ම්මුති ශම් රු බහශේ අුවභළතිඹ වහ භභ 

ශෞයශඹන් ඉදිරිඳත් යනහ. රු ථහනහඹතුමභනි, 

රක්ම්ඵ්ව , ඳරස" නඹ, සීශල්ස වහ ශඵරහරුස එභ යටල් 

වතයයි.  

රු ථහනහඹතුමභනි, භහ ්රහල ශ යුතුමයි අශ්  යශට් 

විශ්ධල ්රතිඳත්තිශ  ළපී ශඳශනන රක්ණ කිහිඳඹක් තිශඵන 

ඵ. අද අපි විශල ශඹන් අධහනඹ ශඹොමු යන්ශන් ජහතයන්තය 

ම්ඵන්ධතහර ආ්වක  ඳළත්තටයි. 

අශ්  ිංඹලුභ තහනහඳතිරුන්ට, තහනහඳති හ්වඹහරරට අපි 

ඳළවළදිලි දළුවම් දී තිශඵනහ,  ශශශ ම්ඵන්ධතහ, ආශඹෝජන, 

ංචහය ්වභහන්තඹ ළනි ටයුතුම ්වධනඹ කිරීභ වහ  විශල  

අධහනඹක් ශඹොමු ශ යුතුමඹ කිඹරහ. ඒ වහ විශල  

උත්හවඹක් දළරීභ හශරෝචිතයි කිඹහ  අපි ඉතහභත් ඳළවළදිලි 

අශ්  තහනහඳතිරුන්ට උඳශදස රඵහ දී තිශඵනහ. අශ්  යජඹ                 

ශ්රී  රංහශේ විශ්ධල ්රතිඳත්තිඹ ශභශවඹවීශම්දී ්රධහන ඉරක්ඹ 

වළිනඹට රන්ශන් ඒයි, රු ථහනහඹතුමභනි. අශ්  යශට් 

ආ්වක  රැඵ ිං්ධධිඹ ඩ ඩහත් දියුණු ය ළීමභට ඹන්්ණඹක්, 

උඳක්රභඹක් වළිනඹට අපි අශ්  ආ්වක  ්රතිඳත්තිඹ බහවිත යනහ. 

රු ථහනහඹතුමභනි, අශනක් ළපී ශඳශනන රක්ණඹ වළිනඹට 

ශභශතක් දුයට ඹම්කිිං ්රභහණඹට අතඳරැ ශරහ තිබුණු යටල් 

ම්ඵන්ධශඹන් විශල  අධහනඹක් දළක්වීභ උචිතයි  කිඹරහ අපි 

විලසහ යනහ. රතින් ඇශභරිහශේ යටල්, අප්රිහශේ යටල් 

අයහබි ශරෝඹ භඟ ශම් ම්ඵන්ධතහ තවවුරු  ය ළීමභ අශ්  

ජනතහශ  රැඵ ිං්ධධිඹට ඉවල් න ඵ අපි දළඩි ශර විලසහ 

යනහ. ශම් ගිවිරැම් වතශ්වභ වයඹ න්ශන් ්ධවිත් ඵදු ශවීභ 

ළශළක්වීභයි. ඒ කිඹන්ශන් ඒ යටලින් අඳට ආශඹෝජන 

රළශඵනහ නම්, ඒ යහඳහරිඹන් අශ්  යටට ්රහ ධනඹ ශන 

එනහ. ්රහ ධනඹ ශනළල්රහ ්වභහන්ත, ශනොශඹක් ශනොශඹක් 

යහඳිති ආයම්බ යනහ. එහි ්රතිපරඹක් ලශඹන් අඳට විවිධ 

හිං රළශඵනහ. එක් තභයි විශ්ධල විනිභඹ යට තුමශට රහ ඒභ. 

අශන තභයි, බහේඩ නිසඳහදනඹ ළඩි වීභ. තුමන්න රුණ 

තභයි ශම් ආශඹෝජනර ඍජු ්රතිපරඹක් ශර අශ්  යශට් 
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ඳහ්වලිශම්න්තුම 

කුකීයක්හ අසථහ ්වධනඹ වීභ. ඒ ආශඹෝජන රඵහ ළීමභ වහ 

අපි ඹම් ඹම් පිඹය ත යුතුම තිශඵනහ. අපි ඒ වහ ඹම්කිිං ඳරැ 

බිභක්, ටපිටහක් ක්රභහුවකර නි්වභහණඹ ශ යුතුමයි. ඒ වහ 

ම්්රදහඹහුවකර ඹම් ඹම් ම්මුතිරට එඟ වීභට ිංඹලුභ 

ආේඩු උත්රැ ශරහ තිශඵනහ. අශ්  යට ශම් දක්හ යටල් 

38ක් භඟ ්ධවිත් ඵදු ශවීභ ළශළක්වීභට ගිවිරැම්රට අත්න් 

ය තිශඵනහ. ශම් යටල් වතශයන් ශඟදීභ අපි ශම් ම්මුතිඹ 

ඇති ය ත්ශත් සීශල්ස යට ව ශඵරහරුස කිඹන යටල් ශද 

භඟයි.  

සීශල්ස යශට් ජනහධිඳතිතුමභහ, ශේම්ස ඇලික්ස මිශල් ගිඹ  

්වශ  අශ්  යටට ඳළමිණිඹහ. අශ්  අතිරු  භහින්ද යහජඳක්  

ජනහධිඳතිතුමභහ ශම්  ්වශ  සීශල්ස යශට් නිර ංචහයඹක්  ශහ. 

එහි ්රතිපර ලශඹන් අඳට ්රතිරහබ යහෂ්ඹක් රළශඵනහ.  රු 

ථහනහඹ තුමභනි, අද ජහතයන්තය තරශ  ථහඵවට  විශල ශඹන් 

රක් න ශදඹක් තභයි  නිල් ආ්වක ඹ - Blue Economy. අද ඒ 

යටල් යහෂ්ඹට ශරොකු ම්ඳතක් ශරහ තිශඵනහ. 

විශල ශඹන්භ ශයශක් තිශඵන, මුද්රශ  ම්ඳත්ලින් ඹළශඳන  

යටල්ර ආ්වක ඹට ඒ නිල් ආ්වක ශඹන් විලහර ලක්තිඹක් 

රළශඵනහ . සීශල්ස යශටන් අශ්  ශනෞහරට, අශ්  

ශඵෝට්ුවරට  විලහර ඉල්ලීභක්  රළබී  තිශඵනහ. සීශල්ස යශටන් 

ීමල් භළරීන් ළනි භහම්රට  බිලිඹන ණන් ිනනහ orders  

රළබී තිශඵනහ. ඒ හශ භ ධීය ්වභහන්තඹ ම්ඵන්ධශඹන්  

සීශල්ස යට වහ ශ්රී රංහ අතය අශනයොනය, ඉතහභත් ීවඳ 

ම්ඵන්ධතහක් ඇති ය ළීමභට  වළකි වී තිශඵනහ.    

රු ථහනහඹතුමභනි, ඒ හශ භ අශ්   ශඳෞ්ධලි 

අංලඹටත් සීශල්ස යශටන් විවිධ අහල රළබී තිශඵනහ. 

උදහවයණඹක් ලශඹන් ශෞය ක්ශ ්ඹට. ශ්රී රංහශේ 

ආශයෝයලහරහ ඉවශ භට්ටභකින් ඳළශතන ඵ ඒ යශට් විශ්ධල 

ඇභතිතුමභහ භට ්රහල ශහ. එතුමභහත් අශ්  යටට ඳළමිණඹහ.  අශ්  

යශට් ශෞය  ක්ශ ්ශ  නිරධහරින් වහ අශ්  ශයෝවල්ර 

අයිතිරුන් වහ ශභනහරුන් වමු න්නට ළභළතිඹ කිඹහ  ඒ 

අඹ  මුණ ළශන්නට රසහ ශදන්නටඹ කිඹහ  එතුමභහ ඉල්ලිභක් 

ශහ. දළන් සීශල්ස යටට ඹහභට අශ්  යශට් ඒ ශයෝවල්රට 

අසථහ යහෂ්ඹක් රළශඵනහ.   

රු ථහනහඹතුමභනි, අශනක් ක්ශ ්ඹ තභයි ඵරලක්ති 

ක්ශ ්ඹ. ඵරලක්ති ක්ශ ්ඹ  ම්ඵන්ධශඹුවත් අශ්  යශට් ඉවශ  

ශඳශශ   භහම් කිහිඳඹක් දළනටභත්  සීශල්ස  යශට්  ළඩ 

ටයුතුම ය ශන ඹනහ.  

අශනක් ළදත් රුණ තභයි රු ථහනහඹතුමභනි,            

ශ්රීරංන් ගුන් ශ ඹ ඉතහභත් ඉක්භනින්  සීශල්ස  යටට භන් 

කිරීභට ළරරැම් ය තිබීභ. ඒශන් අඳට ම්ප්වණශඹන්  

නළ ශඟනහිය අප්රිහට ්රශේලඹ රළශඵනහ.  

ශභභඟින් උන්ඩහ, ටළන්හනිඹහ ළනි යටල් වහ දකුණු 

අප්රිහශේ ශජොවළන්සඵ්ව  ුවයට සීශල්ස යට වයවහ පිඹහය 

කිරීභට ශ්රී රංන් ගුන් ශ ඹට අසථහක් රළශඵනහ.  රංහ 

ඵළංකුශේ වහ යක්ණ ංසථහශේ ලහහක් ඵළගින් සීශල්ස යශට් 

විිත කිරීභට අඳ ඵරහශඳොශයොත්තුම ශනහ. සීශල්ස යට විලහර 

යටක් ශනොවුණහට, ්වභහන්ත ක්ශ ්ශ , ආශඹෝජන ක්ශ ්ශ  

ශම් යශන ඹන ළඩ පිිබශශ අශ්  යටට විශල ශඹන් හිතය, 

පරදහයී ළඩ පිිබශශක් වළිනඹට අඳට ඳළවළදිලි වඳුන්හ ශදන්න 

පුළුන්.   

රු ථහනහඹතුමභනි, ශම් ්වශ  ජුනි භහශ  අතිරු 

භහින්ද යහජඳක් ජනහධිඳතිතුමභහ ශඵරහරුස යශට් නිර ංචහයඹ 

ශඹදුණහ. අඳ ඒ යශට් ජනහධිඳතිතුමභහ, අභළතිතුමභහ ව 

ථහනහඹතුමභහ භඟ ඉතහභ ්රශඹෝජනත් හච්ඡහ කීඳඹක් 

ඳළළත්වහ. ඒ යිනන් අඳට රඵහ න්න පුළුන් විශල ශඹන් 

්රශඹෝජනත් ශදඹක් තභයි ිෂි ආ්වක ඹ. අශ්  ිෂි ආ්වක ඹ 

නංහලීභට විශල  ලක්තිඹක්, රුකුරක් ශඵරහරුස යශටන් රඵහ 

න්න පුළුන්.  

රු ථහනහඹතුමභනි, ශඵරහරුස යට රළක්ට්ව නිසඳහදනඹ 

ම්ඵන්ධශඹන් ශරෝ ්රිං්ධධිඹක් රඵනහ. ඒ ශොල්ශරෝ 

නිසඳහදනඹ යන රළක්ට්වරට ශරෝශ  විවිධ ්රශ්ධලලින් 

විලහර ඉල්ලුභක් තිශඵනහ. ශඵරහරුස යටට අඳ ශඹෝජනහ ශශ  

ඒ යශට් නිසඳහදනඹ න රළක්ට්ව මිරදී ළීමභ ශනොශයි. ඒශන් 

දී්වක හලීන ්රශඹෝජනඹක් අඳට රළශඵන්ශන් නළවළ. ඒ ශුවට 

අඳ ශඹෝජනහ ශශ  ඒහඵ්ධධ යහඳහයඹක්. ඒ අඹශ  

තහක්ණශඹන් ්රශඹෝජන රඵහ ශන, අශ්  භහම් ඒ ළඩ 

පිිබශශට එතුම යරහ, ශඵරහරුස යශට් භහම් වහ අශ්  යශට් 

භහම් අතය ඒහඵ්ධධ ළඩ පිිබශශට අ" ්වණ ශමුඹ 

කිඹන නි්වශ්ධලඹ තභයි අඳ ශඵරහරුස යටට ඉදිරිඳත් ශශ . ඒ අඹ 

ඉතහභ තුමිනන් ඒ ශඹෝජනහ පිිබත්තහ.  

රු ථහනහඹතුමභනි, අනික් හයණඹ ශභඹයි.  

විශල ශඹන්භ අශ්  යශට් කිරි ්වභහන්තඹ දියුණු කිරී ශම් දළඩි 

අලයතහක් තිශඵනහ. අඳට අලය කිරි ්රභහණශඹන් ඉතහභ රැළු 

්රභහණඹක් තභයි දළනට නිසඳහදනඹ න්ශන්. එඹ දියුණු කිරීශම් 

දළඩි අලයතහක් තිශඵනහ. ඒ ම්ඵන්ධශඹන් විවිධ අත් දළකීම් 

තිශඵන යටක් තභයි ශඵරහරුස යට. ඒ ම්ඵන්ධශඹන් අඳට උදේ 

කිරීභටත්, ශිබන්භ ඒ ශුවශන් භළදිවත් වීභටත් ශඵරහරුස යට 

ළභළති ඵ අඳට ්රහල ය තිශඵනහ.  

රු ථහනහඹතුමභනි, අනික් එ තභයි ඖධ - 

pharmaceuticals - ක්ෂ ේත්රය. යය්  පෂ  ්රමුඛ  ක්ෂ ේත්රයක් 

වළිනඹට වඳුන්හ ශදන්න පුළුන්. ඒ ම්ඵන්ධශඹුවත් ශඵරහරුස 

යට භඟ අඳ ඇති ය ත් ම්ඵන්ධතහ අතිලයින් ්රශඹෝජනත් 

ශනහ. ශම් අභිරහ ඉසට ය ළීමභ වහ තභයි ශම් 

ම්මුතිරට අඳ එශඹුශේ.  ඒ අයමුණ ඉුව ය ළීමභ වහ අපි 

ආශඹෝජඹන්ට ඹම් ඹම් වන රඵහ දිඹ යුතුමයි. ඒ කිඹන්ශන් 

යටල් ශදට ඵදු ශවීභට ඒ අඹට ිංදු නහ නම්, ඒ ළඩ 

පිිබශශ හ්වථ න්ශන් නළවළ. අශ්  යටට ඳළමිශණන්නට ඒ අඹ 

තුමශ ආ්වණඹක් ඇති න්ශන් නළවළ. ඒ ්රලසනඹට ්රහශඹෝගි 

විඳුභක් ඉදිරිඳත් කිරීභ වහ තභයි ්ධවිත් ඵදු ශවී ශභන් 

ශක්න ළඩ පිිබශශක් ශම් ගිවිරැම් වතය වයවහ අඳ ඉදිරිඳත් 

ය තිශඵන්ශන්. 

රු ථහනහඹතුමභනි, ඒ හශ භ ශම් හයණඹ ළනත් භහ 

වන් යන්නට ළභළතියි. දළන් ශභොශවොතට ශඳය ශම් 

බහශේ ශඳොදු යහජය භේඩරඹ ළන හච්ඡහ වුණහ.  එහිදීත්  

යහඳහරි ළඩ මුළු ශශයහි අපි විශල  අධහනඹක් ශඹොමු 

යනහ. ශඳොදු යහජය භේඩලීඹ යටල් 53 වළශයන්නට තත් 

යටල් කිහිඳඹ -ශඳොදු යහජය භේඩරඹට අඹත් ශනොන යටල් 

කිහිඳඹ-  ්රධහන ශඳශශ  යහඳහරිඹන් අශ්  යහඳහරි ළඩ 

මුළුට -Business Council එට- ම්ඵන්ධ ශනහ. එභ ළඩ 

මුළුට   වබහගී න ඵට ශම් නවිට යටල් 68 ්රධහන 

ශඳශශ  යහඳහරිඹන් අඳට දන්හ තිශඵනහ. රු 

ථහනහඹතුමභනි, ශම් විධිඹට ඵරනශොට ආ්වක  ක්ශ ්ඹ ඩ 

ඩහත් ලක්තිභත් කිරීභ වහ අශ්  විශ්ධල ්රතිඳත්තිඹ හරඹට 

ළශශඳන ඳරිදි නි්වභහණය ලී ශර ස කිරීභ අශ්  විශ්ධල 

ළදත්භක් ශනහ.  
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රු ථහනහඹතුමභනි, ඔඵතුමභහශ  නහඹත්ශඹන් දළනට 

දස වතය ඳවට ඳභණ ශඳය අපි ශොරිඹහශේ අභළතිතුමභහ වමු 

ව අසථහශේ ඳළළති හච්ඡහශේ දී ්රධහන තළන රළබු ශේ 

ආ්වක ඹ ම්ඵන්ධයි. ඉතින් ශම් ශව තුම නිහ, ශම් ම්මුති 

වතශයන් අශ්  යටට විලහර ්රශඹෝජනඹක් අත්ශයි කිඹරහ අපි 

ඳළවළදිලි විලසහ යනහ. එභ නිහ අශ්  යජඹ අත්න් ය 

තිශඵන ශම් ම්මුති වතයට අුවභළතිඹ රඵහ ශදන්න කිඹරහ භහ 

ශෞය ශඳයුව ශම් බහශන් ඉල්රහ ිංිනනහ.  සතුමතියි, රු 

ථහනහඹතුමභනි.  
 
ප්රලසනඹ බහිමුදඛ කයන රදී. 
றணர டுத்றம்தப்ததற்நது. 

Question proposed. 

 
[අ.බහ. 2.09  

 
ගු එපත. තජෝලප් භයිකල් තඳතර්යහ භව හ 
(ரண்புறகு ம். ரஜரசப் கக்கல் ததரர) 

(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 
රු ථහනහඹතුමභනි, ්ධවිත් ඵදුයණඹ ළශළක්වීභ ව ඵදු 

ඳළවළය වළරීභ ළශළක්වීභ වහ යටල් වතයක් භඟ ඇති ය 

ත් ම්මුති වතයක් ම්ඵන්ධශඹන් අුවභළතිඹ රඵහ ළීමභ වහ 

ශ්ධය ඹ ආදහඹම් ඳනත ඹටශත් ශඹෝජනහ අං 1 ිංට 4 දක්හ අද 

දින ඉදිරිඳත් ය තිශඵනහ.   භට හිශතන පිිබශශට  -භහ ළයදි 

න්නට පුළුන්-  එහි වන් ම්මුති ළන  ඇභතිතුමභහශන්  වරි 

ඳළවළදිලි කිරීභක් ිංදු වුශේ නළවළ.  අඳට රඵහ දී තිශඵන විසතයර 

ඳළවළදිලි ය ත යුතුම රුණු කිහිඳඹක් තිශඵනහ.  ශභභ ළට් 

ඳ්ශ   1971  අං 52 දයන ශශ නළේ ඳන ශත් 126න ව 

321න න්තිලින් තභහ ශත ඳළරී ඇති ඵරතර ්රහය 

ජනහධිඳතියඹහ විිංන්  හදුව රඵන නිශඹෝ ඹටශත් ශභශ  

වන් ශනහ: 

"ශභභ නිශඹෝ 2013 ශශ නළේ (පුහුණු කිරීභ වති කිරීභ ව 

මුයහ ශරහි ශඹදීභ) නිශඹෝ ඹුවශන් වඳුන්ුව රළශබ්." 

ශම් එක්.  

"ඒ අුව ශම් වහ 1998.07.17 දින නිකුත් ශ අං 

1036/21 ළට් ඳ්ශ  නිශඹෝ ඳරිච්ිනන්න යුව රළශබ්.  

ශභභ නිශඹෝ, ඳනශත් 333(ඈ)  භඟ කිඹවිඹ යුතුම 139 ළනි 

න්තිශඹන් නිඹමිත ආයක්ෂිත  නහවි ශභශවයුම් ම්ඵන්ධශඹන් 

කීම් දයන අයිතිරුකු, භහභක් වහ නිශඹෝජිත ආඹතනඹක් 

ම්ඵන්ධශඹන් අදහශ ශේ."  

ශම්  විධිඹට තභයි ශම් ළට් ඳ්ශ  වන් න්ශන්.  

"ශම් නිශඹෝ, ශ්රී රංහශේ ලිඹහ ඳදිංචි ධීය ශනෞහ  ව 

විශනෝද ඹහ්හ ශනොන ිංඹලු මුහුදු  ශනෞහරටද, ශශශ නළේ 

අධයක් ජනයහල්යඹහ වති ශ ිංඹලුභ මුහුදු  

ඹහ්හරුන්ටද,  ශ්රී රංහශේ ශනොන ධජ ඇති, නමුදු ශඳය 

ශදශනි ඳරිච්ශේදශඹහි වති ශ මුහුදු  ඹහ්හරුන්ටද අදහශ 

ශේ.  

ශම් ඳනශත්  උඳශල්න තුමශ  ඳනතට අදහශ එක් එක් නහවි 

හ්වඹඹ, එහි කීභ  වහ එභ කීභ දයන නහවිඹහ තුම විඹ යුතුම 

නිපුණතහ වති වහ  පුහුණු ආදිඹ ශභන්භ ලහරිරි ශඹෝයතහ 

ආදිඹ ද ශන් ශන් ලශඹන් දක්හ ඇත. " 

ශම් විසතයඹ තභයි රු ඇභතිතුමභහ අඳට ඉදිරිඳත් යරහ 

තිශඵන්ශන්.  

දළන් එතුමභහශ  ථහශේදී කිඹපු රුණු එක්ත් ශභතළන 

නළවළ. කිරි වයක් පිිබඵ, ශන ශන ශ්ධල් පිිබඵ එශවභ 

ම්මුතිඹක්, ගිවිරැභක්, ඒ පිිබඵ විසතයඹක් අපි අශත් නළවළ. අපි 

ශම්ට විරු්ධධ නහ ශනොශයි. නමුත් එශවභ තිබුණහ නම් තභයි 

අද ිංඹලු ශදනහශ භ එඟතහ ඇති ඒ ම්මුතිඹට වශඹෝඹ 

ශදන්න පුළුන්භ තිශඵන්ශන්. එශවභ එඟතහක් ශභභ 

ඳහ්වලිශම්න්තුමට ඉදිරිඳත් යරහ නළවළ. නමුත් අපි ඒ යටල් අතය 

ඇති ය ශන තිශඵන ඒ ම්මුතිරට ශම් ඳහ්වලිශම්න්තුමශේ 

අයඹ දිඹ යුතුමයි කිඹහ එතුමභහ ඉල්රන අයඹට භශ   කිිංභ 

විරු්ධධත්ඹක් නළවළ; එක්ත් ජහති ඳක්ශ  විරු්ධධත්ඹකුත් 

නළවළ.  නමුත් ශම් ඳහ්වලිශම්න්තුමට ඉදිරිඳත් ශ ශතොයතුමරුර 

අඩුක් තිශඵනහ. ශම් ම්මුති ශභොනහද? ඒ ම්මුති පිිබඵ 

විසතයඹක්  ඳහ්වලිශම්න්තුමට දීරහ නළවළ. ඒ නිහ නළත යක් භභ 

ඔඵතුමභහශ  අධහනඹ ශඹොමු යනහ, ශම්  අඳට කිඹරහ තිශඵන 

ඒහ ශනොශයි රු ඇභතිතුමභහ ඳහ්වලිශම්න්තුමට කිේශේ කිඹන 

හයණඹට. ශොශවොභද, අපි " යණඹ ය න්ශන් ශභන්න 

ශම්හයි අඳට රළශඵන්ශන්, ශභන්න ශම්හයි ම්මුති කිඹරහ?  ඒ 

හශ භ tax concessions තිශඵනහ නම් ඒහ ශභොනහද, ඒහයින් 

අඳට රළශඵන හිං ශභොනහද? අද අඳට දීරහ තිශඵන හ්වතහශේ 

තිශඵන්ශන් ඒහයි. ශම් අඩු ඳහඩු පිිබඵ විශල ශඹන්භ භශ  

නහුව ්රහල යනහ, රු ඇභතිතුමභහ. ඒ පිිබඵ 

තමුන්නහන්ශ  ශම් රු බහට දුන්ුව විසතයර කිිංභ 

ඳළවළදිලිතහක් නළවළ. අපි ශභඹ අධයඹනඹ ශ යුතුමයි. ශම් ගිවිරැම් 

ශභොනහද කිඹරහ ශම් බහට ඉදිරිඳත් කිරීභට දළන් ඵළරි නම්, 

ඳරැ ශවෝ  ඒහ ඉදිරිඳත් කිරීභ ඇභතිතුමභහශ   කීභක් ශනහ.  

ශම් රු බහශේදී ඒ  කීභ ඉසට කිරීභට තභයි ඇභතිතුමභහ 

ඵළඳිරහ ඉන්ශන්. ශම්ත් වරිඹට ළිංශනෝ ඳනත හශයි. 

ළිංශනෝ ඳනශත් විවිධහහය  ්රලසන තිශඵනහ. ආ්වක  ං්වධන 

ඇභතිතුමභහ,-  [ඵහධහ කිරීභක්  

 
කථහනහඹකුරභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
භන්ත්රීතුමභහ ඉදිරිඳත් යන රුණුරට විශ්ධල ටයුතුම 

ඇභතිතුමභහශ  අධහනඹ  ශඹොමු යන්න.  

 
ගු එපත. තජෝලප් භයිකල් තඳතර්යහ භව හ 
(ரண்புறகு ம். ரஜரசப் கக்கல் ததரர) 

(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 
 එතුමභහට ඇහුශේ නළවළ. එතුමභහ ශන ථහ ඉන්ශන්. 

ඒට භභ ශභොද යන්ශන්? රු ථහනහඹතුමභනි, ඔඵතුමභහටයි 

ඒ කිඹන්න  පුළුන්. ඔඵතුමභහට සතුමතින්ත ශනහ  ඒ  කිඹපු 

එ ළන. භවහචහ්වඹයශඹකුට භභ එශවභ කිඹන එ ශවො භදි. 

භභ හිතන වළිනඹට ඔඵතුමභහ ඒ කිඹපු එ ශවොයි.  භභ කිඹපු 

ශ්ධල් ආඳහු කිඹන්න ශේවිද දන්ශන් නළවළ.   

අද දින ඉදිරිඳත්  ය තිශඵන ම්මුති පිිබඵ කිිංභ ඳළවළදිලි 
කිරීභක් රු ඇභතිතුමභහශ  ථහශේ තිබුශේ නළවළ. ඒ ම්මුතිර  
රු ඇභතිතුමභහ කිඹපු ශ්ධල් නම් ඇති. ඒහට අපි විරු්ධධ 
ශන්ශනත් නළවළ. කිරි වයක් පිිබඵ, ශෞය පිිබඵ ඇති. 
ඒහ ශඵොශවොභ ශවොයි. නමුත් ඒශක් ශභොනහද තිශඵන්ශන් 
කිඹරහ අපි දන්ශන් නළවළ.  භභ කිඹන්ශන් අඳට දීරහ තිශඵන 
ශොශඹ ළනයි.   

 
ගු (භවහචහර්ඹ) ජී. එල්. පීරිස  භව හ 
(ரண்புறகு (ரதரசறரறர்) ஜல.ல். பீரறஸ்) 

(The Hon. (Prof.)  G.L. Peiris) 

ශම් ්ධවිත් ඵදු ශවීභ ශක්න ම්මුතිඹ ශන්.  
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ඳහ්වලිශම්න්තුම 

ගු එපත. තජෝලප් භයිකල් තඳතර්යහ භව හ 
(ரண்புறகு ம். ரஜரசப் கக்கல் ததரர) 

(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 
නළවළ, නළවළ. රු ඇභතිතුමභනි, අඳට දීරහ තිශඵන්ශන් -  

 
ගු (භවහචහර්ඹ) ජී. එල්. පීරිස  භව හ 
(ரண்புறகு (ரதரசறரறர்) ஜல.ல். பீரறஸ்) 

(The Hon. (Prof.)  G.L. Peiris) 

රු භන්ත්රීතුමභනි, ඒ ම්මුති වතයභ,-   

 
ගු එපත. තජෝලප් භයිකල් තඳතර්යහ භව හ 
(ரண்புறகு ம். ரஜரசப் கக்கல் ததரர) 

(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 
ශඳොඩ්ඩක් ඉන්න. භභ  කිඹන්නම්. එතශොට ඔඵතුමභහට 

ඳළවළදිලි ශේවි.  ළට් ඳ්ශ  ශම් විධිඹට තිශඵනහ:  

"ආේඩුක්රභ යසථහශේ 44 (2) න යසථහ භඟ කිඹවිඹ යුතුම 1971 

අං 52  දයන  ශශ නළේ ඳනශත් 126 න ව  321 න්තිලින්  

තභහ ශත ඳළරී ඇති ඵරතර  ්රහය ජනහධිඳතියඹහ  විිංන් හදුව රඵන 

නිශඹෝ." 

1.  ශම් නිශඹෝ 2013 ශ ශ නළේ (පුහුණු කිරීභ වති කිරීභ ව 

මුයහශරහි ශඹදීභ) නිශඹෝ ඹුවශන් වඳුන්ුව රළශබ්." 

ඒ එක්. එහි තදුයටත් ශම් විධිඹට  තිශඵනහ:  
 

2. (අ) 1998 ජලි භ 17 න දිනළති අං 1036/21 දයන ළට් 
ඳ්ශ  ඳශ යන රද  1998  ශ ශ නළේ (පුහුණු කිරීභ 
වති කිරීභ ව මුයහශරහි ශඹදීශම්)  නිශඹෝ, 2013 
ජලි භ 01 න දින ිංට ක්රිඹහත්භ න ඳරිදි ඳරිච්ිනන්න  
යුව රළශබ්." 

 (ආ)  ඉවත වන් විධිවිධහනර කුභක් වන් ඇත ද, 1998 
ජලි භ 17 න දින  අං 1036/21 දයන ළට් ඳ්ශ  ඳශ 
යන රද 1998 ශ ශ නළේ (පුහුණු කිරීභ වති   කිරීභ 
ව මුයහශරහි ශඹදීශම්) නිශඹෝ රට අුවකර 2016 
ශදළම්ඵ්ව 31 න දින  ශතක් වති කිරීභ, නිකුත් කිරීභ, 
පිටන් කිරීභ ව නළත රංගු කිරීභ ශ වළකිඹ."  

 රු ඇභතිතුමභහ කිඹපු, ඳළවළදිලි  යපු ශදඹට ම්ප්වණ 

ඳටවළනි ශදඹක් තභයි  අඳට ශම් රළබී  තිශඵන්ශන්. ඒ ළට් 

ඳ්ශ  තදුයටත් ශම් විධිඹට වන් තිශඵනහ: 

 

3. 1980 ශශ නළේ (නළවිඹන් ශ ශ  නියුක්ත කිරීශම් ව ශ හ 
ශොන්ශ්ධිං)  නිශඹෝ ර කුභක් වන් ඇත ද,  ඳනශත්  333
(ඈ) භඟ කිඹවිඹ යුතුම 139 ළනි  න්තිශඹන් නිඹමිත ආයක්ෂිත 
නහවි ශභශවයුම් ම්ඵන්ධශඹන් කීභ දයන  

 අයිතිරුකු, භහභක් ව නිශඹෝජිත ආඹඹතනඹක්  
ම්ඵන්ධශඹන් ශභභ නිශඹෝ අදහශ විඹ යුතුමඹ."  

 ශම්හ  තභයි  රු ඇභතිතුමභනි, ඔඵතුමභහ අඳට දීරහ  තිශඵන 

විසතයශ  තිශඵන්ශන්.  ඉතින් ශම් ම්මුති ළන භභ  විරු්ධධ 

ශන්ශන් නළවළ. ඒ භභ ඳළවළදිලි කිඹනහ. රු ඇභතිතුමභනි, 

ඔඵතුමභහ ගිඹ භන්, යපු හච්ඡහ, එඟතහන් ශම් යටට ශවො 

නම් අපි ඒහට එඟයි. නමුත්  අඳත් ඒහ දළන න්න ඕනෆ. ශම් 

ම්මුති ඳහ්වලිශම්න්තුමට ඉදිරිඳත් යන්න ඕනෆ,  අඳට අධයඹනඹ  

යන්න. රු ඇභතිතුමභනි, එළනි ඉදිරිඳත් කිරීභක් අද ශරහ 

නළවළ. ඔඵතුමභහශ  ථහශේදී ඉදිරිඳත් ශ අදව ශවොයි. නමුත් 

අපි ම්භත යන්න ථහ යන්ශන් ඒ අදව ශනොශයි. ඒයි භහ 

ඔඵතුමභහට කිේශේ. භහ ශම් ්රහල යන්ශන් විරු්ධධත්ඹක් 

ශනොශයි, ශදෝහශයෝඳණඹකුත් ශනොශයි. ඔඵතුමභහ කිඹපු ශ්ධල් 

ශනොශයි, ශම් අපි අශත් තිශඵන ඳත්රිහශේ තිශඵන්ශන්. භහ ශඟ ඒ 

ඳත්රිහ තිශඵනහ. 

ගු (භවහචහර්ඹ) ජී. එල්. පීරිස  භව හ 
(ரண்புறகு (ரதரசறரறர்) ஜல.ல். பீரறஸ்) 

(The Hon. (Prof.)  G.L. Peiris) 

ඒ ඵදු ම්ඵන්ධශඹන් වන රළශඵන්ශන් ශොයි විධිඹටද- 

 
ගු එපත. තජෝලප් භයිකල් තඳතර්යහ භව හ 
(ரண்புறகு ம். ரஜரசப் கக்கல் ததரர) 

(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 
ශම්ශක් එශවභ එක් නළවළ. ශම්ශක් තිශඵන්ශන්  පුහුණු 

කිරීම් පිිබඵ, වති නිකුත් කිරීම් පිිබඵ. ඒ ටයුතුමයි 

ශම්ශක් තිශඵන්ශන්. ඒයි භභ කිේශේ. ඔඵතුමභහ ඳරැ නළත 

අඳට ශම් ළන ඳළවළදිලි යරහ ශදන්න. අපි ශම්ට විරු්ධධ නළවළ. 

ජහතයන්තය ලශඹන් ඇති යන ම්මුතිරට අපි විරු්ධධ නළවළ. 

නමුත් ශම් ඳහ්වලිශම්න්තුම දළන ත යුතුමයි අපි ඇති යන  ම්මුති 

ශභොනහද කිඹරහ. ඒ ම්මුති අුව ශම් යශට් ළඩ ශ රිරහ නළවළ. 

ලිලි අයිතිහිංම් පිිබඵ, ශනත් රුණු පිිබඵ ඒ ඇතිය 

ත් ම්මුති අුව ශම් යශට් ළඩ ශරිරහ නළවළ.  අපි විවිධ 

ම්මුති ඇති යශන තිශඵනහ. යටල් එක්, ජහතයන්තය 

ංවිධහන එක් විවිධ ශ්ධල් ළන ම්මුති ඇති යශන 

තිශඵනහ. භවය ඒහ ශම් ඳහ්වලිශම්න්තුමශේ ම්භත ය න්න 

පුළුන්.  ඳහ්වලිශම්න්තුමශේ තුමශනන් ශදශක් ඵරශඹන් ම්භත ය 

න්න භවය ඒහත් තිශඵනහ. ශම් තිශඵන්ශන්ත් ම්මුතිඹක්. 

භභ කිේශේ, ශම් තිශඵන ම්මුති ශභොනහද කිඹන එ ඳළවළදිලි 

නළවළ කිඹන එයි. අය භහ ලින් කිඹපු විධිඹට ශනොශඹක් 

ශනොශඹක් ම්මුති තිශඵනහ. ඒහ ඔක්ශෝභ ඩරහ විනහල 

යරහ තිශඵනහ. දළන් ඒයි අඳට ශනොශඹක් ශනොශඹක් ්රලසන 

ඇති න්ශන්.  

ශම් භහ ඕනෆට එඳහට කිඹන ශදඹක් ශනොශයි. ඉතහභ 

ළදත්  ශම් ම්මුති වතය ශභොනහද  කිඹන එ.  ශභොනහද 

ඒ හශ  ඇතුමශත් ශරහ තිශඵන්ශන් කිඹන එ. Tax concessions 

තිශඵනහද? ශභොනහද අඳට තිශඵන හිං, ශම් පුහුණු කිරීම් 

පිිබඵ?  විශල ශඹන්භ නහවිඹන් පුහුණු කිරීම් පිිබඵ. ඒ 

හශ භ ඒ අඹට කුකිඹහ රඵහ ළීමභ පිිබඵ, විවිධ යටල්ර. ඒ 

හශ භ ඒ ශන ඳඩි නඩි පිිබඵ. ඒ නිහ ශම් 

ළිංශනෝරට ඩහ ශනත් විලහර ඳරිභහණශ  ළඩක්.  ශභයින් 

රළශඵන ආදහඹභ අතිවිලහරයි.  අපි එ නළවිඹකු පුහුණු යපුහභ, 

හභහනයශඹන් engineer  ශනකු නම්  භහඹට රක් 10ක් 

විතය වම්ඵ ශනහ. ඉතින් එළනි ශදඹක් ශභහි ටවන් නහ ද? 

ශම් භට දීරහ තිශඵන ඳත්රිහශේ  නම් ඒ ඵ ටවන් ශන්ශන් 

නළවළ. ඔඵතුමභහ ශඟ තිශඵන ඳත්රිහශේ ටවන් ශරහ තිශඵනහද 

කිඹන්න භහ දන්ශන් නළවළ.  ඒයි භහ ශඵොශවොභ ඳළවළදිලි 

කිේශේ. ළිංශනෝ කිඹන එ අඳට ඕනෆ ශරහ ශ න්න 

පුළුන්. ඳනතකින් වුණත් ශ න්න පුළුන්. ල්ලි අඹ යරහ 

රයින් එක් දීරහ ශ න්නත් පුළුන්. අශ්  බහනහඹතුමභහ, 

රු නිභල් ිංරිඳහර ද ිංල්හ ඇභතිතුමභහ කිඹරහ තිබුණහ, ශම් 

ළිංශනෝරට ඩහ මුදල් වම්ඵ යන්න පුළුන් ක්රභ,  

විශ්ධෂ්ඹන් ශන්හ න්න ක්රභ රංහශේ තිශඵනහ කිඹරහ. 

වති ඇත්ත ඒ ථහ. අශ්  තුමරුරතහ පිිබඵ, තුමන් පිිබඵ, 

ඒ හශ භ අශ්  ඓතිවහිං සථහන පිිබඵ, අශ්  ශ්ධය ඹ 

නදය ක්රභඹ පිිබඵ අසථහ විලහර ්රභහණඹක් අඳට 

තිශඵනහ. ඒහට ශම් විධිශ  tax concessions දීරහ, අඩු ණනට 

ඉඩම් දීරහ විශ්ධෂ්ඹන් ශන්හ න්නට පුළුන්. එතශොට ඒ 

අඹ ශභවහට එනහ. අයු්වශේද ක්රභඹ තුමශත් එඹ ශ වළකියි. නමුත් 

අපි දළන් යන්ශන් ඒ ශනොශයි. ශම් ආේඩු ඹන භන් 

භහ්වශ දී ඒහ ඔක්භ ඳළත්තට දභරහ.  ශම් ඹන්ශන් 

ශොශව ද? ශම් ඹන්ශන් ූ දුක් පිුවඳසශ . ූ දුශන් වම්ඵ 

යන්න ඉඩ දීරහ, ඒහට අශ්  ඉඩම් ින දීරහ, ශවෝටල් වදන්න 

වන දීරහ ඒ ඔසශ   ආදහඹම් ශවොඹන භහ්වඹක් ශම්. රැයහ 

ව ූ දු කිඹන ශදභ ශම් යශට් තිශඵන ්රධහන ආම්ර වයඹට 
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විරු්ධධයි. ඒයි ළදත් හයණඹ. ශ්ධය ඹ ආදහඹම්  ළනයි භභ 

ශම් කිඹන්ශන්. ශ්ධය ඹ ආදහඹම් ශවෝ විශ්ධය ඹ ආදහඹම් අපි 

රඵනහ නම්, ශම් යශට් දහචහයඹ ආයක්හ න පිිබශශට, ශම් 

යශට් ිංඹලුභ ආම් රු යන පිිබශශට ඒහ විඹ යුතුමයි. ආදහඹම් 

එතුම යන්න කිඹරහ අද ශම්  ශොශව ද ඹන්ශන්? ආදහඹම් එතුම 

ශ යුතුමයි.  භභ ශම් කිේශේ ඒ ළන රුණු කිහිඳඹක් ඳභණයි.   

අශ්  අධයහඳනඹ ශනස යනහද? ශොයි ආහයඹටද ඒ 

ශනස යන්ශන්?  අශ්  හන්තහන්, භේරු, ශවෝදරිඹන් යට 

ඇයරහ රුපිඹල් 20,000ක් විතය භහඹට න්න ක්රභඹට ශන් 

අපි ශම් ඹන්ශන්. අද ඊට ඩහ ඉශන ත්ත  උඳහධිධහරින් 

යක්හර ශඹොදරහ තිශඵනහ. ඒ අඹට ශන්ශන් රුපිඹල් 

10,000යි. ශම් අඹ තභයි විලසවිදයහරශඹන් පිට ශන බු්ධධිභත්භ  

පිරි. ශම් අඹට ීවට ඩහ ශවො අධයහඳනඹක් රඵහ දීරහ විශ්ධල 

යටර කුකිඹහරට ඹන්නට පුළුන් රක් ණන් ඳඩි න්න. ඒ 

පිිබඵ ශභොක්ද යන්ශන්? එශවභ යන ආඹතනරට 

තමුන්නහන්ශ රහ ඵදු වන දීරහ තිශඵනහද? ඒ 

්වභහන්තලහරහරට ඹන්් ූ ් ශන්න්නට ශභොනහද දීරහ 

තිශඵන වන? රු ථහනහඹතුමභනි, එශවභ කිිං ශදඹක් දීරහ 

නළවළ. ඒ නිහ අඳට ශඳශනන්ශන් තමුන්නහන්ශ රහ ඹන භන් 

භහ්වඹ ළයදියි කිඹන එයි.  

ජී.එල්. පීරිස ඇභතිතුමභනි, ඔඵතුමභහ වරි ශවොයි; ශවො 

ද්වලනඹක් තිශඵන ඇභතිතුමශභක්. නමුත් ඔඵතුමභහ ඹන්ශන් ඒ 

ද්වලනඹ උඩ ශනොශයි. ශම් ශන ද්වලනඹක්; ශොශවන් ශවෝ 

ශනහපු එක්. SriLankan Airlines එට aircraft ත්තහ හශ . 

ඒ ඳහඩු ශන ආඹතනඹක්. තමුන්නහන්ශ ත්, අඳත් එට ඉන්න 

හරශ  ඒහ ඳහඩු රළබහ. නමුත් ශනත් ක්රභ ඹටශත් අපි ඒ 

ආඹතනර ළඩ යශන ගිඹහ. දළන් ඳහඩුයි කිඹන billions 

ණනක් අශ්  ල්ලි; ශම් යශට් ජනතහශ  ල්ලි. [ඵහධහ 

කිරීභක්  කිරි පිින ිනශන් න්න ල්ලි. ශම්හයින් ශන් ශම් ඳහඩු 

ශන්ශන්. 

ශනොශයොච්ශචෝශල් තහඳ විදුලි ඵරහහයඹක් වළදුහ. දළන් ඒට 

ත්ත ණඹ ශන්ශන් වුද? ඒ ඵරහහයඹ තභත් ළඩිරහ. වුද 

ඒ ණඹ ශන්ශන්? දු් ඳත් අහිං මිනිරැන්ශන් න්න 

ල්ලිලින් තභයි ශන්ශන්.  

ඒ තභයි, ශනස විඹ යුත්ශත් ක්රභඹයි. එඹ ශනස න්ශන් 

නළති තමුන්නහන්ශ රහ ශම් ඹන්ශන් ශනත් ඉතහභ බඹහන 

ශ්ධය ඹ ආදහඹභ ළඩි ය ළීමශම් ක්රභශේදඹටයි. ඵරන්න, ශම් 

විධිඹට අශ්  යශට් ්වභහන්තරට වන දුන්නහ නම් ශභොක්ද 

ශන්ශන්? ළිංශනෝරට ශදන වනඹ ශනොශයි, ශ්ධය ඹ 

ලශඹන් අඳට ත ්වභහන්ත තිශඵනහ. භභ කිඹන්ශන් පිිනන් 

ශශනන අඹ ළන ශනොශයි. අශ්  යශට් කුඩහ 

්වභහන්තරුන්ට ශම් වන ශදනහද? ශම් යශට් විලහර 

ලශඹන් ශම් ්වභහන්ත යන අඹ ිංිනන ඵ අපි දන්නහ. 

ඇඟලුම් ්වභහන්තඹට ශම් ඵදු වන ශදනහද? ඒ ඵදු වන 

ඇඟලුම් ්වභහන්තඹට දුන්නහ නම්, භවය විශ්ධල යටලින් අඳට 

රළශඵන වන ඕනෆත් නළවළ. ශම් ්වභහන්තහිමිඹන් ඔවුන්ශ  

නිසඳහදන අතිවිලහර ලශඹන් දියුණු යරහ පිට යටටත් ඹනහ. 

ශභොනහද ශදන්ශන්?  වළභ දහභ අශ්  ශම් මිනිවහශ  ශඩ්ට 

Inland Revenue Department එශන් ඹනහ. ඒ තභයි 

යන්ශන්. නමුත් අශ්  යශට් ළිංශනෝ වන්න තමුන්නහන්ශ රහ 

පුදුභ විධිශ  වන රඵහ ශදනහ. රු ථහනහඹතුමභනි, භට රළබී 

තිශඵන්ශන් ශින හරඹක් නිහ ශම් ඔක්ශෝභ කිඹන්න 

ශරහක් නළවළ. ළිංශනෝ වහ පුදුභ විධිශ  වනයි රඵහ දීරහ 

තිශඵන්ශන්. ශම් වන ළන ථහ යන ශොට මිනිසරැ බඹ 

ශනහ.  

රුතය සහීවන් වන්ශ රහ, ඒ හශ භ ක්රිසතිඹහනි රු 

පජතුමභන්රහ, අශනකුත් රු පජතුමභන්රහ ඇතුමළු ශම් ෂ්සට 

භහජඹ අද එතුම නහ. එතුම ශරහ ශභොනහද කිඹන්ශන්? 

අවුල් ශරහ තිශඵන එමුතුමභ ඹිබ ස යන්න අද ඔවුන් 

හච්ඡහ යනහ. ෂ්සට භහජඹ භඟින් ශම් යශට් ඇති යරහ 

තිශඵන ශ්ධය ඹ ශවෝදයත්ඹ, එමුතුමභ නළති යන භවහ ූ දු 

ශඳොශක් ඵට තමුන්නහන්ශ රහ අද ශම් යට ඳත් යන්න වදනහ. 

රු ඇභතිතුමභනි, ශම්ශක් යවක් තිශඵනහ. ශම් ඳළ්වරහ එශවභ 

නිම්භ එන්ශන් නළවළ.  ශභශවන් ගිඹ ළු ල්ලි ින -ශොමිස 

ත්ත ඒහ-  රැදු යරහ ආඳහු ශම් යටට ශශනන ළඩ පිිබශශක් 

තභයි ශම් තිශඵන්ශන්. ශන එක් ශනොශයි. ඒ තභයි තයඹ.  

අපි ශම්හ ළන විරු්ධධ ථහ යනහ ශනොශයි. එක්ත් ජහති 

ඳක් යජඹ හරශ  ශම් යටට ්වභහන්ත ශනහහ. ඒහට ඹම් ඹම් 

වන දුන්නහ. කුකිඹහ වම්ඵ වුණහ. විලහර ලශඹන් ආ්වක ඹ 

දියුණු වුණහ. ශශශ ශඳොශ ළඩිදියුණු වුණහ. දළන් ශභොක්ද 

ශම්ශන් ශන්ශන්? ශම් ළිංශනෝ යහඳහයඹ තුමිබන් ශද දවස 

ණනට කුකිඹහ වම්ඵ නහ කිඹරහ තිශඵනහ.  

රු ජී.එල්. පීරිස ඇභතිතුමභහ ශනොශයි, ළිංශනෝ ඇභතිතුමභහ 

ශම් ්රලසනඹ අවන ශොට ශභොක්ද කිඹන්ශන්? ශම් කිිං ශ්ධට 

licence දීරහ නළවළ කිඹනහ. දළනට රංහශේ ළිංශනෝ 

තිශඵනහද කිඹහ ඇහුහභ, "ඔේ" කිඹනහ. ඒහට licence දීරහ 

තිශඵනහද කිඹහ ඇහුහභ ඇභතිතුමභහ කිඹනහ, "ඒහට licence 

අලය නළවළ" කිඹරහ. ඒහට ඵදු න්නහද?  භභ කිඹනහ, "ඵදු 

න්නහ" කිඹරහ. එශවනම් නළත විශල  ඳනත් අලය නළවළ. 

රංහශේ වළභ ශදයභ ළිංශනෝ ඇති යන්න තත් licence 

එක් අලය නළවළ. ළිංශනෝ එක් යනහ නම්, tax ශන 

එ විතයයි තිශඵන්ශන්. ශන ශභොකුත් අලය නළවළ.  

අශනක් ඳළත්ශතන්, තමුන්නහන්ශ රහ කිඹනහ, එ තළනට 

ළිංශනෝ ශශනන්න කිඹරහ. ශභොක්ද ඒශන් කිඹන්ශන්? එ 

තළනට ශශනන ළිංශනෝලින් තභයි ශම් නම් යරහ තිශඵන 

ශදතුමන්ශදනහ, යජඹට වශඹෝඹ ශදන අඹ, ශම් ශවොයම්රට 

ම්ඵන්ධ න අඹ ශම් ළිංශනෝ යහඳහයඹට ම්ඵන්ධ ශරහ 

තිශඵන්ශන්. භහ ථහ ශශ  ශ්ධය ඹ ආදහඹම් පිිබඵ 

තමුන්නහන්ශ රහශ  ළඩ පිිබශශ ඹටශත්යි.  

රු ථහනහඹතුමභනි, අඳට මිනිස ම්ඳත කිඹන එ 
තිශඵනහ. අශ්  අධයහඳනඹ තුමශ ඉතහ බු්ධධිභත් පිරික් අශ්  යශට් 
ඉන්නහ; බු්ධධිභත් තරුණ තරුණිශඹෝ ඉන්නහ. ඒ අපි වළභ 
තිසශ භ කිඹනහ. ඒ අඹට  ඳවරැම් ශදන්න. අපි උදහවයණඹක් 
නිමු. දළන් තමුන්නහන්ශ රහ ඉසපිරිතහර වදනහ ශන්. 
ශඳෞ්ධලි ඉසපිරිතහරත් වදනහ ශන්. ශඳෞ්ධලි 
විලසවිදයහරත් වදනහ ශන්. ඵළරිද ශම්හට ශම් වන ශදන්න? 
වන දීරහ ඉතහ අඩු මුදරට ඒ ශ හ ඳඹන්න ඵළරිද? යට 
ගිහිල්රහ අධයහඳනඹ රඵහ එන දරුහට රුපිඹල් රක් 40ක් විතය 
විඹදම් ශනහ. ශම් ඵදු වන දීරහ ඒ ශ හන් ශභශව  ක්රිඹහත්භ 
යන්න ත්ශතොත්, ඒ වහ ඉඩම් ින දුන්ශනොත් හටද හිං 
ශන්ශන්? එ ඳළත්තකින් ශම් යටටයි හිංඹ. අශනක් ඳළත්ශතන්, 
විශ්ධය ඹ යටලින් ශභශව ට ෂ්යශඹෝ එනහ ඉශන න්න. 
එක්ත් ජහති ඳක්ශ  ආේඩු -රු ඇභතිතුමභනි, 
තමුන්නහන්ශ ත් හිටපු හරශ - යහභ පු්ධලි නදය 
විදයහරඹ වදරහ ඇති යපු ළඩ පිිබශශ ශන ඵරන්න. ඒ 
ආශයෝයලහරහ වළදුශේ ම්ප්වණශඹන් විශ්ධලලින් ආපු 
ෂ්යඹන්ශ  මුදල්ලින්. ශරොකු ්රලසනඹක් තිබුණහ එදහ. රු 
යණිංංව ශ්ර භදහ භළතිතුමභහ ඒ ශනස යරහ ඒ යජශ  එක් 
ඵට ඳත් ශහ. තමුන්නහන්ශ රහත් දළන් වදනහ ශන් ශඳෞ්ධලි 
ඒහ. පු්ධලි ඒහ එඳහ කිඹරහ එදහ අඳට කිේහභ අපි ඒ 
ඇහුහ. එදහ ශේවීපී එ ෆ ළහුහභ අපි ඒ පු්ධලි නදය 
විදයහරඹ ත්තහ යජශ  එක් වළිනඹට. අද ශඳෞ්ධලි ඒහ 
වදනහ ශන්. අපි පු්ධලි ආශයෝයලහරහ -ඉසපිරිතහර- වළදුහ, 

235 236 



ඳහ්වලිශම්න්තුම 

"න ශරෝ ශයෝවර" හශ . අපි ඒහ වදන ශොට ෆ ළහුහ. 
දළන් ඒ පු්ධලි තළන්රට අහිං ජනතහට ඹන්න විධිඹක් 
නළවළ. එශවභ ඹන්න තයම් ආදහඹභක් නළවළ. අද හිය ශරහයි 
ඉන්ශන්. නදයරුන්ශන් අවරහ ඵරන්න, channelling 
service එශක් අද ශොච්චය channelling අඩු ශරහද කිඹරහ. ශම් 
dispensary එට - private තළන්රට- ගිහින් අවන්න, ඒහට එන 
අඹ ශොච්චය ්රභහණඹක් අඩු ශරහද කිඹරහ. ඇයි ඒ? එක්, 
ශඵශවත් ණන් නියි. අශනක් එ, fees ණන් නියි. න 
ශරෝ ශයෝවශල් ඉන්න එ doctor ශශනක් එ දට එ 
ශරඩකු ඵරන්න රුපිඹල් 5,000ට ඩහ අඹ යනහ ලු. ශම් 
තභයි ඇත්ත ථහ. භහ අවන්ශන් ළිංශනෝරට ශදන ශම් ඵදු 
වන ශම් යශට් ශ්ධය ඹ ආදහඹභ ළඩි යන්න, අශ්  යශට් 
ං්වධනඹ ඇති යන්න, අලුත් භහජඹක් ඇති යන්න ශදන්න 
ඵළරිද කිඹරහයි. ශම් තභයි අද තිශඵන ්රලසනඹ. ූ දු අන්තුමන්ට 
ඵදු වන ශදන්න ඹනහ. ඒ පිුව ඳිංන් භන් යන උදවිඹ ළන 
භභ එදහත් කිේහ.  

රු ථහනහඹතුමභනි, රු ශේ.ආ්ව. ජඹ්වධන භළතිතුමභහ 
තභයි ංචහය යහඳහයඹ ශම් යටට ශනහශේ. ඒ ආදහඹශභන් 
තභයි අදත් දුන්ශන්. එඹ ඉතහභ ශවො ආදහඹම් භහ්වඹක් ඵ අපි 
දන්නහ. නමුත් ඒ පිුව ඳ තිශඵනහ ඹභක්. ශභොක්ද ඒ? ඒ 
තභයි ණිහ යහඳහයඹ. අද එඹ විිත ශදඹක්.  ළිංශනෝ නිහභ 
ආපු ශදඹක් ශනොශයි එඹ. ංචහය යහඳහයඹ එක් ආපු ශදඹක්. 
ශභහ වහ හන්තහ හ්වඹහංලශ  හ්වතහ අයශන ඵරන්න, 
ශොච්චය හන්තහන් ශම්ට ශඹොමු ශරහ ඉන්නහද කිඹරහ; 
ශොච්චය දරුන් ශම්ට ශඹොමු ශරහ ඉන්නහද කිඹරහ; 
ශොච්චය තරුණඹන් ශම්ට ශඹොමු ශරහ ඉන්නහද කිඹරහ. ඒ 
ිංඹල්ර අසශ  තිශඵන්ශන් ශභොක්ද? ංචහය යහඳහයඹයි 
තිශඵන්ශන්.ඒ අඹ ඇවිල්රහ තිශඵන්ශන් අශ්  පුයහණ විවහයසථහන 
ඵරන්න ශනොශයි, පජීමඹ සථහන ඵරන්න ශනොශයි, අශ්  
නදය ඳවරැම් රඵහ න්න ශනොශයි, විරහභ ගිඹ 
ල්ලිහයඹන් ශභශව ට ඇවිල්රහ ඳදිංචි ශරහ තමුන්ශ  විරහභ 
ළුවඳ විඹදම් යන ළඩ පිිබශශට දහඹ ශන්න ශනොශයි. 
ශභොටද එන්ශන්? ූ දුටයි රැයහටයි එන්ශන්. රු ඇභතිතුමභනි, 
භභ තමුන්නහන්ශ ට අධහයණඹ ය කිඹනහ එ රුණක්. භට 
ඒ ළන ඳළවළදිලි යරහ ශදන්න. ශම් ශඟදී ඇල්ලුහ ශභොක්ද 
spirit එක්. භභ ශම්හශ  නම් දන්ශන්ත් නළවළ රු ඇභතිතුමභහ. 
නභ ඊතයින්ද?  

 

ගු කබීර් වහෂීපත භව හ 
(ரண்புறகு கபீர் யரலம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 
මිතයිල්. 

 

ගු එපත. තජෝලප් භයිකල් තඳතර්යහ භව හ 
(ரண்புறகு ம். ரஜரசப் கக்கல் ததரர) 

(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 
මිතයිල් න්ශට්න්ව ශොඩක් ඇල්ලුහ. හශ ද ඒ 

න්ශට්න්ව? ශෝ ඒහ? ශභොද වුශේ? හටද ඒහ ගිශ ? ශොයි 
මිනිවහද උහවිඹට ඉදිරිඳත් ශශ ? ඒහ ශභොත් ශශ  නළවළ. 
ළිංශනෝ නිහ ඇති ශරහ තිශඵන ඒ බඹහන ණිහ යහඳහයඹ 
හශ භ කුඩු යහඳහයඹත් අමු අමුශේභ ශම් වයවහ ඹනහ. 
විශල ශඹන් විශ්ධෂ්ඹුවත් වයවහ තභයි ශම් බඹහන තත්ත්ඹ 
ඇති ශරහ තිශඵන්ශන්. ඊශඟට භහ අවන්ශන් ශවශයොයින් ළනයි. 
ශවශයොයින් නළක් ආහ. ශෝ ඒ ශවශයොයින් ින? ඒහ හටද 
දුන්ශන්? දළන් ශෝ?   

වුද ශනහශේ? භභ කිඹනහ, පුළුන් නම් ශම්ට 

ඳහ්වලිශම්න්තුමශේදී උත්තයඹක් ශදන්න කිඹරහ. ශෝ ඒහ? ඒහ 

යජශ  දළුවත්භ ඇතුම ඒහ ශනහපු මිනිසරැ අතටභ ආඳහු 

ශනිච්චහ. එශවභ තභයි අශ්  ල්ලි පිට යට ඹන්ශන්.  

ශ්ධය ඹ ආදහඹම් පිිබඵ තමුන්නහන්ශ  අද ශනහපු 

ශඹෝජනහ ශරහශේදි භභ භතක් යනහ, ශම් නළේ පිිබඵ; 

පුහුණු කිරීම් පිිබඵ; වතිඹ පිිබඵ. අද පුහුණු ශච්ච විලහර 

පිරික් ඉන්නහ, CDC එ අශත් තිඹහශන. යට ඹන්න ඵළවළ. 

ඇයි ශම්ට ළඩ පිිබශශක් ශඹොදන්න ඵළරි? විලහර ආදහඹභක් 

ශන්. රු ිංරිඳහර ම්රත් ඇභතිතුමභනි, ඉසය රුපිඹල් 

දවදහවට පිට යට ගිඹ අඹ  ශම්හ තුමිබන් පිට යට ඹන්න 

රළවළසති ශශොත්, එක්ශශනක් භහඹට  රක් ඳවක්, දවඹක් 

උඳඹනහ. භභ ශම් යරහ තිශඵන ළඩ. භශ  ආනශ  දළනට 

එශවභ අඹ ඉන්නහ, 30ක් විතය. ඒ කිඹන්ශන් seamanරහ 

ශනොශයි, captainරහ.  Seamanරහ ඒ හශ භ ඉන්නහ. ශවො 

ශල් වදහශන ඒ අඹ ඉන්නහ. ඇයි ඒහශ  ආඹතනරට ශම් 

ඵදු වන ශදන්න ඵළරි? ඒ යහඳහරිඹන්ට ශභොද ඵදු වන 

ශදන්න ඵළරි? අශ්  දරුන්ට පුහුණු දීරහ ශවො කුකිඹහ රඵහ 

ශදන්නට ඉදිරිඳත් ශන ආමි ආඹතන රංහශේ ශොච්චය 

තිශඵනහද? ඒහට ඵදු වන ශදනහද? නළවළ. ශම් තභයි අද 

තිශඵන ශරොකුභ ්රලසනඹ, රු ඇභතිතුමභහ. එශවභ නම් අද 

තමුන්නහන්ශ රහත් හිතන්න ඕනෆ, අඳත් හිතන්නට ඕනෆ. අඳට 

ළයදිච්ච තළන් තිශඵනහ. අපි ළිංශනෝරට  licence එක් දීරහ 

ආදහඹම් ඵදු වළිනඹට ඹභක් ත්තහ නම් ඒ ළකුදි නම්, එදත් 

ළකුදියි; අදත් ළකුදියි. අඳට කිඹන්න ඵළවළ අද විතයක් ළකුදියි 

කිඹරහ. ඒ එදත් ළකුදියි. ඒ තභයි භට රහශන ඹන්ශන්. 

අශ්  ඇභතිතුමභහ ශභොක්ද කිඹන්ශන්? ශම් රු ජී.එල්. පීරිස 

ඇභතිතුමභහට  ශනොශයි කිඹන්ශන්.  

රු ථහනහඹතුමභනි, දළන් තිශඵනහ ලු, betting. රංහශේ 
වළභ තළනභ තිශඵනහ. ඒ අපි දන්නහ. ඒහට licence නළවළ. 

නමුත් ආදහඹම් ඵදු ශදඳහ්වතශම්න්තුම ශම්ශන් අදහඹම් ඵදු 

න්නහ. අද අපි භධයහය ළන ථහ ශශොත් ඔඵතුමභන්රහට 
භධයහය ඳහවිච්චිඹ නතය යන්න ඕනෆ නම් ඒට ක්රභ 

තිශඵනහ. ්රතිඳත්තිඹ ඒ නම් ඔඹ තිශඵන සහයහය ින 
වරහ දහන්න ශෝ. "භතට තිත" කිඹරහ කිඹනහ නම්, ඒ 

ඇභතියශඹකුශ  භතට තිත ශනොශයි නම්, යජඹට එන 
ආදහඹභට "තිත" ශනොශයි නම් ශොශව ටද ශම් "තිත" තිඹරහ 

තිශඹන්ශන්? අපි හ්වතහ අයශන ඵළලුශොත් ශම් යශට් මිනිසරැ 

භධයහය ඳහවිච්චි යපු ්රභහණඹ ළඩි ශරහ තිශඵනහ. න්න 
නළති වුණහට භධයහය ඳහවිච්චිඹ ළඩි ශනහ. ශ්ර භදහ භළතිතුමභහ 

ශවො තන්දයඹක් කිේහ. ඔඵතුමභහත් ඒ දන්නහ ඇති. ශම් 
යශට් මිනිසරැ -අශ්  ජනතහ- නික් වදහ න්නට, ජීත් 

ශන්නට ක්රභඹක් ඉල්රහ අඳට ෆ ළහුහ. ශඳොල් අතුම එල්රපු 
ශදය අය අවත්,  ළසත් වළභ දහභ ඒ ශයි දියහ ගිඹ ශඳොල් අතුම 

අතරින් දකින ඒ දරුහ නයශඹන් තභයි ඒ ඇතුමශශ  ජීත් 

වුශේ. ඒ ශදභේපිඹන්ට උඳත් ඳහරනඹ යන්න ඵළරු ගිඹහ. ඒ 
අම්භටයි තහත්තටයි තිබුශේ ඒ දරුශෝ ඇති යන එ විතයයි. 

එතුමභහ කිේහ, "ඵරන්න, ඳක්ෂීන් දිවහ. ශම් කිිංභ ඳක්ෂිශඹක් 
බිත්තයඹක් දහන්ශන් නළවළ, කඩුක් වදන්ශන් නළතුම. කඩු වදරහ 

තභයි බිත්තයඹ දහන්ශන්. මිනිසරැ විතයක් දරුශකු වදරහ කඩු 
වදන්න ඹනහ" කිඹරහ. ඒ නිහ ශන්  ශොශම තිශඵන ඳළල්ඳත් 

රරහ ආඳහු වන්න ඹන්ශන්. ඉතිවහශඹන් ඳහඩම් අයශන 

අඳට යන්න පුළුන් ශ්ධල් තිශඵනහ. ඒ නහඹයින්ශන් අපි 
ඉශන ත්ත ශ්ධල් තිශඵනහ.  

ශ්ධය ඹ ආදහඹම් කිඹන ශොට ආදහඹම් එන්ශන් අඳට 
ශනොශඹක් ශ්ධල්ලින්. අධයහඳනශඹන්;  උත්මින් ආදහඹම් 
එනහ.  ඒ උත්භ වළභ ශශනකුටභ ශදන්න එදහ ශේ.ආ්ව. 
ජඹ්වධන භළතිතුමභහ, ශ්ර භදහ භළතිතුමභහ ්රමු එක්ත් ජහති 
ඳක් ආේඩු නිම් ශඳොත් දුන්නහ.  Uniform එක් දුන්නහ, 
ෆභ දරුශකුටභ එ වහ භහන ඳහරට ඹන්න. දළන් 
තමුන්නහන්ශ රහ ළිංශනෝහයඹන්ට වන ශදනහ. රු 
ඇභතිතුමභනි, ශම් රසන තන්දයඹක්. අත් දළකීභක් උඩයි භභ 
ශම් ථහ කිඹන්ශන්. එ ඳහර- 
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කථහනහඹකුරභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
ඔඵතුමභහශ  හරඹ නම් අන්. 

 

ගු එපත. තජෝලප් භයිකල් තඳතර්යහ භව හ 
(ரண்புறகு ம். ரஜரசப் கக்கல் ததரர) 

(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 
භශ  ශරහ නම් අහනයි. හරඹ නම් තිශඵනහ.  

 

කථහනහඹකුරභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
ශරහ අන්. 

 

ගු එපත. තජෝලප් භයිකල් තඳතර්යහ භව හ 
(ரண்புறகு ம். ரஜரசப் கக்கல் ததரர) 

(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 
භට ත විනහඩි කිහිඳඹක් ශදන්න පුළුන්ද දන්ශන් නළවළ. භභ 

ශම් ශඳොඩි ථහ කිඹරහ භශ  ථහ අන් යනහ.  

භභ ශම් කිඹන දරුහ  ඳහල් එනහ. දරුහ ඳහරට ඇවිල්රහ 

ඳන්තිශ  හඩි වුණහභ, ගුරුතුමමිඹ උන්නහ; දරුශෝ ඉශන 

න්නහ. ඳන්තිඹ ඉය වුණහභ ශම් දරුහ ඳන්තිශ  ඉන්නහ, 

ඹන්ශන් නළවළ. අශනක් ඔක්ශෝභ ගිහිල්රහ. ගුරුතුමමිඹ අවනහ, 

"ඇයි ඔඹහ ඹන්ශන් නළත්ශත්?" කිඹරහ. ශම් දරුහශ  ඇස 

ශදශන් ඳුළු ඩහ ශන ළශටනහ. ඒ දරුහ ශභොක්ද 

කිේශේ, "ගුරු භෆණිඹනි, භශ  මුළු ජීවිතඹටභ 'දු' ඹළයි කිඹහ භට 

ථහ ශශ  ඔඵ විතයයි. අම්භහ තහත්තහත් එශර ථහ යරහ 

නළවළ" කිඹරහ. අදත් ශම් යශට් ූ දුට, රැයහට, ළිංශනෝරට ව 

ණිහ ිත්තිඹට ඹට වුණු ඳවුල්ර දරුශෝ ශොච්චය ඉන්නහද 

ශම් විධිඹට වඬහ ළ රශඳන. ශභොක්ද ඒට උත්තයඹ?                      

වන ඔක්ශෝභ ඹනහ ළිංශනෝහයඹන්ට. ශම්ද 

තමුන්නහන්ශ රහශ  ධ්වමිසඨ භහජඹ? භහ ඒට උදහවයණඹක් 

වළිනඹට ශභශවභ කිඹන්නම්. අපි හිතමු, ජනහධිඳතිතුමභහ ශරොරිඹක් 

එශහ ශන ඹනහ කිඹරහ "බුදු යණයි" කිඹහ වරහ තිශඵන. ශම් 

ශරොරිඹ පිුව ඳ තිශඵන්ශන් ශභොනහද? රු ඇභතිතුමභනි, ශම් 

ශරොරිඹ පිුව ඳ තිශඵන්ශන් රැයහයි, ූ දුයි, අල්රයි. ඒ හශ භ 

ණිහ ිත්තිඹ ශම් යශට් දියුණු යන එයි, පිිනන් ශශනන 

එයි; අන්තිභට ශම් යශට් අහිං ජනතහශ  ල්ලි ින pocket 

එශන් අයශන තමුන්ශ  හක්කුට දහ න්න එයි. ශම් 

තභයි ජනහධිඳතිතුමභහ ඒ එශන ශරොරිශ  ඇතුමශශ  තිශඵන්ශන්. 

තමුන්නහන්ශ රහ ිංඹලු ශදනහභ ඇභතිරු වළිනඹටත්, භන්ත්රීරු 

වළිනඹටත් ශරොරිඹ ඇතුමශශ  ඉ ශන ශම් තභයි ඉසට යන්ශන්. 

භහ ීවට ළඩිඹ ථහ යන්ශන් නළවළ. රු ථහනහඹතුමභනි, භට 

ශම් අසථහ රඵහ දීභ ළන ඔඵතුමභහට සතුමතියි. 

 
[අ.බහ. 2.37  

 

ගු දි.ුද. ජඹයත්න භව හ (අග්රහභහ යුරභහ ව බුද්ධ 
ලහන වහ ආග වක ක යුුර අභහ යුරභහ) 
(ரண்புறகு டி.ம்.ஜத்ண - தற அகச்சபைம் ததபத் 

சரசண,  அபல்கள்  அகச்சபைம்) 

(The Hon. D.M. Jayaratne - Prime Minister, Minister of 

Buddha Sasana and Religious Affairs) 

රු ථහනහඹතුමභනි, විශ්ධල ටයුතුම අභහතයතුමභහ අද ශම් 

ශඹෝජනහ ඉදිරිඳත් යමින් ඒ ළන රුණු ඳළවළදිලි ශහ. රු 

ශජෝල්  භයිල් ශඳශ්වයහ භන්ත්රීතුමභහ කිේහ, ශම් ම්ඵන්ධශඹන් 

රුණු ශභොනත් දන්ශන් නළවළ කිඹරහ. නමුත් 2013 ඔක්ශතෝඵ්ව 

භහශ  23ළනි දහ, -අද- ශම් නයහඹ ඳ් ඹ ඉදිරිඳත් යන්න ඉසය 

ශරහ ඳහ්වලිශම්න්තුමට ශම් රුණු ඉදිරිඳත් ය තිශඵනහ. අද 

නයහඹ ඳ්ඹ ඵළලුශොත් රක්ම්ඵ්ව  යට භඟ අත්න් තඵන රද 

ම්මුතිඹ, 2006 අං 10 දයන ශ්ධය ඹ ආදහඹම් ඳනශත් 97(1) (අ) 

න්තිඹ ඹටශත් අුවභත ශ යුතුම ඹළයි ඳහ්වලිශම්න්තුමට 

ශඹෝජනහ යනහ. ශම් ීවට ඉසශල්රහ ඉදිරිඳත් ශහ. ඒ 

හශ භ ඳරස" නඹ යජඹ භඟ අත්න් යන රද ගිවිරැභ, 2006 

අං 10 දයන ශ්ධය ඹ ආදහඹම් ඳනශත් 97(1) (අ) න්තිඹ ඹටශත් 

අුවභත යන්න කිඹහ තිශඵනහ. ඒ එක්භ සීශල්ස ජනයජඹ 

අතය ඇති ය ත් ගිවිරැභ, 2006 අං 10 දයන ශ්ධය ඹ ආදහඹම් 

ඳනශත් 97 (1) (අ) න්තිඹ ඹටශත් අුවභත යන්න කිඹහ 

තිශඵනහ. ශම් ශඵොශවොභ ශේරහනින් අපි ඉදිරිඳත් ශහ. 

ඔඵතුමභහට වුභනහක් තිබුණහ නම් ීවට ඩහ විසතයඹක් අලයයි 

කිඹරහ විශ්ධල ටයුතුම අභහතයතුමභහශන් අවන්න තිබුණහ. 

ඳහ්වලිශම්න්තුමශන් අවරහ ඵරන්න තිබුණහ.  

 

ගු එපත. තජෝලප් භයිකල් තඳතර්යහ භව හ 
(ரண்புறகு ம். ரஜரசப் கக்கல் ததரர) 

(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 
භභ ඇහුහ. 

 

ගු දි.ුද. ජඹයත්න භව හ 
(ரண்புறகு  டி.ம். ஜத்ண) 

(The Hon. D.M. Jayaratne) 
එශවභ විසතය අවන්ශන් නළතුම ඔඵතුමභන්රහ යන්ශන් 

විශේචනඹ කිරීභට අසථහක් රහ ළීමභක් මික් ශම්ට 

වුභනහ යන රුණු ඉදිරිඳත් කිරීභ ශනොශයි. විඳක්ඹ වළභ 

ශරහශේභ යන්න ඕනෆ අලය යන හයණහ ඉදිරිඳත් යරහ, 

ආේඩුශේ ළයදි තිශඵනහ නම් ඒහ ශඳන්රහ වරිඹහහය 

යන්න ඕනෆ ශම් විධිඹ ඹළයි ශඳන්හ ශදන එයි. නමුත් 

තමුන්නහන්ශ රහ එශවභ යන්ශන් නළවළ. ශොච්චයත් ය 

ශන ඹන්ශන් විශේචනඹ කිරීභ ඳභණයි. ඒ භදි විඳක්ඹට. 

බු්ධධිභත් විඳක්ඹක් නම් ඒ රුණු කිඹන්න ඕනෆ. ශභන්න ශම් 

ළකුදියි. ශම් ශම් ආහයඹටයි යන්න ඕනෆ. ශභශවභ ශශොත් 

තභයි වරි. ශභන්න ශම්ශක් ්රතිපර. එශවභ ශඳන්ුවම් යන්න 

ඕනෆ. එශවභ නළවළ. ශොච්චයත් විශේචනඹ. ඒභයි යන්ශන්. 

විශ්ධල ටයුතුම අභහතයතුමභහ අශ්  යශට් මි්ත්ඹ ඳභණක් 

ශනොශයි, අද ශරෝඹත් භඟ මි්ත්ඹ ඇති යරහ ශම් යට 

ආ්වක  ං්වධනඹට ශඹොමු යරහ තිශඵනහ. අද යටල් 

වතයක් එක් ශම් විධිඹට හච්ඡහ යනහ ඳභණක් ශනොශයි. 

යටල් 38ක් එක් ශම් ගිවිරැම් අත්න් ය තිශඵනහ. ශෝ, ඒහ 

ළන ථහ යනහද? යටල් 38ක් එක් අත්න් යපු ගිවිරැම් 

ළන ඔඵතුමභහ දන්ශන් නළ්ධද? භට ශඳශනන්ශන් දන්ශන් නළවළ 

හශ . එශවභ ඵළවළශන් ථහ යන්න. හයණහ ශනොදළන 

ඳහ්වලිශම්න්තුමශේ ශොශවොභද ථහ යන්ශන්? අපි යටල් 38ක් 

එක් ශම් විධිශ භ ගිවිරැම් අත්න් යරහ තිශඵනහ.  

ඊශඟට ්ධවිත් ඵදුයණඹ ළන ඵරමු. ්ධවිත් ඵදුයණඹ 

කිඹන එශන්  ඇති න තත්ත්ඹ තභයි එභ බහේඩඹකින්  

ශදතහක් ඵදු අඹ කිරීභ. එතශොට නිසඳහදනඹ අඩු ශනහ. 

 ඵරන්න, අශ්  යිනන් ශනත් යටර ට ඵඩු ශන ඹන ශොට ශම් 

යශට්දී  ඵ්ධදක් අඹ යනහ. ඒ යශට්දීත් ඵ්ධදක් අඹ ශශොත් මිර 

ළඩි ශනහ; ඳරිවයණඹ අඩු ශනහ. ඳරිවයණඹ අඩු ශන 

ශොට  නිසඳහදනඹ අඩු යන්න ිං්ධධ නහ. ශම් බහේඩ පිට ය ට 

ඹන ශොට එ ඵ්ධදක් විතයක් අඹ කිරීභ තුමිබන් නිසඳහදනඹ ළඩි 

ශනහ. වළඵළයි ඳටන් න්න ශොට ිනක් ආදහඹභ අඩු ශනහ 

හශ  ශඳශනන්න පුළුන්. ඒ වුණහට  ක්රභක්රභශඹන් අශ්  

නිසඳහදන ළඩි වීභ තුමිබන් විලහර ආදහඹම් භහ්වඹක් අනහතශ දී 

රඵහ න්න පුළුන් ශනහ. ඒ විතයක් ශනොශයි. එයින් අඳට 

්රහ ධනඹ, තහක්ණඹ, විශල ඥ ඥහනඹ රඵහ න්න පුළුන්. 
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ඳහ්වලිශම්න්තුම 

අශ්  යට විදයහශන් ඒ තයම් දියුණු යටක් ශනොශයි. රු 

ඇභතිතුමභහ ඵරහශඳොශයොත්තුම න්ශන් විදයහත්භ අතින් දියුණු 

යටර තිශඵන තහක්ණඹ අශ්  යටට ශනළල්රහ, අශ්  අමු 

ද්රයලින් බහේඩ නිසඳහදනඹ යරහ, ඒහ පිට යට ඹරහ විශල  

ආදහඹම් භහ්ව රඵහ ළීමශම් ළඩ පිිබශශක් ක්රිඹහත්භ 

යන්නයි. අශ්  යශට් තිශඵනහ, යඵ්ව, ශෂල්සඳහ, ළලි, ශත්, 

එශලු, ඳරතුමරු, භළණික්, ල් ්ව, ඖධ ඳළශෆින ්ව, ලුණු, 

ශඳොල් නිසඳහදන, රසන භහළු ්ව ව ජරහල. ශම්හශඹන් අඳ 

ශොච්චයද  ්රශඹෝජන න්ශන්? ශඵොශවොභ අඩුශුවයි ්රශඹෝජන 

න්ශන්. ශම්හශඹන් ශනොශඹක් විධි ශ  නිසඳහදන යනහ නම් 

අඳට විලහර ආදහඹම් භහ්වඹක්  රඵහ න්න පුළුන්. එතශොට 

අශ්  ශරොකු දියුණුක් ඇති ශනහ; අශ්  ආ්වක ඹ දියුණු 

ශනහ. ශම් අමු ද්රයලින් ඒ ්රශඹෝජනඹ න්න පුළුන් න්ශන් 

න තහක්ණඹ දියුණු වුශණොත් ඳභණයි. එශවභ නළත්නම් 

යන්න ඵළවළ.  

දළන් ඵරන්න,  විදුලිඹ නිසඳහදනඹ කිරීභ වහ අඳට ශතල් 

ශන්න්න ශරහ තිශඵනහ. ඒ වහ විලහර මුදරක් ඹනහ. 

නමුත් අශ්  ඳු ්රශ්ධලර ජරහල තිශඵනහ. රැ්ධදන්ශ  හරශ දී  

factoriesර ම්ප්වණශඹන් ළඩ ශශ  ඒ ජරහලලින් විදුලිඹ 

නිඳදහ ශනයි. අද ඒ ජරහල හ දභහ තිශඵනහ. ඒහශඹන් ජරඹ 

රඵහ ශන විදුලිඹ නිසඳහදනඹ යන ක්රභඹක් ශන යටර 

ආධහයත් අයශන, බු්ධධිඹත් ඳදනම් යශන, ඒ තහක්ණඹ 

තුමිබන් රඵහ න්න ගිශඹොත් ශතල් ශන්වීභ අඩු ශනහ. 

එතශොට විලහර මුදරක් අඳට ඉතුමරු ශනහ. ඒ හශ භ 

කුකිඹහන් ළඩි ශනහ. ඒහ ළන ඇයි අපි ල්ඳනහ යන්ශන් 

නළත්ශත්? භහ ීවට ඉසශල්රහත් ඳහ්වලිශම්න්තුමශේදී ශම් හයණඹ 

ළන කිේහ.  

රු ථහනහඹතුමභනි, අශ්  අමු යඵ්ව ඔක්ශොභ අපි රැළු 

ණන්රට  පිට යටරට ඹනහ. ඒ හශ භ විලහර ණනක් 

දීරහ යඵ්වලින් නිසඳහදනඹ යන ටඹ්ව, අත්ළරැම් හශ  

ශනොශඹක් ශනොශඹක් ශ්ධල් අපි ශන්නහ. ශම් යශට් ඉශන 

ඒහ නිසඳහදනඹ යනහ නම් ශොයි තයම් මුදරක් අඳට 

රළශඵනහද? ඒ හශ භ ශොච්චය කුකිඹහ ්රභහණඹක් 

රළශඵනහද? එතශොට අපිට ශොච්චය දියුණුක් ඇති ය න්න 

පුළුන් ශනහද? ශම් හශ  ෆභ අමු ද්රයඹක්භ දියුණු ය 

ළීමභ වහ ශනත් යටර ආධහය උඳහය රඵහ ශන, 

තහක්ණඹ රඵහ ශන ළඩ පිිබශශක් ක්රිඹහත්භ යන්නයි 

විශ්ධල ටයුතුම ඇභතිතුමභහ ශම් විධිඹට ක්රිඹහ යරහ තිශඵන්ශන්. 

එතුමභහ ශරෝශ  වළභ තළනභ ඇවිදරහ ශතොයතුමරු ඵරහ ශන ශම් 

යටට විලහර ්රශඹෝජනඹක්  රඵහ දීභට හශ භ ආ්වක  දියුණුක් 

ඇති කිරීභට ූ දහනම් ශනහ. මිර මුදල් ඳභණක් ශනොශයි, අශ්  

යශට් ඉශන ත් දරුන් දළන් විලහර ්රභහණඹක් ඉන්නහ. විබහ 

භත් අඹ 10,000ක් විතය ඉන්නහ. ශම්ශොල්රන් ිංඹලු ශදනහටභ 

කුකිඹහ ශදන්න අඳට පුළුන්භක් නළවළ. තහක්ණඹ දියුණු 

වුශණොත් ඒ දියුණු තහක්ණඹ තුමිබන් තරුණඹන්ට විලහර ඳඩිඹක් 

ශන ශවො  යක්හ  ්රභහණඹක් රඵහ ශදන්න පුළුන්. ඒ විධිඹට 

ළඩ පිිබශශක් ක්රිඹහත්භ වුශණොත් අපි ඒට ශොච්චය 

වශඹෝඹක් ශදන්න වුභනහ යනහද කිඹරහ භහ ල්ඳනහ 

යනහ.  

ඊශඟ ට, ඵඩු හුභහරු ළඩි කිරීභ ම්ඵන්ධශඹන් ඵරමු. අශ්  

එශලු විකුණහ න්න ඵළවළ කිඹනහ; ඳරතුමරු විකුණහ න්න 

ඵළවළ කිඹනහ; වී  නිසඳහදන විකුණහ න්න විධිඹක් නළවළ  

කිඹනහ. අපි ශන යටලින් ශශනන බහේඩ දිවහ ඵළලුහභ 

 ශොච්චය රසනට ඒහ අහුයරහ ස යරහ තිශඵනහද? ඒහ 

විදයහුවකර නයක් ශනොන ආහයඹට ස යරහ තිශඵනහ. 

අද එශලු ශශශ ශඳොශට ඹනහ නම් අශ්  ඉඩම් ිංඹල්රභ 

ශොවිශඹෝ හ යරහ ආදහඹම් රඵහ ීමවි. එතශොට 

ඒශොල්රන් ළඳත් ජීත් ශේවි; දරුශෝ ළඳත් ජීත් ශේවි. 

එයින් මුළුභවත් යටභ ආ්වක  ලශඹන් දියුණු තත්ත්ඹට ඳත් 

ශරහ, දියුණු ජහතිඹක් ශොඩ නඟන්න පුළුන් ශනහ. ඒ අශ්  

ආේඩුට ඳභණක්  ශනොශයි, විඳක්ශ   ඔඵතුමභන්රහටත් 

ශවොයි.  

රු බී්ව වහෂීම් භන්ත්රීතුමභනි, ඔඵතුමභහශ  ්රශ්ධලශ  තිශඵන 

ඉඩම් ඔඹ විධිඹට හ යරහ ඒහත් දියුණු යන්න පුළුන්භ 

රළශඵනහ.  ්වභහන්ත කිරීභත් ළඩි ශනහ. දරුන්ට යක්හල් 

රළශඵනහ. ඔඵතුමභහට දරුශෝ ඉන්නහද කිඹරහ භහ දන්ශන් 

නළවළ. ඔඵතුමභහටත් දරුන් ඉන්නහ නම් ඒශොල්රන්ටත් ඒ තළන 

රඵහ න්න පුළුන් ශනහ. 
 
ගු කබීර් වහෂීපත භව හ 
(ரண்புறகு கபீர் யரலம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 
අභළතිතුමභහ, ආ්වක ඹ ඔච්චය ශවො නම් හිය ශල්ර 

රයිට් බිල් ශරහ නළත්ශත් ඇයි? 
 

ගු දි.ුද. ජඹයත්න භව හ 
(ரண்புறகு  டி.ம். ஜத்ண) 

(The Hon. D.M. Jayaratne) 
ඔඵතුමභහටත් දරුන් ඉන්නහ නම් ශභතුමභහ යන ළඩ 

පිිබශශ තුමශ ඒ ශොල්රන්ටත් තළනක් වම්ඵ ශනහ. 

තමුන්නහන්ශ ශ  ශම් ඉඩම් ළරෆ ශරහ තිශඵනහ 

ශඳශනනහ ශන්ද? ඒහශ  කිිං ශදඹක් ක්රිඹහත්භ යරහ නළවළ. 

ඹන්න ඳහයක් වරිසරහ නළවළ. ශභොනත් නළවළ. භභයි ඳහයල් 

ිනත් ඳරහ දුන්ශන්. [ඵහධහ කිරීභක්  අයිශඹෝ! ශභශවභ 

ථහක්. තමුන්නහන්ශ රහ ඒ හශ  ථහ ශහට ශභොද 

ක්රිඹහශන් ශභොනත් නළවළ; ක්රිඹහශන් යන්ශන් නළවළ. 

"ශභන්න ශභශවභ යන්න, ශම් විධිඹට යන්න, ශභශවභ 

ශශොත් ශවොයි"  කිඹරහ අඳට කිඹන්න ඕනෆ. එශවභ කිඹන්ශන් 

නළති තමුන්නහන්ශ රහ කිඹන්ශන් ශභොක්ද? "ඒ ශවො 

නළවළ, ශම් ශවො නළවළ, අය  ශවො නළවළ, ඕ ශවො නළවළ" 

කිඹනහ. විඳක්ඹ  කීභ ඒ ශනොශයි. විඳක්ශ   කීභ  

ළකුදි ශඳන්හ ශදන භන් නිළකුදි භහ්වඹත් ශඹෝජනහ යන 

එයි; ශම් භහ්වශ  ඹන්න ඕනෆ කිඹරහ ශඳන්හ ශදන එයි. 

නමුත් ශභොනහද ශම් විඳක්ඹ කිඹන්ශන්? ශභශවභ විඳක්ඹක් 

ශභොටද? [ඵහධහ කිරීභක්  ඒ තභයි තමුන්නහන්ශ රහට ඔශවොභ 

ශරහ තිශඵන්ශන්. විඳක් නහඹතුමභහ ඔඹ විධිඹට ක්රිඹහ 

යන්ශන්ත් ඒ නිහයි. ඒ වරිද? එභ නිහ ඳක්ඹ ළන 

හශ භ යට ම්ඵන්ධත් ල්ඳනහ යන්න. ඳක්ඹ ඩහ 

ළුවණහ හශ  යටත් ඩහ ළශටන්න ඉඩ ශදන්න එඳහ. ඒ 

ම්ඵන්ධශඹන් වරිඹට ථහ යන්න. ඒ ළඩ පිිබශශල්රට 

support එ ශදන්න. උදවු උඳහය යන්න. ඒහ දියුණු යන්න 

උදවු යන්න. එශ  කිරීභ තුමශයි අපි ශදශොල්රන්ටභ දියුණු 

ශන්න පුළුන් න්ශන්. යටක් ලශඹන් ශභඹ දියුණු යන්න 

ඕනෆඹ කිඹන ශච්තනහ ඇති ය න්න ඕනෆ. එශවභ නළතුම ශම් 

ටයුතුම යන්න ඵළවළ.  

විශ්ධල ටයුතුම ඇභතිතුමභහ, ඒ හශ භ මුදල් වහ ක්රභම්ඳහදන 

නිශඹෝජය ඇභතිතුමභහ ඒ ළඩ පිිබශශල් ශොච්චය රසනට 

ඉදිරිඳත් ය තිශඵනහද කිඹහ ඵරන්න. තමුන්නහන්ශ රහ 

විශේචනඹ යනහ වළශයන්න ඒහ දියුණු කිරීශම් ළරරැම්වත 

ථහක් යන්ශන් නළවළ. එභ නිහ භහ එතුමභන්රහශ  ථහරට 

උත්තය ශදන්න ඹන්ශන් නළවළ. බී්ව වහෂීම් භන්ත්රීතුමභහ අනලය 

ශ්ධල් ථහ ශහට භහ ඒහට උත්තය ශදන්න ඹන්ශන් නළවළ. 

නමුත් ශම් හශ  ශ්ධල් ම්ඵන්ධශඹන් ථහ යන ශොට, ක්රිඹහ 
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යන ශොට ්රශඹෝජනත් විධිඹට ඒ යන්න ඕනෆඹ කිඹන 

එ ඳභණක් එතුමභහට භතක් යමින්, ශම් ළඩ පිිබශශ හ්වථ 

අන්දමින් ක්රිඹහත්භ කිරීභට අශ්   මුදල් ඇභතිතුමභහට අශ්  

නධ්වඹත් ලක්තිඹත් රඵහ ශදන ඵ ්රහල යමින් භහ නතිනහ. 

ශඵොශවොභ සතුමතියි, රු ථහනහඹතුමභනි.  

 

කථහනහඹකුරභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
ශඵොශවොභ සතුමතියි.  

ඊශඟට රු ජිත් ශ්ර භදහ භවතහ. ඔඵතුමභහට විනහඩි 25ක් 

තිශඵනහ. ඊට ශඳය රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුමභහ ලිරහනඹ 

න්නහ ඇති.  
 
අනුරු කථහනහඹකුරභහ මූරහනතඹන් ඉත් වුතඹන්  

නිතඹෝජය කථහනහඹකුරභහ [ගු චන්දිභ වීයක්තකොඩි භව හ  

මූරහනහරූඪ විඹ. 

அன்தறநகு, சதரரகர் அர்கள் அக்கறரசணத்றணறன்பொ 

அகனர, தறறச் சதரரகர் அர்கள் [ரண்புறகு சந்ற வீக்தகரடி]  

கனக கறத்ரர்கள். 

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

SPEAKER   [THE HON. CHANDIMA WEERAKKODY] took the 

Chair. 

 
නිතඹෝජය කථහනහඹකුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ථහ යන්න, රු භන්ත්රීතුමභහ. 
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ගු ජිත් තප්රේභදහ භව හ 
(ரண்புறகு சஜறத் தறரரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුමභනි, විශල ශඹන්භ ඳරස" න 

යජඹ, සීශල්ස යජඹ, රක්ම්ඵ්ව  යජඹ, ශඵරහරුස යජඹ ඹන 

යජඹඹන් භඟ ්ධවිත් ඵදුයණ ළශළක්වීභ, ඵදු ඳළවළය වළරීභ 

ළශළක්වීභ ඹන භහතිහ ඹටශත් ඇති ය න්නහ රද ගිවිරැම් 

පිිබඵ හච්ඡහ යන  ශම් ශභොශවොශත් භහ ශම් රු බහට 

විශල ශඹන්භ භතක් යන්න ළභළතියි, "ශජෝන්  ශරොක්" කිඹන 

දහ්වලනිඹහ  ශරෝඹට වඳුන්හ දුන් "Social Contract" කිඹන 

නයහඹ ළන. "ශජෝන් ශරොක්" කිඹන දහ්වලනිඹහ කිේහ, යශට් 

ඳහරඹන්ට භහජඹත් භඟ ගිවිරැභක් තිශඵනහඹ කිඹරහ. ඒ 

භහජඹත් භඟ තිශඵන ගිවිරැභ ක්රිඹහත්භ යන්නට තභයි යශට් 

ඳහරශඹෝ ළදී ඳළවළදී ිංිනන්ශන්.  

රු ඇභතිතුමභනි, ඳරස" නඹ ළන හිතන්නට ඉසශල්රහ, 

රක්ම්ඵ්ව , ශඵරහරුස,  සීශල්ස ළන හිතන්නට ඉසශල්රහ 

්වතභහන යජඹ ශ්රී රහංකීඹ ජන භහජඹත් භඟ ඇති ය ශන 

තිශඵන භහජ ගිවිරැභ ක්රිඹහත්භ ය තිශඵනහද, භහජ 

ම්මුතිඹ ක්රිඹහත්භ ය තිශඵනහද කිඹන එ ළන අපි විභහ 

ඵරන්නට ඕනෆ. ශ්රී රහංකීඹ භහජඹත් භඟ ඇති ය තිශඵන 

භහජ ම්මුතිඹ ළන ථහ යන ශොට ඒ ම්ඵන්ධශඹන් 

ආේඩුක්රභ යසථහශේ ලිලි අයිතිහිංම් ඹටශත්ත් වන් 

ශරහ තිශඵන ඵ කිඹන්නට ළභළතියි.  ආේඩුක්රභ යසථහශේ 

යහජය ්රතිඳත්තිඹ ශභශවඹවීශම් ලිරධ්වභ ව ලිලි යුතුමම් 

ඹටශත් වන් නහ, භහජ, ආ්වක  වහ ශ්ධලඳහරන 

හධහයණත්ඹ සථහඳනඹ කිරීභ, ජනතහ ශුබ ිං්ධධිඹ ්වධනඹ 

කිරීභ, ්රභහණත් ආවහයඳහන, ඇඳුම් ඳළශඳුම් ව නිහ ඳවරැ 

රඵහ දීභ, ශඳොදුජන ඹවඳතට ඉවල් න ඳරිදි ්රජහශ  ශබෞති 

ම්ඳත් ව භහජ පරඹ ිංඹලු පුයළිංඹන් අතය හධහයණ ශඵදහ 

වළරීභ ිංදු ශ යුතුම ඵ. 

ශම්,  යසථහශන් ඉදිරිඳත් ය තිශඵන ම්මු" න්;  ීමති-

රීති, ශයගුරහිං ව ශඹෝජනහයි.  ශභන්න ශම් යසථහශන් 

ඉදිරිඳත් ය තිශඵන ම්මුතිඹ,  "භහින්ද චින්තනඹ" ව "භහින්ද  
චින්තන ඉදිරි දළක්භ" ළන  ඉදිරිඳත් ය තිශඵන ම්මුතිඹ, අය 

"ශජෝන් ශරොක්" කිඹන දහ්වලනිඹහ ඉදිරිඳත් ය තිශඵන භහජ 
ම්මුතිඹ ්වතභහන ඳහරනඹ ජනහධිඳතියණ ශදක් වයවහ අද 

ක්රිඹහත්භ ය  තිශඵනහද? ශඵරරුිංඹහ ළන ථහ යන්න 
ඉසශල්රහ, සීශල්ස ළන ථහ යන්න ඉසශල්රහ, 

ඳරස" නඹ ළන ථහ යන්න ඉසශල්රහ, රක්ම්ඵ්ව  ළන 

ථහ යන්න ඉසශල්රහ, ඒ යටල් එක් වරහ තිශඵන 
ම්මුති ළන ථහ යන්න ඉසශල්රහ, යශට් ජනතහත් එක් 

ඇති ය ශන තිශඵන ම්මුතිඹ අද ඳළවළය වළය තිශඵනහ ශන්ද 
කිඹහ ඵරන්න.  

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුමභනි, විශල ශඹන්භ භභ 

ිෂි්වභ ක්ශ ්ශඹන් ථහ ඳටන් න්න ළභළතියි. ශෝ අද 
ශොවිඹහට රළබිඹ යුතුම ශොවි විරහභ ළුවඳ? ශොවිඹහට රඵහ දුන් 

ම්මුතිඹ ඳළවළය වළය තිශඵන්ශන් ඇයි? ය ශදවභහයක් 
මුළුල්ශල් ශම් යශට් ශොවීන් රක් 10ට ශොවි විරහභ ළුවඳ 

අහිමි යරහ තිශඵනහ. අද න විට ශඳොශවොය වනහධහයඹ 

් ඳහදු යරහ  තිශඵනහ. එදහ  අක්යඹට ශඳොශවොය කිශරෝ 
125ක්  රඵහ දුන්නහ. අද ශඳොශවොය වනහධහයඹ කිශරෝ 60කින් 

අඩු යරහ තිශඵනහ. ගුණහත්භබහශඹන් යුක්ත ශඳොශවොය 
ශන්නහ ශුවට  අද ශන්න්ශන් ගුණහත්භබහශඹන් 

ඵහර ශඳොශවොයයි. ඒශක් ්රතිපරඹක් වළිනඹට අද කුඩු ආහදනඹ 
මුළු යටභ ශරහශන තිශඵනහ. වී ශොවිඹහට රඵහ ශදන්න 

ශඳොශයොන්දු වුණු වති මිරට අද   ශරහ තිශඵන්ශන් 

ශභොක්ද? නහඩු රුපිඹල් 32ට, ම්ඵහ රුපිඹල් 35ට  න්නහ 
කිේත් වී ශොවිඹහට අද ිං්ධධ ශරහ තිශඵන්ශන් තභන්ශ  වී ින 

ශඳෞ්ධලි අංලඹට කුණු ශොල්රඹට විකුණහ දළීවභටයි. ශෝ 
ශම් ශොවිඹහත් භඟ ඇති ය ත්ත ම්මුතිඹ?  ඒ ම්මුතිඹට 

ිං්ධධ ශරහ තිශඵන්ශන් ශභොක්ද? පිට යටල් භඟ වන 
ම්මුති ඳළත්ත දභරහ අශ්  යශට් ජනතහ රඵහ දුන්න ඒ 

ජනයභ, ජනතහත් භඟ ඇති ය ත්ත ඒ ජන ම්මුතිඹ, ඒ 

ගිවිරැභ ෆලි ෆලිරට  ඉයහ දභහ තිශඵන්ශන් ඇයි? අද මුළු 
යශට්භ කුඩහ ව භධයභ ඳරිභහණශ  හරි ්වභහන්ත අද ඩහ 

ළිනරහ තිශඵනහ. හරි ්වභහන්තඹ ශොඩ නඟන්නට අද 
්රතිඳහදන ශන් න්ශන් නළවළ. අඳට ශරොකු රුත්ඹක්, ශරොකු 

ආඩම්ඵයත්ඹක් තිබුණහ. ශඳයදි ධහනයහහයශ  
උරුභක්හයශඹෝ වළිනඹට වළඳින්ව අශ්  ශොවි ජනතහ අද 

ශඳයදි ධහනයහහයශ  රුභක්හයයින් ඵට ඳත් ය 

තිශඵන්ශන් ශම් ්වතභහන යජඹ ජනතහත් භඟ ඇති ය ශන 
තිශඵන, ශොවිඹන් භඟ ඇති ය ශන තිශඵන ඒ ම්මුතිඹ 

ම්ප්වණශඹන්භ ඉයහ දළීවභ තුමශයි.  

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුමභනි, ඒ හශ භ ශම් බහ  තුමශ 

මුදල් ඇභතිරු, ්වතභහන මුදල් නිශඹෝජය ඇභතිතුමභහ -අශ්  මි් 

අමුණුභ භළතිතුමභහ- පුන පුනහභ කිේහ, ශොවි විරහභ ළුවඳ රඵහ 
ශදනහ, රඵහ ශදනහ කිඹහ. භන්තයඹක් හශ  ජඳ ශහ. [ඵහධහ 

කිරීභක්  ඔඵතුමභහශ  ථහශේදී උත්තය ශදන්න. දක් ශදක් 
රැභහනඹක් ශනොශයි,  ය ශදවහභහයක් මුළුර සශල් ශොවි විරහභ 

ළුවඳ ශම් යශට් රක් 10ක් ශොවීන්ට අහිමි යපු යජඹක් අද 

ශඵරරුිංඹහත් එක් ම්මුති වනහ; අද රක්ම්ඵ්ව  එක් 
ම්මුති වනහ. රක්ම්ඵ්ව , ශඵරරුිංඹහ ළන හිතන්න 

ඉසශල්රහ, ඳරස" නඹ ළන හිතන්න ඉසශල්රහ, සීශල්ස 
ළන හිතන්න ඉසශල්රහ රුණහය, භයදන්ඩර ළන 

හිතන්න; ළබිතිශොල්රෆ ළන හිතන්න; ශම් යශට් ශොවි 
ජනතහ ළන හිතන්න; ශම් යශට් ග්රහීවඹ ජනතහ ළන හිතන්න.  
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රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුමභනි, ම්මුති ළන ගිවිරැම් ළන 

ථහ යන ශම් ශභොශවොශත් අද  අශ්  යශට් අධයහඳන ක්ශ ්ඹට 

ිංදු ශරහ තිශඵන්ශන් ශභොක්ද? ්වතභහන යජශ  අධයහඳන 

ඇභතිතුමභහ ශම් ඳහ්වලිශම්න්තුමශේ ්රලසනඹට උත්තය ශදමින් 

ශභන්න ශභශවභ කිේහ. "ඳහල් ශමුන්ශ  භන්දශඳෝණඹ ඳරැ 

ගිඹ හරහුව තුමශ ිංඹඹට 12 ිංට 17 දක්හ ළඩි ශරහ." 

වුද ශභශවභ කිඹන්ශන්? හිටපු අධයහඳන නිශඹෝජය ඇභති අශ්  

හමිීම විජිත්  විජඹමුණි ද ශොයිහ භළතිතුමභහයි. එතුමභහ එශවභ 

කිේශේ ඳහ්වලිශම්න්තුමශේ අවපු ්රලසනඹට උත්තය ශදමිුවයි. ඒ 

විධිඹට වළන්හඩ් හ්වතහශේ වන් ශරහ තිශඵනහ. අද අශ්  

යශට් ඳහල් ඹන ද දරුන් වතිබස රක්ඹක් ිංිනනහ.  

ඒ වතිබස රක්ශඹන් දිහ ආවහයඹ රඵහ ශදන්ශන් ිංඹඹට 

27ටයි. ිංඹඹට 73ට දිහ ආවහයඹ ් ඳහදු යරහ ති ශඵනහ. 

අද අධයහඳන ක්ශ ්ශ  ශබෞති ම්ඳත් හිඟතහ, භහන ම්ඳත් 

හිඟතහ භවහ ඵයඳතශ ළටලුක් ඵට ඳත් ශරහ ති ශඵනහ.  

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුමභනි, දළන් ඵරන්න රක්ම්ඵ්ව  

යහජයඹත් එක් ම්මුති ළන ථහ යනහ. අශ්  යශට් ඳහල් ද 

දරුන් එක් ඇති ය ත් ම්මුතිඹ ශභොක්ද?  ඒ ම්මුතිශ  

්රතිපරඹ ශභොක්ද? අද ඳහල් ඳ්ධධතිශඹන් ිංඹඹට 18ට විදුලි 

ඵරඹ නළවළ; ිංඹඹට 15ට ජර ඳවරැම් නළවළ; ිංඹඹට 11ට 

ීමඳහයක් ඳවරැම් නළවළ. අශ්  යශට් ඳහල් ඳ්ධධතිශඹන් 

ිංඹඹට 66ට පුසතහර ඳවරැම් නළවළ. ඳහල් ඳ්ධධතිශඹන් 

ිංඹඹට 67ට ඳරිණ විදයහහය නළවළ. අශ්  ඳහල්ලින් 

ිංඹඹට 72ට හභහනය ශඳශ විදයහහය නළවළ. අශ්  ඳහල් 

ඳ්ධධතිශඹන් ිංඹඹට 92ට උස ශඳශ විදයහහය නළවළ. අශ්  

ඳහල් ඳ්ධධතිශඹන් ිංඹඹට 36ට ක්රීඩහංන නළවළ. 

 
ගු එච්. ආර්.  වත්රඳහර භව හ (ඳු  පතඳත් වහ ග්රහමීය ඹ ප්රජහ 

චර්ධන නිතඹෝජය අභහ යුරභහ) 
(ரண்புறகு ச். ஆர். றத்தரன  - கரல்கடபர்ப்பு, கறரற 

சணசபக அதறறபைத்ற தறற அகச்சர்) 

(The Hon. H.R. Mithrapala -  Deputy Minister of Livestock 

and Rural Community Development)  

ළකුදියි. ංයහ ශල්න ත්ශත් ශොශවන්ද? 

 
ගු ජිත් තප්රේභදහ භව හ 
(ரண்புறகு சஜறத் தறரரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ළකුදියි කිඹරහ කිඹන්න ඵළවළ. ශම්හ අධයහඳන අභහතයහංලඹ 

රඵහ දීරහ තිශඵන දත්තයි. ශම් බහ තුමශ අපි ශඵොරු ්රහල 

යන්ශන් නළවළ.  කීශභන් ්රහල යන්ශන්. එතශොට භභ 

අවන්න ළභළතියි, ශම් යජඹ රක්ම්ඵ්ව  යහජයඹත් එක් වන 

ගිවිරැභට ඉසශල්රහ අශ්  යශට් වතිබසරක්ඹක් ව ඳහල් ද 

දරුන් එක් ඇති ය ශන තිශඵන ගිවිරැභ ක්රිඹහත්භ 

යන්ශන් නළත්ශත් ඇයි කිඹරහ. ඇයි ශදයිඹශන් ඳහල් දරුන්ට 

දිහ ආවහයඹ රඵහ ශදන්ශන් නළත්ශත්? ඳශු ම්ඳත් වහ ග්රහීවඹ ්රජහ 

ං්වධන අභහතයහංලශඹන් භව ශරොකුට කිේහ, කිරි වීදුරුක් -

කිරි ආවහයඹක්- ශදනහ කිඹරහ. ුවයඑිබඹ දිසත්රික්ශඹන්භ දින 

කිහිඳඹයි දුන්ශන්. ඒ රඵහ දුන් කිරි වීදුරු දුන්න තළනභ ශරෝ  

ශරහ; දුන්න තළනභ නතය වුණහ. 

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුමභනි, අද ඵරන්න ඵසනහහිය 

ඳශහශත් ගුරු හිඟඹ 1,723යි. භධයභ ඳශහශත් ගුරු හිඟඹ 1,338යි. 

උතුමරු භළද ඳශහශත් ගුරු හිඟඹ 1,374යි. ඹම ඳශහශත් ගුරු හිඟඹ 

580යි. ඌ ඳශහශත් ගුරු හිඟඹ 699යි. ඵයමු ඳශහශත් ගුරු 

හිඟඹ 620යි. දකුණු ඳශහශත් ගුරු හිඟඹ 653යි. උතුමරු ඳශහශත් ගුරු 

හිඟඹ 1,455යි. ඒ අුව ඵයඳතශ ගුරු හිඟඹක් තිශඵනහ. 

ගුරුරුන්ශ  හිඟ ළුව්  රක් ණන්, ශෝින ණන් තිශඵනහ. 

ඵසනහහිය ඳශහශත් හිඟ ගුරු ළුව්  රුපිඹල් මිලිඹන 104යි. භධයභ 

ඳශහශත් හිඟ ගුරු ළුව්  රුපිඹල් මිලිඹන 117යි. උතුමරු භළද 

ඳශහශත් හිඟ ගුරු ළුව්  රුපිඹල් මිලිඹන 55යි. ඹම ඳරහශත් හිඟ 

ගුරු ළුව්  රුපිඹල් මිලිඹන 90යි. ඌ ඳශහශත් හිඟ ගුරු ළුව්  

රුපිඹල් මිලිඹන 12යි. දකුණු ඳශහශත් හිඟ ගුරු ළුව්  රුපිඹල් 

මිලිඹන 61යි. උතුමරු ඳශහශත් හිඟ ගුරු ළුව්  රුපිඹල් මිලිඹන 

147යි. නළ ශඟනහිය ඳශහශත් හිඟ ගුරු ළුව්  රුපිඹල් මිලිඹන 

62යි. එතශොට අධයහඳන ක්ශ ්ශ  අශ්  යශට් ද දරුන්ට 

දළුවභ මිණුභ රඵහ ශදන අශ්  ගුරු ිත්තිඹත් එක් ඇති ය ත් 

ම්මුතිඹට ශභොක්ද ශරහ තිශඵන්ශන්? ඒ ගිවිරැභට ශරහ 

තිශඵන්ශන් ශභොක්ද? ්ධවිත් ඵදුයණඹ ශනොශයි, අද ගුරු 

 ක්ශ ්ඹට වහ ශභහ ඳයපුයට ශවණ වත ළදිරහ තිශඵන්ශන්; වශත් 

වත ළදිරහ තිශඵන්ශන්. ශම් ශවණ වත ළදිරහ තිශඵන 

ශභොශවොත ද දරුන් එක් ඇති ය ත්, ගුරු ඳයපුයත් එක් 

ඇති ය ත් ගිවිරැභ -භහජ ම්මුතිඹ- ක්රිඹහත්භ ශනොයන්ශන් 

ඇයි? 

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුමභනි, අද ඳහරට ඳශමුළනි 

යට දරුහ ඇතුමශත් ය න්න ශදභේපිඹන්ට ඵළවළ. ඒයි අද 

ඇත්ත ථහ. ඒ හශ භ බු්ධධි රනඹ භවහ ඵයඳතශ ්රලසනඹක් 

ශරහ ති ශඵනහ. විලසවිදයහර ක්ශ ්ඹ ඩහ ළිනරහ ති ශඵනහ. 

අශන්! තභත් අය භවශඳොශ ෂ්යත්ඹ විධිඹට රඵහ ශදන්ශන් 

ශොච්චම් මුදරයි. වළඵළයි, භවශඳොශට ල්ලි ශන් යන්න ඵළවළ, 

ළිංශනෝරට වන ශදන්න පුළුන්. රළම්ශඵෝගිනි ශන්න්න 

ඵදු වන ශදන්න පුළුන්. ශම් යශට් ඳහර ඳළශළන්තිඹට වන 

රඵහ ශදන්නට පුළුන්. නමුත් ඳහර ඳළශළන්තිඹ බිහි යපු ශම් 

යශට් හභහනය ජනතහට අද තුමන්ළනි ඳන්තිශ  ළරකිල්ර අත් 

ඳත් න යුඹ අපි ජීත් ශන්ශන්. 

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුමභනි, ඒ හශ භ ශම් අසථහශේ 

විශල ශඹන්භ ංයහ ශල්න කිහිඳඹක් ශම් රු බහට 

ඉදිරිඳත් යන්න භභ ළභළතියි. විශල ශඹන්භ භභ ශම් 

හයණඹත් භතක් යන්නට ළභළතියි. අද අධයහඳන ක්ශ ්ඹ 

ත්තහභ ශභොක්ද ශරහ තිශඵන්ශන්? දශ ශ්ධය ඹ නිසඳහදනශ  

්රතිලතඹක් වළිනඹට යජශඹන් අධයහඳනඹ වහ ශන් යන මුදර 

ඳරැ ගිඹ ය 5 තුමශ එන්න එන්නභ ක්රභහුවකර අඩු යරහ 

තිශඵනහ. අධයහඳනඹට ශන් යන යහජය ම්ඳත අද 

ක්රභහුවකර ක්ඹ යරහ තිශඵනහ; ම්ඳත් ඵළවළය යරහ 

තිශඵනහ. 

අධයහඳනඹට ශඹොදන ම්ඳත් ඵළවළය යරහ  ්වතභහන යජඹ 

යන්ශන් ශභොක්ද? ශම් යශට් අධිරැශෝඳශබෝගී ජීවිතඹක් ත 

යන ඳහර ඳළශළන්තිඹ ශත ඒ ම්ඳත් ිංඹල්රක්භ ශඹොමු 

කිරීභයි ්වතභහන යජඹ අද ඉසට ිං්ධධ ය තිශඵන්ශන්.  

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුමභනි,  ංයහ ශල්න දිවහ 

ඵරනශොට අධයහඳන ක්ශ ්ශ  භවහ ඵයඳතශ ් ඳහදුක් 

ිංදුශරහ තිශඵන ඵ ශඳශනනහ. ශම් ් ඳහදුට ්වතභහන යජඹ 

වමුලින්භ  කිඹන්න ඕනෆ. දශ ශ්ධය ඹ නිසඳහදනශ  

්රතිලතඹක් වළිනඹට 2005 ශ්වදී අධයහඳනඹට ශන් ය 

තිශඵනහ, ිංඹඹට 3.03ක්. 2006 දී ිංඹඹට 2.67යි. 2007 දී ිංඹඹට 

2.59යි. 2008 දී ිංඹඹට 2.27යි. 2009 දී ිංඹඹට 2.08යි. 

  
ගු අල්වහජ් ඒ.එච්.එපත. අසර් භව හ 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

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

Sir, I rise to a point of Order. 
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නිතඹෝජය කථහනහඹකුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

What is your point of Order, Hon. Azwer? 

 
ගු අල්වහජ් ඒ.එච්.එපත. අසර් භව හ 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

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

Sir, the Hon. Member must be taught to adhere to the 

Standing Orders. He is completely out of the subject. We 

are not discussing about education. ශභතුමභහ කිඹනහ 
ඉසශෝර ශභයින්ට ශවණ ළහුහලු. ශභොන තයම් අඳයහධ 
ථහක්ද? 

 
නිතඹෝජය කථහනහඹකුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

No, that is not a point of Order.  

 

ගු ජිත් තප්රේභදහ භව හ 
(ரண்புறகு சஜறத் தறரரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
2005 දී ිංඹඹට 3.03යි. 2006 දී ිංඹඹට 2.67යි. 2007 දී ිංඹඹට 

2.59යි. 2008 දී ිංඹඹට 2.27යි. 2009 දී ිංඹඹට 2.08යි. 2010 දී 

ිංඹඹට 1.86යි. 2011 දීත් ිංඹඹට 1.86යි. දශ ශ්ධය ඹ නිසඳහදනශ  

්රතිලතඹක් වළිනඹට අධයහඳනඹට ශන් ය තිශඵන ආලසච්වඹත් 

ශොච්චභ ළනයි භභ ශම් ථහ යන්ශන්.  

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුමභනි, අධයහඳන ක්ශ ්ශ  

ඳභණක් ශනොශයි, ඵරන්න භහජ ආයක්ණඹ දිවහ. Social 

safety net  එ ළන  ශඳොඩ්ඩක් ථහ යමු. අද ශභොක්ද භි්ධධි 

ක්ශ ්ඹට ශරහ තිශඵන්ශන්. අශ්  යශට් භි්ධධිරහභීන් 

ඳවශශොස රක්ඹක් ඉන්නහ. ශම් යජඹ භි්ධධිරහභීන් එක් ඇති 

ය ත්ත ගිවිරැභට ශභොක්ද යරහ තිශඵන්ශන්?  භි්ධධිරහභීන් 

එක් ඇති ය ත් ම්මුතිඹට ශභොක්ද යරහ තිශඵන්ශන්?  

භි්ධධිරහභීන්ට රඵහ ශදන ''ශඳොල් කුඩු'' භි්ධධිඹ, ඒ ශොච්චම් 

ශඳොල්කුඩු භි්ධධිඹ තදුයටත් අඩු යන එයි, ක්ඹ යන 

එයි, අභ යන එයි  ්වතභහන යජඹ යරහ තිශඵන්ශන්.  

විශල ශඹන්භ අශ්  අමුණුභ භළතිතුමභහශ  අභහතයහංලශ  දත්ත 

ඳරිදි, ජන වහ ංයහ ශල්න ශදඳහ්වතශම්න්තුමශේ දත්ත ඳරිදි වතය 

ශදශනක් ඉන්න ඳවුරට භහඹට ජීත් ශන්න අලය 

ශනහ, රුපිඹල් 40,887ක්. ආවහය විඹදභට රුපිඹල් 15,000යි. 

ආවහය ශනොන විඹදභට රුපිඹල් 25,000යි. අශ්  යශට් ම්ප්වණ 

ජනවනශඹන් ශොයි හශ  ්රතිලතඹක්ද තභන්ශ  ආවහය ව 

ආවහය ශනොන විඹදම් පිඹන්න රුපිඹල් 40,000ක් උඳඹන්ශන්?  

ඒ අුව, භි්ධධිරහභීන් එක් ඇති ය ත් ගිවිරැභ  ්වතභහන 

යජඹ ම්ප්වණශඹන්භ ඉයරහ දභරහ වභහයයි; ම්ප්වණශඹන්භ 

විනහල යරහ වභහයයි.  

ඒ විතයක් ශනොශයි, අද අශ්  යශට් ඳවශශොස රක්ඹක් ඳවුල් 
තභන්ශ භ ඹයි නික් ශනොභළති, හිට වරක් නළති, අේට 
ශේලි ශේලී, ළසට ශතමි ශතීව ඉන්නහ. නිහ ශනොභළති 
ජනතහ භඟ ඇති ය ත්ත ම්මුතිඹ ශෝ? ශම් ඵරන්න, 
"භහින්ද චින්තනඹ", "දිනමු ශ්රී රංහ" ළඩටවන, "භහින්ද 
චින්තන ඉදිරි දළක්භ."  ඒහශ  පිුව ණන් ශම් ළන තිශඵනහ. 
වළභ අවුරු්ධදභ වළභ භටභ ශල් 25 ණශන් වදරහ 
ශදනහ කිඹරහ තිශඵනහ.  අශ්  යශට් ම් 39,000ක් තිශඵනහ. 
ශොච්චය ශල් වළශදන්න ඕනෆද? එශවභ නම් නිහ හිඟඹක් 
ශනොශයි, නිහ අතිරික්තඹක් ඇති ශන්නට ඕනෆ. නමුත් අද 
ශභොක්ද ශරහ තිශඵන්ශන්? අද ශල් වදන්නට  නිහ වහ 
ශඳොදු ඳවරැම් අභහතයහංලඹට ශම් යජඹ ඉඩ ශදන්ශන් නළවළ. 

වීයංල ඇභතිතුමභහට ්රභහණත් ්රතිඳහදන ශන් යන්ශන් නළවළ.  
ආඳදහක් නිහ ශල් අහිමි වුණු අඹට වනහධහය රඵහ ශදන්න 
කිඹරහ ආඳදහ ශභනහයණ ඇභතිතුමභහට කිඹන ශොට ආඳදහ 
ශභනහයණ ඇභතිතුමභහ කිඹනහ "අශන් භට ්රතිඳහදන නළවළ" 
කිඹරහ. නිහ වහ ශඳොදු ඳවරැම් ඇභතිතුමභහ ශඟට ගිඹහභ 
කිඹනහ "අශන් භටත් ්රතිඳහදන නළවළ, ඔඹ ඔක්ශොභ ශ්ධල් 
අවන්න ආ්වක  ටයුතුම අභහතයහංලශඹන්" කිඹරහ. [ඵහධහ 
කිරීභක්  භභ ශනොශයි එශවභ කිඹන්ශන්. නිහ වහ ශඳොදු 
ඳවරැම් ඇභතිතුමභහ. ආඳදහ ශභනහයණ ඇභතිතුමභහ. 
උඳශ්ධල හය බහර ශභොනහද  ශන්ශන් කිඹරහ 
ශඳොඩ්ඩක් ඇවිල්රහ ඵරන්න. රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුමභනි, 
අද අලුත්භ භඩිඹක් ක්රිඹහත්භ ශනහ. ඒ භඩිශ  ිංඹලු 
ශතොයතුමයක්භ භභ අද ශම් උත්තරීතය බහට ඉදිරිඳත් යන්න 
ඵරහශඳොශයොත්තුම ශනහ.  

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුමභනි, 1988 ශ්ව ශම් යශට් අඩු 

ආදහඹම්රහභීන්ට රඵහ දුන් නිහ ණඹ, චක්රශල්ඹකින්  
ම්ප්වණශඹන්භ අශවෝිං ශහ.  අශවෝිං ශ ඒ නිහ ණඹ 

2013 ්වශ දී  ඵරවත්හයශඹන් අඹ ය න්නට  ඳටන් 
අයශන.  භභ උදහවයණ ශදන්නම්.  ශම් එ උදහවයණඹක්. 

වම්ඵන්ශතොට දිසත්රික්ශ , ශඵලිඅත්ත ආනශ , ආද්වලභ, 
පුක් දේඩහ, ශඵලිඅත්ත ඳදිංචි ඩී.ඥහනයත්න භවත්භඹහ  

ජනවිරහභිශඹක්. ඒ චක්රශල්නශඹන් එතුමභහශ  නිහ ණඹ 

අශවෝිං ශහ.  එතුමභහශ   නිහ ණඹ අශවෝිං ශශ  1993 
්වශ . 1993 ්වශ  අශවෝිං ශ නිහ ණඹ  දළන් ශවොය 

ඳහශයන් ඇවිල්රහ, නඩු දභරහ, උහවි හශන් ගිහිල්රහ අඹ ය 
න්න වදනහ.  යණිංංව ශ්ර භදහ භළතිතුමභහ අශවෝිං ශ නිහ 

ණඹ  ශභන්න 2013  ්වශ  ඵරවත්හයශඹන් අඹ ය න්න 
ටයුතුම  යනහ. ශම් ිංඹලුභ දත්ත භභ වළන්හඩ් ත යනහ; 

බහග *යනහ.  

වම්ඵන්ශතොට විතයක් ශනොශයි ශම් ිං්ධධ ශන්ශන්.  මුළු 

යශට්භ ශම් ක්රිඹහත්භ යනහ. ඉතින් රු ජී.එල්.පීරිස 
ඇභතිතුමභනි, ඔඵතුමභහ ථහ යනහ සීශල්ස ගිවිරැභ ළන. 

ඔඵතුමභහ ථහ යනහ, රක්ම්ඵ්ව  ගිවිරැභ ළන. ඔඵතුමභහ ථහ 
යනහ, ශඵරහරුස  ගිවිරැභ ළන. ඔඵතුමභහ ථහ යනහ, 

ඳරස" න ගිවිරැභ ළන. ඔඵතුමභහ ඉන්න ශම් යජඹ ශම් යශට් 
ජනතහත් භඟ  ගිවිරැභක් ඇති ය ත්තහ, වළශභෝටභ ශල් 

වදරහ ශදන්න. අේට ශේලි  ශේලී, ළසට ශතමි ශතීව ඉන්න 
ජනතහට  තියහය ශණක් රඵහ ශදන්න ගිවිරැභක් ඇති ය 

ත්තහ. ඒ අඹට වනඹක් රඵහ ශදන්න ඒ ශල් වදන ගිවිරැභ 

ඔක්ශෝටභ ඉසශල්රහ ක්රිඹහත්භ යන්න. ජනතහට රඵහ  
ශදනහඹ කිේ ඒ නිහ ලක්තිඹ, ඒ භවහ ජනතහ  

ඵරහශඳොශයොත්තුම, ඒ අශ් ක්හ, ඒ භවහ ම්මුතිඹ ක්රිඹහත්භ 
යන්න ශෝ, ශඵොරුට ශම් උත්තරීතය බහට රක්ම්ඵ්ව  

ළනයි, ඳරස" නඹ ළනයි, ශඵරරුිංඹ ළනයි  ථහ  ශනොය. ඒ 
යටල්  ළන ථහ යන්න ඉශල්රහ  තභන්ශ  යශට් ජනතහ 

ආයක්හ  යන්නට, කු න්නට  ඇයි ටයුතුම යන්ශන් 

නළත්ශත්?  

ශම් ්ධවිත් ඵදුයණඹලු. [ඵහධහ කිරීම්  ජනතහ භත ඵදු 
ඳටරහ. ජනතහ භත ඵය ඳටරහ, ජනතහ මිරිරහ, තශරහ 

ශඳශරහ, ශඳොඩි යරහ,  ඳළත්තට වීිං යරහ අද ශම් යශට් 

ජනතහ ශොන් යන යුඹ භභ ශඵොශවොභ ආදයශඹන්  
්වතභහන යජශඹන් ඉල්ලීභක්  යනහ. ජනතහත් එක් ඇති 

ය ත්ත ගිවිරැභ, ජනතහත් එක් ඇති ය ත්ත ම්මුතිඹ 
වහභ ක්රිඹහතභ යන්න. ඒ වහ ඔඵතුමභන්රහට හරඹ 

එශිලරහයි තිශඵන්ශන්.  
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————————— 
*  පුස කහරතේ  ඵහ ඇ . 
*  தணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 



ඳහ්වලිශම්න්තුම 

ඒ විතයක් ශනොශයි. ශම් යශට්  භසත ජනතහටභ ඵරහඳහන  

තත් ගිවිරැභක් තිශඵනහ. ඒ තභයි ශෞය ක්ශ ්ඹ ශොඩ 

නඟන්නට තිශඵන ගිවිරැභ. ඇයි ශෞය ක්ස්ඹ ශොඩ නඟන්නට 

්රභහණත් අයමුදල් ශන් යන්ශන් නළත්ශත්? [ඵහධහ කිරීම්  දශ 

ශ්ධය ඹ නිසඳහදිතශ  ්රතිලතඹක් වළිනඹට ශය ශුවශන් ශන් 

යපු ඒ මුදර එන්න එන්නභ අඩු ශරහ තිශඵනහ. ශම් ඵරන්න 

ංයහ ශල්න. 2007 ්වශ  1.92යි. 2008 ්වශ   1.69යි. 

2009 ්වශ  1.48යි. 2010 ්වශ    1.32යි. 2012 ්වශ 1.31 

යි. ශෞය ක්ශ ්ඹ ශුවශන් ළඹ ශ මුදර එන්න එන්නභ 

අඩු යරහ.  

ඒ විතයක් ශනොශයි. අශ්  යශට් පු්ධරඹන් කුරුවීභ ශරොකු 

්රලසනඹක්. ශභොක් ද කුරුවීභ කිඹන්ශන්? ඹට රිරන උ 

ශනොභළති වීභ. අශ්  යශට් අවුරුදු ඳවට අඩු දරුන්ශන් ිංඹඹට 

13.1ක් කුරුශරහ. ඒ හශ භයි ිල වීභත්. ිල වීභ කිඹන්ශන් 

ශභොක් ද?  උට රිරන ඵය ශනොභළති වීභ.  අශ්  යශට් ශදරු 

ඳයපුශ්ව ඒ ්රභහණඹ ිංඹඹට 19.6ක්. අඩු ඵය දරුන් ඉන්නහ අශ්  

යශට්  ිංඹඹට 23.5ක්. ශම් ංයහ ශල්න දිවහ ඵරන විට යටක් 

වළිනඹට අශ්  යශට් දරු ඳයපුයත් එක් ශම් යජඹ ඇති ය ශන  

තිශඵන ඒ ම්මුතිඹ දළන් විනහල ය ශන තිශඵනහ ශන්ද?  

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුමභනි, ඳරැ ගිඹ දසර නිශඹෝජය 

අභහතයරු ණනහක් ඳත් ය ත්තහ.  ්වතභහන යජශ   

ඇභතිරු වළටහුටවභහයක් ඉන්නහ.  [ඵහධහ කිරීම්   
 

වී ශොවිඹහශන් වී ින න්න අද ිංඹඹට දවවතශ්ව 

ශතතභනශ  ්රමිතිඹ ඵරනහ. නමුත් වළටහුටවභහයක් ඇභතිරු 

ඳත් ය න්නට කිිං ්රමිතිඹක් නළවළ; කිිංභ භට්ටභක් නළවළ. 

වළටහුටවභහයක් ඇභතිරු ඳත් යන්න ්රමිතිඹක් නළවළ, වී 

ශොවිඹහශ  වී ින න්න ශොට නම් ිංඹඹට දවවතශ්ව ්රමිතිඹ 

ඵරනහ. ශම් ශභොන විහිළුක්ද?  

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුමභනි, අන්න ඒ නිහ 

විශල ශඹන්භ ශම් අසථහශේ භභ ශම් උත්තරීතය බහශේ යජඹ 

නිශඹෝජනඹ යන  කි යුතුම භළති ඇභතිරුන්ශන් -භවජන 

නිශඹෝජිතඹන්ශන්- ඉල්ලීභක් යනහ. ඔඵතුමභන්රහ පිට යටල් 

එක් වපු ගිවිරැම් ශම් රු බහශේ හච්ඡහ යන්න ශඳය, 

රුණහය භහින්ද චින්තන ඉදිරි දළක්භත්, "දිනමු ශ්රී රංහ" 

්රතිඳත්ති භහරහත් භඟින් ජනතහත් එක් ඇති ය ත්ත 

ම්මුති ින ක්රිඹහත්භ යන්න; හිට වරක් ශනොභළති 

ජනතහට තියහය ශණක් රඵහ ශදන්න; ඩහ ළශටන ශ්ධලශ  

්වභහන්තලහරහ ඳ්ධධතිඹ ශොඩනඟන්න ටයුතුම යන්න; දිංන් 

ද විකුකිඹහ ශඳෝලිභට එතුම න රක් ණන්, දරක් ණන් 

තරුණ ඳයපුය ශුවශන්   වන රන්න; වීශයෝදහය යණ 

විරුන් රඵහ ත්ත යුද ජඹග්රවණඹ තහහලි ජඹග්රවණඹක් 

ශනො දහහලි හභඹක් ඵට ඳත් ය න්නට උතුමරු, 

නළ ශඟනහිය ්රශ්ධලර ජනතහත් භඟ ඇති ය න්න 

ං්වධන ම්මුතිඹ ක්රිඹහත්භ යන්න. අඳ වළ ශභෝටභ ඕනෆ 

ඒකීඹ ශ්රී රංහක් තුමශ ශම් යට ශ්රී න්නයි. අඳ වළ  ශභෝටභ 

ඕනෆ ශම් යශට් සනරීත්ඹ, ශබෞමි අේඩතහ, ශ්ධලඳහරන 

නිදව රැයකින්නයි. ඒ වළභ ශ්ධභ ශන්න නම් ජහති, ආම්, 

කුරභර, ඳන්ති, ඳක් ශේදශඹන් ශතොය ශම් යශට් ජීත් න 

රක් 200ක් ව ජන ලිවඹ එභ ය ශට්, එභ අම්භහශ , 

තහත්තහශ  දුහ දරුන් වළිනඹට රරහ ශම් යශට් කිිංභ 

ශශනකුට ශනසභක් ශනොශොට, ශම් යශට් ිංඹලු ශදනහශ භ 

ආ්වක , භහජයීඹ, ශ්ධලඳහරන අයිතිහිංම් රැයක්හ යන්න 

ටයුතුම යන්නඹ කිඹහ භභ ශම් අසථහශේ ඉල්රහ ිංිනනහ.  

අද දශ  ම්මුති ළන, ගිවිරැම් ළන ථහ යන ශම් 

ශභොශවොශත් භභ ශම් ආදයීමඹ භන්ත්රීරුන්ශන් ඉල්ලීභක් 

යනහ. ඔඵතුමභන්රහ ඹන්න පුසතහරඹට. පුසතහරඹට ගිහින් 

"ශජෝන් ශරොක්" කිඹන දහ්වලනිඹහශ  Social Contract Theory 

එ ළන ශඳොඩ්ඩක් අශඵෝධඹක් රඵහ න්න. "ශජෝන් ශරොක්" 

කිඹන දහ්වලනිඹහශ  ඒ භහජ ම්මුතිඹ ළන ශඳොඩ්ඩක් ඉශන 

න්න. ශජෝන් ශරොක් ඉදිරිඳත් යපු භහජ ම්මුතිඹ වුශේ යට 

ජනතහ ඳහරඹන් ඳත් ය න්ශන් ඹම් කිිං ගිවිරැභක් තුමශයි, 

ඹම් කිිං අශඵෝධතහක් තුමශයි, ඹම් කිිං ම්මුතිඹක් තුමශයි කිඹන 

එ.  යට ආයක්හ ය න්න, යශට් ජනතහ ශෞබහය යහ 

ශන ඹන්න, යශට් ජනතහට රැඵහධනඹ, වනඹ රරහ, 

ං්වධනඹ තුමිබන් ශවො ශ්රී ශ්ධලඹක් බිහි යරහ ජනතහ 

විභත් යන්නයි, ඒ ම්මුතිඹ තුමශ අඳ ඳහරඹන් ඳත් ය 

න්ශන්. අඩුභ තයශම් "ශජෝන් ශරොක්" නළභළති ඒ ශ්ධලඳහරන 

දහ්වලනිඹහශ  ඒ theory එ අුවභනඹ යරහ භළතියණඹක් 

භළතියණඹක් ඳහහ - 

 
නිතඹෝජය කථහනහඹකුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

රු භන්ත්රීතුමභනි, දළන් ථහ අන් යන්න.  

 
ගු ජිත් තප්රේභදහ භව හ 
(ரண்புறகு சஜறத் தறரரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුමභනි, භට ත තත්ඳය 30ක් 

ශදන්න.  

"ශජෝන් ශරොක්" නළභළති දහ්වලනිඹහ ශ්ධලඳහරන ක්ශ ්ඹට 

ඉදිරිඳත් යපු ඒ ගිවිරැභ; ඒ ම්මුතිඹ අකුයටභ -තිතටභ- 

ක්රිඹහත්භ යන්නට විශල ශඹන්භ වළටහුටවභහයක් ඇභතිරු 

ිං ිනන ශම් යජඹට නධ්වඹඹ, ලක්තිඹ, ්රඥහ, දළුවභ මිුවභ ඳවශ 

ශේහයි කිඹහ ඳතමින් භශ  ථහ අන් යනහ.  
 

[අ.බහ. 3.14  

 

ගු (ආචහර්ඹ) යත් අුදණුගභ භව හ (ජහ යන් ය මූරය 

වතඹෝගි හ අභහ ය ව ුදදල් වහ ක්රභපතඳහදන නිතඹෝජය 

අභහ යුරභහ) 
(ரண்புறகு (கனரறற)  சத் அபதக -  சர்ரச றற 

கூட்டிகப்பு அகச்சபைம் றற, றட்டறடல் தறற 

அகச்சபைம்) 

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

International  Monetary Co-operation and Deputy Minister 

of Finance and Planning)       
රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුමභනි, අශ්  හිතත් ජිත් 

ශ්ර භදහ භන්ත්රීතුමභහ භහජ ගිවිරැභක් ළන ථහ ශහ. භභ 

කිඹන්න ළභළතියි , අශ්  ඳක්ඹත්, ජනතහත් අතය තිශඵන 

භහජ ගිවිරැභ ඉතහභ ශවොඳින් ව ලක්තිභත් ඳතින ඵ. 1994 

ිංට ඳළළති වළභ ඡන්දඹදීභ අඳ ඒ ගිවිරැභ අලුත් ය තිශඵනහ. 

අඳ ඡන්දඹට ගිඹහභ තමුන්නහන්ශ රහ ගිවිරැභක් ශඹෝජනහ 

යනහ, අඳත් ගිවිරැභක් ශඹෝජනහ යනහ.   

1994 ඉරහ ඳළළති ෆභ ඡන්දඹදීභ  ජනතහ අශ්  යජඹත් 

එක් භහජ ගිවිරැභක් වරහ තිශඵනහ.  ඒ විතයක් ශනොශයි,  

ඔඵතුමභහශ  ඳක්ශඹන් ශඹෝජනහ යපු ගිවිරැභ ජනතහ 

්රතික්ශ ඳ යරහ කුණු ඵහල්දිඹට දභරහ තිශඵනහ. ඒ නිහ අශ්  

නයහඹ ශජෝන් ශරොක්ශ  නයහඹ, තමුන්නහන්ශ රහශ  නයහඹ 

ශජෝන් ඵහසශ  නයහඹ කිඹරහ භභ වන් යන්නට ළභළතියි.  
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[රු ජිත් ශ්ර භදහ භවතහ  
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අශ්  ්රතිඳත්ති භවජනතහට ඉදිරිඳත් යරහ, ජනතහශ  විෂ්සට 

ඡන්දශඹන් - ිංඹඹට 60ට ළඩි ඡන්දඹකින් -   ඇති ය ත් ශම් 

භහජ ගිවිරැභ තමුන්නහන්ශ රහ ළනි ශජෝන් ඵහසරහට කිිං ද 

ඇති ය න්නට ඵළරි ශයි කිඹරහ භහ මුලින්භ ්රහල යන්නට 

ඕනෆ. අපි අතය ගිවිරැභක් වන්නට ඉසය ශරහ 

තමුන්නහන්ශ රහශ  ඳක්ඹ වපු ගිවිරැම් කීඹක් ළඩුණහ ද 

කිඹරහ ශම් රු බහට කිඹන්න. භතක් ය න්නට ඵළරි තයම් 

ගිවිරැම් වරහ එක්ත් ක්රිඹහත්භ යන්ශන් නළති, 

ඵේඩක්හ ක්රභඹට ගිවිරැම් වන විරු්ධධ ඳක්ඹක් එක් තභයි 

අද අඳට හච්ඡහ යන්නට ිංදු ශරහ තිශඵන්ශන්.  

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුමභනි, ශම් හයණඹ ළන  භභ 

ඉසශල්රහභ කිඹන්නට ඕනෆ. ඉසය භට භතයි, හභහංෂ් 

ඳක් ශඵොශවෝ විට ශම් ඳහ්වලිශම්න්තුම වළඳින්වශ  ථහ 

හ් පුක් වළිනඹටයි.  ඉංග්රීිං බහහශන් කිඹන්ශන් "talking shop" 

කිඹරහයි .  භට ශවොට භතයි, හභහංෂ් ඳක්ශ  හිටපු ඵහරහ 

තම්ශඳෝ භළතිතුමභහ ශම් ඳහ්වලිශම්න්තුම ථහ හ් පුක් වළිනඹට   

නිතය වඳුන්හ දී තිශඵනහ. අඳට ශනොශඹක් විධිශ  ඳයභහද්වය  

තත්ත් ශම් රු බහශේ ඉදිරිඳත් යන්නට පුළුන්.  ශම් විධිඹට 

ළඩ යන්නට ඕනෆ; අය යන්නට ඕනෆ, අය අඩු ඳහඩු 

තිශඵනහ; ශම් අඩු ඳහඩු තිශඵනහ කිඹරහ ශනොශඹක් විධිශ  

විශේචන ශම් රු බහට ඉදිරිඳත් යන්නට පුළුන්. ඒ 

විරු්ධධ ඳක්ශ  හ්වඹ බහයඹක්. නමුත් අපි ඊට ඩහ ළඹුයට 

හච්ඡහ යරහ ඵරන්නට ඕනෆ. ශභොක්ද ශම් යජඹ යන්න 

වදන්ශන්, ඇයි ශම් ගිවිරැම් වන්ශන්, ඇයි ශම් ජහතයන්තය 

ලශඹන් ඵතහ ජහරඹක් ඇති යන්න වදන්ශන්, ශභොක්ද 

අශ්  ආ්වක  ඹථහ්වථඹ,  ඒ තුමශ ශම් ම්ඵන්ධතහ ජහරඹ අපි 

නි්වචනඹ යන සශන් ශොශවොභද කිඹන හයණහ අපි අශඵෝධ 

ය න්නට ඕනෆ.  

දළන් අපි ශභොන විධිශ  හද, විහද ශත් ඹම් කිිං ආ්වක  ලිර 

ධ්වභඹන් ළන අඳට අධහනඹ ශඹොමු යන්නට ිංදු නහ. අශ්  

හිතත් ජිත් ශ්ර භදහ භන්ත්රීතුමභහ කිඹපු විධිඹට අධයහඳනඹ 

විහලඹ යන්නට ඕනෆ නම්, දු් ඳත්භ නළති යන්නට ඕනෆ 

නම්,  ශොවි ජනතහට ශ ඹ යන්නට,  - භහ එතුමභහට භතක් 

යන්න ළභළතියි, ශම් අඹ ළඹ එනන් ඉරහ ඵරන්න, අපි 

ශොවි විරහභ ළුවඳ පිිබඵ විඳුම් රඵහ ශදනහ. - ඒ වළභ 

ශදඹක්භ යන්නට ශම් යශට් ං්වධන ශේඹක් අපි න්නට 

ඕනෆ. අපි ශඵොශවොභ ආ ඩම්ඵයශඹන් කිඹන්නට ඕනෆ, ිංඹඹට 

7.5 ං්වධන ශේඹක් යහ අපි ඹමින් ිංිනනහඹ කිඹරහ. 

ඊශඟට අපි ශම් ත ිනක් ශේත් යරහ ිංඹඹට 8 

ං්වධනඹක් යහ ශම් යට ඹනහ නම්, අනිහ්වශඹන්භ අපි ඒ 

වහ ආශඹෝජනඹන් යන්නට ඕනෆ. ිංඹඹට 8 ං්වධන 

ශේඹක් රඵහ න්න නම්, ඒ වහ චක්රඹක් තිශඵනහ. ඒ  තභයි 

අශ්  දශ ශ්ධය ඹ නිසඳහදනශඹන් ිංඹඹට 35ක් අපි හ්වෂි 

ආශඹෝජනඹ යන්නට ඕනෆ, ඒ ඹහන්්ණඹ ක්රිඹහත්භ යන්නට. 

එශවභ නළති එ එ අඩු ඳහඩුම්, විවිධ ශ්ධල් ශම් රු 

බහශේ කිේහ. ඒශත් ිනනහභක් තිශඵනහ.  නමුත් ්රධහන ශ්ධ 

තභයි,  ශොශවොභද අපි ශම් ජහති ධනඹ ිංඹඹට 35ක්   හ්වෂි 

ඹට යන්ශන් කිඹන එ.  ඒ ධනඹ  ආශඹෝජනඹ යරහ 

ශනොශඹක් විධිශ  යහඳිතිරට මුදල් ශඹදවීශභන් තභයි ඒ 

ං්වධන ශේඹ අඳට න්න පුළුන් න්ශන්. ං්වධන ශේඹ 

කිඹරහ කිඹන්ශන්, පුත් ඳත නිම් ඳශ යන headline  එක් 

ශනොශයි.  

ඒ තුමිබන් තභයි තමුන්නහන්ශ රහ කිඹපු ිංඹල්රක්භ අඳට රඵහ 

න්න පුළුන් න්ශන්. අධයහඳනඹ, ශෞයඹ, භහජ ශුබ 

හධනඹ, ශොවීන්ට  අලය වනඹ රඵහ දීභ -ශම් ිංඹල්රභ- 

තභයි අපි  අශ්  යශට් ත්භ හ්වෂි ිංඹඹට 8කින් ළඩි වුණහඹ 

කිඹහ ණනඹ යන්ශන්.  ිංඹඹට 8 ං්වධන ශේඹක් 

කිඹන්ශන් අශ්  යශට් ිනනහභ වළභ අවුරු්ධශ්ධභ ිංඹඹට 8කින් 

ළඩි ශනහ කිඹන එ. ඒ ිංඹඹට 8 ඹන්ශන් අං ණිතශඹන් 

ශනොශයි, වීජ ණිතශඹන්. ශම් අවුරු්ධශ්ධ ිංඹඹට 8ක් වුණහභ 

ඒත් එක්හරැ යරහ ත ිංඹඹට අටකින් ඉසයවට ඹනහ. 

ශම් යන්න  දශ ශ්ධය ඹ නිසඳහදනශඹන් ිංඹඹට 35ක් අපි ඒට  

ආශඹෝජනඹ යන්න ඕනෆ. ගිඹ අවුරු්ධශ්ධ ිංට අපි හභහනයශඹන් 

ිංඹඹට 32ක් ඉරක් ය ශන ආශඹෝජනඹ ශහ. අපි ඒ 

්රභහණඹ ළඩි යන්න ඕනෆ. ශම් මුදල් ්රභහණඹ තුමශ Public 

Investment Programme and Private Investment Programme 

ඹුවශන්  ශදක් තිශඵනහ.   Public Investment Programme 

එට අඹ ළශඹන් දශ ලශඹන් ිංඹඹට 6ක් අපි ආශඹෝජනඹ 

යනහ. අඹ ළඹක් තුමශ අපි ඒ ්රභහණඹ ළඩි යන්න ඵරන්න 

ඕනෆ. ඳරිශබෝජනඹට මුදල් ළඹ යන්න ඕනෆ. අපි ඒ නළවළයි 

කිඹන්ශන් නළවළ. ශුබහධනඹට මුදල් ළඹ යන්න ඕනෆ. භහජ 

හධහයණත්ඹ වහ මුදල් ළඹ යන්න ඕනෆ. නමුත් අපි ආ්වක  

්වධන ශේඹ ළඩි ය න්න ඕනෆ නම් අභ ලශඹන් ිංඹඹට 

6 Public Investment Programme එට ඹන්න ඕනෆ. ඒට 

ල්ලි ශදන්ශන් නළතුම,  අශ්  හිතත් විශ්ධල ටයුතුම ඇභතිතුමභහ 

ජහතයන්තයඹට ගිහිල්රහ ථහ යරහ ඒ විධිඹට ඒ ආශඹෝජන ශම් 

යටරට න්ශන් නළතුම, අපි ශභතළන භහජ හධහයණත්ඹ, ශ 

යුතුම ශ්ධල්  ළන ශොච්චය ථහ ශත්  අඳට ඒට ත්භ 

නළවළ. ඒ ත්භ අපි ඇති ය න්න ඕනෆ. හක්කුශේ ත්භ 

නළති මිනිශවක් ශොච්චය ශ්ධලනහ ශත් ඔහුට ඒ ක්රිඹහත්භ 

යන්න ඵළවළ ශන්. ඒ නිහ ඒ ත්භ න්න තභයි ශම් විධිශ  

ගිවිරැම් වරහ, ශම් විධිශ  ඵදු ්රතිඳත්ති ඇති යරහ මුය 

ලශඹන් -්රධහන ලශඹන්- ඒ මුදල් ශම් යටට න්ශන්.  

හ්වෂි ශඳෞ්ධලි අංලශඹන් ිංඹඹට 25 ආශඹෝජනඹක් 

අපි ඵරහශඳොශයොත්තුම ශනහ. ඒශන් ිංඹඹට 2ක් විතයයි දළනට 

අඳට ශිබන්භ විශ්ධල ශඳෞ්ධලි ආශඹෝජන - Foreign Direct 

Investment - වළිනඹට රළශඵන්ශන්. ඒ ළඩි ය න්න ඕනෆ. 

අශ්  යටට විශ්ධය ඹ ආශඹෝජන රළශඵන්න ඕනෆ. ංචහය 

ක්ශ ්ඹට ශන්න පුළුන්, ශවෝටල් ක්ශ ්ශ  ශන්න පුළුන්, 

්වභහන්ත ක්ශ ්ඹට ශන්න පුළුන්, telecommunication  

ක්ශ ්ඹට ශන්න පුළුන්, ිෂි්වභ ක්ශ ්ඹට ශන්න 

පුළුන්, ශම් වළභ එටභ අපි මුදල් ඇද න්න ඕනෆ. අපි ශම් 

අවුරු්ධශ්ධ අශ් ක්හ යනහ, ඇශභරින් ශඩොර්ව බිලිඹන 

ශද FDI  එක්. භවය විට ඒ ආන්නඹට අපිට එන්න 

පුළුන්. ඒ ණනට  ඇවිල්රහ  ආද්වලත් තත්ත්ඹට ඹන 

ශොට හ්වෂි US Dollars 4 billion  ිනනහභක් ඇති FDI  

න්න පුළුන් තත්ත්ඹට අඳට ශම් යට ශනි ඹන්න වළකි 

ශනහ. එතශොට තභයි අශ්  අඹ ළඹ ඳයතයඹ අඩු ශන්ශන්.  

ජහතයන්තය ලශඹන් ආ්වක ඹක් ලක්තිභත් තත්ත්ඹ 

තිශඵනහද නළ්ධද කිඹරහ ඵරන්න නි්වණහඹ තිශඵනහ. ්රධහන 

නි්වණහඹඹ තභයි ඒ යශට් ආදහඹභ වහ විඹදභ අතය තිශඵන 

ඳයතයඹ. ඒ ඳයතයඹ ළඩි ශන්න  ළඩි ශන්න ශරෝඹ 

කිඹනහ, ඒ ශොල්රන් ඒ ශොල්රන්ශ  ආ්වක ඹ  වරැරුන්න 

ඵළරි ට්ිනඹක් කිඹරහ. ඒ ඳයතයඹ ශං ශන්න, ශං ශන්න -අඩු 

ශන්න, අඩු ශන්න- ඒ ආ්වක ඹ ලක්තිභත් කිඹරහ මිනිසරැ 

පිිබන්නහ.  

භභ කිඹන්න ළභළතියි, අශ්  යජඹ තුමශ ිංඹඹට 10ට 

ඉසයහින් තිබුණු ආ්වක  ඳයතයඹ - fiscal deficit එ - අපි ශම් 

අවුරු්ධශ්ධ ිංඹඹට 5.6ට ශනහ ඵ. It is a historic low.  එන 

අවුරු්ධශ්ධ අපි ඵරහශඳොශයොත්තුම නහ,  fiscal deficit එ ිංඹඹට 

5ට ශශනන්න.  

ශම් වරිඹට ශරශඩකුශ  උණ ඵරනහ හශයි.   දළන් උණ 

ඵළවළශන ඹනහ. [ඵහධහ කිරීභක්  උණ වළශ්ධවි, ඵඹ ශන්න 
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එඳහ. භශ  ථහ ඉය ශනශොට ශේරන්න ඳටන් ීමවි.  

ඉන්න, ත කිඹන්නම්. ඒ fiscal deficit එ අඩු  ශන්න, අඩු 

ශන්න තභයි විශ්ධල යටලින් අශ්  ඵළඳුම්ය, අශ්  ණඹය 

භඟින්  අශ්  යටට  විශ්ධල ආශඹෝජන රඵහ  න්න  පුළුන් 

ශන්ශන්. අ්වථ ලහස්ඹ අුව  ටයුතුම යන්ශන් ඒ සීභහන් තුමශ 

ළඩ යන්නයි. තමුන්නහන්ශ රහ වළභ ශරහශේභ 

ඵරහශඳොශයොත්තුම ශනහ, ආ්වක ඹ ඩහශන ළශට්විඹ;  

ආදහඹභ අඩු වුණහභ රළශඵන ිංඹලුභ  වනහධහය  ඳහ දභහවිඹ 

කිඹහ. එශවභ ශන්න කිඹරහ හිතරහ තභයි තමුන්නහන්ශ රහ උශ්ධ 

ඉන් රෑ නම් ශඳොල් වන්ශන්. දළන් නම් තමුන්නහන්ශ රහශ  

නහඹඹහ එශන්නඹ කිඹහ  ශඳොල් වනහ. ඊට ඉසශල්රහ 

ශඳොල් ළහුශේ ආ්වක ඹ ඩහ ළශටන්නඹ කිඹරහයි.  ආ්වක ඹ 

ඩහ ළශටන්න ඉසශල්රහ තමුන්නහන්ශ රහශ  නහඹඹහ ඩහ 

ළශටයිද  කිඹහ අපි දන්ශන් නළවළ.  

රු  බී්ව වහෂීම් භන්ත්රීතුමභහ bonds ළන ශවොඳින් දන්නහ.  
ශජෝන් ශරොක් ළන ථහ යරහ ළඩක් නළවළ, තමුන්නහන්ශ රහ 
ශම්හ ළනත් ශඳොඩ්ඩක් ඵරන්න. එතශොට ඒ  ඵළඳුම්ය  ළඩි 
ළඩිශඹන් ශම් යටට එනහ; රහශඵට  එනහ. ඒහට ඉල්රන ශඳොලී 
අුවඳහතඹ අඩුයි. අඳට දී්වකහලීන ණඹ න්න  පුළුන්.  ශම් 
යශට් ජනතහශන් හුඟ ශදශනක් දන්ශන් නළති ශදඹක් ශම්. අද 
ශරෝශ භ ආ්වක රට ශන යටලින් ඵළඳුම්ය න්න   
පුළුන්. රු බී්ව වහෂීම් භන්ත්රීතුමභහ ඒ ළන ශවොඳින් දන්නහ.  
දියුණු ශන යටල් ශන්න පුළුන්, භධයභ තත්ත්ශ  යටල්  
ශන්න  පුළුන්, දු් ඳත් යටල් ශන්න  පුළුන්, ඒ වළභ යටක්භ 
අද ඵළඳුම්ය න්නහ.  ඵළඳුම්ය කිඹන්ශන් ඒ යශට් අනහතඹ 
ළන ජහතයන්තය මුදල් ශශශ  ශඳොශශ  තිශඵන   විලසහඹයි. ඒ 
භත තභයි එහි අුවඳහතඹ කු ශන්ශන්. එතශොට අපි අද 
ලක්තිභත් ඒට ඹනහ. තමුන්නහන්ශ රහ දන්නහද, 
ඇශභරිහශේ Templeton Fund එ ශඩොර්ව බිලිඹනඹක් - a 
billion dollars - අශ්   ඵළඳුම්යර ශඹොදහ තිශඵන ඵ.  
ඒශන් අවුරු්ධශදන් අවුරු්ධද  අඳට ශවො ශඳොලී අුවඳහතඹක්- 
interest rate එක්- රළශඵනහ. ඇයි එශවභ  රළශඵන්ශන්?  අශ්  
යශට් ආ්වක  ශෞයඹ ශවො නිහයි. වළභ ආ්වක ඹභ 
ශෞයඹ ඵරන විධි තිශඵනහ.  

අශ්   විශ්ධල ටයුතුම ඇභතිතුමභහ පිට යටරට ගිහිල්රහ, අශ්  
යශට් ලක්තිභත් ආශඹෝජනඹ යන්න පුළුන් ඳරියඹක් 
තිශඵනහඹ කිඹන නිහ  තභයි ඒ කිඹපු යටල්  වළභ එක්භ  ශම් 
විධිශ  ගිවිරැම් වන්ශන්.  ඒ නිහ ඒ ශොල්රන් ඵරනහ, අඳට 
ශම් යටට ඇවිල්රහ  ආශඹෝජනඹ  යන්න පුළුන්ද, ශම් යටට 
සථහය ආ්වක ඹක් තිශඵනහද කිඹහ. ඩහ ළශටන ආ්වක ඹක් 
එක් වුරුත් ගිවිරැම් වනහද? ඳරස" නඹ ගිවිරැම් වයිද? 
ශන යටල් ගිවිරැම් වයිද? සීශල්ස ගිවිරැම් වයිද? නළවළ.  
රු ඇභතිතුමභහ ඉතහ ඳළවළදිලි ශත්රුම් ය දුන්නහ, අශ්  යශට් 
ංචහය යහඳහයඹ  දියුණු ශේශන ඹනහඹ; අශ්  යටත් 
ංචහයඹට අලයයි කිඹහ. අපි ශදශොල්රභ Island States; Indian 
Ocean එශක් තිශඵන දඳත්. ඒ නිහ අඳට එට ආ්වක  
ං්වධනඹක් යන්න පුළුන්. ඒහ ළන හිතන්ශන් නළති 
සීශල්ස  එක් ගිවිරැම් වන එ ළන අ්වථ ශූනය ථහක් 
යනහ.  තමුන්නහන්ශ රහ තභයි වළභ දහභ ශම්හ ඳටරහ 
න්ශන්. භළදච්චිඹ, කිලිශනොච්චිඹත් එක් ඳටරහ න්නහ. 
ඳහභංඩ, අලිභංඩත් එක් ඳටරහ ත්තහ. අදත් ශභොක්ද 
කිේශේ? [ඵහධහ කිරීභක්  ඔේ, භයදන්ඩර, ඳරස" නඹත් එක් 
ඳටරහ න්නහ. It is a confused technique. ශභොශඹ අවුල් 
ශරහ. නහඹ තය අය ශම්හ  තිශඵනහ තභයි. නමුත් 
ඳහ්වලිශම්න්තුමට ආහභ ඳළවළදිලි  ්රහල යන්න ඕනෆ. අද අපි 
ථහ යන්ශන් ශම් යශට් ජහතයන්තය ම්ඵන්ධතහ ජහරඹක් තුමශ 
අශ්  යශට් ආ්වක ඹ ලක්තිභත් යන්ශන් ශො ශවොභද කිඹන එ 
ළනයි.   

භහ දන්නහ, භවය ශ්ධලඳහරන ඳක්ර අඹ හිතනහ  "අඳට 

ශම්   ඔක්ශෝභ තනිඹභ  යන්න පුළුන්, ශන යටල් එක් 

ම්ඵන්ධම් ඕනෆ නළවළ, අශ් භ විධිඹට ශම්හ යන්න පුළුන්" 

කිඹරහ. අද ශරෝශ  ඒ යන්න ඵළවළ. ල්ඳනහ ශරෝර, 

භහ ත් ශරෝර ශනොිංට අද අපි ළඵෆ ශරෝඹ ශද ඵරන්න 

ඕනෆ. භහ ලින් කිේහ, ආශඹෝජන ළන,  ඵළඳුම්ය ළන, ශම් 

හශ  ගිවිරැම් ළන, යටයටර ම්ඵන්ධම් ළන, මුදල් 

ංයණඹ වීම් ළන. ඒ තභයි නූතන ශරෝඹ. අපි ශම් 

ඳහ්වලිශම්න්තුම නූතන ශරෝඹට ශ න්න ඕනෆ.  ශම් ථහ 

හ් පුක් ශනොශයි. එශවභ නළත්නම් ශම් ිංහින හ් පුක් 

ශනොශයි. ශම් ඹථහ්වථඹ ළන හච්ඡහ යන තළනක් ඵට අපි 

ඳරි්වතනඹ යන්න ඕනෆ.  

අද අශ්  විශ්ධල ටයුතුම ඇභතිතුමභහශ  ථහ ඹථහ්වථඹ ළන 

යපු ථහක්. එතුමභහ අවශ  ඉශන ථහ ශශ  නළවළ ශන්. 

එතුමභහ ශම් යටල් වළභ එටභ ගිඹහ. ඒ යටර අග්රහභහතයරුන් 

එක්, විශ්ධල ඇභතිරුන් එක්, ආ්වක  ඇභතිරුන් එක් 

හච්ඡහ යරහයි ශම් ගිවිරැම් වන්ශන්. ඉසය ශවො 

ජහතයන්තය ද්වලනඹක්, ම්ඵන්ධභක් තිබුණු  එක්ත් ජහති 

ඳක්ඹ අද සීශල්ස ළනි ශඳොඩි යටක් එක් ථහ යන එත් 

වහයඹට රක් යනහ නම් ඒ ඳක්ඹ ශොයි තයම් ඳවත් 

තත්ත්ඹට ළිනරහ ද කිඹරහ අඳට හිතහ න්න පුළුන්. ඒ ළන 

භට  ශඵොශවොභ නහුවයි. ශජෝන් ශොතරහර භළතිතුමභහ තභයි  

එක්ත් ජහති ඳක්ඹට කිේශේ, අපි  ශරෝඹ ශට්භ ගිහිල්රහ 

ශම් හශ  ම්ඵන්ධම් ඇති ය න්න ඕනෆඹ කිඹරහ. අපි ඒ 

ආඩම්ඵයශඹන් කිඹන්න ඕනෆ. Qantas Airways එක් 

ඉසශල්රහභ Air Ceylon ගිවිරැභ ළහුශේ එතුමභහයි, ඒ හ රශ  

භනහ භන ඇභති වළිනඹට. ඒ ගිවිරැභ අදත් අඳට ිනනහ. එළනි 

ජහතයන්තය අංලඹක් තිබුණහ. නමුත් ශජෝන් ශොතරහරශ  

ද්වලනඹ අයින් යරහ අද එක්ත් ජහති ඳක්ඹ ශජෝන් ඵහසශ  

ද්වලනඹ පිිබළීමභ  ළන  භභ ශඵොශවොභ නහුව නහ. ඉතහභ 

නහුවයි. ඉසය ඳක් දිවහ ඵරපුහභ ජහතයන්තයඹ ළන 

ශභන් භ භහජ ඳක්ඹ ථහ යනහ, ශොමියුනිසට් ඳක්ඹ 

ථහ යනහ; දකුශණන් එක්ත් ජහති ඳක්ඹ ථහ යනහ. 

ඒ අසථහශේදී තභයි ශ්රී රංහ නිදවස ඳක්ශ  ඵේඩහයනහඹ 

භළතිතුමභහත් "අපිත් ජහතයන්තය ලශඹන් ථහ යන්න ඕනෆ"ඹ 

කිඹරහ ඉදිරිඳත් වුශේ. ශම් ඉතිවහඹ ළන ල්ඳනහ ය  

ඵරන්න.  අශ්  යටට විශ්ධල ආශඹෝජන අලයයි. ඒ, නිම් පුංචි 

පුංචි ළඩරට  ශනොශයි, භවහ ඳරිභහණශ  ළඩරට.   

භහ දන්ශන් නළවළ, තමුන්නහන්ශ රහ ඊශ  අවශන හිිනඹහ ද 

කිඹරහ IMF එශක් ශෝෂි භතහයි භළතිතුමභහශ  ථහ. ඊශ  

රඳහහිනිශ  ශඳන්ුවහ.  ශභොක්ද එතුමභහ කිේශේ? එතුමභහ 

කිේහ, ශම් ශදළනි ගුන් ශතොුවශඳොශ වළදීභ ඉතහභ ශවොයි 

කිඹරහ.  ඒ හශ භ ශම් ශදළනි ශතළනි නළේ ශතොුවශඳොශල් 

වළදීභ ඉතහභ අලයයි කිඹරහ කිේහ. ඒ තභයි ජහතයන්තය 

භතඹ. ශභතළනට ඇවිල්රහ කුඩුශක්ඩු ශ්ධලඳහරනඹ යන එ 

තමුන්නහන්ශ රහශ  ඉතිවහඹට අභහනඹක්, අනම්බු කිරීභක් 

කිඹරහ භහ ්රහල යන්න ළභළතියි. රු බී්ව වහෂීම් භළතිතුමභනි, 

ඔඵතුමභහශ  ඳවුශල් උදවිඹ  ඩඩ්ලි ශ නහනහඹ භළතිතුමභහත් එක් 

ශඟින් ආරඹ යපු අඹ. භහ ඒ ශවොඳින් දන්නහ. ඩඩ්ලි 

ශ නහනහඹ භළතිතුමභහත් ඔඵතුමභහශ  පිඹහට විලහර ශෞයඹක් 

දළක්වහ. එතුමභහ දහත් කිේහ ද, පිට යටල් එක් ගිවිරැම් 

වන්න අලය නළවළ කිඹරහ?  ඇත්ත ලශඹන්භ ශ්රී රංහ නිදවස 

ඳක්ඹ වදන ශොට තිබුණු එ විශේචනඹක් ළන භහ කිඹන්නම්.  

එක්ත් ජහති ඳක්ඹ ඒ හරශ   බ්රිතහනයඹත් එක් ගිවිරැම් 

වරහ තිබුණහ ුවනහඹයි, ත්රිකුණහභරඹයි ඒ ශොල්රන්ට 

ඳහරනඹ යන්න ශදන්න. ඒ අසථහශේදී ඵේඩහයනහඹ 

භළතිතුමභහශ  ්රධහන ්රතිඳත්තිඹක් වුශේ ඒ ගිවිරැභ අශවෝිං යන 

එයි. ඒයි ඉතිවහඹ.  
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[රු (ආචහ්වඹ) යත් අමුණුභ භවතහ  
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අශ්  විශ්ධල ටයුතුම ඇභතිතුමභහ කිේහ හශ  අපි ශම් ආ්වක  

භන ඹන ශොට ඒ ගිවිරැම් විතයක් ශනොශයි, තත් ගිවිරැම් 

වන්න ඕනෆ. දළන් අපි චීනඹත් එක් ශශශ ගිවිරැභක් වන්න 

හච්ඡහ යශන ඹනහ.  ජඳහනඹත් එක් ශශශ ගිවිරැභක් 

වන්න හච්ඡහ යශන ඹනහ. ඒහ අතයලයයි.  ඉතහභ 

ීවඳ ම්ඵන්ධඹක්  - strategic partnership එක් - අලයයි. 

ඉන්දිඹහත් එක් අද අශ්  ශශශ ගිවිරැභක් තිශඵනහ. 

ඳහකිසතහනඹත් එක් ශශශ ගිවිරැභක් තිශඵනහ. ඒ හශ භ 

හ්වක් එ තුමිබන් රැවිශල  ම්ඵන්ධතහ, විශල  ම්ඵන්ධතහ ඇති 

යශන තිශඵනහ ASEAN එත් එක්. 

This is the stuff of modern politics and modern 

economics. You cannot turn your back on that, and I 

know that you do not want to turn your back on that, Hon. 

Kabir Hashim. Get wise; get into this modern world. I 

think you have been having too much of internal conflict 

within your party, too much of petty bickering and you 

are trying to bring that into the national arena also. Please 

do not bring your psychological dispositions into the 

national and international political arenas. Please restrict 

it to your small party. That is our request.    

 
ගු එච්. ආර්.  වත්රඳහර භව හ  
(ரண்புறகு ச். ஆர். றத்தரன ) 

(The Hon. H.R. Mithrapala )  

He has taken a decision to cross over.  

 
ගු (ආචහර්ඹ) යත් අුදණුගභ භව හ 
(ரண்புறகு (கனரறற)  சத் அபதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

I think so. Then, he might have a givisuma with us. 

 
ගු අල්වහජ් ඒ.එච්.එපත. අසර් භව හ 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

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

Well done, well done! 

 
ගු (ආචහර්ඹ) යත් අුදණුගභ භව හ 
(ரண்புறகு (கனரறற)  சத் அபதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

We are ever ready to have a givisuma with you.   

ගිවිරැම් ළන ථහ යනහ. එක්ත් ජහති ඳක්ඹ 1994 

ඉන් වළභ ඡන්දඹක්භ ඳළයදුණහ. එතශොට ජනතහ 

තමුන්නහන්ශ රහ ්රතික්ශ ඳ යරහ තිශඵනහ ශන්. ජනතහ 

භඟ තමුන්නහන්ශ රහ ගිවිරැම් වරහ නළවළ ශන්. ජනතහ ගිවිරැම් 

වරහ තිශඵන්ශන් අඳත් එක්. අපි ඒ ගිවිරැභ කු න්නම්. 

තමුන්නහන්ශ රහත් එක් ජනතහ එ ගිවිරැභක්ත් වරහ 

නළවළ. දළන් භහඹට ඉසශල්රහ භධයභ ඳශහතයි, ඹම ඳශහතයි, 

නළ ශඟනහිය ඳශහතයි තමුන්නහන්ශ රහට විරු්ධධ ගිවිරැම් වරහ 

තිශඵනහ. What is the percentage of votes  you got in the 

Northern Province?  Please tell me.  

 
ගු අල්වහජ් ඒ.එච්.එපත. අසර් භව හ 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

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

Not a single seat. - [Interruption.] 

ගු (ආචහර්ඹ) යත් අුදණුගභ භව හ 
(ரண்புறகு (கனரறற)  சத் அபதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

තමුන්නහන්ශ රහට ඩහ ශොඩක් අඳට රළබුණහ. දළන් භභ 

ඇත්තභ කිඹන්නම්. ඇත්තභ කිඹන්න ඕනෆ. දළන් එක්ත් ජහති 

ඳක්ඹට ළශල් ළල් නළවළ. කිිංභ අනහතඹක් නළවළ. ඳක්ඹක් 

වළිනඹට ඉදිරිඹට එන්න ඵරන්ශන් නළවළ. ඒ අඹශ  එභ ඳළතුමභ 

ආ්වක ඹ ඩහ ශන ළශටයි; ආ්වක ඹත් එක් එල්ලිරහ ශම් 

ආේඩු ඩහ ශන ළශටයි කිඹන හයණඹ. ශම් ශරොකු 

මිථයහක්. තමුන්නහන්ශ රහශ  ඳක්ශ  ඉන්න රු බී්ව වහෂීම් 

හශ  අ්වථලහස්ඹ දන්නහ භන්ත්රීරුන්ශන් අවන්න; අශ්  

ආ්වක ඹ ඩහ ශන ළශටන්ශන් නළවළ. අපි දිංන් ද දියුණු 

ශනහ. තමුන්නහන්ශ රහ ඳහක්ෂියින්ට ශොහ ශඳන්නහ, 

"බඹ ශන්න එඳහ ශම් ආ්වක ඹ ඩහ ශන ළශටයි, එතශොට 

භට තළනක් එයි, එතන් අඳට ඩිංක් ඉඩ ශදන්න" කිඹරහ. ඒ 

ශන් දළන් ද්වලනඹ. ශජෝන් ඵහස ද්වලනඹ ඒයි. ශජෝන් ශරොක්ශ  

ද්වලනඹ ශනොශයි, ශජෝන් ඵහසශ  ද්වලනඹ ඒයි. "අපි ශභොකුත් 

යන්න ඕනෆ නළවළ. අයශොල්රන් ළශටනම් ඵරහශන ඉරහ 

ඒ පුුවර ඉ න්න ූ ට් භවශන ඉඳිමු" කිඹන එයි භතඹ. ඒ 

ඉතහභ negative, ඉතහභ ඳරැහීව භතඹක්. තමුන්නහන්ශ රහට 

ශභොක්ද කිඹන්න තිශඵන්ශන්? ශභච්චය ශ්ධල් කිේහ; 

විශේචනඹ ශහ. ශම් රු බහශේ  භභ අවුරුදු 30, 40 

හරඹක් තිසශ   ඒ ථහ අවරහ තිශඵනහ. එභ දක්ත් 

විරු්ධධ ඳක්ඹ කිඹහ නළවළ, "ශම්යි අශ්  භතඹ" කිඹරහ. ශොවි 

විරහභ ළුවඳ ළන තමුන්නහන්ශ රහශ  භතඹ ශභොක්ද කිඹරහ 

කිඹරහ තිශඵනහද? අශ්  හිතත් රු ඹන්ත භළතිතුමභහ 

තිඹට ළයඹක් පුත් ඳත්රට ථහ යනහ. එහිදී කිඹහ 

තිශඵනහද  "අශ්  භතඹ ශම්යි" කිඹරහ? "අපි ශභච්චය ශදනහ" 

කිඹරහ තිශඵනහද? "ශම් විධිශ  committees වදනහ" කිඹරහ  

තිශඵනහද? ශභොකුත් නළවළ. තමුන්නහන්ශ රහ ශභොනහද 

යන සශන්? අශ්  ළයදි කිඹනහ. රුණහය කිඹන්න ශෝ 

තමුන්නහන්ශ රහ ශොවීන්ට ශදන ශ්ධ. රුණහය කිඹන්න ශෝ 

තමුන්නහන්ශ රහ ම්රුන්ට ශදන ශ්ධ. රුණහය කිඹන්න  

ශෝ තමුන්නහන්ශ රහ ෂ්යයින්ට ශදන ශ්ධ. ඒහ ශභොකුත් නළවළ. 

අපි දන්ශනත් නළවළ, තමුන්නහන්ශ රහ දන්ශනත් නළවළ. අශ්  රු 

ඹන්ත භන්ත්රීතුමභහ දන්ශන ත් නළවළ ශොවීන්ට ශදන්න පුළුන් 

ශභොනහද කිඹරහ. [ඵහධහ කිරීභක්  ඒ ඉසය ශන්. දළන් ශදන්න 

වදන්ශන් ශභොනහද? ළයදිරහ ශභතුමභහට කිඹළවුණහ, "ඹිබ පුබුදමු 

ශ්රී රංහ" කිඹරහ. තභ ඹිබ පුබුදමු ශ්රී රංහ. ඒ නළවළයි කිඹරහ 

තමුන්නහන්ශ රහ කිඹරහ තිශඵනහද? [ඵහධහ කිරීභක්   

 

ගු ගහ වණී ජඹවික්රභ තඳතර්යහ භව හ 
(ரண்புறகு கரறணற ஜறக் ததரர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ත අවුරුදු ශදක් දුන්නහ නම් ඵරහ න්න තිබුණහ. [ඵහධහ 

කිරීභක්  

 

ගු (ආචහර්ඹ) යත් අුදණුගභ භව හ 
(ரண்புறகு (கனரறற)  சத் அபதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

දුන්ශන් නළවළ ශන්. ඳහශඳෝච්චහයණඹ යරහ ළඩක් නළවළ; 

අ" තඹ ළන ථහ යරහ ළඩක් නළවළ. ශම් තභයි අ" ත 

න්දනහ; එක්ත් ජහති ඳක්ශ  අ" ත න්දනහ. ඇයි 

තමුන්නහන්ශ රහට අවුරුදු ශදකින් ඹන්න වුශේ කිඹන්න ශෝ. 

දුන්නහ නම්, එශවභ නම් කිඹරහ ළඩක් නළවළ. රුණහය 

කිඹන්න - [ඵහධහ කිරීභක්  එතුමමිඹ නහුව වුණහට අපි නහුව 

ශන්ශන් නළවළ ශන්. [ඵහධහ කිරීභක්  අවුරුදු ශදක්ත් ඵරඹ 

තිඹහ න්න ඵළරි ට්ිනඹක් ශන් තමුන්නහන්ශ රහ. අවුරුදු 

ශදක්ත් - [ඵහධහ කිරීභක්  තමුන්නහන්ශ රහ එතශොට 

ජනතහශ  ගිවිරැභට ශභොක්ද ශශ ? [ඵහධහ කිරීභක්  ඒහ 
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ඳහ්වලිශම්න්තුම 

ශඵොරු ථහ ශන්. ශඳෞ්ධලිත්ඹ ශම්හට ශ න්න එඳහ. භභ 

කිඹන ත්වරට රුණහය උත්තය ශදන්න. ශම්හට උත්තය 

ශදන්න. තමුන්නහන්ශ රහශ  ්රතිඳත්ති ශභොනහද කිඹන්න. 

[ඵහධහ කිරීභක්  Hon. Friend, you are what Prime Minister 

Disraeli described as an extinct volcano. You are an extinct 

volcano; ගින්දය නළවළ. ශභතුමභහට ඒ ශත්ශයන්ශන් නළවළ. ඒ 

නිහ කිඹරහ ළඩක් නළවළ. [ඵහධහ කිරීම්  You all are extinct 

volcanoes. තමුන්නහන්ශ රහශ  ඳක්ඹ තුමශ ඕනෆ ශදඹක් ය 

න්න. ජනතහ මුශහ යන්න එඳහ. ඒ හශ භ ජහතයන්තය 

ලශඹන් කුඩුශක්ඩුම් යන්න එඳහ. අශ්  යශට් ඹන ආ්වක  

භන අපි ඹනහ. ඒට අපි ශම් විධිඹට ගිවිරැම් වනහ. ඒ ගිවිරැම් 

ඳභණක් ශනොශයි, ජනතහත් එක් වන ශම් ගිවිරැභ 

අවුරු්ධදක්, ශදක් ශනොශයි, අඳට කිඹන්න ඵළරි හරඹක් අශ්  

ජනහධිඳතිතුමභහ ව අශ්  ඳක්ඹ තුමශ සක ය ලශඹන් ශම් යශට් 

ජනතහ ශුවශන් හක්හත් යනහ, ඉසට යනහ කිඹමින් 

භශ  චන සල්ඳඹ අන් යනහ. 

 

නිතඹෝජය කථහනහඹකුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ීවශඟට රු බී්ව වහෂීම් භවතහ. 

 

[අ.බහ. 3.41  

 
ගු කබීර් වහෂීපත භව හ 
(ரண்புறகு கபீர் யரலம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 
රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුමභනි, භවහචහ්වඹයශඹක් ව 

ආචහ්වඹයශඹක් ශම් රු බහශේ ිංිනන අසථහශේදී ථහ 

යන්න රළබීභ ළන භභ තුම ුව නහ. භභ යත් අමුණුභ 

ඇභතිතුමභහ කිඹන ශ්ධල්රට උත්තය ශදන්න ගිශ  නළවළ. 

ශභොද, භභ ඊශඟට ථහ යන නිහ. ඒ ථහ ඇරැණහභ භට 

ශරොකු තුමටක් දළුවණහ. එක්ත් ජහති ඳක්ඹ කිේ ශ්ධල් 

්රතික්ශ ඳ ශ භහින්ද චින්තන ආේඩුශේ අද ශභතළන ිංිනන 

ශජයසඨභ ඇභතිරු කිඹනහ, දළන් ශරෝඹත් එක් ුවශදුව 

යන්න ඕනෆ; ශෝලීඹයණඹට මුහුණ ශදන්න ඕනෆඹ කිඹරහ. 

ශම් එ එ යටල් එක් ගිවිරැම් වශන ශම් විධිඹට ටයුතුම 

යනහ කිඹරහ එදහ යඑන්පීඹට නළති ශන්න ඵළන්නහ. දළන් 

ආේඩුශන් ඵළඳුම්ය න්නහ. ඒත් ඔවුන් හධහයීමයණඹ 

යනහ. භභ එතුමභහට ශභොකුත් කිඹන්න ගිශ  නළවළ. ඵළඳුම්ය 

න්ශන් භවය වදිිං අසථහරදීයි. ශොයි යටකින්ත් ගිනි 

ශඳොලිඹට ඵළඳුම්ය අයශන දිගු හලීන ්රතිපර එන 

යහඳිතිරට ආශඹෝජනඹ යන්ශන් නළවළ. ඕහට න්ශන් 

concessionary funding. ශම් ආේඩු ඳඩි ශන්නත්  

ඵළඳුම්යලින් ගිනි ශඳොලිඹට ල්ලි අයශන ටයුතුම යන 

ඵංශොශරොත් න ආේඩුක්. අද ඵංශොශරොත් න්ශන් නළති 

ශොශවොභ වරි එශවන් ශභශවන් ඹන්න පුළුන් ක්රභ ශරෝශ  

තිශඵනහ. රු ඇභතිතුමභනි, ඔඵතුමභහ කිඹන එ වරි. එ 

තළනදි යට විනහල ශයි. එළනි භවය යටල් ළන භභ 

කිඹන්නම්.  

ජී.එල්. පීරිස ඇභතිතුමභහ එක් අඳට කිිං තයවක් නළවළ. අශ්  

විශ්ධල ටයුතුම ඇභතියඹහ වළිනඹට එතුමභහ යටල් ණනහට 

ගිහිල්රහ හච්ඡහ යන ඵ අපි දකිනහ. එතුමභහ අද එ යට, 

ඊශඟ දශ  ත යට කිඹරහ ඳත්තයලින් අපි දකිනහ. 

ඇත්තටභ එ ශවොක් තිශඵනහ. අපි සීශල්ස හශ  යටල් 

එක් තයවක් නළවළ. නමුත් ඔඵතුමභහ එශවභ යන ශොට එ 

ශවොක් නහ. ඔඵතුමභහ යන ළශඩන් අශ්  ඳහල් දරුශෝ 

අවපු නළති යටල් ළන ඔවුන්ට අවන්න රළශඵනහ. ශම් Grand 

Duchy of Luxembourg අපි අවරහත් නළවළ. ඊශඟට, ශඵරහරුස. 

ඇත්තටභ ශඵරහරුස යට ළන අපි ජීවිශත්ට අවරහ නළවළ. ඔඵතුමභහ 

ගිඹහට ඳසශ යි අපි ශඵරහරුස යට ළන දළන ත්ශත්. ශම් 

ආේඩු නිහ දළන් ම්ර ශභයින්ට අලුත් යටර නම් වඳුනහ 

න්න පුළුන් ශරහ තිශඵනහ. ඒ ට ශඵොශවොභ සතුමතියි. නමුත් 

ශම් ශඵරහරුස යටට ගිහිල්රහ ඔවුන් එක් වන ගිවිරැභ 

ශභොක්ද? ශඵරහරුස යටත් එක් ම්මුතිඹක් අත්න් ශහට 

භක් නළවළ. භභ දන්නහ ඔඵතුමභන්රහ ඇයි එශවභ යන්ශන් 

කිඹරහ. ශරෝශ  ළඩිභ විශ්ධල විනිභඹ ණඹ අයශන තිශඵන 

යටල්ලින් 42න සථහනශ  යටල් ශදක්  -එට 42 

සථහනශ  ිංිනන- තිශඵනහ. ඒ යටල් ශද ශභොක්ද?              

ශ්රී රංහ ව ශඵරහරුස. ඔඵතුමභන්රහ ඒ විධිඹට අශ්  යටත් ඒ 

භට්ටභට ඳවත් යරහ තිශඵනහ. ඒ දසර අපි ුවශදුව ශශ  

භළශල්ිංඹහ, ිංං් පරු, ශොරිඹහ හශ  යටල් එක්යි. දළන් 

ශඵරහරුස, එශවභ නළත්නම් සීශල්ස හශ  වළභ තළනභ  ඹන්න 

අඳට ිංදු ශරහ තිශඵනහ. අඳට ශඩොර්ව බිලිඹන 17 විශ්ධල 

ණඹ තිශඵනහ, ශඵරහරුසරටත් ශඩොර්ව බිලිඹන 17 විශ්ධල 

ණඹ තිශඵනහ. Very good! Ideal partners. ම්මුති ව න්න 

පුළුන්. ත ඵංශොශරොත් වුණු යටක් එක් ම්මුති ව න්න 

එ ශඵොශවොභ ශවොයි. නමුත් අපි ශොවහටද ඹන්ශන්? ඒ තභයි 

භශ  ්රලසනඹ.  

භභ ඳත්තයලින් දළක්හ, ජී.එල්. පීරිස ඇභතිතුමභහ යි්රඹට 
ගිහිල්රහ තිශඵනහ. දළන් එතුමභහ යි්රඹට ගිහිල්රහ ආ්වක  
ම්ඵන්ධතහ ඇති ය න්න ඕනෆඹ කිඹරහ ථහ යරහ 
තිශඵනහ. යි්රශ  විශ්ධල ඇභතිටද, ආ්වක  ඇභතිටද, 
ජනහධිඳතිතුමභහටද එතුමභහ ථහ ශශ  කිඹරහ භභ දන්ශන් නළවළ. 
යි්රඹ කිඹන්ශන් ශම් ශ්ව ඵංශොශරොත් වුණු යටක්. 
යි්රඹ විලහර භහජ ළටලු ඇති වුණු යටක්. ඒ යශට් භව 
ජනඹහශ  මුදල් -ඵළංකුර තළන්ඳත් ශ මුදල්- ආඳරැ එිබඹට 
න්න දුන්ශන් නළවළ. එඹ එතයම් ඵංශොශරොත් වුණු යටක්. 
ජී.එල්. පීරිස ඇභතිතුමභහ ගිහිල්රහ කිඹනහ, "අපි යි්රඹත් එක් 
ආ්වක  ම්ඵන්ධතහ ඇති ය නිමු" කිඹරහ. යි්රශ  
ජනහධිඳති, නිශෝස ඇනසශට්ිංආඩිස. භට වරිඹට ඒ නභ 
pronounce යන්න ඵළවළ. ඒ ජනහධිඳතිතුමභහ ශභොක්ද ශශ ? 
යි්රඹ ඵංශොශරොත් වුණු නිහ ශභශතක් තවනම් ය තිබුණු 
ළිංශනෝ යහඳහයඹ නළත ීමතිත යන්න ඳනතක් ශනහහ. 
ඇයි ඒ? 'ශනත් ආදහඹම් භහ්ව නළති නිහ අන්තිශම්දී, ළිංශනෝ 
වරහ වරි යට වදමු' කිඹරහ ීමතිඹක් ශනහහ. දළන් නම් භට හිතහ 
න්න පුළුන් ශම් ආේඩුටත් ශම් ළිංශනෝ ළන අදව ආශේ 
ශොශවන්ද කිඹරහ. රු ඇභතිතුමභනි, ඔඵතුමභහ ශම් අදව 
ශනළල්රහ ජනහධිඳතිතුමභහට දුන්නහද දන්ශන් නළවළ. ඒ නිඹභ 
රුව. අපි තුමුව ශනහ, නිඹභ රුව ඒ නම්. ශභොද, ගිශරන 
නළට දළන් යන්න ශදඹක් නළවළ. ආදහඹම් නළවළ. 'අන්න, 
යි්රඹත් දළන් ළිංශනෝ ඔක්ශෝභ ීමතිත යනහ. ඕ 
දභරහ අඳත් වමු කීඹක් වරි ශොඹන්න' කිඹරහ අන්තිභ තුමරුම්බු 
වන්නද දන්ශන් නළවළ ශම් වදන්ශන්. වරිභ වුත්තුමයි.  

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුමභනි, එක්ත් ජහති ඳක්ඹ, 
ජනතහ විමුක්ති ශඳයමුණ, ජහති ශවශ උරුභඹ, ආමි 
නහඹඹන් ඇතුමළු ිංඹලුශදනහ ශම් ළිංශනෝ ඳනතට විරු්ධධ 
වුණහ. ශම් විරු්ධධ වීභ නිහශදෝ ආේඩු ඒ ළිංශනෝ ඳනත 
වකුරහ ත්තහ කිඹරහ භභ හිතුමහ. නමුත් අඳට ආඳහු ආයංචියි 
එශවභ යරහ තිශඵන්ශන් තහහලියි කිඹරහ. අංයහ 
ශනසම් ිනක් - cosmetic changes ඹක් - යරහ ආඳරැ 
 එඹ ඉදිරිඳත් යන්න ූ දහනමින් ඉන්නහ කිඹරහ භට ආයංචියි.  

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුමභනි, ඔට්ුව ඇල්ලීභ ළන ථහ 
යන්න භභ ඵරහශඳොශයොත්තුම ශනහ. ශභොද, ඒ ළදත්. 
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ඔට්ුව ඇල්ලීභ ව ූ දු ම්ඵන්ධශඹන් 1930 ණන්ර ඉරහ 
ඳනත් කීඳඹක් ශම් යටට ශනහහ; 2010 ශන ල් ශනහහ. 
1988 හරශ  -එක්ත් ජහති ඳක්ශ  ආේඩු හරශ - අං 
40 දයන ඳනත ඹටශත් අපි එළනි ඳනතක් ශනහහ. නමුත් ඒ 
දසර අපි ශනහපු ඳනශත් අ්වථඹ වුශේ ශභොක්ද? අපි ඒ 
එක්ත් ීමතිත ශශ  නළවළ. විශල ශඹන් ඒ තිබුණු බුකි 
ආඹතනරට ඵදු ඳනන්න පුළුන් ීමතිඹ විතයයි අඳ ශනහශේ. 
ඵදු ඳළශනේහට ඒහ කිිංභ ද ීමතිත වුශේ නළවළ. ඒහ 
ීමතයුවකර වුශේ නළවළ. ඵදු අඹ යන ළඩටවනට විතයයි ඒ 
ඳනත ශනහශේ. ඒ කිිංභ යජඹකින් ළිංශනෝ ීමතිත යන්න 
ටයුතුම ශශ ත් නළවළ. ඒ හශ භ 2010 ඔක්ශතෝඵ්ව 10ළනි දහ 
ශම් යජඹ ඹටශත් ළිංශනෝ වහ නිඹභඹක් ඉදිරිඳත් ශහ. 
එහිදීත් එඹ ීමතිත යන්න ටයුතුම ශශ  නළවළ. ශම් ඳනත් 
අුව දළන් ශම් ඳතින ළිංශනෝ එක්ත් ඵදු ශේත් 
ීමතයුවකර නළවළ. නමුත් අද  තත්ත්ඹ ඵරන්න. ශම්හ ඕනෆ 
ශරහ වන්නත් පුළුන්; නළති යන්නත් පුළුන්. ආේඩුට 
පුළුන් ඒහ නතය යන්න. ආේඩුට ඵරඹ තිශඵනහ. 
ආේඩුට පුළුන් ඔඹ ළිංශනෝ ින හ දභන්න. නමුත් ඒ 
යන්ශන් නළවළ. රු රක්සභන් ඹහඳහ අශබ්්වධන භළතිතුමභහ -
භශ  මි්ඹහ- දළන් ශභතළන නළවළ. ශභඹ හධහයීමයණඹ 
යන්න ආේඩු ශුවශන් එතුමභහ ශඩ් ඹනහ භභ දළක්හ. වරි 
නහුවයි කිඹන්න.  ශම් හධහයීමයණඹ යන්න විවිධ ශව තුම 
කිඹනහ. ළකුදි ශදඹක් ශහභ ඒ හධහයීමයණඹ යන්න 
ශභොනහ කිේත්, ළකුදි ශ්ධ ශු්ධධ යන්න ඵළවළ. එතුමභහ ශභොනහ 
කිේත් ඒ පිිබන්න ඵළවළ. ශම් රු බහශේ ඉන්න භන්ත්රීරුන් 
වළිනඹට අඳ අශ්  විදඹ හක්ෂිඹට අුව ඳළවළදිලි, විිත 
ටයුතුම යනහ නම්, ඕසශේලිඹහශේ ඉන්න ඳළ්වට ඇවිල්රහ 
ශභශව  ූ දු ශඳොශක් වදන්න ශදන එ අඳට හධහයීමයණඹ 
යන්න පුළුන්ද? රංහ හශ  යටට එශවභ යන්න 
පුළුන්ද? භභ ඒට ශව තුම කිඹන්නම්. භභ ඒට නිම් විරු්ධධ 
න්ශන්ත් නළවළ. යජඹ ජහතයන්තය ූ දුහයඹකුට ඇවිල්රහ ශභශව  
ූ දු ශිබන්න දළන් විවිධ විධිවිධහන ශඹොදරහ තිශඵනහ. ජී.එල්. 
පීරිස ඇභතිතුමභනි, ඔඵතුමභන්රහ ශම් ළන දන්නහ. රු මුදල් 
නිශඹෝජය ඇභතිතුමභහ ශභතළන ඉන්නහ. විශල ශඹන්භ එඹ ඳදනම් 
යශන තිශඵන්ශන් හයණහ තුමනක් භතයි. එක් තභයි 
ක්රශභෝඳහඹ යහඳිති - Strategic Investment Projects - වයවහ 
විශල  ඵදු වන දීභට ශභඹ ඇතුමශත් ය තිබීභ. Casino is 
considered a strategic investment; casino is brought in as a 
strategic investment. I have this Act -the Strategic 
Development Projects Act - with me. එ භශ  අශත් 
තිශඵනහ.  

ඊශඟට ශභඹට ඳදනම් ය න්ශන් ශභොක්ද? ංචහය 

යහඳහයඹ ලක්තිභත් ය අශ්  යශට් ආ්වක  ්වධනඹ ළඩි 

යන්න පුළුන් ඵ කිඹනහ. ඒ කිඹන්ශන් අශ්  ආ්වක ඹ දියුණු 

යන්නත්, ංචහය යහඳහයඹ යහ ඳතින්නටත් ළිංශනෝ 

අලයභයි කිඹන ත්වඹ තභයි ඉදිරිඳත් යන්ශන්. 'ළිංශනෝ 

නළත්නම් අඳට ශම් ආ්වක ඹ දියුණු යන්න ඵළවළ. ශම්ශන් 

ශභතයම් ආදහඹභක් එනහ. ශභතයම් යසහල් ඇති ශනහ. 

ශම් නළති කිරීභ අඳයහධඹක්.' කිඹරහ ශන් කිඹන්ශන්.    

ඒ තභයි ඊ ශඟ ත්වඹ. තුමන්ළනි ත්වඹ තභයි, ශම් 

ළිංශනෝ ශොච්චය ශනහත් අශ්  ශම් යශට් ආභට, ධ්වභඹට  

අශ් භට, ංසිතිඹට වහනිඹක් ශනොශන ආහයඹට 

ක්රිඹහත්භ යන්න පුළුන් කිඹන එ. එශවභ කිඹරහ 

තමුන්නහන්ශ රහ ශම්ට රැදු හුුව හන්න උත්හව යනහ. ශම් 

හයණහ තුමන ශඳන්න ශඳන්නහ ශන් ශම් යන්න ඵරන්ශන්.  

2008 අං 14 දයන ක්රශභෝඳහඹ ං්වධන යහඳිති ඳනශත් 

ශභොක්ද කිඹන්ශන්? රු යත් අමුණුභ භළතිතුමභනි, ඔඵතුමභහ 

කිඹරහ ඇති ශම් ඳනත. ශම් ඳනශත් ශභොක්ද කිඹන්ශන්? එහි 

ශභශ  කිඹනහ: 

6. "ඳද ම්ඵන්ධශඹන් අනයහ්වථඹක් අලය වුශවොත් මි, "ක්රශභෝඳහයි 

ං්වධන යහඳිතිඹ" ඹන්ශනන්, ජහති ඹවඳත වහ ව ද, ආ්වක  වහ 

භහජභඹ ්රතිරහබඹ යටට රඵහ දිඹ වළකි ව ද ලිලි ලශඹන්-" 

එහි රුණු වතයක් තිශඵනහ. එක් තභයි,  

"භවජනතහශ  ඹවඳත වහ න ශඹෝජිත බහේඩ වහ ශ හ 

ළඳයීභට ම්ඵන්ධ න ක්රශභෝඳහයි ළදත්භ."  

ශම් ළිං ශනෝ යහඳිතිශ  තිශඵන භවජනතහට ඇති 

ළදත්භ ශභොක්ද? භවජනතහශ  ඹවඳත වහ ශභොක්ද 

ශම් ළිංශනෝ එශන් රළ ශඵන්ශන්? How can you call it a 

Strategic Investment Project? ශම් ඔඵතුමභන්රහශ  ඳනත. අශ්  

ඳනතක් ශනොශයි. ඔඵතුමභන්රහශ  ඳනශත් එශවභ කිඹ කිඹහ 

Strategic Investment Project එක් ඹටශත් ළිං ශනෝ ශන්න 

එ   ශොශවොභද ඔඵතුමභන්රහ හධහයීමයණඹ යන්ශන්?  

ඊ ශඟට තත් එක් තිශඵනහ: 

"තහක්ණඹ පිිබඵ අශ් ක්ෂිත රැඵහදී ඳරි්වතනඹක් ඇති 

ශන්න ඕනෆ"    

ශභොක්ද තහක්ණි ඳරි්වතනඹ? Jackpot machines 

ශශනන එද, ණිහශෝ ශශනන එද, ූ දු ශිබන එද? 

Which government can whitewash this kind of absurdity?    

ඊශඟට කිඹනහ ශභශවභ:  

"ශම් වයවහ යශට් සබහශ  ළරකිඹ යුතුම අන්දශම් ශනක් 

ිංදු ශ වළකි යහඳිති අදවස ශේ."  

ශම් යශට් ශනක් ඇති ශන යහඳිතිඹක්ද ශම්? ඒ නිහ 

ශම් ඳශමුළනි ත්වඹ අඳට පිිබන්න ඵළවළ. ඒ නිහ අපි ඒ 

්රතික්ශ ඳ යනහ.  

ඊශඟට, ළිංශනෝ ූ දු ශිබන එ ළන අශ්  රක්සභන් 

අශබ්්වධන ඇභතිතුමභහ කිේහ, "ශම් ශම් යශට් ආ්වක ඹට 

ශරොකු වයිඹක් ශනහ, ශම් ශම් යශට් ංචහය යහඳහයඹ 

දියුණු යන්න පුළුන් එභ ක්රභශේදඹක්, ඒට ශරොකු 

ලක්තිඹත් ශනහ, ශරොකු ආශඹෝජනඹක් එනහ, විශ්ධල විනිභඹ 

එනහ, කුකිඹහ උත්ඳහදනඹ ශනහ" කිඹරහ. භභ එක් 

කිඹන්නම්. 1970 දී ංචහය යහඳහයඹ වයවහ ශම් යටට රළබුණු 

income එ Rs. 21 million. 2008 ශන ශොට ඒ ්රභහණඹ 

රංහශේ රුපිඹල්ලින් මිලිඹන 37,000ට ළඩි වුණහ. ශොශවොභද 

ළඩි වුශේ? රුපිඹල් මිලිඹන 21,  රුපිඹල් මිලිඹන 37,000 දක්හ 

ළඩි වුශේ ශොශවොභද? ූ දු ශිබන ළිංශනෝ ඳටන් අයශනද, 

ණිහ භඩම් දහරහද, භත් ද්රය විකුණරහද? නළවළ. ශම් යශට් ඹම් 

කිිං ිනනහභක් තිශඹනහ. ශම් යටට ංචහයශඹෝ එන්ශන් 

ශන ශව තුම  ඳදනම් යශන. 1966 දී රංහට ආපු ංචහය 

පිරි 18,000යි. 2008 ශන ශොට රංහට එන ංචහය පිරි 

438,000යි. යු්ධධඹක් තිශඹ්ධදීත් ංචහයඹන් ශම් යටට ආහ. 

දළන් ඒ ්රභහණඹ තත් ළඩි ශමින් ඹනහ, යු්ධධඹ අන් වුණු 

නිහ.  ංචහයඹන් ළඩි යන්න අඳට ූ දු වන ළිංශනෝ 

ඕනෆද? නළවළ, අඳට අලය නළවළ. 2009 ශන ශොට රක් ඳවක් 

ශම් යශට් ංචහය යහඳහයශ  කුකිඹහර නියත ශරහ ඉන්නහ. 

ළිංශනෝ තිශඹන නිහද ඒ ශරහ තිශඵන්ශන්? නළවළ. අශ්  

යශට් සහබහවි ම්ඳත්, අශ්  ඳරියඹ භත ංචහය යහඳහයඹ  

ඉශබ්භ දියුණු ශරහ තිශඵනහ. ංචහය  ශඹෝ රංහට ආශේ ූ දු 

ශිබන්නයි, ණිහශෝ ඳහවිච්චි යන්නයි ශනොශයි. අශ්  ය ට 

ඒ තයම් ඳවත් භට්ටභට ඵසන්න එඳහ. අශ්  යටට ළිංශනෝ 
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ඳහ්වලිශම්න්තුම 

ශනළල්රහ  රැ්ධශදෝ ශශනන්න ඕනෆ කිඹන භට්ටභට අපි ඹන්න 

ඕනෆ නළවළ. ංචහයඹන් ශම් යටට ආශේ ඊට ඩහ ඹවඳත්, 

ශෞයීමඹ භහජඹක් වළිනඹට අශ්  යට රපු නිහයි. ඒ 

තමුන්නහන්ශ රහට භත නළවළ. එතශොට අඳට ශොශවොභද ශම් 

ත්ව හධහයීමයණඹ යන්න පුළුන් න්ශන්? අපි එච්චයභ 

ඵංශොශරොත්ද යි්රශ  හශ  ශම් ළිංශනෝ ීමතිත යන්න? 

  
ගු (ආචහර්ඹ) යත් අුදණුගභ භව හ 
(ரண்புறகு (கனரறற)  சத் அபதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ශජෝිංම්  ශනහශේ ශභොටද? 

 
ගු කබීර් වහෂීපත භව හ 
(ரண்புறகு கபீர் யரலம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 
ශජෝිංම් ඳළන්ුවශත් අපි. එදහ යන්ජන් විශේයත්න ශජෝිංම්ශ  

ළිංශනෝ ින ඩරහ දහරහ ඳළන්ුවහ. ඒයි යඑන්පීඹ ශශ . අපි 

යදක් ශහ නම් යද පිිබන්නහ. අපි Private Medical College 

එ ආයම්බ ශහ. ජනතහ ඒට විරු්ධධ උ්ධශකෝණ ශහ. 

ජනතහට ඇහුම් න් දීරහ ශ්ර භදහ භවත්භඹහ ඒ වරහ දළම්භහ. 

ඒ තභයි යඑන්පීඹ ශශ . නමුත් තමුන්නහන්ශ රහ මිනිසරැ 

කිඹන එ අවන්ශන් නළවළ. තමුන්නහන්ශ රහ ඵරඹ තිශඵන 

නිහ,  තුමශනන් ශද ඵරඹ රඵහ .ශන ක්රභ ඳහවිච්චි යරහ 

ශොශවොභද දි නන්ශන් කිඹරහ කිේහ ශන්. ිංම්ඵහබ්ශේ යශට් 

මුහශබ්ත් දිනනහ. නමුත් එතළන ඒහධිඳති ඳහරනඹක් 

තිශඵනහ. ඒ ශන හයණඹක්. රංහට ංචහයශඹෝ ආශේ 

ශම් ය ශට් ශථයහද බු්ධධහභ එක් තිශඵන ංසිති ිනනහම් 

ව ශම් යශට්   ඳරියඹ, ශම් යශට් පුයහවිදයහත්භ සථහන ඹන ශම් 

ිංඹලු ශදඹක්භ ඵරන්නයි.  

ඒහට ිනනහභක් දීරහ තභයි ශම් යටට ංචහයශඹෝ ආශේ. 

ශරෞකි ම්ඳත් විතයක් රඵහ න්න කිඹරහ ංචහයශඹෝ 

දහත් ශම් යටට ආශේ නළවළ. රංහ දහත් ඒ දිවහ ඵරරහ 

නළවළ. ිංං් පරුශේ තිශඵනහ ලු ළිංශනෝ. ඒ නිහ අඳත් 

තිඹන්න ඕනෆ ලු. ිංං් පරුශේ ශභොනහද තිශඵන ම්ඳත්? What 

resources do they have? සහබහවි ම්ඳත් තිශඵනහද? නජීවී 

ම්ඳත් තිශඵනහද? නළවළ.  ඒ නිහ එඹහරහට ළිංශනෝ තභයි 

දහන්න න්ශන්.  ඒ යටට ල්ලි ශවොඹන්න ශන ක්රභඹක් නළවළ. 

නමුත් අශ්  යට ඒ හශ  යටක් ශනොශයි. අඳට මුහුදු ශයශ 

තිශඵනහ; ඳරියඹ තිශඵනහ; නජීවී ම්ඳත තිශඵනහ; පුයහ 

විදයහත්භ ිනනහභක් හිත ශ්ධල් තිශඵනහ; නටබුන් 

තිශඵනහ. ශඳන්න්න  ඕනෆ තයම් ශ්ධල් අඳට තිශඵනහ. ඒ 

නිහ ශම් යට ළිංශනෝ භට්ටභට ඵහින්න ඕනෆ නළවළ ශන්. 

ශවොංශොංර Macau is completely a casino island. ඇයි ඒ 

යටල් ළිංශනෝ යහඳහයඹ යන්ශන්? ඒ යටර ශන මුකුත් 

නළති නිහ.  

 
ගු (ආචහර්ඹ) යත් අුදණුගභ භව හ 
(ரண்புறகு (கனரறற)  சத் அபதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

හම්ශඵෝජශ ත් තිශඵනහ. 

 
ගු කබීර් වහෂීපත භව හ 
(ரண்புறகு கபீர் யரலம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 
හම්ශඵෝජශ ත් යනහ කිඹරහ අපි යන්න ඕනෆ නළවළ 

ශන්, ඇභතිතුමභහ. එශවභ නම් ඔඵතුමභහ ඒ හධහයීමයණඹ 

යනහද? භවය යටර යනහ. ඒ වරි. නමුත් රංහ 

එච්චය ඵංශොශරොත් නළවළ. රංහ ඊට ඩහ උස භට්ටභ 

ඉන්න යටක්; ම්ඳත් තිශඵන යටක්. ඒ නිහ අපි ංචහයඹන්ට 

විකුණන්න ඕනෆ ශම් හශ  ශ්ධල් ශනොශයි. අඳට රහ, 

ංසිතිඹ ඹන වළභ ශදඹක්භ තිශඵනහ. ඒහට ිනනහභක් 

තිශඵනහ. යි්රඹ ඵංශොශරොත් වුණ නිහ ළිංශනෝ යහඳහයඹ 

නළත ඳටන් න්න " යණඹ යරහ තිශඵනහ.  

ඇයි දළන් ශම් මිනිසරැ ිං් පු ශඳයන්ශන්? ඇයි ශම් 

මිනිසරැ භත් ද්රය විකුණන්ශන්? මිනිසරැ ිං් පු ශඳයන්ශන්, භත් 

ද්රය විකුණන්ශන් ශනත් කුකිඹහක් නළති නිහ. ඔවුන්ට ජීත් 

ශන්න ආ්වක භඹ වළකිඹහක් නළති නිහ අන්තිශම්දී ිං් පු 

ශඳයරහ වරි ජීත් නහ. දළන් අඳට ශත්ශයන වළිනඹට ආේඩුත් 

ඒ භට්ටභට ළිනරහ තිශඹන්ශන්. ආ්වක ඹ ඉසයවට ශන ඹන්න 

ක්රභඹක් නළවළ. 

 
ගු ගහ වණී ජඹවික්රභ තඳතර්යහ භව හ 
(ரண்புறகு கரறணற ஜறக் ததரர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ිං් පුලින් ඵ්ධදක් න්නත් ශඹෝජනහ ශහ. 

 
ගු කබීර් වහෂීපත භව හ 
(ரண்புறகு கபீர் யரலம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 
ඔේ. ඊශඟට ඒත් යයි.  

දළන් ආේඩුට ශම් යට දියුණු යන්න ක්රභඹක් නළවළ. ඇයි 

ඒ? ඵළඳුම්යලින් ණඹ අයශන, වළභ තළනින්භ ණඹ අයශන. 

දළන් ආදහඹම් භහ්ව නළති නිහ ළිංශනෝ ඳටන් අයශන වරි ළඩ 

යමු කිඹන භට්ටභට ඇවිත් තිශඵනහ කිඹන එයි අඳට හිතහ 

න්න ිංදු න්ශන්. තමුන්නහන්ශ රහට ශන විල්ඳ ආදහඹම් 

භහ්ව වදහ න්න ඵළවළ. තමුන්නහන්ශ රහට ඒ වළකිඹහ නළවළ.  

අශ්  යශට් තිශඵන ශම් ම්ඳත් අපි ආයක්හ ය ත යුතුමයි. 

ඒ ආේඩු යන්න ඕනෆ. වළඵළයි, දළන් අශ්  මුහුද ශට් 

තිශඵන ශයශ " රු එ එ රැ්ධදන්ට විකුණනහ. ඒහ ආයක්හ 

යන්ශන් නළවළ. ඒ හශ භ ඳරිය වහනිඹ ඵරන්න. අද ඵයඳතශ 

විධිඹට ඳරියඹ විනහල ශරහ. මින්ශන්රිඹ ළරෆ ඇතුමශශ  ශරොකු 

ශවෝටරඹක් වන්න ඉඩ දුන්නහ. ඒහ නිහ ඳරියඹට වහනි න 

ශොට විශ්ධල ංචහයඹන්ට ඒහශ  ඵරන්න ශදඹක් නළවළ. 

ඳහරිරි ම්ඳත නළති න ශොට ඉතින් ඉශබ්භ ළිංශනෝ 

වන්න නහ.  

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුමභනි, ඒ හශ භ අද අශ්  

ිනනහම්, අශ්  ංසිතිඹ විනහල නහ. අශ්  පුයහ විදයහ 

සථහනරට ශවොරු ඳළනරහ පුයහ විදයහත්භ ිනනහභක් තිශඵන 

ශ්ධල් අයශන ඹනහ. ඉතින් ශම් හශ  ශ්ධල් ආයක්හ 

යන්න  යජඹට  ඵළරි න ශොට අන්තිභට තිශඵන්ශන් ණිහ 

භඩම්, එශවභ නළත්නම් ළිංශනෝ දහරහ ඒශන් ශරෞකි 

විශනෝදඹක් රඵහ න්නහ භට්ටභට ඹන්නයි.  

දළන් භභ අවන්ශන් භහින්ද චින්තන ඉදිරි දළක්ශම්, -භහින්ද 

චින්තන ඉදිරි දළක්භ ශන් තමුන්නහන්ශ රහශ  ඵයිඵරඹ.- 

 
නිතඹෝජය කථහනහඹකුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

රු භන්ත්රීතුමභහ, ඔඵතුමභහට ත විනහඩිඹක් ඳභණයි 

තිශඵන්ශන්. 
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ගු කබීර් වහෂීපත භව හ 
(ரண்புறகு கபீர் யரலம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 
රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුමභනි, භට ත විනහඩි ශද තුමනක් 

ශදන්න පුළුන්ද, if there is time from our side because the 

next speaker has not come?  

 
නිතඹෝජය කථහනහඹකුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

We have already given you more time.  

 

ගු කබීර් වහෂීපත භව හ 
(ரண்புறகு கபீர் யரலம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 
භහින්ද චින්තන ඉදිරි දළක්ශම් ශභොක්ද කිඹන්ශන්? ඒශක් 

ඳංචඵර ශක්න්ද්ර ළඩටවනයි ඳදනම් යරහ තිශඵන්ශන්. ඒශක් 

ශභොක්ද කිඹන්ශන්? ශ්රී රංහශේ භශෝලීඹ පිහිටීභ උඳශඹෝගි 

ය ශන නහවු, ගුන්, හණිජ ව ශශශ වහ දළුවශම් 

ශක්න්ද්රසථහනඹක් ශර ශම් යට දියුණු යන්න ඕනෆ කිඹනහ. 

එහි හණිජ ව ශශශ කිඹන හයණඹ ඹටශත් කිඹනහ, 

ංචහය යහඳහයඹ ළන. භහින්ද චින්තන ඉදිරි දළක්ශම් ශිබන්භ 

කිඹනහ, ංචහය යහඳහයඹ දියුණු යන වළින. ශ්ධය ඹ 

ආයු්වශේදඹ, ඳරිය හිතහමි ංචහය ්වභහන්තඹ, ඒ හශ භ 

ංසිති ංචහය ්වභහන්තඹ දියුණු යන වළින. වළඵළයි 

එතළන -භහින්ද චින්තන ඉදිරි දළක්ශම්- ළිංශනෝ ළන කිඹරහ 

නළවළ. දළන් ශොශවන්ද ශභතළනට ළිංශනෝ ආශේ? එදහ 

මිනිරැන්ට භවහ ජහතිත්ඹක් ළන ථහ යරහ, භහින්ද චින්තන 

ඉදිරි දළක්භ විකුණරහ ඡන්දඹ අයශන, දළන් ළිංශනෝ භට්ටභට 

ඵළවළරහ තිශඵනහ. ශම් අහධහයණයි. ඒ නිහ ඔඵතුමභන්රහට 

ශම් හධහයීමයණඹ යන්න ඵළවළ. 

ශම් යහඳහයඹට ඵදු වන දීරහ තිශඵන වළින ඵරන්න. ශම්ට 

ිංඹලුභ ඵදු වන දීරහ තිශඵනහ. මුලින්භ අවුරුදු 10ට ඵදු 

වන. ඊට ඳසශ  අවුරුදු 12ට ඵදු වන. ඊට ඳසශ  අවුරුදු 

22ට ඵදු වන. ඊට ඳසශ  ත අවුරුදු 12ට ිංඹඹට 6 

ඵ්ධදක් විතයයි අඹ යන්ශන්. අවුරුදු 22ට ඵදු වන දීරහ 

තිශඵනහ. දළන් ශම් රු බහට අශ්  ඵළිංල් යහජඳක් 

අභහතයතුමභහත් ආහ. ඔඵතුමභහත් ශම් අවන්න.  ශේම්ස ඳළ්වට 

ශදනහ ඵදු වන. නමුත් රංහශේ වසත ්වභහන්තඹ යන 

ශ්ධය ඹ නිසඳහදඹන්ට ඵදු වන නළවළ. අද රංහශේ වසත 

්වභහන්තඹ විනහල ශරහ. ඇයි ඒ?  ඒ අමු ද්රය මිර ළඩි ශරහ. ඒ 

හශ භ චීනශඹන්, ඉන්දිඹහශන් අඩු මිරට ආනඹනඹ යන 

බහේඩ ශම් යටට එනහ. අද leather ්වභහන්තඹ, රහක්හ 

්වභහන්තඹ, පිත්තර ්වභහන්තඹ විනහල ශරහ. ඔවුන්ට කිිංභ 

ඵදු වනඹක් නළවළ. නමුත් ශම් ශොශව ද ඉන්න ශේම්ස ඳළ්වට 

ශදනහ ඵදු වනඹක්. ඉතින් ආ්වක  ලශඹන් ඒ 

හධහයීමයණඹ යන්න ඵළවළ. 

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුමභනි, ඒ හශ භ ආමි 

ඳළත්ශතන් ඵරන්න. ශම් රු බහශේ බු්ධධහභ අදවන අඹ 

ඉන්නහ; ක්රිසතිඹහනි ආභ අදවන අඹ ඉන්නහ; හින්දු ආභ 

අදවන අඹ ඉන්නහ; ඉසරහම් ආභ අදවන අඹ ඉන්නහ. ශම් වළභ 

ආභභ කිඹරහ තිශඵන්ශන්, ශභළනි යහඳහය ළයදියි කිඹරහයි.  

මුසලිම් ජහතිශඹකු වුණත් භහ ඉසරහම් ධ්වභඹ ඳළත්ශතන් ශම් 

ළන කිඹන්ශන් නළවළ.  

ශම් යශට් ජීත් න ඵහුතයඹක්, ශඵෞ්ධධයින්. ශම් යට ශඵෞ්ධධ 

යටක්. ශම් යශට් ආේඩුක්රභ යසථහශේ අන්ත්වත ශරහ 

තිශඵනහ, බු්ධධහභ ශඳෝණඹ කිරීභ, ්රමුත්ඹ දීභ, ආයක්හ 

කිරීභ පිිබඵ. බු්ධධහ ශම් ආ්වක  ්රතිඳත්තිඹ ළන කිඹන්ශන් 

ශභොක්ද? එහි ශඳන්ුවම් යන්ශන් ශරෞකිත්ඹට ඵය ව 

ආ්වක ඹක් ශනො, එඹට ඩහත් ආධයහත්මි ඳළත්තට නළඹුරු ව 

එක් ඵයි. ආ්වක ඹ තුමිබන් දහචහය ්වධනඹක් අශ් ක්හ 

යන ද්වලනඹක් ශර බුදුදවභ වළඳින්විඹ වළකියි. ආ්වක භඹ 

ලශඹන් දියුණුක් ගිහිඹහට අලය න්ශන් නම් භහජශ  

යුතුමම් ඉුව යමින්, කුල් දවම් යමින්, ප්රීතිභත් ශරෞකි 

ජිවිතඹක් ත කිරීභයි බුදු දවමින් ඳළවළදිලි කිඹරහ තිශඵන්ශන්. 

ඒශක් ක්රභඹක් තිශඵනහ.  

 

නිතඹෝජය කථහනහඹකුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

රු භන්ත්රීතුමභහ,  ථහ අහන යන්න. 

  
ගු කබීර් වහෂීපත භව හ 
(ரண்புறகு கபீர் யரலம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 
භහ ශම් රුණත් කිඹරහ අන් යන්නම්, රු නිශඹෝජය 

ථහනහඹතුමභනි. දළවළමි ආ්වක  පිිබශතක් අුවභනඹ යමින්  

හ්වථ දිවිඹක් ශවීභට බුදුදවභ අුවඵර දීරහ තිශඵනහ. ශම් 

ආේඩු අුවඵර ශදන්ශන් ශභොටද? බුදුදවභ අුවඵර දීරහ 

තිශඵන හයණඹට ඳටවළනි, ශලින්භ ඊට ඳයසඳය ශදඹක් 

තභයි ශම් ආේඩු යන්ශන්. ශම් හයණඹ භට තත් තවවුරු 

යන්න පුළුන්. නමුත් භට රළබිරහ තිශඵන හරඹ භදි.  ආමි 

ලශඹන් කිිංභ විට ශම් හධහයණ යන්න ඵළවළ. ශඵෞ්ධධ 

ධ්වභඹ භත ශවෝ ශනත් ආභක් භත ළිංශනෝරට ශම් ඳනත 

ශශනන එ ළකුදියි. භභ තමුන්නහන්ශ රහට එ හයණඹක් 

භතක් ය ශදන්නම්. ශ්රී රංහ නිදවස ඳක්ශ  ඉන්න අඹ ශම් 

හයණඹ භත තිඹහ න්න. 1964 ිංරිභහශෝ ඵේඩහයනහඹ 

භළතිනිඹශ  හරශ , එතුමමිඹශ  ආේඩු හරශ  ආ්වක ඹ 

ඩහ ළුවණු ශරහ;  ශරොකු අහධඹ ළිනරහ තිබුණු 

ශරහ එතුමමිඹ මුදල් ඇභතියඹහ වළිනඹට ආචහ්වඹ ඇන්.ඇම්. 

ශඳශ්වයහ භවතහ  ඳත් ශහ.  මුදල් ඇභතියඹහ වළිනඹට ආචහ්වඹ 

ඇන්. ඇම්. ශඳශ්වයහ භළතිතුමභහ  ළඩ ඵහය ත්තහභ මුළු යටභ හිතුමහ, 

ශරොකු ශනක් ඇති යයි කිඹරහ; විසභඹට ඳත් ශන්න ළඩ 

යයි කිඹරහ. ආචහ්වඹ ඇන්.ඇම්. ශඳශ්වයහ භළතිතුමභහ එතුමභහශ  

ඳශමුළනි අඹ ළඹ ථහ ඳළඹ වතයක් ශහ. ඳළඹ වතය 

ථහශේ එතුමභහ ඒ අඹ ළශ දී අන්ත්වත ව - 

 

නිතඹෝජය කථහනහඹකුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ථහ අහන යන්න, රු භන්ත්රීතුමභහ. 

 

ගු කබීර් වහෂීපත භව හ 
(ரண்புறகு கபீர் யரலம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 
අහන හයණඹ ශභඹයි.  

එතුමභහ කිේ එ හයණඹක් තභයි, ත්ම් ශවිබ යන 

ධනතුමන්ට ඵදු භහක් ශදනහඹ කිඹන එ. ඊශඟට කිේහ, 

විශ්ධල ඒජන්ිං ඳහරනඹ කිරීභක් ශශනනහඹ කිඹරහ. තුමන්ළනි 

කිේහ, භළණික් ංසථහ ඇති යනහඹ කිඹරහ. වතයළනි 

හයණඹ වළිනඹට එතුමභහ කිේහ, ඕනෆභ ශශනකුට රුපිඹල් 15ක් 

ඵදු ශරහ ස භළදරහ යහ ශඳරීශම් අසථහ රඵහ ශදනහඹ 

කිඹරහ. ඒ කිඹන්ශන් යහ ඳනත එතුමභහ ශනහහ. එදහ ශම් යශට් 

ඉන්න ිංවිල් භහජඹ, ශඵෞ්ධධ නහඹශඹෝ, ආමි නහඹශඹෝ ඒ 

යහ ඳනතට විරු්ධධ ඳහයට ඵළසහ. විශල ශඹන්භ ඒ යහ ඳනතට 

විරු්ධධ ඳශමුළනි විශයෝධඹ ඳටන් ත්ශත් විශදයෝදඹ 
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ඳහ්වලිශම්න්තුම 

විලසවිදයහරශ  ිංංවර බහහ අංලශ  භවහචහ්වඹ අතිපජය 

ළුශොඹහශේ ඳඤසඤහශ ය භවහ නහඹ හිමිඳහණන් 

වන්ශ යි. උන් වන්ශ ත් එක් ශඵෞ්ධධ ම්ශම්රනශ  හිටපු 

භඩිශව  ඳඤසඤහසීව භවහ නහඹ සහීවන් වන්ශ , රලිතහ 

යහජඳක් හශ  අඹ භව ඳහයට ඵළවළරහ යහ ඳනතට විරු්ධධ 

ශරොකු විශයෝධඹක් ශනහහ. අන්තිභට ිංරිභහශෝ ඵේඩහයනහඹ 

භළතිනිඹට ශභොක්ද වුශේ?  එතුමමිඹ භභ ශශන ෆල්ර 

දිසත්රික්ඹට ඇවිල්රහ, ශ්රී රංහ නිදවස ඳක්ශ  ශරොකු කුසවීභක් 

තිඹරහ, යහ ඳනත අකුශහ න්නහ කිඹරහ කිේහ. භහ ශම් ආේඩුට 

කිඹනහ, එදහ ිංරිභහශෝ ඵේඩහයනහඹ භළතිනිඹ යපු ශ්ධ 

තමුන්නහන්ශ රහත් යන්න ඕනෆඹ කිඹරහ;  තමුන්නහන්ශ රහත්  

ශම් යට ළන හිතරහ, ශම් ළිංශනෝ ඳනත ශඟදීභ අකුශහ න්න 

ඕනෆඹ කිඹරහ.  

 

නිතඹෝජය කථහනහඹකුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ශඵොශවොභ සතුමතියි. 

රු ශයෝහිත අශබ්ගුණ්වධන භවතහ. 

[අ.බහ. 4.03  

 

ගු තයෝමි  අතරවනණර්ධන භව හ (භවහභහර්ග  යහඹ වහ 

නහවික අභහ යුරභහ) 
(ரண்புறகு ரரயற அரதகுர்ண - தடுஞ்சரகனகள், 

துகநபகங்கள் ற்பொம் கப்தற்பொகந அகச்சர்)  

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana - Minister of 

Highways,  Ports and Shipping) 

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුමභනි, අද දින ශභභ 

ඳහ්වලිශම්න්තුමට ඉදිරිඳත් ය තිශඵන ශ්ධය ඹ ආදහඹම් ඳනත  

ඹටශත් ශඹෝජනහ වහ ශශ නළේ ඳනත ඹටශත් නිශඹෝ පිිබඵ 

හච්ඡහ  යන ශම් අසථහශේදී විශල ශඹන්භ භශ  මි් බී්ව 

වහෂීම් භන්ත්රීතුමභහශ  ථහට අපි ඇහුම් න් දීශන හිිනඹහ. 

එතුමභහශ  ථහශේදී එතුමභහ වන් ශහ, ශනොශඹක් විධිශ  අපි 

ඇති ය න්නහ ව ගිවිරැම් ම්ඵන්ධශඹන්. විශල ශඹන්භ අශ්  

භවහචහ්වඹ ජී.එල්. පීරිස රු ඇභතිතුමභහ  ඹම් ඹම් යටල් භඟ 

ඇති ය න්නහ ව ගිවිරැම් ම්ඵන්ධශඹන්, එතුමභහ භවය යටල් 

දිවහ ඵරරහ ඒහ  වහයඹට රක් යරහ ථහ ශහ, රු නිශඹෝජය 

ථහනහඹතුමභනි. 

එතුමභහ ශඵරහරුස යහජයඹ ළන ථහ ශහ; සීශල්ස යහජයඹ 

ළන ථහ ශහ; යි්රස යට ළන ථහ ශහ. අපි ශභළනි යටල් 

භඟ ගිවිරැම් ඇති ය න්න ශොට ඒ යටල් දිවහ නයශඹන්, 

ශක්රෝධශඹන් ඵරහ තභයි බී්ව වහෂීම් භන්ත්රීතුමභහ අද ශම් 

ඳහ්වලිශම්න්තුමශේ ථහ ශශ , රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුමභනි.  

භහින්ද යහජඳක් ජනහධිඳතිතුමභහ ශම් යට බහය ත් දශ  ඉරහ 

ඳරැ ගිඹ අවුරුදු 8ට ආන්න හරඹ තුමශ ශම් යශට් ය තිශඵන 

ං්වධනඹ, ශම් යශට් අවුරුදු 30ක් තිසශ  තිබුණු දළළන්ත 

්සතහදඹ -යු්ධධඹ- අන් කිරීභ ළනි ටයුතුම දිවහ ශුබ හදි 

ඵරහ එ දක්ත් ථහ යන්න පුළුන්භක් රළබුණහද කිඹහ 

විඳක්ශඹන් අපි අවනහ. එ දක්ත්? නළවළ. එක්ත් ජහති 

ඳක්ශ  ඉතුමරු ශරහ ඉන්න භන්ත්රීරුන්ට කිිංභ ශදඹක් ශුබ 

හදි ථහ යන්න තයම් තභන්ශ  දි නළශන්ශන් නළවළ. 

තභන්ශ  දි ශොයි ශරහශේත් නළශන්ශන් නළවළ. භහ එක් 

කිඹන්නම්. දළන් යහඹල් වදනහ; ගුන් ශතොුව ශඳොශල් 

වදනහ; විදුලි ඵරහහය වදනහ; භවහභහ්ව වදනහ; ංචහය 

්වභහන්තඹ දියුණු නහ; ධීය ්වභහන්තඹ දියුණු නහ. 

වළඵළයි ශම් භන්ත්රීතුමභන්රහට තභන්ශ  යට ළන හිතරහ -අපි 

ශ්ධලඳහරන ්රතිඳත්ති ශද ජීත් න එ ශනභ ථහක්.- ඒ 

එක් ළනත් කිඹන්න, අඩු ණශන් ශම් යන ං්වධන 

ටයුතුම නිහ ශම් යටට ශුබ හදි අනහතඹක් තිශඵනහඹ කිඹරහ 

කිඹන්න දි නළශන්ශන් නළවළ. 

ශම් භ 27න දහ ුවනහඹ - ශොශම අධිශේගී භහ්වඹ 

විිත නහ, රු නි ශඹෝජය ථහනහඹතුමභනි. ශභයින්ශ  

ධහන තය, යත්ත ශ්වස, ංගීත ංද්වලන ඒ භහ්වශ  

ඳත්නහ ඊ ශ  රඳහහිනිශඹන් දකින්න ඇති. අළභළත්ශතන් 

ශවෝ ඒ ඵරන්න එඳහ ඹළ. අළභළත්ශතන් ශවෝ අභනහඳශඹන් 

ශවෝ රඳහහිනිඹ දිවහ ඵරහ තුමුව ශන්න එඳහ ඹළ. ශොශම ඉරහ 

ගුන් ශතොුව ශඳොශට ඹන්න ඳළඹ එවභහයක්, ඳළඹ ශදක් ගිඹහ. 

දළන් විනහඩි 19කින් ුවනහඹ ගුන් ශතොුව ශඳොශශ  ඉරහ 

ශොශමට එන්න පුළුන් අධිශේගී භහ්වඹක් වදරහ තිශඵනහ. 

ශම් එක් දිවහත් ශුබ හදි ඵරන්න පුළුන්භක් තිබුශේ 

නළවළ, රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුමභනි.  

දහත් රැ ශනොන ශයෝඹක් අද එක්ත් ජහති ඳක්ඹට 

ළශඳී තිශඵනහ. ශඵශවත් ශොඹහ ශන නළති භවය ශයෝ ශම් 

ශරෝශ  තිශඵනහ. එක්ත් ජහති ඳක්ඹට ශයෝඹක් 

තිශඵනහ. ඒ ශයෝඹට දහත් ශඵශවත් ශොඹහ න්න වම්ඵ 

ශන්ශන් නළවළ. ඒ ශයෝඹ තභයි නයඹ, ඊ්වයහ, ශක්රෝධඹ. 

ශම් ශයෝ තිශඵන තුමරු ශම්හට දහත් ශඵශවත් ශොඹන්න 

වම්ඵ ශන්ශන් නළවළ. එශවභ තභයි අද එතුමභන්රහ ථහ ශශ .  

අශ්  බී්ව වහෂීම් භන්ත්රීතුමභහ අවනහ, ශරෝශ  අනිකුත් 

යටල් එක් ුවශදුව යන්ශන් නළත්ශත් ඇයි කිඹරහ. අපි 

ුවශදුව යන්ශන් සීශල්ස, ශඵරහරුස, යි්රඹ ඹන යටල් 

එක් විතයද? රු බී්ව වහෂීම් භන්ත්රීතුමභනි, ඔඵතුමභහ දළරහ 

නළ්ධද, අපි ශනත් යටල් එක් ගිවිරැම් ඇති ය ශන තිශඵන 

ඵ. ශභතුමභහ ණඹ න්නහ. රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුමභනි, පිට 

යිනන් ණඹ න්ශන් නළතුම තභන්ශ භ යශට් තිශඵන 

ම්ඳත්ලින් දියුණු වුණු යටක් ළන අඳට කිඹන්න ඵරන්න. 

එශවභ යටක් ශොශව ද තිශඵන්ශන්? 

 

ගු හසුතද් නහනහඹක්කහය භව හ (ජහතික බහහ වහ 

භහජ ඒකහඵද්ධ හ අභහ යුරභහ) 
(ரண்புறகு ரசுர ரரக்கர - ரசற தரறகள், 

சபக எபைகப்தரட்டு அகச்சர்) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara - Minister of National 

Languages and Social Integration) 

බී්ව වහෂීම් භන්ත්රීතුමභහ ශොච්චය ණඹ අයශන තිශඵනහද, 

දියුණු ශන්න? 

 
ගු තයෝමි  අතරවනණර්ධන භව හ  
(ரண்புறகு ரரயற அரதகுர்ண) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)  

දළන් ථහ යන්ශන් වරිඹට ස්වඹ ඉරහ ඇවිල්රහ 

ශයි. ස්වශ  ඉරහයි ශම් ඇවිල්රහ තිශඵන්ශන්. ළිංශනෝ 

ළන ථහ යන්ශන් ූ දු ක්රීඩහ ළන ශභොනත් දන්ශන් නළති 

ශතොත්ත ඵඵහරහ හශයි. ඉසය අය ශඳොඩි එවුන් ඉසශෝශල් 

ඉසයවට ගිහින් තභන්ශ  අම්භහ දීපු රුපිඹල් දවඹ, රුපිඹල් 

ශදශක් හිංලින් භහරු ය ශන ගිහින් ශන්ද jackpot ළහුශේ. 

වුද ශන්වශේ? 

 

ගු කබීර් වහෂීපත භව හ 
(ரண்புறகு கபீர் யரலம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 
යන්ජන් විශේයත්න භවත්භඹහ ඕහ ඔක්ශෝභ විනහල ශහ. 
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ගු තයෝමි  අතරවනණර්ධන භව හ  
(ரண்புறகு ரரயற அரதகுர்ண) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)  

යන්ජන් විශේයත්න භවත්භඹහට විනහල යන්න ඒහ 

ශනහශේ අපිද? යන්ජන් විශේයත්න භවතහට විනහල යන්න, 

jackpot ශනළල්රහ ශභඹහශ  ඉසශෝශල් ඉසයව තිබ්ශබ් අපිද? 

අපි ශනොශයි තළබුශේ. දළන් ඔඵතුමභහට පුළුන් ශනහද UNP 

එශක් ඳහඳ ්වභ ඔක්ශෝභ ය වරහ ඒහ නත්න්න? ඉතින්, 

අද බී්ව වහෂීම් භන්ත්රීතුමභහ යපු ථහ ගිඹ භහශ  භධයභ 

ඳශහතට ගිහිල්රහ යන්න තිබුණහශන්; ඹම ඳශහතට ගිහිල්රහ 

යන්න තිබුණහ ශන්. එශව ට ගිහිල්රහ "ශභන්න ශම් යට ළිංශනෝ 

ූ දු ක්රීඩහට ඉඩ අරිනහ, ශම් ආේඩු කිිංභ ළඩක් යරහ නළවළ, 

ශම් ආේඩු අභත් ආේඩුක්, අහ්වථ ආේඩුක්, ශම් 

ආේඩු හිඟහ න යටල් එක් ගිවිරැම් වන්ශන්" කිඹන ින 

කිේහ නම් වරි ශන්. ශදවි වහමුදුරුශන්! ඡන්දඹ තිබුණු භධයභ 

ඳශහතට ගිහිල්රහ, ඹම ඳශහතට ගිහිල්රහ තමුන්නහන්ශ  ට ඔඹ 

ින කිඹන්න තිබුණහ ශන්.  එශවභ නම් "ත් ගුණත් බී්ව වහෂීම් 

භළතිතුමභහ ශභශ  කිඹයි. එශ  අහ අලිඹහට තියඹ යි" කිඹරහ 

හිතන්න තිබුණහ. තියඹ ළහුහද?  ළහුහද තියඹ? ශභොක්ද 

ිං්ධධ වුශේ? ශභොක්ද ිං්ධධ වුශේ රු නිශඹෝජය 

ථහනහඹතුමභනි? එක්ත් ජහති ඳක්ඹ කිඹන දළළන්ත ඳක්ඹ 

අද අන්ත අයණ ශරහ. අද ශඵරහරුස යහජය ශනොශයි අයණ 

ශරහ තිශඵන්ශන්; අද සීශල්ස  යහජය ශනොශයි අයණ ශරහ 

තිශඵන්ශන්; අද යි්රඹ ශනොශයි නන්නත්තහය ශරහ 

තිශඵන්ශන්. නන්නත්තහය ශරහ තිශඵන්ශන් එක්ත් ජහති 

ඳක්ඹයි. තමුන්නහන්ශ  ශවො බු්ධධිභත් භන්ත්රීයශඹක් කිඹන 

එ අපි විලසහ යනහ. වළඵළයි, තමුන්නහන්ශ ශ  ඔඹ 

බු්ධධිභත් ශභොශඹ ශභශවඹන්න තිශඵනහ, ෆලි ෆලිරට 

ළශඩන ඳක්ඹ වදන්න. ඒ වහ ශභශවඹන්න; අන්න ඒට 

ම්මුතිඹක් වන්න. අපි ජනතහ එක් ම්මුතිඹක් වරහ ඒ 

ම්මුතිඹ හ්වථ ශරහ තිශඵන නිහ තභයි අඳට ජනතහ 

ආෂ්්වහද යන්ශන්. ඒ නිහශන් ජනතහ වළභ දහභ භහින්ද 

යහජඳක් ජනහධිඳතිතුමභහශ  ආේඩුට -බුරත් ශොශඹට- තියඹ 

වරහ දිනන්ශන්. නමුත් අද ශම් විඳක්ශ  අඹට පුළුන්භක් 

තිශඵනහද තභන්ශ  ජනතහ එක් ශනොශයි, අඩු ණශන් 

ඳක්ඹ එක්ත් ම්මුතිඹක් වන්න. එශවභ තත්ත්ඹක් ඇති 

ශරහ තිශඵනහද කිඹරහ අපි ඔවුන්ශන් අවනහ. 

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුමභනි, විශල ශඹන්භ අද අශ්  

යහඹ වහ භවහභහ්ව අභහතයහංලශ  න ශනක් ඇති ශරහ 

තිශඵනහ. ඒ ශන තභයි ඳරැ ගිඹ දින තුමනට උඩදී අශ්  

අභහතයහංලඹ භවහභහ්ව, යහඹ වහ නහවි ටයුතුම අභහතයහංලඹ 

ඵට නභ ශනස යමින් ශම් අභහතයහංලඹ න භහතට ශඹොමු 

යන්න අතිරු ජනහධිඳති භහින්ද යහජඳක් භළතිතුමභහ ටයුතුම 

කිරීභ. ීවට ශඳය ථහ ශ රු ශජෝල්  භයිල් ශඳශ්වයහ 

භන්ත්රීතුමභහශ  ථහශේදී ්රලසන ශහ, ශශශ නළේ අංලඹ තුමශ අපි 

ක්රිඹහ යන්ශන් ශොශවොභද කිඹරහ. භළනිරහ ම්මුතිඹ කිඹන්ශන් 

ශභොක්ද කිඹරහ එතුමභහ ඇහුහ. ඉතින් අපි ඒට එතුමභහට පිිබතුමරු 

දිඹ යුතුමයි. විශල ශඹන්භ අශ්  ආේඩු දුය දක්නහ ුවණින් 

ටයුතුම යන ආේඩුක් ඵ අපි ජනතහට ශඳන්ුවශේ භහින්ද 

චින්තන ඉදිරි දළක්භ තුමශ අපි කිඹපු ශ්ධ යන ආේඩුක් වළිනඹට, 

ඒ හශ භ යන ශ්ධ කිඹන ආේඩුක් වළිනඹට අපි ළඩ යරහ 

ශඳන්නපු නියි රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුමභනි.   

“භහින්ද චින්තන” ශඳොශත් 58ළනි පිුවශේ වන් "නිල් අව 

- නිල් දියඹ ජය ගනිමුඛ" යන මාතෘකාව යටෂ්  "නාවුක හා ගුවන් 

ශ හ" උඳ භහතිහ ඹටශත්  යහඹ ක්ශ ්ඹ ළන ථහ යන 

භන් ශභන්න ශභශවභ කිඹනහ රු නිශඹෝජය 

ථහනහඹතුමභනි! 

"ශ්රී රංහශේ ධජඹ ඹටශත් නළේ ලිඹහඳදිංචි කිරීභට ටයුතුම යමි. නහවු 

ිත්තිඹන් වහ නහවු පුහුණු ඳහරක් පිහිුවන්ශනමි. හණිජ නහවු 

ක්ශ ්ශ  විශ්ධල කුකිඹහන් රඵහදීභට විධිභත් ළඩ පිිබශරක් ස 

යන්ශනමි" 

 ශම් භහින්ද චින්තනඹ ජනතහට දීපු ශඳොශයොන්දුක්. ඒ 

ශඳොශයොන්දු ඉුව කිරීභ යජඹ  කීභක් ඵට ඳත් ශරහ 

තිශඵනහ. ඒ  කීභ තභයි අද ශම් තුමිබන් අපි ඉුව යන්ශන් රු 

නිශඹෝජය ථහනහඹතුමභනි. 

දළන් අපි දකිනහ, ශම් තුමිබන් අශ්  ශශශ නළේ අංලශ  

අධයක් ජනයහල්යඹහ ඹටශත් 1971 අං 52 දයන ශශශ නළේ 

ඳනත, නළේ ඒජන්තරුන්ට (ඵරඳ් දීශම්) ඳනත, ඒ හශ භ 

අ්ධමියහල්ති අධියණ ඵරඹ පිිබඵ  ඳනශත් අදහශ න්ති 

ඉන්ඳරැ  හලීන ම්ඳහදිත ශයගුරහිංලින් ශම් ිංඹල්ර භන්විත 

ය තිශඵන ඵ.  

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුමභනි, ශම් න විට නළවිඹන් 

පුහුණු යන  ආඹතන වතක් -අුවභත යන රද- ශම් යට තුමශ 

සථහපිත ය තිශඵනහ. රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුමභනි, 2010 

භළනිරහ ම්මුතිඹ ළන අපි දන්නහ.  භළනිරහ ම්මුතිඹට එඟ 

ශරහ,  භළනිරහ ම්මුතිඹත් එක්  අපි එතුම වුණහභ තභයි, අපි 

පුහුණු යන ඒ  නළවිඹන්ට ජහතයන්තය කුකිඹහ ශශශ ශඳොශශ    

අලය යන නිර නහභඹක් රළශඵන්ශන්; ශරෝශ  පිිබන්නහ ව 

පුහුණු භධයසථහනඹකින් පුහුණු වුණු නළවිඹන් ඵට ඔවුන් 

ඳරි්වතනඹ ශන්ශන්.  

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුමභනි,  කුකිඹහ ශශශ ශඳොශ තුමශ  

අද ශම් නළවිඹන් රඵහ න්නහ ළුවඳ ඵරන්න. රු නිශඹෝජය 

ථහනහඹතුමභනි, ්රධහන ඉංජිශන්රු - ඳශමු ඳන්තිශ  

නළේඳතිඹකුශ  ලිලි ළුවඳ අද ද න විට රුපිඹල් 

9,75,000ත් රුපිඹල් 11,00,000ත් අතය ශනහ. නළේඳතිශඹක් 

එ භහඹට රුපිඹල් රක් 11 ළුවඳක් රඵහ න්න පුළුන් 

තත්ත්ඹට අද ඇවිල්රහ තිශඵනහ. ඒ හශ භ ශදන ඉංජිශන්රු 

නළේඳතිශඹක් රුපිඹල් 4,87,500 ිංට රුපිඹල් 5,85,000 දක්හ 

භහිං ළුවඳක් රඵනහ. ඒ හශ භ ඉංජිශන්රු මුයහර හ්වඹ 

බහය නිරධහරින් ඉන්නහ. අද ශම් න විට අශ්  යිනන් නළේ 

ශ හශේ ආයක්ඹන් නළේත යනහ. ඒ නළේත යන 

ආයක්ශඹක් භහඹට රුපිඹල් රක් 4ට ආන්න ළුවඳක් 

රඵහ න්නහ. අපි ශම් භළනිරහ ම්මුතිඹත් එක් එඟ 

ශනොන්ශන් නම්, යඑන්පිඹ කිඹන විධිඹට  ජහතයන්තයඹ අභත 

යරහ ම්මුති නළති ශම් යන්න ඹනහ නම්, විශ්ධය ඹ කුකිඹහ 

ශශශ ශඳොශට වදන දරුන් අඳට එතළනට ඹන්න පුළුන් 

තත්ත්ඹක් ඇති න්ශන් නළවළ. නමුත් අද ඒ තත්ත්ඹ උදහ ය 

න්න පුළුන්භක් රළබිරහ තිශඵනහ. රු නිශඹෝජය 

ථහනහඹතුමභනි, අද අඳට තුමිනන් භතක් යන්න පුළුන් 

තත්ත්ඹක් තිශඵනහ. ඒ තභයි,    ශ්රී රහංකිඹන් 23,000ක් ශම් 

න විටත් නළේඳතිඹන්, ආයක්ඹන්  වළිනඹට විශ්ධල යටර 

කුකිඹහර නිඹළලී ිංටීභ. ඒ අඹශන් රංහට රළශඵන විශ්ධල 

විනිභඹ ශඩොර්ව මිලිඹන 200 දක්හ ඉවශ ගිහින් තිශඵනහ. 

නළේර ශ ඹ යන අශ්  නිරධහරින් -ශ්රී රහංකීඹ රමිඹන්- 

ඉවශ ළුවඳක් රඵමින් ශඩොර්ව මිලිඹන 200ක් අශ්  ආදහඹභට 

එතුම යන ශොට  අඳට තුමුව ශන්න පුළුන්. වම්ඵන්ශතොට 

භහම්පුය භහින්ද යහජඳක් යහශ  ඳශමුළනි අදිඹය වදන්නත් 

අඳට විඹදම් වුශේ ශඩොර්ව මිලිඹන 360යි. රු නිශඹෝජය 

ථහනහඹතුමභනි, ශම් අඹ නයශඹන්, ඊ්වයහශන් ථහ ශහට 

ඵරන්න, අද අපි රඵහ තිශඵන ජඹග්රවණ. ශභළනි පුහුණු 

කිරීම්රදී  ්රමිතිඹට අුව ඒ පුහුණු රඵහ දීභ තුමිබන් ඒ රමිඹන් 

විශ්ධලඹන්ට ඹන්න අඳට පුළුන්භ රළබී තිශඵනහ. ඒ තුමිබන්  

ශ්ධය ඹ ආදහඹභ ළඩි වීශභන් යශට් ආ්වක ඹ දියුණු ය ළීමභට  

වළකි ශනහ.   
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ඳහ්වලිශම්න්තුම 

අශ්  රු ඩිරහන් ශඳශ්වයහ ඇභතිතුමභහ විශ්ධල කුකිඹහ ්ර්වධන 
ඇභතියඹහ වළිනඹට ටයුතුම යනහ.  අද අඳට විශ්ධල කුකිඹහ 
ශශශ ශඳොශ විිත ශරහ තිශඵන්ශන් විශල ඹන්භ ිව 
ශ විහන්ට ව ම්රුන්ටයි. නමුත් අපි භළනිරහ ම්මුතිඹත් 
එක් නහවි ක්ශ ්ශ   ඇති ය ත්තහ ව ගිවිරැම් භත, නහවි 
ක්ශ ්ඹට අදහශ දරුන්  පුහුණු යරහ - CDC  රඵහ ශන- 
ජහතයන්තය  කුකිඹහ ශශශ ශඳොශශ  අද  විලහර ලශඹන් තිශඵන 
ශභළනි ඇඵෆ්වතුම  - vacancies -  වහ  ශඹොමු වී කුකිඹහ අලයතහ  
ඉුව ය ළීමභට පුළුන්භක් රළශඵනහ.  

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුමභනි, ශම් න විට ශශ නළේ 
අංලශ  අධයක් ජනයහල්යඹහ විිංන් රඵහ ත්  CDC  ංයහ 
41,727ක් ශරහ තිශඵනහ. CDC 41,727ක් රඵහ ළීමභ තුමිබන් 
අඳ ඵරහශඳොශයොත්තුම න්ශන් ශම් ඔක්ශොභ කුකිඹහ ශශ 
ශඳොශට ගිහින් ජහතයන්තයශ  නහවි ක්ශ ්ශ  කුකිඹහක්  
යරහ රංහට ශඩොරයඹක් එන්නට පුළුන් තත්ත්ඹක් ඇති 
ය ළීමභයි. ඒ තුමිබන් ශම් යශට් ශුබහදී අනහතඹට උරුභම් 
කිඹන තත්ත්ඹක් ඇති ය න්නට පුළුන්භක් රළබී 
තිශඵනහ. රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුමභනි, ශම් තභයි අද අශ්  
තිහට බහජනඹ වුශේ. ශඵරහරුස ජනයජ ආේඩු භඟ, ඒ 
හශ භ ඳරස" න යජඹ භඟ ඇති ය ත්තහ ව ගිවිරැම් 
ම්ඵන්ධශඹුවත් අද දින ථහ ශරුණහ.      

 

නිතඹෝජය කථහනහඹකුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

රු අභහතයතුමභහට නිඹමිත හරඹ අහනයි. 

 

ගු තයෝමි  අතරවනණර්ධන භව හ  
(ரண்புறகு ரரயற அரதகுர்ண) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)  

ත විනහඩිඹක් ශදන්න රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුමභනි.  

අද අඳ ථහ ශහ අශ්  අභහතයංලඹ  ඹටශත් ශම් තුමිබන් අඳ 
තත් ලක්තිභත් න්ශන් ශොශවොභ ද  කිඹහ. ඒ වහ තභයි යහඹ 
වහ භවහභහ්ව, නහවි ටයුතුම  කිඹරහ අභහතයහංලර ශනක් 
ඇති ය තිශඵන්ශන්; ඒ හශ භ භවශඳොශ පුහුණු ආඹතනඹට  
ශම් යශට් තත් පුහුණු ආඹතන ම්ඵන්ධ යමින්, නළේ 
ංසථහත් ලක්තිභත් යමින් න නළේ ශ හක් ආයම්බ ය ශම් 
යට ආනඹනඹ යන,  අඳනඹනඹ යන ඵඩු බහේඩ වහ                 
ශ්රී රහංකීඹ ධජඹ ඹටශත් නළේ  ශභශවඹන්නට ටයුතුම යන්ශන්. 
නළේ ංසථහ ලක්තිභත් යමින් ශම් ළඩ ින  යන්නට අඳ 
ඵරහශඳොශයොත්තුම  ශනහ, රු නිශඹෝජය ථහනහතුමභනි.  

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුමභනි, ඔඵතුමභහ ලිරහනශ  ිංිනඹදී 
රු ජිත් ශ්ර භදහ භන්ත්රීතුමභහ ථහ ශහ. එතුමභහ කිේහ, 
රංහශේ  ශෞය තත්ත්ඹ ඵළලුහභ දළන් ශඵොශවොභ අදහනම් 
තත්ත්ඹලු තිශඵන්ශන් කිඹරහ. කුරු මිනිසරැ වළශදනහ  
ළඩියිලු. භශ  මි් රු ඉයහන් වික්රභයත්න භන්ත්රීතුමභහටත් ිංනව 
ඹනහ. අඳ ඉතින් අවශන හිිනඹහ. කුරු මිනිසරැ වළශදනහ 
ළඩියිලු. අඳ ශම් දළන් ශොඹහ ඵරන්න ඕනෆ කුරු මිනිසරැ 
ශොශවන්ද, ශොයි ඳශහශතන් ද එන්ශන් කිඹරහ. එක්ත් ජහති  
ඳක්ශ   ජිත් ශ්ර භදහ භන්ත්රීතුමභහ ශම්හ ළන   ශොඹන  එ 
 ශවොයි.  ඔඹ කුරු මිනිසරැ අසශ  පුහු මිනිසරැ ඉන්නහ ද, ඇයි  
කුරු ශන්න ශව තුම, ඒ ිංඹලු හයණහ ශොඹහ ඵරන්න  ඕනෆ. 
කුරු මිනිසරැ වළශදන්න තයම් යශට් ශෞය ල්භත් ශරහ, 
අධයඳනඹ නළති ශරහ කිඹරහ තභයි  එතුමභහශ  ථහශන් 
කිඹළවුශේ.  ශම් යශට් එශවභ ්රලසනඹක් නළවළ රු නිශඹෝජය 
ථහනහඹතුමභනි. එශවභ ්රලසනඹක් නළති  නිහ තභයි අඳට වළභ 
දහභ ජනතහ ඉදිරිඹට ඹන්න පුළුන්භක් තිශඵන්ශන්.  ජනතහ 
අඳ පිිබන්ශන් ඒ නිහයි. ජනතහ ඒ ඳණිවුඩඹ වළභ දහභ අඳට 
ශදනහ.  

නිතඹෝජය කථහනහඹකුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

රු අභහතයතුමභහ ථහ අහන යන්න. 

 
ගු තයෝමි  අතරවනණර්ධන භව හ  
(ரண்புறகு ரரயற அரதகுர்ண) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)  

ත විනහඩිඹයි න්ශන් රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුමභනි. 

ජිත් ශ්ර භදහ භන්ත්රීතුමභහ වළභ දහභ ථහ යන්ශන් 

මිලිඹනලින්. ංයහ ශල්න ිනක් ශ නහ. ශභච්චය මිලිඹන 

ණනක්, ශභච්චය මිලිඹන ණනක් කිඹහ කිඹනහ. එතුමභහ 

වම්ඵන්ශතොට දිසත්රික්ශ  භන්ත්රීයශඹක් වළිනඹට, එක්ත් 

ජහති ඳක්ශ  ශඳයිබඹක් ඇති යන්නට වදන ශශනක් 

වළිනඹට භහ එතුමභහට අභිශඹෝඹක් යනහ. එතුමභහට ශවො 

අසථහක් එනහ, එතුමභහ නිශඹෝජනඹ යන වම්ඵන්ශතොට 

දිසත්රික්ශ  ශම් කිඹන ශම් ශ්ධල් ිං්ධධ ශරහ තිශඵනහ නම් 

ශේදිහ වදහ ශන රඵන අවුරු්ධශ්ධ දකුණු ඳශහත් බහ 

භළතියණශ දී   ශම්හ කිඹන්න.  ගිහින් කිඹන්න ශම් යශට් කුරු 

මිනිසරැ වළශදනහ, ශම් යටට ශභශවභයි ශරහ තිශඵන්ශන් කිඹහ. 

නමුත් අන්තිභට ශභොක් ද ිං්ධධ ශන්ශන්? රු නිශඹෝජය 

ථහනහඹතුමභනි, ශම් යශට් මිනිසරැ 2014 ිංංවර අවුරු්ධද  

භයන්න ඉසශල්රහ ඳණිවුඩඹක් වම්ඵ ශනහ. ඒ ඳණිවුඩඹ 

තභයි, දකුණු ඳශහත් බහ, ඵසනහහිය ඳශහත් බහ ශම් යශට් 

එක්ත් ජනතහ නිදවස න්ධහනඹ  ළඩි ්රතිලතඹකින් ජඹග්රවණඹ  

යන ඳශහත් ශද ඵට ඳරි්වතනඹ  ශනහඹ කිඹන එ. ඒ 

තභයි ිං්ධධ ශන්ශන්.   එක්ත් ජහති ඳක්ශ  ඊශඟ නහඹ ඹෆභ 

ඳටන් න්  ශන් එතළනින්. ෆලිරට ළශඩන එ අන්තිභට 

ශඵොශවොභ අංශු භහ්  ණනට ළශඩනහ. ඡන්ශදන් ඡන්දඹට 

ළශඩනහ. 

ඊශඟ ඡන්දඹට තභයි නළතත් ළශඩන්ශන්.  බී්ව වහෂීම් 

භන්ත්රීතුමභහ, ඔඵතුමභහශ  එක්ත් ජහති ඳක්ඹට ජනතහ එක් 

ම්මුතිඹක් වන එ ශශ  ශතත්, ඳක්ඹ ඇතුමශශ  

ම්මුතිඹක් වන්න ශනහ. ඒට තමුන්නහන්ශ ශ  ඔඹ 

ආ්වක  විදයහ පිිබඵ තිශඵන දළුවභ, බු්ධධිභත් ශභොශඹ ඳහවිච්චි 

යන්න. ශදයි වහමුදුරුශන්! ඳක්ඹ ඇතුමශශ  ඒ ම්මුතිඹ වරිඹට 

වදන්න. ඒ වදරහ අන් ශරහ අඳට ඇවිත් කිඹන්න. අන්න 

එතශොට අඳ පිිබන්නම්.  

 
නිතඹෝජය කථහනහඹකුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ථහ අන් යන්න, රු ඇභතිතුමභනි.  

 
ගු තයෝමි  අතරවනණර්ධන භව හ  
(ரண்புறகு ரரயற அரதகுர்ண) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)  

අඳ අශ්  යුතුමභ,  කීභ ජනතහ ශුවශන් ඉුව යනහ.  

අඳ එඹ  ඳළවළය වරින්ශන් නළවළ කිඹන එ භතක් යමින්, භශ  

ථහ අන් යනහ. ශඵොශවොභ සතුමතියි.  

 
නිතඹෝජය කථහනහඹකුරභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ීවශඟට රු විජිත ශව යත් භවතහ.  

Order, please! ශම් අසථහශේදී රු නිශඹෝජය හය 

බහඳතිතුමභහ ලිරහනඹට ඳළමිශණනහ ඇති.  
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අනුරු නිතඹෝජය  කථහනහඹකුරභහ මූරහනතඹන් ඉත් 
වුතඹන්  නිතඹෝජය කහයක බහඳතිුරභහ [ගු ුදුතපසු චන්ද්රකුමභහර් 
භව හ] ුදරහනහරූඪ විඹ. 

அன் தறநகு, தறறச் சதரரகர் அர்கள் அக்கறரசணத்றணறன்பொ 

அகனர, குபக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள் [ரண்புறகு 

பபைரகசு சந்றகுரர் ]  கனக கறத்ரர்கள். 

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

DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. MURUGESU 

CHANDRAKUMAR] took the Chair. 

  

[අ.බහ. 4.25  

 
ගු විජි  තවේයත් භව හ 
(ரண்புறகு றஜற ரயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුමභනි, යහජයඹන් වතයක් භඟ 

අත්න් යන රද ම්මු" න් පිිබඵ තභයි අද අඳ ථහඵව 

යන්ශන්. ශභහිදී විශල ශඹන්භ අඳ භතුම යන්න ළභළතියි, 

යටල් අතය ආ්වක  ලශඹන් ශ්ධලඳහරන ලශඹන් එඟතහන් 

ඇති වීභ, ඇති ය ළීමභ ඒ ඒ යටර ආ්වක ඹට, 

ශ්ධලඳහරනඹට, භහජ ං්වධනඹට ඹවඳත් න ඵ. ඹවඳත් න 

අ්වථශඹන් අඳ ඒ ගිවිරැම් ළහුශොත් ඳභණයි එළනි හධීමඹ 

ඳළත්තක් අඳට ඇති ය න්න පුළුන් න්ශන්. අඳ ශම් ඇති ය 

ශන තිශඵන ගිවිරැම් පිිබඵ රහ ඵර්ධදි, විශල ශඹන්භ ශම් 

යහජයඹන් පිිබඵ රහ ඵර්ධදි භතුම න ්රලසනඹ තභයි, ශම් ඇති 

යරහ තිශඵන ගිවිරැම්, එඟතහ යටක් විධිඹට අද අඳ මුහුණ දී 

තිශඵන ශම් ආ්වක  ්රඳහතශඹන් ශොඩ එන්න ශොයි තයම් දුයට 

දහඹ ශනහද කිඹන එ.  

ඳරැ ගිඹ හරශ  උන්ඩහට තුමය ශදන්න ගිවිරැම් වරහ 

ඒට ල්ලි විඹදම් යපු ශම් යහජයඹ -ශම් ආේඩු-  යතුමඳසර 

තුමය ඉල්රපු ජනතහට ශඩි තිබ්ඵහ. උන්ඩහශේ ඒහධිඳති 

ඳහරඹන් තුමුව කිරීභ වහ, විවිධ ජහතයන්තය ංවිධහනරදී 

තභන් මුහුණ ශදන අ්වබුදලින් ශොඩ ඒභ වහ ඔවුන්ට ඒ 

ආහයඹට උදවු ය්ධදි අශ් භ යශට් යතුමඳසර ජනතහට ළරක 

වළ ින ඳරැ ගිඹ හර ශ  අඳ දළක්හ. ශම් භවය යටල් 

ම්ඵන්ධශඹන්  එළනි තත්ත්ඹක් අද භතුම ශරහ තිශඵනහ.  

ඒ ශොශවොභ වුණත්, ශභළනි ම්මු" න් ඇති ය නි්ධදි 

ඇත්තටභ ඒහ යට ආ්වක ඹට, භහජශ  ං්වධනඹට ඉවල් 

න්න ඕනෆ. රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුමභනි, දළන් ශභොද 

ශරහ තිශඵන්ශන්? ශම් ආේඩුශේ මුදල් අභහතයහංලඹ ඉදිරිඳත් 

ය තිශඵන 2013 ය භළද යහජය ලිරය තත්ත්ඹ පිිබඵ 

හ්වතහශේ  2013  ජනහ රි, අශ්ර ල් හරඹ තුමශ ඳභණක් රඵහ 

ත්ත විශ්ධල ණඹ ්රභහණඹන් පිිබඵ ඉතහ ඳළවළදිලි වන් 

ය තිශඵනහ. ඒ හ්වතහට අුවභ ඒ හරඹ තුමශ අත්න් ය 

ඇති එඟතහර මුළු ිනනහභ ශඩොර්ව මිලිඹන 1,022.8යි. ශම් 

ජනහරි-අශ්ර ල් හරඹ තුමශ විවිධ යටල්, විවිධ යහජයඹන් භඟ 

ඇති ය ත් එඟතහර ිනනහභ ශඩොර්ව මිලිඹන 1,022.8යි. 

ඒ මුළු ්රභහණශඹන් ශඩොර්ව මිලිඹන 991.7ක්භ තිශඵන්ශන් ණඹ 

ලශඹුවයි. ශම් ඇති ය ත්ත එඟතහ, ගිවිරැම්, ම්මු" න් වයවහ 

අඳ ඇති ය ත්ත ඒ මුළු  ිනනහමින් ශඩොර්ව මිලිඹන 991.7ක්භ 

තිශඵන්ශන් ණඹ. ්රදහනඹන් ලශඹන් තිශඵන්ශන් ශඩොර්ව 

මිලිඹන 31.1යි. ්රදහනඹන් ඵට ඳත් ශරහ තිශඵන්ශන් ඉතහභ 

ශොච්චම් මුදරක්. ඒශන්භ ඳළවළදිලි ශනහ අඳ ශම් ඇති ය 

න්න එඟතහ, ම්මු" න්ලින් රළබුණු මුදල්ලින් ශොයි තයම් 

්රභහණඹක් අශ්  හිංඹට රඵහ ශන තිශඵනහද කිඹන එ. වරි 

ඳළවළදිලියි, ඒ ශඩොර්ව මිලිඹන 31.1ුවත් 28.3ක් ජඳහනශඹන් රඵහ 

දී තිශඵන ්රදහන. ශඩොර්ව මිලිඹන 2.7ක් දකුණු ශොරිඹහශන් 

රඵහ දීපු ්රදහන. ්රදහන විධිඹට තිශඵන්ශන් ශඩොර්ව මිලිඹන 31යි. 

ශඩොර්ව මිලිඹන 991ක්භ තිශඵන්ශන් ණඹ. අඳ ගිවිරැම් වරහ 

ඇති ය ත්ත මුළු ත්ම්ර ිනනහභ ශඩොර්ව මිලිඹන 

1,022.8යි.  

එතළනභ  තිශඵනහ අශ්  ශනොවළකිඹහ; ඒ ම්මුතින්ර 

එඟතහන්ර ඵළරිභ; ඒහශ  තිශඵන අහිං. ණඹ පිිබඵ 

ථහ ය්ධදි යත් අමුණුභ ඇභතිතුමභහ කිේහ, "ණඹ නළතුම 

යටට ඹන්න ඵළවළ" කිඹහ. ණඹ නළතුම ඹන්න නම් යට 

නිසඳහදනඹ ඉවශ ඹන්න ඕනෆ. යට නිසඳහදනඹ, ශ හ 

ආ්වක ඹ ං්වධනඹ යන්න යට තුමශ නිළයදි දයද්වය  ආ්වක  

දළක්භක් ඒ වහ වුණු ළඩ පිිබශශක් තුමශ යට ශභශවඹන්න 

ඕනෆ. එශවභ එක් නළති වුණහභ ණඹ භත ඹළශඳන්න ශනහ.  

1948 දී රැ්ධදහශන් ශම් යටට නිදව රඵහ ත්තහට ඳරැ අවුරුදු 

ශදක් ඹන විට -1950 න විට- අපි ණඹ න්න ඳටන් ත්තහ. 

එදහ අශ්  ණඹ ්රභහණඹ රුපිඹල් ශෝින 65යි. ඒ අවුරුදු ශදක් 

ඇතුමශතයි. ඊට ඳරැ 1950 ඉරහ 2005 දක්හ -භහින්ද යහජඳක් 

ඳහරනඹ ඳටන් න්නහ තළන දක්හ- අවුරුදු 55 තුමශභ විවිධ ආේඩු 

ණඹ අයශන, ණඹ අයශන අහනශ දී රුපිඹල් ශෝින 

222,000 දක්හ ණඹ ්රභහණඹ ළඩි වුණහ. වළඵළයි, අවුරුදු 55ටභ 

ත්ත ණඹර මුළු ිනනහභ වුශේ රුපිඹල් ශෝින 222,000ක් 

ඳභණයි. ශම් ආලසච්වඹත් යහජඳක් ඳහරනඹ ඇතුමශත ශවුණු 

අවුරුදු 7 ඇතුමශත -2005 ිංට 2012 දක්හ ශින හරඹ ඇතුමශත- 

ඒ  2005 තිබුණු ණඹ ්රභහණඹ තුමන් ගුණඹකින් ළඩි වුණහ. 2012 

න විට අශ්  ආේඩු රඵහ ත් ඒ ණඹර ්රභහණඹ රුපිඹල් 

ශෝින රක් 6 ඉක්භහ තිශඵනහ. අවුරුදු 55 දී්වක හරඹක් 

තුමශ රඵහ ත්ත ණඹ ්රභහණඹ රුපිඹල් ශෝින 222,000යි. ශම් 

ශින හරඹ තුමශ ඒ ්රභහණඹ තුමන් ගුණඹකින් ළඩි වුණහ. අපි 

ශරෝශ  ණඹහය යටක් ඵට ඳත් වුණහ. භෆතදී ආ 

ජහතයන්තය ලිරය අයමුදශල් නිශඹෝජිත භවත්රු ඔවුන්ශ  

විග්රවඹ අුව, ශ්රී රංහ දළන් ණඹ ළීමශම් යටලින් අදහනම් 

රහඳශ  ඳතින යටක් කිඹහ ඉදිරිඳත් ශශ  ඒ නිහයි. 

අදහනම් රහඳඹට අශ්  යට ට්ටහ තිශඵන්ශන්. ඒ ළට්ටීභ ිංදු 

වුශේ ශම් අසීභහන්ති ගිනි ශඳොලිඹට ණඹ රඵහ ළීමශම් 

්රතිපරඹක් නිහයි.  

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුමභනි, එතශොට ශයෝහිත 

අශබ්ගුණ්වධන ඇභතිතුමභහ කිඹනහ, ඒ ණඹ ත්  එශන් අපි 

ං්වධනඹ වුණහඹ කිඹහ. ං්වධනඹ කිඹහ එතුමභහ ශඳන්වශේ 

අධිශේගී ඳහය, භත්තර අලි ළටල් වරහ තිශඵන ගුන් 

ශතොුවශඳොශ, නළේ එන්ශන් නළති වම්ඵන්ශතොට යහඹ ව  21න 

තහටත් ළඩි ළඩී ඹන ශනොශයොච්ශචෝශල් ඵරහහයඹයි.  

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුමභනි, ශම් හරඹ  තුමශ දළන් 

ශභතුමභන්රහභ ත්ත ණඹලින් ළඩිභ ්රභහණඹ අයශන 

තිශඵන්ශන් ජඳහනශඹුවයි. ඒ ශඩොර්ව මිලිඹන 429ක්. චීනශඹන් 

ශඩොර්ව මිලිඹන 354ක් අයශන තිශඵනහ. ශම් රඵහ ත්ත 

ණඹලින් ශභොනහද ය තිශඵන්ශන්? ශභොනහටද ඒහ ශඹොදහ 

තිශඵන්ශන්? ණඹ න්න ිං්ධධ ශනහ තභයි. රංහශේ ඹම් කිිං 

පු්ධරශඹක්, ඳවුරක් තභන්ශ  ආ්වක ඹ දියුණු ය න්න 

භවජන ඵළංකුශන්, රංහ ඵළංකුශන් ණඹ න්නහ. වළඵළයි, ඒ 

ණඹ අයශන අඩුභ ණශන් පුංචි ිංල්රය ඩඹක් ශවෝ දභනහ. 

නළත්නම් තභන්ශ  කුඹුශ්ව හ ටයුතුමරට අත් රළක්ටයඹක් 

ශවෝ න්නහ. ඒ නිසඳහදනඹට ශඹොදනහ. වළඵළයි, 

ශභතුමභන්රහ ශම් ත්ත ණඹලින් භහ්ව වහ ඳහරම් වහ ිංඹඹට 

41ක් ශන් ය තිශඵනහ. ජර ම්ඳහදනඹ වහ ිංඹඹට 18ක් 

ශන් ය තිශඵනහ. විදුලිඹ වහ ශන් ය තිශඵන්ශන් ිංඹඹට 

16යි. යහඹ වහ නහවි ටයුතුම වහ ශන් ය තිශඵන්ශන් 

ිංඹඹට 15යි. ශෞය වහ රැඵහධනඹ වහ ශන් ය 

තිශඵන්ශන් ිංඹඹට 4යි. ඳශු ම්ඳත් වහ ශන් ය තිශඵන්ශන් 
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ිංඹඹට 4යි. එතශොට වරි ඳළවළදිලියි, ශම් ත්ත අසීභහන්ති 

ණඹලින් ළඩි ්රභහණඹක් ශඹොදහ  තිශඵන්ශන් ඹිනතර ඳවරැම් 

වහ ඳභණයි කිඹන හයණඹ. ඒ ත්ත ණඹ අධිශේගී භහ්වඹ 

ශවෝ හඳට් ඳහයට ශඹදවුහට ඳරැ ඒ ණඹ අශ්  යශට් නිසඳහදනඹ 

ළඩි කිරීභ වහ ශඹදශන්ශන් ඉතහභ රැළු ්රභහණඹයි. ශම් 

තවුණු අවුරුදු කිහිඳඹ හරඹ තුමශ  ශභළනි අසීභහන්ති ණඹ 

රඵහ ශන අඩුභ ණශන් රංහශේ එ කිරි පිින ෂළක්ටරිඹක්ත් 

වළදුහද?  

ඳරැ ගිඹ දසර ඕසශේලිඹහශන්, නසීරන්තශඹන් 

ආනඹනඹ යන කිරි පිින ශඵොන්න එඳහ, ඒහශ    තිශඵනහ 

කිඹරහ කිේහ ශන්. නමුත් අශ්  යශට්  ිංඹඹට 60ක්භ ඳරිශබෝජනඹ 

න්ශන් ඒ නසීරන්තශඹන්, ඕසශේලිඹහශන් ශන්න කිරි 

පිිනයි. එදහ එභ කිරි පිිනර DCD තිශඵනහ;  තිශඵනහ කිඹරහ 

ඒහ ඳහවිච්චිඹ නත්න තත්ත්ඹට ඳත්වුණත්, අශ්  යශට් 

මිනිරැන්ට ශදන්න අශ්  යශට් කිරි පිින නළවළ. ඇයි? ශම් ඳහරනඹන් 

ඇතුමශශ  අඩුභ ණශන් එ කිරි පිින නිසඳහදනහහයඹක්ත් අශ්  

යශට් වදරහ නළවළ.  ශම් රඵහ ත් ණඹ මුදල් නිසඳහදනශ  

ශඹදවුශේ නළවළ. අදත් නිසඳහදනඹට ශඹොදන්ශන් නළවළ. ඒයි 

ශභතළන තිශඵන ්රලසනඹ. ඒ රඵහ න්නහ ණඹ  යශට් නිසඳහදනඹ 

වහ නළත ශඹදශනහ නම්, ඒ නිසඳහදනශ  ්රතිරහබ 

ජනතහට එනහ. නමුත් ඔඵතුමභන්රහ ශම් ශන ඹන ංද්වලන 

ශලෝබන ආ්වක ඹ ඇතුමශශ , ශම් ශඳන්න ඵයිසශෝ්  ඇතුමශශ   

යශට් නිසඳහදනඹ ළඩි න්ශන් නළවළ. ඒ නිහ තභයි ඳරැ ගිඹ 2012 

අවුරු්ධශ්ධ ිෂිහ්වමි අඳනඹනඹ ම්ප්වණශඹන්භ ඩහශන 

ළුවශේ. ඳරැ ගිඹ අවුරු්ධශ්ධ ිෂිහ්වමි අඳනඹනඹ ඍණ 

10.7යි. හ්වමි අඳනඹනඹ ඩහශන ළුවණහ. ඹන්තම් වරි 

ශඳොඩ්ඩක් ළඩි ශරහ තිශඵන්ශන් අමු ද්රය, ශෂොසශ් ට්, භළණික්  

ළනි ශ්ධල්  අඳනඹනඹ විතයයි. නිජ අඳනඹනඹ විතයයි. 

නිසඳහදන අඳනඹනශ  ආදහඹභ ම්ප්වණශඹන්භ ළුවණහ. එශවභ 

නම්  අපි යට ං්වධනඹ වුණහ කිඹරහ කිඹන්ශන් ශොශවොභද? අද 

අුවභළතිඹ රඵහ න්නහ ශම් ම්මුතින්, ඒ එඟතහන් භත අඳ 

රඵහ න්නහ ආ්වක  ්රතිරහබ යශට් හිංඹට ශඹදවිඹ යුතුමයි.  නමුත් 

එශවභ ශදඹක් ිංදු ශරහ නළවළ.  

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුමභනි, අපි ඒ ගිවිරැම්ලින් රඵහ 

ත් අය ශඩොර්ව මිලිඹන 1022 මුදලින්  ශඩොර්ව මිලිඹන 31ක් 

ළනි පුංචි මුදරක් තභයි ්රදහනඹන් න්ශන්. ඉතිරි ඔක්ශොභ ණඹ. 

ඉතින් එතළනභ තිශඵනහ ශන් අහ්වථත්ඹ. ඇයි අඳට ඵළරි 

වුශේ? අඩුභ ණශන්  ශම් එඟතහර ිංඹඹට 50 හිංඹ - win

-win principle එ භත  ඇති ය න්නහ රද  හිංඹ-  අශ්  යටට 

ශශනනහද? ඒ තභයි අද මුහුණ දීරහ තිශඵන ශම් භවහ ආ්වක  

ළටීභ. වුරු වරි ඒ නළවළ කිඹරහ කිඹනහ නම්, ඒ නළවළ 

කිඹරහ ශඳන්න්න වදනහ නම්, ඒ ආේඩු තභන් සඹං 

ශභෝවනඹට ඳත් ශන්න යන විේජහක් විතයයි. නමුත් යශට් 

ජනතහට ඒ ඳළවළදිලියි. එශවභ නම් ඵස හසතුම ිංඹඹට 7කින් 

ළඩි යන්නට ඕනෆ නළවළ.  ඵස හසතුම ළඩි යන්ශන් ඇයි? 

දුම්රිඹ හසතුම ළඩි යන්ශන් ඇයි?  උ් ඳළන්න වතිශ  හසතුම 

ළඩි යන්ශන් ඇයි? හද වතිශ  හසතුම ළඩි යන්ශන් 

ඇයි? කිරි පිින මිර ළඩි යන්ශන් ඇයි?  විදුලි හසතුම ළඩි 

යන්ශන් ඇයි? ශම් න්නහ ණඹ ්රභහණඹ ශඳොලිඹත් එක් 

ශවීශම් ශොදුය ඵට ඳත් යරහ තිශඵන්ශන් ශම් යශට් 

ජනතහයි. ශම් ජනතහ භත එඹ ඳටරහ තිශඵනහ. යටක් 

ං්වධනඹ නහ නම්, ත්තුම ණඹ ින නිසඳහදනඹට ශඹොදනහ 

නම්, නිසඳහදනඹ තුමශ රළශඵන ්රතිරහබ ජනතහට ශඵශදනහ නම්, 

නළත විදුලි හසතුම, ඵස හසතුම ළඩි යන්නට ඕනෆ නළවළ. එහි 

්රතිරහබ ජනතහට එනහ. වළඵළයි ඔඵතුමභන්රහ 1950 ඉරහ ඒ 

අවුරුදු 55 හරඹ තුමශ රඵහ ත් ණඹරට ඩහ තුමන් ගුණඹකින් 

ණඹ ්රභහණඹ ළඩි යශනත්, අද ඵඩු මිර ළඩි ශනහ; විදුලිඹ, 

ඵස හසතුම, දුම්රිඹ හසතුම ළඩි යනහ. අඹ යන ඵදු  ්රභහණඹ  

ළඩි යරහ ජනතහ භත  එඹ ඳටනහ. ඇත්තටභ ත්ශතොත් 

ඒශන් ඳළවළදිලි න්ශන්, ත්තුම ණඹලින් ිංඹඹට 90ක්භ 

ශඹොදරහ තිශඵන්ශන් ඹිනතර ඳවරැම් වහ ඳභණයි කිඹන 

හයණඹයි. යශට් ිෂිහ්වමි, හ්වමි නිසඳහදනඹන් වහ, 

ශරෝශ  දියුණු න යටල් භඟ ඇති ය න්නහ ම්මුතින් 

එක් ඇති න  විදයහශේ, තහක්ණශ  දියුණු -ඒ ්වධනඹ- 

වහ ශම්හ ශඹදශන්ශන් නළවළ. එහි ්රතිවිඳහ තභයි අද යටක් 

විධිඹට අඳට මුහුණ ශදන්නට ිංදු ශරහ තිශඵන අභිශඹෝ.  

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුමභනි, ඇත්තටභ ත්ශතොත්, 

2013 අශ්ර ල් 30 න විට එක් එක් ඳහ්වලසරුන්ට ශවිඹ යුතුම 

විශ්ධල ණඹ ්රභහණඹ ශඩොර්ව බිලිඹන 20ක් -ශෝින 2,000ක්- 

ශනහ.   අපි ඒ රඵහත් ණඹ ්රභහණඹ න ශඩොර්ව බිලිඹන 

20ක් අඳට ශන්න ිංදු ශරහ තිශඵනහ. ණඹ ්රභහණඹ ශඩොර්ව 

බිලිඹන 10යි. නමුත් ශදගුණඹක් ශන්න ිංදු ශරහ තිශඵනහ. 

ඉතින් එශවභ නම් ශම් ඇති ය න්නහ ගිවිරැම්, 

එඟතහන්ලින් ිංදු ශරහ තිශඵන්ශන් ශභොක්ද? එන්න 

එන්නභ ්රලසනඹ තත් උග්ර ශරහ තිශඵනහ. යත් අමුණුභ 

ඇභතිතුමභහ කිේහ, දළන් උණ ඵළවළශන, ඵළවළශන ඹනහ 

කිඹරහ. උණ ඵළවළශන, ඵළවළශන ඹනහ කිඹරහ එතුමභහ 

කිඹනශොට එතුමභහ අනිඹභහ්වථශඹන් පිිබන්නහ, දළන් උණ 

තිශඵනහ කිඹන එ.  ඒ කිඹන්ශන් දළන් උණ තිශඵනහ, උණ 

ඵහිනහ කිඹන එ පිිබන්නහ. නළවළ, උණ ඵහින්ශන් නළවළ. 

ශම් ණඹ ළීමභත් එක්, ශම් ණඹ ළඩි ශන්න, ළඩි ශන්න 

උණ න්නිඳහතඹ වළශදනහ. උණ න්නිඳහතඹ වළදිරහ අහධය 

තත්ත්ඹට ඳත් ශනහ. ඒ නිහ තභයි ශම් ආ්වථී ්රඳහතඹට 

තල්ලු ශමින් තිශඵන්ශන්. එශවභ ශන්ශන් යශට් නිසඳහදනඹ 

වහ ශම් ම්මුති ශනොශඹදවීභ නිහ.  

අද global  ආඹතනඹක් න Standard & Poor’s ආඹතනඹ 

යපු ීවක්ණඹකින් ඉතහ ඳළවළදිලි ඔ් පු යරහ තිශඵනහ, 

ශරෝශ  ජීත් න ජනතහශන් ළඩිභ යත්තයන් බහේඩ 

උස යන ජනතහ ඉන්ශන් රංහශේ කිඹරහ; ළඩිභ යත්තයන් 

බහේඩ උස යන යට ඵට ඳත් ශරහ තිශඵන්ශන් රංහ 

කිඹරහ. ඒ ්රභහණඹ රංහශේ ිංඹඹට 15ක්. ඉන්දිඹහශේ ිංඹඹට 

5යි. ඉන්දිඹහ ඉන්ශන් ශදශනි තළනට. ඉන්දිඹහටත් ඩහ අපි 

ඉවශට ගිහිල්රහ තිශඵනහ, ඒ ීවක්ණඹට අුව. එශවභ 

තත්ත්ඹට අඳ ඳත් ශරහ ඉන්නහ. ඔවුන් ඉතහ ඳළවළදිලි 

කිඹනහ,- 

 
නිතඹෝජය කහයක බහඳතිුරභහ 
(குபக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Hon. Member, please wind up.  

 
ගු විජි  තවේයත් භව හ 
(ரண்புறகு றஜற ரயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුමභනි, භභ ත විනහඩිඹකින් 

ථහ අන් යනහ.  

ශම් ම්මුති ඇති ය ළීමභ තුමශ අඳ දකින ඉතහභ ඵයඳතශ 

හයණහ තභයි, යටරට ් ඳම් දීභ. හම්ප්ව ඵරහහයඹ 

ශුවශන් ඉන්දිඹහට ් ඳම් දුන්නහ; ඵදු වන දුන්නහ. ඒ 

විශල  ආ්වක  යහඳිතිඹක් විධිඹට නම් යරහ ් ඳම් දුන්නහ. 
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ඉතින්, ඉන්දිඹහශේ විශ්ධල ඇභතියඹහ ඇවිල්රහ උතුමයට ගිහිල්රහ 

කිේහ, ඳශහත් බහට අපි ම්ප්වණ වශඹෝඹ ශදනහ කිඹරහ. 

උතුමශ්ව ජනතහ යටන්න එශවභ කිඹරහ, හම්ප්ව ජනතහ එිබඹට 

දහරහ ඉන්දිඹහ ශ ්  ය න්න ් ඳම් දුන්නහ. ඒ හශ භ 

එංරන්තශ  රළන්්ව විලසවිදයහරශ  අධයහඳන ෂළක්ටරි 

වදන්න,  චහල්ස කුභහයඹහ රහ එඹට මුල් ර තිඹහ න්න දළන් 

එංරන්තඹට ් ඳම් ශදනහ. ඒ යන්ශන් ජිීමහරදී තභන් 

මුහුණ ශදන අ්වබුදඹට මුහුණ ශදන්න. ඳළ්වට ් ඳම් දීරහ 

ළිංශනෝ යහඳහයඹ ශශනනහ. ශම් ් ඳම් ශ්ධලඳහරනඹ 

ඇතුමශශ  යට ආ්වථීඹ ශොඩනඟන්න ඵළවළ. යට නිසඳහදන 

ළඩි යන්න  ශම් ම්මුති ක්රිඹහත්භ විඹ යුතුමයි. එශවභ නළත්නම් 

අපි යටක් විධිඹට,  ජනතහක් විධිඹට ්රඳහතඹට ඇද ළශටනහ.  

 
නිතඹෝජය කහයක බහඳතිුරභහ 
(குபக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Navin Dissanayake please. You have got 13 

minutes. 

 

[අ.බහ. 4.42  

 
ගු නවින් දිහනහඹක භව හ (යහජය කශභනහකයණ 

ප්රතිචසකයණ අභහ යුරභහ) 
(ரண்புறகு வீன் றமரரக்க - அசரங்க பகரகத்து 

பொசலகப்பு அகச்சர் ) 

(The Hon. Navin Dissanayake - Minister of Public 

Management Reforms) 

Sir, I have got 15 minutes. 
 
නිතඹෝජය කහයක බහඳතිුරභහ 
(குபக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Your time has been reduced.  

 
ගු නවින් දිහනහඹක භව හ 
(ரண்புறகு வீன் றமரரக்க) 

(The Hon. Navin Dissanayake) 

Please try to accommodate my request. රු නිශඹෝජය 

හය බහඳතිතුමභනි, ශභභ ළදත් අසථහශේ චන සල්ඳඹක් 

ථහ කිරීභට අසථහ රළබීභ ළන තුමුව ශනහ.  

විශල ශඹන්භ විජිත ශව යත් රු භන්ත්රීතුමභහ, ජනතහ විමුක්ති 

ශඳයමුශේ ම්්රදහඹහුවකර ශෝණශඹන් අ්වථ නිරඳණඹක් 

යන්න උත්හව ශහ, විලසවිදයහරඹක් වදන එත් ළයදියි, ල් 

අඟුරු විදුලි ඵරහහයඹක් වදන එත් ළයදියි කිඹරහ. ශම් යජඹ 

ශවෝ ශනත් යජඹක් යන වළභ ශදඹක්භ එතුමභන්රහට ළයදියි. 

ඇත්ශතන්භ ශම් තත්ත්ඹ නහුවදහඹයි. අඳ අතය කුභන 

ශ්ධලඳහරන භතිභතහන්තය තිබුණත්, ඹම් කිිං ශවො ශදඹක් 

යනහ නම්  ඒ ශවොයි කිඹරහ ්රහල යන්න අලයයි.  

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුමභනි, ඒ හශ භ භහශ  මි් 

බී්ව වහෂීම් භන්ත්රීතුමභහ ථහ ශහ. ආ්වක ඹ ම්ඵන්ධශඹන් 

ඳලසචහත් උඳහධිඹක් රඵහ ත්ත එතුමභහශ  ථහ අවරහ භභ 

පුදුභඹට ඳත් වුණහ. විශල ශඹන්භ ළිංශනෝ ම්ඵන්ධ ශවටයි 

අනි්ධදහටයි ශ යුතුම ථහ එතුමභහ අද ශහ.    

භට භතයි, එදහ රු හමිීම දිහනහඹ භළතිතුමභන්රහ 

ශදෝහභිශඹෝඹ අත්න් ශ අසථහශේ, -භභ එදහ පුංචි 

ශොල්ශරක්- ශජෝිංම් කිඹරහ පු්ධරශඹක් ශම් යශට් හිිනඹහ. 

ශජෝිංම්ට විරු්ධධ එදහ අපි ෆශවන ්රතික්රිඹහක් ශහ. ශජෝිංම්ට 

විරු්ධධ ඳත්රිහ ළහුශේ භභ භ ගිහිල්රහ ඒ ඳත්රිහ මුද්රණහරඹට 

දීරහ. ශජෝිංම් වුද රංහට ශනහශේ? බී්ව වහෂීම් භන්ත්රීතුමභහ 

කිේහ, ශජෝිංම් ආශඹත් ඹළේහ කිඹරහ. ඇත්ත ලශඹන්භ 

ශජෝිංම් ආඳරැ ඹළේශේ රක්සභන් ශෂොන්ශ හ භවතහ ව 

ශජෝිංම් අතය ඇති වුණු  ්රලසනඹදී ශ්ර භදහ භවතහ ශෂොන්ශ හ 

භවතහශ  ඳළත්ත ත්ත නිහ. එච්චයයි වුශේ.  

අද වුණත් ළිංශනෝ යහඳහයඹ රංහශේ තිශඵනහ. භභ 

හිතන විධිඹට ළිංශනෝ යහඳහය 8ක්, 9ක් විතය රංහශේ 

තිශඵනහ. ශම් අලුශතන් යටට වඳුන්හ ශදන ශදඹක් ශනොශයි. 

ළිංශනෝ ළයදියි. නමුත් අපි පිිබත යුතුම රුණක් තිශඵනහ. 

ඒ තභයි නූතන ආ්වක ඹ ශශශ ශඳොශ ආ්වක ඹක්ඹ කිඹන 

එ. ශශශ ශඳොශ ආ්වක ඹ මුදල් රහ ඹන්ශන් මුදල් න්න 

පුළුන් තළන්රට. ශම් තභයි ලිලි ිං්ධධහන්තඹ. Hon. John 

Amaratunga, you would appreciate that the profit-making 

objective is the main thing in business. 

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුමභනි, එභ නිහ භභ ඳළ්ව 

ළන ථහ යන්න ඹන්ශන් නළවළ; ඒට පිිබතුමයක් ශදන්න 

ඹන්ශන්ත් නළවළ. ඳළ්ව ශශනන්ශන් ශඩොර්ව මිලිඹන 400යි. 

නමුත් ශජෝන් කීල්ස භහභ -අඳශ භ  භහභක්- ශඩොර්ව 

මිලිඹන 800ක් ශම් වහ ආශඹෝජනඹ යනහ. ශම් ශඩොර්ව 

මිලිඹන 800 ශොශවොභද උඳදන්ශන්?  

ඒ භහශභන්භ උඳදන මුදල්ලින් - cash flow  එශන්-  

තභයි ශම් ආශඹෝජනඹ යන්ශන්. එතශොට ඳළ්ව 

ළිංශනෝරට ආශඹෝජනඹ යන එ  ළයදි නම්, අශ්  යශට් 

්රමුසථහනඹ රඵහශන තිශඵන භහභක් ඒ ශුවශන් 

ශභළනි විලහර  මුදරක් ආශඹෝජනඹ යන එ ළයදි නළ්ධද 

කිඹන එයි භභ අවන්ශන්. ඇත්ත ලශඹන්භ ශම් ළිංශනෝ 

කිඹන එ අද ශ්ධලඳරන slogan  එක් ශරහ. තහයිරන්තඹත් 

අශ්  ෂ්සඨහචහයඹ වහ භහන ෂ්සඨහචහයඹක් තිශඵන ශඵෞ්ධධ යටක්. 

නමුත් ඒ යශට්ත් ළිංශනෝ තිශඵනහ. ළිංශනෝ  ඳසශ  ඹන්ශන් 

ධශන්ලසය ඳන්තිශ  අඹයි කිඹන එ අපි  දන්නහ.  භහත්  

හරඹක් ආශඹෝජන ්ර්වධන ඇභති ශරහ ිංිනඹහ. චීන වහ 

ඉන්දිඹහුව ජහතිඹන් තභයි ශම් යටට ඇවිල්රහ ළිංශනෝ වන්න 

ඹන්ශන්. ශම් ආශඹෝජනශඹන් රංහශේ ආ්වක ඹට විලහර 

මුදරක් රළශඵනහ. ශඩොර්ව මිලිඹන 400ක් ළනි විලහර මුදරක් 

එ ඳහයටභ රංහට රළශඵනහ. ශඩොර්ව මිලිඹන 800ක් 

කිඹන්ශන් ඒ හශ  ශදගුණඹ මුදරක්. භභ හිතන වළිනඹට ශම් 

එ ආශඹෝජනඹකින් අඩු ණශන් ශරශවිංශඹන්භ යක්හ 

1000ක් ඇති  යන්න පුළුන්. ඒ හශ භ ක්ර කුකිඹහ ශොච්චය 

රළශඵනහද කිඹන එත් භභ අවන්න ළභළතියි.  [ඵහධහ කිරීභක්  

භභ ඔඵතුමභහට ඵහධහ ශශ  නළවළ. භශ  ථහට ඵහධහ යන්න 

එඳහ. ඔඵතුමභහශ  ශරහශේදී ථහ යන්න.   

භභ තත් හයණඹක් කිඹන්න ළභළතියි. ජනහධිඳතිතුමභහ 

ඉතහභ  ඕනෆමින් ඳක් නහඹඹන්ට ඇහුම්න් දීරහ එතුමභහශ  

ිතවසතබහඹ ඔ් පු ශහ, ශම් අසථහශේ ශම් ශඹෝජනහ ල් 

දළීවභ තුමිබන්. නමුත් විඳක් නහඹතුමභහ ජනහධිඳති ශරහ හිිනඹහ 

නම් ශම් ල් දභනහද? නළවළ. භභ දන්නහ විඳක් නහඹතුමභහ 

ළන. භහ එතුමභහ භඟ ළඩ ය තිශඵනහ.  එතුමභහ " යණඹක් 

ත්තහ නම් ඒ " යණශ භ ඉන්නහ.  භභ  එ හයණඹක් විතයක් 

භතක් යන්නම්.   
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ඳහ්වලිශම්න්තුම 

එදහ 2001 එක්ත් ජහති  ඳක් යජඹ ඳළති හරශ  යක්හ 

ශදන්න එඳහ කිඹරහ චක්ර ශල්ඹක් ළහුහ. රු අස්ව 

භන්ත්රීතුමභහත් ශම් ළන  දන්නහ ඇති. භන්ත්රීරුන් වළිනඹට අපි 

තිස වතිබස ශදශනක් විතය ගිහින් යනිල්  වික්රභිංංව භවත්භඹහට 

කිේහ, රුණහය ශම් අශවෝිං යන්න, අවුරුදු 7ක් විඳක්ශ  

ඉරහ තභයි අපි  ඵරඹට ඳත්  වුශේ ඒ නිහ රුණහය  යක්හ  

ිනක්  ශදන්න අඳට අසථහ ශදන්න කිඹරහ. නමුත් එතුමභහ 

කිේහ ඵළවළ කිඹරහ. අද ජනහධිඳතිතුමභහ ශම්  විධිඹට ටයුතුම කිරීභ 

තුමිබන් එතුමභහශ  ිතවසතබහඹ ඔ් පු යරහ තිශඵනහ. එතුමභහ 

නභයය ලී ශරහ තිශඵනහ. ඒ අුව ිංඹලු ශදනහශ භ අදවසරට 

ඇහුම්න් දීරහ ශම් ශඹෝජනහ ල් දභහ තිශඵනහ. ල් දභරහ, 

ශම් ළන හච්ඡහ යරහ ශවො භතඹට එන්න  පුළුන්. ඒ ළන 

කිිංභ ළටලුක්, ්රලසනඹක් නළවළ.  

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුමභනි, ඒ  හශ භ  භශ  මි් 

ජිත් ශ්ර භදහ භන්ත්රීතුමභහ "ශජෝන් ශරොක්" කිඹන පු්ධරඹහ ළන 

වන් ශහ, භහජ හධහයණත්ඹ ළන ථහ යමින්. අඳට ඒ 

වහ ශජෝන් ශරො  හශ  අඹ නම් අලය නළවළ.  භහත් ශඳොත් 

කිඹන  ශශනක්. නමුත් "ශජෝන් ශරොක්" කිඹන්ශන් වුද 

කිඹරහ භභ නම් අවරහත් නළවළ. අඳට ඊට ඩහ ශවො    

දහ්වලනිශඹක් ඉන්නහ. ඒ තභයි බුදුයජහණන් වන්ශ . උන් 

වන්ශ  අඳට භහජ හධහයණත්ඹ ළන ශවොට ඳහඩම් උන්හ  

තිශඵනහ. අපි ඒ  ඳහශ්ව ඹන්න ඕනෆඹ කිඹන අදව භහ ්රහල 

යනහ, ශම් රු බහශේදී.   

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුමභනි, ඒ හශ භ, ජිත් 

ශ්ර භදහ භන්ත්රීතුමභහශ  හරඹ ව එතුමභහශ  පිඹහශ  හරඹ 

අතය ශරොකු ශනක් තිශඵනහ.  භශ  දිංත පිඹහණන්ශ  

ගුණහුවසභයණ දිනඹ ශවටට ශඹදී තිශඵනහ. භශ  පිඹහ  කහතනඹ 

යරහ ශවටට අවුරුදු 19ක් ශනහ. භශ  පිඹහ කහතනඹ වුශේ 

1994 දී. ශ්ර භදහ භවතහ කහතනඹ ශශ  1993 දී. ශම් නශොට 

අවුරුදු 20ක් ශනහ. එදහයි, අදයි අතය ශරොකු ශනක් 

තිශඵනහ. 1980 ණන්ර ශ්ර භදහ භවතහ  නිහ ළඩටවන 

ඳටන් න්නශොට  අශ්  යශට් ඒ පු්ධර ආදහඹභ ශඩොර්ව 

800යි. අද අශ්  යශට් ඒ පු්ධර ආදහඹභ ශඩොර්ව 4000යි. අද 

න ශොට යශට් ආ්වක  අලයතහ ශනස ශරහ තිශඵනහ.  

ශ්ර භදහ භවතහත් ඳශහත් ඳහරන නිහ වහ ඉදිකිරීම් වහ භවහභහ්ව 

ඇභති ශරහ හිිනඹහ. එදහ එතුමභහ නිහ වළදුහ  මික් භවහභහ්ව 

වළදීභ ළන ළඩිඹ  ඵළලුශේ නළවළ. අද තත්ත්ඹ එදහට ඩහ 

ශනස. අද අශ්  යට අඩු ආදහඹම්රහභී යටක් ශනොශයි. අද අශ්  

යට භධයභ ආදහඹම්රහභී යටක් ඵට ඳරි්වතනඹ ශරහ තිශඵනහ. 

එභ නිහ නිහරට ඩහ අශ්   ජනහධිඳතිතුමභහ, අශ්  යජඹ 

්රමුත්ඹ ශදන්ශන් භවහභහ්වරට. ඒ තභයි අලයතහ. 

ඉතින් ඒ අලයතහ අුව හශරෝචිත ළඩ ශ යුතුමයි.  

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුමභනි, ඒ හ ශ භ භහ  භතක් 

යන්න ඕනෆ,  "ශ්ර භදහ" කිඹන නභ වළශභෝටභ අදත් භතක් 

ශනහඹ කිඹරහ.  රු ශජෝන් අභයතුමං භන්ත්රීතුමභනි, ඔඵතුමභහ 

ශම් ශවොඳින් භත තිඹහ න්න. 1994න් ඳසශ  ඉඳදුණු 

දරුකුශ  ඹ අද  න ශොට අවුරුදු 20යි. ඒ දරුහට ශ්ර භදහ 

භවතහශ  නභ ළටහුණහට, ශ්ර භදහ භවතහශ  ිංහිනඹ, එතුමභහශ  

රඳඹ භත නළවළ. ඒභ තභයි හමිීම දිහනහඹ භළතිතුමභහ 

ළනත් කිඹන්න තිශඵන්ශන්. එතුමභහ කහතනඹ යරහ ශවටට 

අවුරුදු 19ක් ශනහ. "හමිීම දිහනහඹ" කිේහභ එතුමභහශ  

නභ භතක් ශනහ ඇති. ඒ වුද කිඹරහ දන්නහත් ඇති. නමුත් 

අවුරුදු 19 දුශකුට, පුශතකුට අද හමිීම දිහනහඹශ  රඳඹ 

භත නළවළ. හරඹත් එක් භහජඹත් ශනස ශනහ.  

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුමභනි භහ ශම් අසථහශේ භශ  

සතුමතිඹ පුද යන්න අලයයි අශ්  දක් විශ්ධල ටයුතුම 

ඇභතිතුමභහට. එතුමභහ ඉතහභත්  හශරෝචිත ්ධවිත් ඵදු ගිවිරැම් 

තුමනක් ඉදිරිඳත් ය තිශඵනහ. රක්ම්ඵ්ව  කිඹන්ශන් 

යුශයෝඳශ  ඉතහභත් ළදත් යටක්. ඒ යශට් තභයි  ලිචසටයින් වහ 

භහන ්රහ ධනඹක් තිශඵන්ශන්.  Capital movements, එශවභ 

නළත්නම් ශශශ ශඳොශ ්රහ ධනඹ ඵළලුශොත් රක්ම්ඵ්ව  යජඹ 

ඉතහභ උස සථහනඹ ිංිනනහ. ඒ නිහ ශභභ ගිවිරැභ තුමිබන් 

යුශයෝඳශ  තිශඵන මුදල් ඹම් කිිං ්රභහණඹක් අඳට ආශඹෝජනඹට 

න්න පුළුන් ශේවි.  ඒ ඉතහභත්භ හශරෝචිත ශදඹක්. ශම් 

අසථහශේ අ ඳශ  මුදල් ඇභතිතුමභහට භහශ  ්රංලහ පුද යනහ.  

ඒ හශ භ ඳරස" නඹ ළනත් කිඹන්න ඕනෆ. ඳරස" නඹ තභත් 

නිර ලශඹන් යහජයඹක් විධිඹට පිිබඅයශන නළවළ. ශරෝශ   

අ්වබුද තිබුණු යටල් ළන ඵළලුශොත්, දකුණු අප්රිහ, 

අඹ්වරන්තඹ, ඳරස" නඹ, ශ්රී රංහ කිඹන යටල්ර තභයි ඹම් 

කිිං අ්වබුද තිබුශේ. දළන් අඹ්වරන්තශ  තිබුණු ්රලසනඹ ඉයයි; 

දකුණු අප්රිහශේ තිබුණු ්රලසනඹ ඉයයි; රංහශේ තිබුණු 

්රලසනඹත් ඉයයි.  ඳරස" නශ  ්රලසනඹ තභත් තිශඵනහ. ඉතින් 

ශම් ඳරස" නශ  ්රලසනඹට විඳුභ විධිඹට ඵටහිය යටල් ඇතුමළු 

ිංඹලුභ ජහතයන්තය යටල් පිිබන්ශන්, "Two-State Solution" 

කිඹන එයි. ඳරස" නඹ එ ඳළත්තකින්, ඊරහඹරඹ එ 

ඳළත්තකින්. ත අවුරුදු 10ක්, 15ක් ඇතුමශත අනිහ්වඹශඹන්භ ශම් 

විඳුභ තභයි රළශඵන්ශන්. ඒ විඳුභ රළබුණහට ඳරැ ඳරස" නඹ 

ඉතහභත් දියුණු යටක් ඵට ඳරි්වතනඹ යන්න වළභ 

අහලඹක්භ තිශඵනහ. The creation of the State of Palestine 

has a great potential. එභ නිහ එභ යටත් භඟ, එභ ශ්ධලඹත් 

භඟ දළන් ශම් අත්න් යන ගිවිරැභ ඉතහභත් ළදත් ශදඹක් 

වළිනඹට අපි දකිනහ. ඒත් ශම් අසථහශේ කි යුතුමයි. 

විශල ශඹන්භ ශභළනි ්ධවිත් ඵදුයණ ගිවිරැම් අත්න් කිරීභ 

තභහශ  යටට හිංඹක් වළිනඹට වළයවීභ අඳශ  යුතුමභයි. අඳ ඒ 

යටත් භඟ ගිවිරැභ ඇතිය ත්තහට ඳරැ අපි දළන ත යුතුමයි 

ක්රිඹහ යන විධිඹ.  

විශල ශඹන්භ Board of Investment - BOI - එශක්  අද 

දු්වරම් තිශඵනහ. අඳ ආශඹෝජන භේඩරඹ ීවට ඩහ ක්රභත් 

ශ යුතුමයි; ීවට ඩහ විධිභත් ශ යුතුමයි. විශල ශඹන්භ අඳට 

දකුණු ඇශභරිහශන් විලහර ලශඹන් ම්ඳත්  ශවොඹහ න්න 

පුළුන්. අපි ඒහ ඳරැඳ ඹන්ශන් නළවළ. ඒ හශ භ ඉන්දිඹහ ව 

චීනඹ කිඹන යටල් ශද තභයි අනහතශ  අශ්  යට ආ්වක ශ  

ශක්න්ද්රසථහනඹක් ඵට ඳරි්වතනඹ කිරීභට විලහර ලශඹන් 

රුකුරක් න්ශන්.  නමුත් අපි ඉන්දිඹහ වහ චීනඹ ළන ීවට ඩහ 

ළරරැම් වත ක්රිඹහදහභඹක් ඉදිරිඳත් යන්න අලයයි. 

ඉන්දිඹහශේ දළන් ජනවනඹ බිලිඹන 1.2යි. චීනශ  ජනවනඹ 

බිලිඹන 1.3යි. අශ්  යශට් ජනවනඹ ශෝින ශදයි. ඉතින් අශ්  

යශට් ිංිනන මුළු ජනවනඹ මුම්ඵහයි නයශ  ජනවනඹ වහ 

භහනයි. ඉතින් ශම් යටල් ශදශන් ීවට ඩහ ම්ඳත් ්රභහණඹක් 

රඵහ ළීමභට අශ්  ආශඹෝජන භේඩරඹ  වයන්න ඵළරි ඇයි 

කිඹන ්රලසනඹ භහ ශම් අසථහශේ භතුම යන්න ළභළතියි. 

 

නිතඹෝජය කහයක බහඳතිුරභහ 
(குபக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Hon. Minister, please wind up now. 

 
ගු නවින් දිහනහඹක භව හ 
(ரண்புறகு வீன் றமரரக்க) 

(The Hon. Navin Dissanayake) 

ශවොයි, රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුමභනි. ඒ හශ භ 

ශභළනි ගිවිරැම්ලින් අපි ඵරහශඳොශයොත්තුම විඹ යුතුමයි භහජ 

හධහයණත්ඹ.  ඒ හශ භ අපි  ිංඹඹට 6, 7, 8 ආ්වක  
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්වධනඹක්  ළන ථහ යනහ. නමුත් ශම් ඵසනහහිය ඳශහතට 

ඳභණක් සීභහ ශන්න ඵළවළ. ඹම් කිිං ්වධනඹක් අපි රඵහ 

න්නහ නම් අනිහ්වඹශඹන්භ ඒ ඵසනහහිය ඳශහශතන් 

පිටතටත් ඹළවීභට ඹම් කිිං ඹන්්ණඹක් අපි හදහ ත යුතුමයි කිඹන 

හයණඹත් ්රහල යමින් භශ  චන සල්ඳඹ  අන් 

යනහ. ශඵොශවොභ සතුමතියි. 

 

නිතඹෝජය කහයක බහඳතිුරභහ 
(குபக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Then, the Hon.  J.R.P. Sooriyapperuma, please. You 

have 13 minutes. 
 

[අ.බහ. 4.54  

 

ගු තජ්.ආර්.පී. සූරිඹප්තඳුභ භව හ 
(ரண்புறகு ரஜ.ஆர்.பீ. சூரறப்ததபை) 

(The Hon. J.R.P. Sooriyapperuma)  

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුමභනි, අද දශ  විශ්ධල 

ටයුතුම ඇභතිතුමභහ විිංන් ඉදිරිඳත් යන රද ශභභ ශඹෝජනහ 

හච්ඡහට ළශනන විට ඊට  ආේඩු ඳක්ශඹන් වබහගි වුණු 

උත් භන්ත්රීරුන්ශ  විෂ්සට ථහ තුමන වතයට භහ ඳශමු 

තුමට ඳශ යනහ. 

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුමභනි, ඒ හශ භ ඳරැ ගිඹ භහ 
06 තුමශ, රංහට ජහතයන්තය ඳවය පිට ඳවය මින් 
අඳකී්වතිඹක් ශඟහ යපු විශ්ධය ඹ වහ ශ්ධය ඹ ්රතිහීව 
ඵරශේඹන්ට මුහුණ ශදමින් ඒ පු්ධර වමුදහක් ලශඹන් රු 
විශ්ධල ටයුතුම ඇභතිතුමභහ පිට යට ංචහයඹ ශහ. භභ හිතනහ, 
ඉතිවහශ  -තභ ජීවිත හරඹ තුමශදී- යට ශුවශන් උඳරිභ 
ශ ඹක් යරහ කී්වති නහභඹක් අයශන රංහ වඳුන්රහ දුන්න 
්රථභ විශ්ධල ටයුතුම ඇභතිතුමභහ  අශ්  රු භවහචහ්වඹ ජී.එල්.  
පීරිස ඇභතිතුමභහ කිඹරහ. භශ  ශෞයඹ භභ එතුමභහට ඉතිවහඹ 
ශුවශන් පිිබන්නහ.  

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුමභනි, ඒ හශ භ  ශම් රු 
බහශේ ටයුතුම විලහර  තියඹක් භත ජීවී ්රද්වලනඹ යන්නට 
අද ඳටන් ත්තහ. ශම් තියඹ භත ඳභණක් ශනොශයි, ිංඹලුභ 
නහලිහ විිංන් අකුයක් නෆය ්රිං්ධධ ශ යුතුම ලහසත්රීඹ ආ්වක  
විදයහ ථහක්  මුදල් වහ ක්රභම්ඳහදන නිශඹෝජය අභහතය රු 
ආචහ්වඹ යත් අමුණුභ භළතිතුමභහ  ශහ. භභ ආ්වක  විදයහයි 
වළදෆරුශේ. ආ්වක  විදයහයි ඉළන්වශේ. භට ආදයඹක් ව 
පුදුභඹක් ඇති වුණහ, ශභතුමභහශ  ථහශේ තිබුණු විෂ්සටත්ඹ 
පිිබඵ. භභ එතුමභහට ඒ ශෞයඹ පිරිනභනහ.  

අද අපි ජීත් න්ශන් 21ශනි ලත ්වශ  ශදශනි 
දලශ යි. අශ්  ලබ්දශෝඹ ම්ප්වණශඹන්භ ශනස ශන්න 
ඕනෆ. දළන් ශනස  ශරහ ඉයයි. මුළු ශරෝශ භ ශභශතක් ල් 
තිබුණු ලබ්දශෝඹ ශනස ශරහ තිශඵනහ.  භශෝර විදයහ 
ඳහ ශනස ශරහ තිශඵනහ. ඉසය රුල් නළශන් ආශේ, ඊට 
ඳරැ දුම් නළශන් ආශේ. අද ඒහ ඔක්ශොභ ඳළත්තට දහරහ 
ගුන් ශ හ ඇවිල්රහ තිශඵනහ. ඊටත් ඩහ ඍජු ඳණිවුඩ 
භහ්වලින් ශරෝශ  ජනතහ එට ඵළඳිරහ ඉයයි. ශම් 
අසථහශේදී යට විලහරත්ඹ ශනොශයි ළදත්. විලහරත්ශඹන් 
ඳශමුශනි තළනට එන්ශන් රුිංඹහ. රුිංඹහ ළදත් තභයි. 
නමුත් රුිංඹහට ඩහ ළදත් භ්වභසථහනර පිහිින තළන් 
තිශඵනහ. ශවොංශොං දඳත, ිංං් පරු දඳත, සීශල්ස දඳත, 
යි්රස දඳත, ජිබ්ශයෝල්ටහ ආදී තළන් ඉතහභ ළදත් කුඩහ සථහන. 
නමුත් භ්වභසථහන. ඒහශ  ඵරඳෆභ, ඒහශ  තිශඵන විෂ්සටත්ඹ 
වහ ිනනහභ රුපිඹල් ලතලින්, ආ්වක  විදයහශන් භනින්නට 
ඵළවළ.  

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුමභනි, අලුත්භ ශතොයතුමරු අුව  

අවුරු්ධදට ූ ස ඇශට ඇතුමළු ශරහ පිට න නළේ ංයහ 

19,000යි. ඒ හශ භ අවුරු්ධදට ඳළනභහ ඇශට  ඇතුමළු ශරහ පිට 

න නළේ ංයහ 15,000යි. ඒ කිඹන්ශන් ෆභ විනහඩි 20ට 

ළයඹක්භ ූ ස ඇශට නළක් ඇතුමළු ශනහ, අශනක් ඳළත්ශතන් 

පිට ශනහ.  

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුමභනි, ඒ හශ භයි රංහශේ 

වම්ඵන්ශතොට යහඹ. ඳු මුදුන ඉ ශන රඳහහිීම 

හච්ඡහක් ශභශවඹ න විට භභ ිංඹළිංන් දළක්හ, 

වම්ඵන්ශතොට යහඹ. ඉංජිශන්රු භවත්භශඹක් භට කිේහ,  

ක්ෂිතිජඹ දිවහ ඵරන්න කිඹරහ;  ඒ ඹන නළේ ශඳෝලිභ ඵරන්න 

කිඹරහ. කිල කුශක් හශ  නළේ ඹනහ.  අපි ණන් ශහ.  

දට නළේ 200ක් එවහට ශභවහට ඹනහ. ඒ නළේ 

වම්ඵන්ශතොටට වළශයේශොත්, ඳළඹ තුමනදී වම්ඵන්ශතොට යහඹට 

එනහ. ඳළඹ වතයදී, ඳවදී ශොශම යහඹට එනහ. ඳළඹ 18දී  

තභයි ශඵොම්ඵහඹට ඹන්ශන්. ඒ නිහ පිහිටීභ අතින් ශම් තයම් උස 

යහඹක් ආිංඹහශේ තත් නළවළ. ශම් නිහ ශම් ළන ශඳොඩ්ඩක් භව 

ජනතහ දළුවත් යන්නඹ කිඹරහ ඒ ඉංජිශන්රු භවත්භඹහ 

භශන් ඉල්ලීභක් ශහ.  

සීශල්ස දඳත ඉතහ කුඩහ දඳතක්. නමුත් රු විශ්ධල ටයුතුම 

ඇභතිතුමභහ කිය ඳරිදි අප්රිහට ඇතුමළු ශන්න අඳට ඹතුමයක් 

නළවළ. අප්රිහශේ නළ ශඟනහිය ශයශට, ශෝභහලිඹහශේ ඉරහ 

දකුණු අප්රිහ දක්හ අඳට ඹන්න  නතය ශන්න තළනක් නළවළ; 

ති් ශඳොශක් නළවළ. අපි ගිහින් භළද ශඳයදි වයවහ එන්න ඕනෆ.  

සීශල්ස කුඩහ දඳතක් වුණහට හච්ඡහ භඟින් එශශමන රද 

ගිවිරැභ අුව  අශ්  ගුන් නළේරට -අවස ඹහ්හරට- එහි ශොඩ 

ඵළවළරහ ශන්ඹහ ඳළත්තට, ටළංහනිඹහට, දකුණු අප්රිහට 

ඹන්න අලය ඳවරැම් රඵහ දීභ අතිවිෂ්සට හ්වඹඹක්. ශභොද, 

ඉන්දිඹහුව හයඹ ඉසය හශ  භහළු අල්රන තළනක් ඳභණක් 

ශනොශයි. දළනටභත් මුළු ආිංඹහශේ ඵර තුමරනඹ, ශඳයදි වහ 

අඳයදි ඵර තුමරනඹ පිිබඵ " න්දුක් න්නහ ව ශඵෝර පිට්ටනිඹ 

ඵට ඉන්දිඹහුව හයඹ ඳත් තිශඵනහ.  

ඳරැ ගිඹ අවුරුදු ඳව ඇතුමශත ඉතහ විෂ්සට ශදඹක් ිංදු වුණහ. 

ශරෝශ  වුරුත් ණන් ශනොත් යටක්; අවුරුදු 30 

යු්ධධඹකින් බහශට ඇල් භළරුණු යටක් වළිනඹට රංහ ශොන් 

යරහයි තිබුශේ. රංහ යු්ධධඹ අහන ශශ  ඉතහභ 

ආඩම්ඵයහය ශරිංන්. අඳට යු්ධධඹ දිනන්න ඵළවළ කිඹරහ මුළු 

ශරෝඹභ ඔට්ුව ඇල්ලුහ. "භට පුළුන්" කිඹන අදවිංන් 

රංහශේ අධිඳති අතිරු ජනහධිඳතිතුමභහයි, අශ්  ත්රිවිධ වමුදහයි 

ඉතහභ හ්වථ විසභඹජන යුද ජඹග්රවණඹක් රළබුහ. අන්න එදහ 

ඉරහ තභයි ශරෝ ඵරතුමන් රංහ ළන ථහ යන්න ඳටන් 

ත්ශත්. ශම් හභහනය යටක් ශනොශයි, ශභතළන ඹම් කිිං 

ශදඹක් තිශඵනහ කිඹරහ එදහ ඉරහ තභයි රංහශේ ශයශ ළන, 

රංහශේ පිහිටීභ ළන අශනක් යටල් ථහ යන්න ඳටන් 

ත්ශත්. අවුරුදු ශදසීඹ ඉරහ -්ව 1800  ඉරහ-  බ්රිතහනයශ   

කිඹභනක් තභයි "ත්රිකුණහභරඹ යහඹ ඉන්දිඹහුව හයඹ වහ 

ඉන්දිඹහ ඳහරනඹ යයි" කිඹන එ. ඒ තත්ත්ඹට අද 

ත්රිකුණහභර යහඹ ඳත් තිශඵනහ.  

අද ශභතළනදි අනලය ථහරට ශදවිඹන්ශ  නහභශඹන් 

ඹන්න එඳහ. අශ්  ශභයි; අශ්  ජනතහ ත අවුරුදු ිංඹ ණනක් 

ිබ් ශඵොක්ශක් තිඹන්න අඳට ඵළවළ. ශම් ශභයි එිබඹට න්න ඕනෆ. 

"විිංශනි ලත ්වශ  උරුභක්හයශඹෝ ශඹල්රහ" කිඹරහ 

uniform එක් දහරහ ශභයි 4,500,000ක් අපි එිබඹට ත්තහ. අපි 

ඔවුන්ට විඹ භහරහක් දීරහ තිශඵනහ. ඒ විඹ භහරහ ඔසශ  

තහක්ණ වි් රඹ පිිබඵ අපි ඒ ශභයින්ට යන් කිරි ට හනහ. 
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එඳභණක් ශනොනයි. අද භහ්ව ං්වධනඹ අතින් ද හවනලින් 

ද ම්ප්වණ වි් රවීඹ ශනක් රංහශේ ිං්ධධ ශරහ තිශඵනහ. 

වුරුත් ඵළවළයි කිඹපු ශ්ධල් අද අපි විෂ්සට ශර ඉසට යරහ 

තිශඵනහ. අශ්  ජහති ධනසන්ධඹ දිනඳතහභ ළඩි ශරහ 

තිශඵනහ. ශම් භහශ  නිකුත් ශ හ්වතහ අුව චීනශ  හ්වෂි 

ං්වධන ශේඹ ිංඹඹට 7යි. රංහත් දළන් ඒ ශේඹට 

ඳළමිශණමින් තිශඵනහ. ඇශභරිහශේ ං්වධන ශේඹ ිංඹඹට 

2ට තිබිරහ ගිඹ භහ තුමන, වතය ඇතුමශත එඹ ඳවශට ළුවණහ. 

ශම්හ දිවහ ඵරන ශොට තමුන්නහන්ශ රහට අශ්  බහේඩහහයඹ 

ම්ඵන්ධ ශත්ශයනහ. 

ඇශභරිහශේ විඳත ළන භට කිඹන්න නහුවයි. භභ ඒ ළන 
න්ශතෝ නළවළ. නමුත් ඳරැ ගිඹ 17ශනි දහ රෑ 12 න තුමරු 
ඇශභරිහ ජීවිතඹත්, භයණඹත් අතය තත්ත්ඹ තිබුණහ. එනම්, 
බහේඩහහයශඹන් කිිංභ මුදරක් නිකුත් කිරීභ තවනම් යපු 
නිශඹෝඹක් තිබුණහ. 17ශනි දහ භධයභ යහත්රිශ  ශොංග්රස 
භේඩරඹ ශඹෝජනහක් ශනළල්රහ ඹහන්තම් ඒ ශනස ශහ. 
නමුත් ඒ නිශඹෝඹ ශනස යන්න ඉඩ දීරහ තිශඵන්ශන් 
ශොන්ශ්ධිං ඇතුමයි. රුපිඹල් ට්රිලිඹන 17ක් ිනනහ ඩදහිං 
ශනෝට්ුව අච්චු වරහ ශඳඵයහරි 17ශනි දහට ඉසශල්රහ ඒ 
ශනෝට්ුව ංයහ පිඹන්න පිඹය ශනොත්ශතොත් ඇශභරිහ 
නළතත් තුමන් භහඹදි ඒ විඳතට බහජන නහ.  ශම් ්රලසනඹට 
උත්තයඹක් ඳඹන්න ඵළරි වුණු නිහ ඇශභරිහශේ මුදල් ටයුතුම 
බහය ිංින  Federal Reserve Bank එශක් ්රධහනිඹහ අස ශරුහ. 
එතළනට හන්තහක් ශඹොමු ශහ. හිරරි ක්ලින්ටන් කිඹරහ 
ශශනක් හිිනඹහ, එතුමමිඹත් ඉත් වුණහ. ඇශභරිහශේ 
ජනහධිඳතිරු ලශඹන් බිල් ක්ලින්ටන් හිිනඹහ, බුස භවත්රු -
තහත්තයි, පුතයි- හිිනඹහ. ඊට අභතය හිටපු ජනහධිඳතිරු ත 
කිහිඳ ශදශනක් ඉන්නහ. නමුත් ඇශභරිහ අනහථයි. එඹ අඳටත් 
වරි ඳහඩුක්, ශරෝඹටත් ඳහඩුක්. ඇශභරිහ හශ  විෂ්සට 
යට ශඩොරයඹ අද ශනෝට්ුවට; ඩදහිං ශොශඹට සීභහ 
ශරහ. 

ඇශභරිහශේ ්වභහන්තර නිසඳහදන ලක්තිඹ හශ  වතය 
ගුණඹකින්ත් පිඹන්න ඵළරි ඩදහිං ශනෝට්ුව ංයහක් අච්චු 
වරහ ශරෝඹට කුණහුවක් හශ  පිමරහ. ඒහ ශරෝඹ ශට් 
ළයශනහ. 'ඒ ල්ලි ආඳරැ දීරහ යත්තයන් ඉල්රපු දහට 
ශභොනහද අපි ශදන්ශන්?' කිඹන එ තභයි ඇශභරිහට තිශඵන 
ළටලු. ශම් ්රලසනඹට අද උත්තයඹක් නළවළ. චීනඹ ඵඹ ශරහ. 
යත්තයන් අවුන්ඹක් ශඩොර්ව 265යි, ීවට අවුරුදු ශදට ඉසය 
ශරහ. ඒ නිහ ශම් ශනෝට්ුව විලසහ නළති නියි දළන් චීනඹ ව 
ජඳන් යට රෆසති ශරහ තිශඵන්ශන් ඒ අඹශ  ශනෝට්ුව දහරහ -
ශඩොර්ව ශනෝට්ුව දහරහ- යත්තයන් ්රභහණඹක් අයින් ය ළීමභට. 
ඒ නිහ යත්තයන් අවුන්ඹ ශඩොර්ව 265 ඉරහ 1,500ට නළඟරහ. 
අද යත්තයන් ශශ්ව විලසහඹ ආඳරැ ඇවිල්රහ තිශඵනහ.  

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුමභනි, අද හුඟක් ිනනහ ථහ 
ඳළළත්වුණහ. ආේඩු ඳක්ශඹන් ශරුණු ථහ ඉතහභ ලහසත්රීඹයි. 
ඒහ හයත් ථහ. ඒ හශ භ ශම් ශභශවයුභ ක්රිඹහත්භ යපු 
අශ්  විශ්ධල ටයුතුම ඇභතිතුමභහට භභ ශෞය යනහ. රු 
ඇභතිතුමභනි, ඔඵතුමභහ ශවමිහිට ශරෝශ  ළුවම් භධයශ  ගිහින් 
ලහන්ත දහන්ත රංහශේ ශවො නහභඹ ආයක්හ කිරීභත්, එක්තයහ 
්රභහණඹට රංහට ජහතයන්තය කී්වතිඹ ආඳරැ රඵහ දීභත් ළන 
එතුමභහට භශ  සතුමතිඹ පිරිනභනහ. යටල් තුමනවතයක් තිශඵනහ, 
භමිශඹන් පුංචි නමුත් ඵරඳෆම් අතින් අතිවිෂ්සට. අපි ෆභ දහභ -
අවුරුදු ශදතුමන්ිංඹඹක්- ලි්  ශඵොක්ශක් රිංපු ජහතිඹක්. අපි ආශඹත් 
ලි්  ශඵොක්ශක් රිංන්ශන් නළති එිබඹට ඇවිල්රහ ජහතයන්තය 
21ළනි ලත ්වඹට එශඹීශම් ශම් ්වතයඹට අශ්  දරුන් ින 
ශඹොමු යමු කිඹහ ඉල්රමින් භශ  ථහ භහ් ත යනහ. 

මූරහනහරූඪ භන්ත්රීුරභහ 
(கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 
Hon. (Dr.) Sarath Weerasekara, you have nine 

minutes. 
 

 

[අ.බහ. 5.06  

 
ගු (ආචහර්ඹ) යත් වීයතේකය භව හ (කපතකු වහ 

කපතකු ඵ හ නිතඹෝජය අභහ යුරභහ) 
(ரண்புறகு (கனரறற) சத் வீரசக - தரறல், தரறல் 

உநவுகள் தறற அகச்சர்) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Weerasekara - Deputy Minister of 

Labour and Labour Relations) 

නශභෝ බු්ධධහඹ! රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුමභනි, 

ජහතයන්තය නහවි ම්මුතිශ  -භළනිරහ- ංශලෝධනඹ ළන ථහ 

යන්න ්රථභශඹන් භහ මි් රු ජිත් ශ්ර භදහ භළතිතුමභහ කිඹපු 

හයණඹක් ළන ශිනශඹන් ශවෝ විසතය යන්න ඕනෆ කිඹරහ 

භභ හිතුමහ. එතුමභහ ශම් ශභොශවොශත් බහ ්වබශ  ඉන්න එ ළන 

භට තුමුවයි. විවිධ ගිවිරැම් ළන ථහ යන ශොට අශ්  යජඹ 

භහජ ගිවිරැභ ඉුව යරහ තිශඵනහද කිඹන ්රලසනඹ එතුමභහ 

ඇහුහ. ඒ හශ භ, He quoted John Locke's "Social Contract". 

ශජෝන් ශරොක් ළන භභ අවරහ නළවළ. එතුමභහ තභ ජීතුමන් අතය 

ඉන්නහද දන්ශන් නළවළ. ඒ හශ භ, භයදන්ඩරට ගිහිල්රහ 

ඵරන්න කිඹන හයඹත් එතුමභහ කිේහ. භභ රු ජිත් ශ්ර භදහ 

භන්ත්රීතුමභහට ශඹෝජනහ යනහ,  ශජෝන් ශරොක් ජීතුමන් අතය 

ඉන්නහ නම් පුළුන් නම් එතුමභහ අයශන ශෝනරට ඹන්න 

කිඹරහ. ශෝනර ගිහින් ඵරන්න එදහ ශෝනර ශොශවොභද 

තිබුශේ, අද ශෝනර ජනතහ ශොශවොභද ඉන්ශන් කිඹරහ. 

එතුමභහ අයශන ඹන්න අයන්තරහට. අයන්තරහශේ ජනතහ එදහ 

ශොශවොභද ිංිනශ , අද ශොශවොභද අයන්තරහශේ ජනතහ 

ඉන්ශන් කිඹරහ ශඳන්නන්න. එතුමභහ ශන ඹන්න භංර භට, 

ශන ඹන්න ළබිතිශොල්රෆට. එදහ ශොශවොභද ඒ ජනතහ 

ිංිනශ , අද ශොශවොභද ඒ ජනතහ ඉන්ශන් කිඹන එ 

ශඳන්නන්න. ඇත්ත ලශඹන් ඉතහභ ළදත් ගිවිරැභ න ජනතහ 

ගිවිරැභ -ශඳොශයොන්දු- යජඹ විිංන් ඉසට යරහ තිශඵනහ. ඒ 

තභයි යු්ධධඹ නළති යපු එ. යු්ධධඹ නළති යරහ ජීත් වීශම් 

නිදව රඵහ දුන්නහ නම් ඊට ඩහ උත්තරීතය ගිවිරැභ ශභොක්ද 

කිඹරහ භහ එතුමභහශන් ඉතහ හරුණි අවන්න ළභළතියි. ඒ 

හශ භ අවන්න ළභළතියි, එක්ත් ජහති ඳක්ඹ යට ඳහරනඹ 

ය්ධදී ඒ අඹ ශජෝන් ශරොක්ශ  ගිවිරැභද ළහුශේ; එශවභ 

නළත්නම් ශනත් ගිවිරැභක්ද ළහුශේ කිඹරහ. ඒ අඹ එල්ටීටීඊ 

එත් භඟ ළහුහ ගිවිරැභක්. භභ එදහ -2002 ශ්වදී- උතුමය 

්රශ්ධලඹ බහය නහවි ආඥහඳතියඹහ වළිනඹට තභයි ටයුතුම ශශ . 

භභ දුුවහ එල්ටීටීඊ ංවිධහනඹ  ශභොන තයම් ශවොට ලක්තිභත් 

වුණහද කිඹරහ, ඒ ගිවිරැශභන්. ඔවුන් ආ්වක  ලශඹන් ලක්තිභත් 

වුණහ; ශ්ධලඳහරනභඹ ලශඹන් ලක්තිභත් වුණහ; යුදභඹ ලශඹන් 

ලක්තිභත් වුණහ; භහජීඹ ලශඹන් ලක්තිභත් වුණහ. ආ්වක  

ලශඹන් රුපිඹල් මිලිඹන 15ත් 20ත් අතය මුදරක් ඔවුන් එ 

දට එතුම ශහ ඵදුලින්.  ඔවුන් ඳහශ්ව ඹන හවනලින් ඵදු 

අඹ ශහ.  

භහජයීඹ ලශඹන් ලක්තිභත් වුශේ  ෆභ ශදභශ ඳවුරකින්භ 

එක් හභහජිශඹක් ශවෝ හභහජිඹන් ශදශදශනක් එල්ටීටීඊ 

ංවිධහනඹට ඵහ ළීමශභුවයි. ශ්ධලඳහරන ලශඹන් ලක්තිභත් 

වුශේ ඒ හරඹ තුමශදී ශ්ධලඳහරන එදිරිහදින් ිංඹලු ශදනහභ 

හශ  කහතනඹ කිරීශභුවයි. ඒ හශ භ ඔවුන් යුදභඹ ලශඹුවත් 

ලක්තිභත් වුණහ. යජශ  අුවග්රවශඹන් පුළුන් තයම් යුද ආයුධ 

ශනහහ. ඒ හශ භ අපි දන්නහ, එක්ත් ජහති ඳක් යජඹ 
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හරශ  එල්ටීටීඊ එට යුද ආයුධ දීභ තභයි ඒ ටන ත තත් 

දී්වක යන්න ම්ප්වණශඹන්භ ශව තුම ඳහද වුශේ කිඹරහ. ශම් 

ආහයශඹන් ඵරන ශොට ශජෝන් ශරොක්ශ  ගිවිරැභ 

හධහයීමයණඹ යනහද කිඹරහ භභ එතුමභහශන් අවන්න 

ළභළතියි. 

ඊශඟට තත් භන්ත්රීයශඹක් කිේහ, යඑන්පී එ ත අවුරුදු 

ශදක් හිිනඹහ නම් කිඹරහ. අපි දන්නහ, ත අවුරුදු ශදක් හිිනඹහ 

නම් ඊශභ කිඹන ඒ ංල්ඳඹ අශ්  යශට් සථහපිත ශරහ වභහයයි 

කිඹහ. ඉතින් ශම් ඹථහ්වථඹ ජනතහ දන්නහ නිහ තභයි ඒ රු 

භන්ත්රීරුන් ශභොනහ කිේත් වළභ භළතියණඹක්භ අශ්  යජඹ 

දිනන්ශන්. ශභොද ඒ ඹථහ්වථඹ ජනතහ දන්නහ. ජීත් වීශම් 

නිදව රඵහ දුන්නහ කිඹරහ දන්නහ. ඊට ඳසශ  ිංදු න දළළන්ත 

ං්වධනඹත් යශට් ජනතහ ඇස ඳනහ පිට දකින නිහ තභයි වළභ 

භළතියණඹක්භ ඉතහ විෂ්සට ශර යජඹ දිනන්ශන්. වළභ 

භළතියණඹක්භ ඉතහ අන්ත ශර එක්ත් ජහති ඳක්ඹ 

ඳයදින්ශනත් අන්න ඒ නිහඹ කිඹන එත් භහ ශම් අසථහශේදී 

කිඹහ ිංිනනහ. 

ජනතහ විමුක්ති ශඳයමුශේ භහ මි් භන්ත්රීතුමභහ කිේහ, 1950 

ිංට 2005 දක්හ අවුරුදු 55 හරඹ තුමශ ශෝින 222,000ක් ණඹ 

ත්තහ, ඒ ශම් ඳරැ ගිඹ අවුරුදු ඳව හරඹ තුමශ තුමන් ගුණඹකින් 

ළඩි වුණහඹ කිඹරහ. තුමන් ගුණඹකින් ශනොශයි ද ගුණඹකින් 

ළ ඩි වුණත් ඒ හධහයීමයණඹ යන්න පුළුන්. ඇත්ත 

ලශඹන්භ යු්ධධඹ නිභ ශහ. යශට් ඹිනතර ඳහුම් ඇත්ත 

ලශඹන්භ දියුණු ශරහ තිශඹනහ. ඒපු්ධර ආදහඹභ ළඩි 

ශරහ තිශඵනහ. අද ශන ශොට වලින් යට සඹංශඳෝෂිත 

ශරහ තිශඵනහ. උඳුලින් යට සඹංශඳෝෂිත ශරහ තිශඵනහ. 

ඉරිඟුලින් යට සඹංශඳෝෂිත ශරහ තිශඵනහ. ඉදිරිශ දී 

කිරිලින් යට සඹංශඳෝෂිතඹ යහ භන් න්නහ. සීනිලිුවත් 

ඉදිරි ය කීඳඹ තුමශදී අඳට සඹංශඳෝෂිතඹ යහ ඹන්න පුළුන්. 

ශම් ශ්ධල් ළන ඍණහත්භ ථහ අවන්නට රළබීභ ළන 

ශ්ධලඳහරනඥශඹකු ලශඹන් ඳභණක් ශනො ශජයසඨ 

පුයළිංශඹකු ලශඹුවත් භහ නහුව නහ.  

අපි දන්නහ, භළනිරහ ජහතයන්තය ම්මුතිඹ ළන. ඒ 

ම්මුතිශ  පුහුණු කිරීශම්, වති කිරීශම් ශයගුරහිං ඵරහත්භ 

කිරීභ ළන අපි ශම් අසථහශේදී ථහ යනහ. මුද්ර ිත්තිඹන් 

පුහුණු, වතියණඹ, යහජහරිශ  ශඹදවීභ 1978 ම්භත ය 

ත් ජහතයන්තය ගිවිරැම්රට අුව තභයි යන්ශන්.  ඒ අද 

භවහභහ්ව, යහඹ වහ නහවි අභහතයහංලශ  ශශශ නහවි 

ටයුතුම අධයක් ජනයහල් භඟින් ක්රිඹහත්භ ශනහ. 2010 දී ඒ 

තිශඵන ්රමි" න් -ඒ standards කිඹන එ- භළනිරහ ුවයදී 

ංශලෝධනඹට ඳත් ශරහ තිශඵනහ. ංශලෝධනඹට ඳත් ශච්ච 

්රමි" න් අුව ඒ වති රඵහ ත්ශතොත්, ඒ පුහුණු රඵහ 

ත්ශතොත් ඳභණයි අද නහවි ක්ශ ්ඹ තුමශ ශශශ ශනෞහර 

ඒ කුකිඹහ අසථහ රළශඵන්ශන්. ඉදිරිශ දී ඒ භළනිරහ 

ංශලෝධනඹට අුව, ඒ ්රමි" න්ට අුව අපි වති රඵහ ත්ශත් 

නළත්නම්, ඒ පුහුණු රඵහ ත්ශත් නළත්නම් අඳට ඇත්ත 

ලශඹන්භ ඒ කුකිඹහල් අහිමි වීශම් ත්වජනඹට මුහුණ ශදන්න ිංදු 

නහ.  

ශඳය කිේහ හශ  නහවි ක්ශ ්ඹ තුමශ අද ශන ශොට  

අශ්  තරුණඹන්, අශ්  ශ්රී රහංකියින් 23,000ට අධි පිරික් 

ශනෞහර ශ ඹ යනහ. ඒ හශ භ තභයි අද නළ 

පිතහන්යශඹක් ත්ශතොත්, ්රධහන ඉංජිශන්රුයශඹක් 

ත්ශතොත් ඔවුන් ශඩොර්ව 10,000ක්, 12,000ක් අතය -ඒ කිඹන්ශන් 

රක් 9ක්, රක් 10ක් අතය- ශේතනඹක් රඵහ න්නහ. ශම් 

ක්ශ ්ඹ ඉතහභ ිනනහ. ඉතහ විලහර විශ්ධල විනිභඹ ංයහක් 

අශ්  යටට රළශඵනහ. ඇත්ත ලශඹන්භ ඒශන් ඳවුල් 

ංයහක් නඩත්තුම ශනහ.  

ජහතයන්තය නහවි ංවිධහනඹ - IMO - International 
Maritime Organization එ- අශ්  යශට් ආඹතනලින් නිකුත් 
යන වති ළන ම්ප්වණශඹන්භ ති් තිභත් ශරහ තිශඵන 
ඵත් ශම් අසථහශේදී අපි ආඩම්ඵයශඹන් කිඹහ ිංිනනහ. ශභොද 
අපි යහජ ශර වති නිකුත් යන්ශන් නළවළ. අශ්  
ආඹතනලින් පුහුණු ශරහ ශනෞහර යහජහරි යන ශඵො ශවෝ 
අඹට ඇත්ත ලශඹන්භ ඉතහභ ශවො පිිබළීමභක් ජහතයන්තයශ  
තිශඵනහ.  

භශ  හරඹ අන් නිහ ීවට ඩහ භභ ථහ යන්ශන් 
නළවළ. ශම් අසථහ රඵහ දීභ ළන ඔඵතුමභහට සතුමතින්ත ශමින් 
භහ නිවඬ ශනහ. 
 

නිතඹෝජය කහයක බහඳතිුරභහ 
(குபக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Hon. Hunais Farook, you have nine minutes.  
 

[தற.த. 5.15] 

 

ගු හුතනයිස ෂහරූක් භව හ 
(ரண்புறகு யளகணஸ் தரபோக்) 

(The  Hon. Hunais Farook) 
தறஸ்றல்னரயறர்  ஹ்ரணறர்  யலம். 

தகப குபக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கரப, இன்பொ 

இந்ச் சகதறரன றரத்துககு டுத்துக் 

தகரள்பப்தட்டிபைக்கறன்ந உண்ரட்டசறகநச் சட்டத்றன் 

கலரண லர்ரணங்ககப ரற்நணரக ன்தகட 

உகக ஆம்தறக்கறன்ரநன். து ரடு ததரபைபரர 

ரலறறல் பன்ரணநறக்தகரண்டு தசல்கறன்ந ரகபறல், இந்ப் 

ததரபைபரரத்க ரபம் அதறறபைத்றகடச் தசய் 

உவும் தன றட்டங்ககபச் சட்டரக்க ரண்டி கட்டரத் 

ரக ங்கபௐக்கு இபைக்கறன்நது. அந் ககறல் இட்கட 

ரற றறப்தணகத் றர்ப்தது தரடர்தரண தன லர்ரணங்கள் 

இங்கு தகரண்டுப்தட்டிபைக்கறன்நண. து ரட்கடப் 

ததரபொத்ட்டில் பனபங்கள் கரப்தடுகறன்நண. 

அரரதரன்பொ, ணற பபம் கரப்தடுகறன்நது. ஆணரல், 

து ரட்டில் தரறல்தட்த அநறவு குகநரகக் 

கரப்தடுகறன்ந அரரத்றல், பனணப் தற்நரக்குகநபெம் 

கரப்தடுகறன்நது. ணர, பனணம், தரறீ்ல்தட்த 

றபுத்தும் ரதரன்நண து ரட்டுக்கு கறகடக்கச்தசய் 

ரண்டுதன்நரல் தபறரட்டர்ககபக் கக்கூடி ரற 

றனக்கபறப்பு கட்டரத் ரகரக இபைக்கறன்நது. 

தணன்நரல், து ரட்டிரன பப்டு தசய்து குநறத் எபை 

ததரபைகப உற்தத்ற தசய்தர்கபௐக்கு இங்கும் ரற 

றறக்கப்தடுகறன்நது; அர்கபது ரட்டிபம் ரற 

றறக்கப்தடுகறன்நது. இவ்ரபொ ரறச் சுககள் அறகரறத்துச் 

தசல்பம்ததரபது இங்கு பப்டு தசய்த் ரரக 

இபைப்தர்கள் - கம்தணறரக இபைக்கனரம் அல்னது ணறரரக 

இபைக்கனரம் - அறபௌபைந்து தறன்ரங்கறத் து பப்டுககப 

ரறச்சபகக கறகடக்கறன்ந ரபொ ரடுககப ரரக்கற 

கர்த்க்கூடி ரய்ப்புக்கள் இபைக்கறன்நண. ணரரன் 

து அசரங்கம் இவ்ரநரண தன றட்டங்கபௐக்கு ரற 

றனக்கபறப்கதச் தசய் பன்ந்றபைக்கறநது. கடந் 

கரனங்கபறல் 38 - 40 றட்டங்கபௐக்கு இவ்ரபொ ரற 

றனக்கபறப்புச் தசய்ப்தட்டிபைப்தரக ரன் றகணக்கறன்ரநன். 

இட்கட ரற றறப்பு ற்பொம் அசறகந ற்புத் றர்ப்பு 

எப்தந்ங்கள் ங்கபௐக்குச் சறபொ பைரண இப்கத 

ற்தடுத்றணரபம்கூட, எட்டுதரத்த்றல் தரர்க்கும்ததரபது 

றர்கரனத்றல் அக றகனரண பைரணங்ககப 

ஈட்டித்க்கூடிரகர இபைக்கறன்நண. இணரல் 
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சம்தந்ப்தட்ட ரடுகரபரடு ததரபைபரர ரலறறனரண 

உநவுககபத் தரடர்ந்து ரதக்கூடி எபை சந்ர்ப்தபம் 

கரப்தடுகறன்நது.  

இனங்கக சுரர் 30 பைட கரன பெத்த்றல் துண்ட எபை 

ரடு. இன்பொ சரரண சூழ்றகன இங்கு றகனத்து றற்கறன்நது. 

ட ரகரத்றல், குநறப்தரக ன்ணற ரட்டத்க 

டுத்துக்தகரண்டரல், தரககள், றன்சரம் ற்பொம் கண 

அடிப்தகட சறககபப் ததரபொத்ட்டில் சுரர் 80 

சவீரண ரகககப ரங்கள் பூர்த்ற தசய்றபைக்கறரநரம். 

ஆணரல், அங்கு தரறல்ரய்ப்புகள் ன்தது றகவும் 

ரகரக இபைக்கறன்நது. இம்பகந கடததற்ந ட 

ரகர சகதத் ரர்பௌல் ஆபௐங்கட்சற சரர்தரகப் 

ரதரட்டிறட்டு எபைசறன ரக்குகள் றத்றரசத்றல் து 

உபொப்புரறகக இந் சரகரர் அபௌகரன் ரலப் உட்தட 

கட்சறக்கரகப் தரடுதட்ட கணரரபைம் இன்பொ 

தரரபௐன்நத்துக்கு பைகக ந்றபைக்கறநரர்கள். அர்கள்கூட 

இந் றடத்க எபை ரகரரறக்ககரக பன்கத்றபைக் 

கறன்நரர்கள். ன்ணரர் ரட்டத்கப் ததரபொத்ட்டில், 

அங்கு ணற பம் இபைந்ரபம்கூட தரறற்சரகனகள் 

தற்நரக்குகநரக இபைக்கறன்நண. இணரல் ரகன 

ரய்ப்புக்கள் குகநரக இபைக்கறன்நண. பபைங்கன் 

தறரசத்க டுத்துக்தகரண்டரல், சலதந்து  உற்தத்ற 

தசய்க்கூடி பரண ண், அரது பனபம், அங்கு 

கரப்தடுகறன்நது. ஆணரல், அகணப் தன்தடுத்றத் 

தரறற்சரகனககப அகக்கக்கூடி பப்ட்டரபர்கள் 

அங்கு இல்கன. ணர, இவ்ரநரண ரறச் சபககககபச் 

தசய்பெம்ததரபது தபறரட்டு பப்ட்டரபர்கள் அங்கு ந்து 

பப்டுககபச் தசய்ரர்கள். அப்ரதரது ன்ணரர் 

ரட்டத்றல் இபைக்கறன்ந ரகனறல்னரப் தறச்சறகணக 

ங்கபரல் லர்த்துக்தகரள்ப படிபெம்.  

இரரதரன்பொ பல்கனத்லவு ரட்டத்றல் எட்டுசுட்டரன் 

ரதரன்ந தறரசங்கபறல் கடந் கரனங்கபறல் ஏட்டுத் 

தரறற்சரகனகள் இங்கறந்ண. இன்பொ அக 

படப்தட்டிபைக்கறன்நண. ரங்கள் பல்கனத்லவு ரட் 

டத்துக்குச் தசல்பம்ததரபது ஏட்டுத் தரறற்சரகனகபறல் 

தரறல்புரறந் தரறனரபர்கள் ங்ககப அணுகற, அந்த் 

தரறற்சரகனககப லண்டும் றநப்தற்கு உவுரபொ 

ரகட்கறநரர்கள். தணணறல், அர்கபறடம் பனணம் இல்கன. 

இவ்ரபொ ரறச்சபககககப ங்கும்ததரபது, 

தபறரட்டர்கள் து ரட்டில் பப்டுககபச் தசய்து, 

ரகனரய்ப்புக்ககப றர்தரர்த்றபைக்கறன்ந - ஏட்டுத் 

தரறற்சரகனறல் தரறல் தசய்ற்குத் ரரக 

இபைக்கறன்ந - இகபஞர், பெறகபௐக்கு ரகனரய்ப் 

புக்ககபப் ததற்பொக் தகரடுக்கக்கூடிரக இபைக்கும் ன்பொ 

ரன் றகணக்கறன்ரநன்.  

ன்ணற ரட்டத்றல் அடிப்தகடப் தறச்சறகணககப 

ரங்கள் ஏபவு லர்த்துறட்ரடரம். ணறதம், றகபக்கறரக 

அங்கறபைக்கறன்ந தரறபௌன்கப் தறச்சறகணரணது இன்தம் 

லர்க்கப்தடறல்கன. து ரட்டில் தடித்துறட்டுத் தரறகன 

றர்தரர்த்றபைக்கறன்ந அத்கண ரதபைக்கும் அச துகநறல் 

ரகனரய்ப்பு ங்க படிரது. அவ்ரபொ அச துகநறல் 

ரகனரய்ப்பு ங்கறணரபம் கர்ச்சறரண சம்தபம் 

தகரடுக்க படிரல் இபைக்கறன்நது; சபகககள் ங்க 

படிரல் இபைக்கறன்நது. ணர, ரங்கள் இவ்ரநரண 

றட்டங்ககப  கடபகநப்தடுத்றணரல் தபறரட்டு 

பப்ட்டரபர்ககபக் கக்கூடிரக இபைக்கும். இவ்ரநரண 

ரடுகள் த்றறல், ரங்கள் இனங்ககறல் பப்டுககபச் 

தசய்து, அன்பனம் உகக்கறன்ந தத்க இங்ரகர 

ரறறபொப்பு ற்பொம் கண தசனறணங்கபௐக்குச் 

தசனறத்துறட்டுச் தசல்னரண்டி றகன ற்தடுரர ன்ந 

அச்சபம் கரப்தடுகறன்நது. குநறப்தரக, இன்பொ அபு ரடுகள் 

இனங்ககறல் தன துகநகபறரன - அது சுற்பொனரத்துகநரக 

இபைக்கனரம் அல்னது கண துகநகபரக இபைக்கனரம் - 

பப்டுககபச் தசய்ற்கரகக் ரகரரறக்ககககப றடுத் 

றபைக்கறன்நண. கட்டரர் ரட்டு ன்ணர் இனங்ககக்கு றஜம் 

ரற்தகரண்டததரபது, கற்தறட்டி தறரசத்றல் சுற்பொனரத் 

துகநக ரம்தடுத்தும் ககறல், ரங்கள் பப்டு தசய்த் 

ரதன்பொ கூநறது ணக்கு ஞரதகம் இபைக்கறன்நது. 

இவ்ரபொ அபு ரடுகள் இன்பொ இனங்ககறல் பப்டுககபச் 

தசய்ற்குத் ரரக இபைக்கறன்நண. ரறச்சபகக 

சம்தந்ரக ற்தகணர எபை சறன சட்டங்கள் 

இபைக்கும்ததரபர அர்கள் றசுரசரக பப்டு தசய்த் 

ரரகறறட்டரர்கள். ணர, ரறச்சபகக ன்தக ரங்கள் 

இவ்வுரற சகதறல் எபை சட்டரக இற்நற, அர்கபறன் 

பப்ட்டுக்கு எபை தரதுகரப்கத ங்கறணரல், அர்கள் 

த்றறல் றசுரசம் ற்தடும். அந்ககறல் தன ரடுகள் 

து பப்டுககபச் தசய்ற்கு பன்பைதண  ரன்  

றகணக்கறன்ரநன்.  

ரன் தறறறறத்துப்தடுத்துகறன்ந ன்ணற 

ரட்டரணது தரறற்சரகனககப றர்தரர்த்றபைக்கறன்நது; 

தரறல் ரய்ப்புக்ககப றர்தரர்த்றபைக்கறன்நது; அங்குள்ப 

இகபஞர் பெறகள் ரகனறன்நறத் 

றத்துக்தகரண்டிபைக்கறன்நரர்கள். அந்ககறல், ரங்கள் 

இவ்ரநரண சட்டபனங்ககப இந் உரற சகதறரன 

சர்ப்தறத்து, அங்கலகரறத்துச் சட்டரக்குன்பனம் 

இப்தடிரண ரகககப றச்சரக றகநரற்ந படிபெம். 

ணர, சம்தந்ப்தட்ட அகச்சர் அர்கள் து ரட்டில் 

பப்டுககபச் தசய் பைகறன்நர்ககப ன்ணற 

ரட்டத்துக்கு அதப் புன்பனம் அங்கு 

தரறற்சரகனககப றபொவுற்கும் தரறல் ரய்ப்புக்ககப 

ற்தடுத்துற்கும் உ ரண்டுதணக் ரகட்டு, 

றகடததபொகறன்ரநன். ன்நற. 

 
නිතඹෝජය කහයක බහඳතිුරභහ 
(குபக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

The next speaker is the Hon. Ravi Karunanayake. 

Before he starts his speech, will an Hon. Member propose 

the Hon. Janaka Bandara to take the Chair? 

 

ගු (භවහචහර්ඹ) ජී. එල්. පීරිස  භව හ 
(ரண்புறகு (ரதரசறரறர்) ஜல.ல். பீரறஸ்) 

(The Hon. (Prof.)  G.L. Peiris) 

I propose that the Hon. Janaka Bandara do now take 

the Chair. 

 
ප්රලසනඹ විභන රදින්  බහ පතභ  විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்பொக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනුරු නිතඹෝජය කහයක බහඳතිුරභහ මූරහනතඹන් ඉත් 

වුතඹන්  ගු ජහනක ඵණ්ඩහය භව හ ුදරහනහරූඪ විඹ. 
அன் தறநகு, குபக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள் 

அக்கறரசணத்றணறன்பொ அகனர, ரண்புறகு  ஜரணக தண்டர 

அர்கள்  கனக கறத்ரர்கள். 

Whereupon MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES  left 

the Chair, and  THE HON. JANAKA BANDARA took the Chair.  
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[5.23 p.m.] 

 
ගු යවි කුණහනහඹක භව හ 
(ரண்புறகு ற கபைரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

Mr. Presiding Member, I am happy to contribute to 

this Debate and add something on the investments that are 

being brought into Sri Lanka as well as on the 

Regulations under the Merchant Shipping Act, which are 

being taken up today.  

Firstly, let me mention about the investment 

agreements that are there, saying that they are a step in 

the right direction. But, I guess the focus must be more on 

countries that can really trade with us rather than adding 

numbers to the game. Belarus is a country that is basically 

good to have connections with, but what is the trading we 

can do with one another? To keep on adding such 

countries is appreciative and I think that should be 

mentioned here. Otherwise, you would think that the 

Opposition is mentioning it just for the sake of doing so.  

I would appreciate if the Ministry of External Affairs 

would ensure that we have more commercialization of the 

foreign policy. Look at India, which is staring at us. You 

have the CEPA, which is being spoken of. Every time the 

Minister of External Affairs of India comes here, his pet 

poodle is the status of the Comprehensive Economic 

Partnership Agreement. It has moved from a free-trade 

agreement to an enhanced free-trade and then on to the 

CEPA. India is knocking at our door and it is up to Sri 

Lanka to say "yes" or "no" at this particular moment. We 

must realize that little Sri Lanka is certainly at a 

geographically well-located place, but taking on India, I 

guess, is asinine. India can do without us, but can we do 

without India? That is the stark reality. I guess that is the 

foreign policy that has got to be adopted, where it must be 

able to meet up with the domestic requirement.  

Sri Lanka is having a production base and it is far too 

greater than the domestic requirement. So, when there is a 

surplus capacity, we must create a market around us and 

the market that can be created around us is the world at 

large, but more so, with the closer trading partners. We 

have India and then the extended versions of such closer 

partners - the SAARC, the BIMSTEC or the ASEAN - 

and that is the way to go forward. So, while all these 

investment agreements are certainly laudable and 

appreciative, we must ensure that India is made our 

closest trading partner. That is where we call upon you to 

explain what the situation is with regard to the CEPA. For 

the last three or four years, it has been a no-go situation or 

a sand-in-the-gears approach. So, that is where we call 

upon the Government to ensure that it sees the wood for 

the trees. There is no point in signing one hundred  

agreements worldwide, under which you would not do 

trading worth even one hundred dollars a year, against 

what is potentially possible with India, which we have 

ignored or have kept aside trying to play India versus 

China. At the end of the day or in the long run, it is we 

who would get affected. So, I guess it is necessary that 

we get a responsible answer on this area. We could 

basically see that tremendous progress can be made if the 

CEPA is used with the Chambers of Commerce 

positively contributing in the process. There is certainly a 

great fear, but it would realize if you walk blindly into the 

situation.  

After the CEPA, you can also see a lot of noise being 

made about the Free Trade Agreement with China. China 

is a massive trading country and it is more inbound than 

outbound. Just after the visit of the President to China, I 

guess you accompanied him, Hon. Minister, you 

suddenly come back and say, “We have a Free Trade 

Agreement with China”. If you have free trade 

agreements of this nature, like plucking fruits from a tree; 

then there is something radically wrong with the policy of 

our Ministry of External Affairs. I do not think that that is 

what is required because the manufacturers in this 

country are having an uneven playing field. The 

manufacturers in Sri Lanka are of the best quality. 

Unfortunately, they have got to compete with other 

countries in the region where the prices are absolutely 

low. Our rupee is unrealistically high and our cost of 

infrastructure - electricity, water, roads that are being 

used as well as the fuel used for the entire system - is one 

of the highest in the world. So, when the input costs are 

high and the rupee is overvalued, you would obviously 

make our production much more uncompetitive against 

what would come from our region. This is where a huge 

burden is placed on the Sri Lankan exporter.  

If you look at India, the Indian Rupee was roughly 

around 48 against the dollar just about six or seven 

months ago, but today it is almost at 60. So, it is a 

devaluation of almost 22 per cent. Now, where is the Sri 

Lanka Rupee? It should have been devalued by about 30 

or 40 per cent, but is artificially kept at a particular point 

to show that devaluation has taken place only by about 4 

or 5 per cent. So, if you look at the devaluation per se 

relatively between India and Sri Lanka, the devaluation 

alone has helped the Indian exporter. Considering the 

magnitude and the critical mass that is there in India, you 

are basically putting our exporters totally out of the 

picture. So, this is the macro picture that has got to be 

looked at by the planners of our country. I do not think, at 

this particular moment, there is proper planning; it is a 

knee-jerk reaction that is made. That is why it is reflected 

in the balance of payments. Today, you would see in the 

balance of payments a yawning gap, ever expanding 

owing to the fact that the exports are declining and the 

imports are increasing and as a result, having a direct 

impact on the trade balance. When the trade balance has 

an impact, it obviously has an overall impact on the 

balance of payments.  

Now, in the service industry, we are certainly making 

progress in the country as well as in sending our labour 
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out of the country and that is the only area which has a 

salvaging effect at the moment. But still, that is not 

sufficient to cover the gap in the balance of payments. So, 

Hon. Minister, I am sure you have a big, contributory role 

to play and I guess it is necessary to ensure that we have a 

more robust investment drive taking place, protecting the 

domestic industry and the exporters' rights. Just saying, 

"We have this number of investment agreements" as you 

have reflected today - you have one with Luxembourg; 

you have one with Palestine; you have one with 

Seychelles and you have one with Belarus - would not be 

enough. But, are all these countries exporting at this 

particular moment? Luxembourg, yes, certainly; yes, 

Belarus is in operation. In any case, Luxembourg was 

covered very handsomely with the pre-agreements that 

were there during the period 2001 to 2002. The other 

counties are nice to add on to have relations, but not in 

export terms. So, Hon. Minister, at this particular 

moment, all I want to say is that we have got to move in 

the correct direction.  

Touching on the areas of the Free Trade Agreement 
with China, this is something which needs to be handled 
very cautiously. It is certainly a boiling pot our 
manufacturers are in, fighting against it, but are unable to 
compete within the SAARC region. Imagine, when we 
open the floodgates into China, where you have such a lot 
of cheap production going on and you are able to send 
that in, you will basically demolish the production base of 
Sri Lanka. I was at a function and I was able to mention 
this to His Excellency the President as well and I am sure, 
with the knowledge of the Chambers and with other 
decision makers, he would put it right. But, at this 
particular moment what I would worry about is that a free 
trade agreement would mean an inflow from China and an 
outflow from Colombo. What is the outflow that we can 
send to China? Garments were being mentioned. I mean it 
is ludicrous to even think that we are able to send 
garments to China when it is infested with that trade. 
Cambodia, Laos, Vietnam and Myanmar - which is a 
threat to the entire region - as well as Thailand, from an 
upper market point of view, are going into China. There is 
no special relationship, which basically says, “Okay any 
item that comes from Sri Lanka will be bought for 
nothing". No, it is done on market conditions.  

Then, the other one you said was tea. I mean, China is 
the biggest tea manufacturing country and on that basis 
Sri Lanka can certainly send quality tea, for sure. But, it is 
not the quantity, it is not the volume that is there, it is 
both the overall value and quantity that  have to be looked 
at. So, being a former Minister of Trade, I feel just trading 
garments and tea and opening the rest of the industry for 
the  items coming in - it was reflected by some of your 
opinion makers or decision makers as almost 8,600 goods 
- would certainly reflect that this is an area that needs to 
be looked at with caution. So, I would just mention that 
there is a necessity to look after our trade in a more 
cautious manner.  

Then, what I would like to add is this. Please ensure 

that the Foreign Ministry and the Trade Ministry have a 

more harmonious relationships with regard to these issues 

and you are able to commercialize the relationships that 

you have. Finally, foreign policy is commercializing that 

decision into what is good for our country. I guess that 

the Ministry of Investment Promotion is doing certain 

things in the right direction at the moment and I am sure, 

you, with your knowledge, must be able to do much more 

than that. But, I guess with your preoccupation with other 

matters the emphasis that needs to be paid on the 

commercialization process of the Foreign Ministry may 

lack. So, ensure that you have competent people that 

commercialize this and ensure that benefit accrues to the 

country. At this particular moment, being a manufacturer 

vibrantly involved in the trade activities of Sri Lanka and 

being a Member of the Opposition, we see these 

difficulties. Since I have been able to speak to some of 

your Ministers, I have personally managed to to ensure 

that we close the doors on certain wrong items that are 

coming from India and Bangladesh into Sri Lanka and 

open the doors for items which are right, but that is not 

sufficient enough. When the potential is far greater, we 

are only at the tip of the iceberg in these types of issues. 

After all, this is our national economy. It is not a blue 

colourized economy or a red colourized economy or a 

green colourized economy; it is the national economy we 

are talking of and we need to have practical people 

handling this.  

I was particularly intrigued to see the Hon. Champika 

Ranawaka referring to the Sampur Coal Power Plant 

Agreement. After a Cabinet reshuffle and the knowledge 

he had prior to being removed from the Ministry, he did 

express that the Sampur Agreement is certainly 

detrimental to Sri Lanka. Reading through the final lines, 

I find it is more or less a diplomatic operation that is 

going on. Satisfying India  at the financial expense of  Sri 

Lanka is what the Minister surmised in his roundup at a 

press conference. He mentioned that the loss could be as 

much as Rs. 6 to 14 billion. This is not a figure that I 

plucked out from the sky. It is the Hon. Champika 

Ranawaka, a responsible Minister, having prior 

knowledge and being the former Minister, who said this. 

He mentioned that this can be the impact on the country - 

the  loss is Rs. 6 to 14 billion. If you take the average of 

this,  it is much more than what you are spending on the 

Samurdhi movement today. Only Rs. 9.6 billion is being 

spent on Samurdhi. This operational loss that could take 

place will be a humongous loss. So, I feel that there is a 

necessity to pay attention to what this Hon. Minister has 

stated.  

Going on further, obviously it is necessary to ensure 

that investments come into the country so that growth 

will take place in a robust manner. However, we  have to 

ensure that quality investments come in. In the recent 

past, it has been very difficult to get investors to come 

into the country. A lack of investments coming in the 
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right direction has made the country to go into 

investments taking shorter directed approaches. That is 

why you have suddenly gone into casino-related 

investment development. The country is certainly jerked 

because of this issue at this particular moment. The Maha 

Nayaka Swaminwahansas on one side, the religious 

dignitaries such as the Archbishop and the Muslim and 

the Hindu religious prelates on the other, have certainly 

expressed their concern by saying that this is not the 

investment required for the country. Taking a short cut to 

investment drive at the expense of long term interests of 

the country is certainly what is being played around. I 

support that view whole-heartedly.  

There is no necessity to say that there was an attempt 

for casinos to be brought in during the time of the UNP 

and as a result this is happening now.  If that is the case, 

you all have all the powers, why have you not stopped it? 

There is no legalized casino operation licence that is 

being given. I was pretty surprised to hear the word  

"casino" that was being downplayed or being doused by 

the Ministers up to now, suddenly appear in the 

newspapers. The “Ceylon Today” newspaper carries a 

news item under the heading; “New Casino Bill in House 

before Budget 2014”. The Government has not withdrawn 

the Casino Bill, says one Member of the Government and 

another Member says that they are going to introduce the 

Casino Bill in a different form.  

I am interested to know - I may seem mischievous on 

this particular subject - about the investments that are 

being brought in. Today, two of the biggest projects: one 

from Rank Holdings and the other from John Keells are 

both casino-driven. The Government pursues to say that 

there is no casino licence being given. Hon. Minister, is it 

for us to believe that you have a huge investor with US 

Dollars 400 million coming from Australia or US Dollars 

500 million coming from some part of the world into John 

Keells operation and those guys will say that we have 

built a place and a casino is not there? They say that their 

main objective is a casino. If they do not have a casino 

licence, how are they going to operate? අය ිංංවර 
බහහශන් කිඹනහ හශ , ශම් ශොල්ශරෝ ඇවිල්රහ ශභශව  ඇට 
ශඵෝර වන්නද? ඒ ම්ඵන්ධශඹන් අපි දළන න්න අලයයි 
ශභොනහද යන්ශන් කිඹරහ.   

Today, the “Daily Mirror” newspaper states, “Govt. to 

Amend Casino Bill". This has been said by the Hon. 

Lakshman Yapa Abeywardena and it is the very 

Lakshman Yapa  Abeywardena who says that there is no 

casino licence being given. Then, what is this Casino Bill 

that is coming in which is related to these two mega 

investors that are coming in? I only mention this in 

passing because of the fact that today we are talking of 

the investment drive.  I would like to tell the Government 

to be more serious and consistent in their approach. If 

they are defending an issue, defend it properly. If they are 

attacking an issue, attack it properly. Do not run with the 

hare and hunt with the hound and at the end of the day 

take a vexed, nebulous approach. That is what is being 

done today. So, Hon. Minister, all we can basically say is, 

that is the difficulty that you all have. Owing to the lack 

of consistency, owing to the lack of coherency and owing 

to the lack of deep-rooted macro planning, you have a 

knee-jerk reaction that is taking place. Today, that is the 

reason why foreign investors are not coming into the 

country. A classic example is the Al Futtaim Group in 

Dubai. During the war - hats off to the Government for 

being able to get investors of that nature - they came into 

the country taking the risk. They invested almost Rs. 4.5 

billion when the war was on. But, what happened? In the 

first Budget that was introduced by the President in 2009 

- for the year 2010 - there was a reduction in duty for 

small cars. 

Then, what happened was, within two months, the 

balance of payment was so grave that they basically 

reduced the duty and later increased it dramatically. 

Thereafter what happened was, companies that invested 

here said that this was like a banana republic. The 

President who is also the Minister of Finance comes to 

Parliament and states in the  Budget Speech, “This is the 

way forward”. Then, the very person who said, “This is 

the way forward”,  in two months' time says, “I am sorry, 

that direction is wrong”.  So, if the person who is at the 

helm is saying so, there is obviously a problem.  So, these 

are the matters that need to be corrected.  These are the 

matters that need to be reflected and remedial action must 

be taken on these.   

Now, I do not want to deal any further on that area; I 

would like to talk about the shipping industry. I guess 

shipping is a very important industry that we can touch 

upon. The industry that is there before us is staring at an 

opportunity that we are losing. We are losing for the 

reason that we are becoming uncompetitive. Proliferation 

of ports or increasing the number of ports in Sri Lanka 

does not necessarily develop the shipping industry. We 

had a golden opportunity when my political Guru, the 

late Hon. Lalith Athulath Mudali became the Minister of 

Trade and Shipping in 1979.  During his period he did a 

revolutionary change in the shipping industry in Sri 

Lanka.  What did he do?  He looked at the geographically 

well-located position of Sri Lanka to ensure that we try to 

maximize the benefits that we can accrue out of the 

shipping industry.  That was the reason why he basically 

looked at the first thing that was there: commercializing 

the Sri Lankan opportunity.  The flag of opportunity or 

the flag of convenience - as they call it -  is the first thing 

that should be done. The Regulations that you have 

moved today on the Merchant Shipping Act does ensure 

that you have got to pursue  this type of area. Countries 

like Panama and Liberia have maximized the 

opportunities in this area.  So, on that particular basis, I 

would like you to ensure that you make use of the 

opportunity that is staring at us. Open the doors to ensure 

more such investors come in because Sri Lanka is 

accepted in the world as a shipping hub. Also, an 
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opportunity does exist because of the peaceful 

environment in the country.  If the Ministers in charge of 

shipping were in the House today, I guess it would have 

been more contributory. But, today the Ministers do not 

know what  is going on.  There is a remote control that is 

operated from one or two places and the  Ministers have 

only become rubber stamps in operation. It is necessary to 

have a strategically-thinking team.  People like you, 

instead of sitting here, should be in a Ministry, Hon. Sir. 

These are the problems that are there. You have square 

pegs in round holes and you play around with the national 

economy and today we have seen the resultant problem.  

Of course, there is a mess-up in one area.  It is the 

national economy that you are playing around with. 

Therefore, it is incumbent on me to mention that these are 

the ways to take the economy forward.  The flag of 

convenience or the flag of opportunity - as was mentioned 

- should be maximized.  Those are the areas from which 

little Sri Lanka can earn millions of dollars without even 

putting a single cent in.  You do not need to go after aid; 

you do not need to go in an investment drive with a 

begging ball.  All you have got to do is to ensure that you 

make use of the flag of convenience or the flag of 

opportunity to get more shipping vessels to come in.  

Likewise, we must also develop a merchant vessels 

development team because when more merchant vessels 

come into the country, it obviously necessitates more staff 

to come on to those vessels.   

When that happens, there will be an obvious 

utilization of those ships and regional trading will take 

place. The shipping industry will expand from that and 

with that expansion, you will have inbound and outbound 

shipping. The Government has done a right thing by 

having  entrepot trading. These are all contributory. We, 

being an island nation, it is necessary for the shipping 

industry to play a pivotal role. But, it does not play the 

role that is expected. You have a Chairman in the Ports 

Authority who is more interested in filling the sea rather 

than running the port. He runs the ports on the basis that 

even if vessels do not come, having a port is good 

enough. These are the type of hideous transactions that 

are taking place. So, all I want to state today is about the 

merchant vessel development opportunity that is there 

before us which is not being exploited. We must ensure 

that we utilize this and maximize the opportunity.  

The next one is the coastal shipping. We have many 

ports starting from Colombo to Galle, from Galle to 

Hambantota, from Hambantota to Oluvil, from Oluvil to 

Trincomalee, from Trincomalee to Kankesanthurai - 

 
මූරහනහරූඪ භන්ත්රීුරභහ 
(கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Hon. Member, please wind up now. 

ගු යවි කුණහනහඹක භව හ 
(ரண்புறகு ற கபைரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

I will just take another two or three minutes. So, there 

is a necessity to promote more coastal shipping because it 

is cheaper and more versatile we can utilize the unutilized 

capital intensive operation that has been put in place 

today. You have investment-driven ports that are staring 

and doing nothing. The Hambantota Port is the biggest 

port idling in the world. Though you have the 

Trincomalee Port which is a natural harbour, you do not 

need to spend a single cent on it and it remains unutilized. 

Then, you have added on the Oluvil Port also. All I want 

to basically say is that coastal shipping is a good 

opportunity. 

Today, the Hon. Champika Ranawaka who is a 

Minister in the Government and Udaya Gammanpila 

have mentioned that instead of the five-hub concept, 

country is turning to be a casino hub. The Government 

quite rightly looked at knowledge-driven, ports-driven, 

aviation, and computer-driven opportunities but those 

were only words that were spoken. They are not 

exploiting the real situation and now they are taking the 

easy way, as I said, with casino operation and that is the 

end of it.  

I know time is a problem. So, I just only want to 

mention one thing. Look at the sense of absurdity of the 

Chairman of the Ports Authority. He thinks that we are 

gullible and that we are idiots and that people‟s tax 

paying money can be used in the way he wants by filling 

500 acres for the Colombo South Port Development 

Project. There is no logic behind filling 500 acres and 

trying to build an additional city there. You have the 

same land available in my electorate, in the Colombo 

North. There is a Himalayan type garbage dump in 

Colombo North, staring before the port, which can easily 

be used for fertilizer and that 30 or 40 acres of land can 

be put into commercial use. These people do not get such 

ideas because they cannot make money out of it. As a 

result, they would prefer filling the seabed -  I do not 

know with what - and building a city there instead of 

taking the garbage dump away and putting it into good 

use. The Chairman, Sri Lanka Ports Authority says, 

“Congestion at Hambantota Port: Vessels anchored in 

outer harbour await bunkering”. Does he think that we 

are a pack of idiots and that what he says is accepted as 

gospel truth? The Port has been opened for almost 13 

months and the commercial vehicles that are coming in is 

the only thing acceptable. There are no gantry cranes; 

there is no permanent staff but he is making a call that the 

Hambantota Port must have its second phase of 

development. You have already spent Rs. 68 billion while 

having an amortization cost of Rs. 6 billion, and not 

having a revenue of more than US Dollars 100,000. But, 

he is trying to go for the second phase instead of 

maximizing the existing port. Is he singing hosannas for 

his dinner? These are matters that need to be mentioned 
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because the Government Members do not have the 

courage to mention these because if they do so, they will 

probably be politically harassed. As a result, they turn 

towards us to get this communicated. That does not 

matter because we have got to play a national role. We 

will certainly do it. We must reveal the bluff of these 

people. The element of corruption  in the Colombo Port 

and in the Hambantota Port is making us uncompetitive. 

You have Hong Kong on one side, Malaysia on the other; 

you have Singapore on one side and Fujairah on the other 

side. Then, you have Oman on one side - 

 

මූරහනහරූඪ භන්ත්රීුරභහ 
(கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Hon. Ravi Karunanyake, you have already exceeded 

your time. So, please wind up now.  

 

ගු යවි කුණහනහඹක භව හ 
(ரண்புறகு ற கபைரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

Please give me one more minute.  

Sir, you have Sri Lanka that is not able to provide 

something which is competitively advantageous. On that 

particular basis, we will lose the competitiveness in the 

shipping industry. - [Interruption.] So, Hon. Presiding 

Member, when there are Members here who do not 

understand what is going on, who get up like a jack-in-the

-box and shouts, you must ensure in this House that they 

are named. That is why he is not allowed to sit on that 

Chair anymore. So, Sir, all I want to say is that these are 

mentioned in good faith for the development of the 

country to ensure that corruption is eliminated, and 

competitiveness and value-addition is brought into the 

system.  
 

මූරහනහරූඪ භන්ත්රීුරභහ 
(கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Thank you very much.  

 
[අ.බහ. 5.50  

 
ගු තිරචග සුභතිඳහර භව හ 
(ரண்புறகு றனங்க சுறதரன) 

(The Hon. Thilanga Sumathipala) 
නශභෝ බු්ධධහඹ! 

ලිරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමභනි, ශභභ අසථහ රඵහ දීභ 
ම්ඵන්ධ ඔඵතුමභහට ශඵොශවොභ සතුමතියි. අද විශල ශඹන්භ ඵදු 
පිිබඵ ගිවිරැම්  ව ම්මුති පිිබඵ තභයි විහද යන්ශන්. 
ශඵරහරුස ජනයජ ආේඩු ව රංහ යජඹත්, සීශල්ස ජනයජ 
ආේඩු ව අශ්  රංහ යජඹ අතය ව රක්ම්ඵ්ව  භවහ 
ආදිඳහදී ශම් ආේඩු භඟත්, ඳරස" න යජඹ භඟත් රංහ 
ආේඩු ඇති ය ත්තහ ව ගිවිරැම් පිිබඵ විහදඹක් ඇති කිරීභ 
ළන ශඵොශවොභ න්ශතෝ ශනහ. ආශඹෝජයින් ශවෝ ශනත් 
ිත්තිඹන් රංහට ඇවිත් ඒ අඹ ශනොශඹකුත් ශ හන් රඵහ 
ශදන  විට ඒ අඹට රංහශේ ඵදුරට ඹටත් ශනහ හශ භ තභන් 
ඹම්කිිං ආදහඹභක් රඵහ  ත්ශතොත් ඒ ආදහඹභට අුව තභන් ජීත් 
න යශටත්  නළතත් ඵදු අඹ කිරීභට රක් ශනහ.  

1995 ශරෝ කුරහනඹට ලින් ලිරහනහරඪ රු 

භන්ත්රීතුමභනි, අඳට ශවො පුහුණුරුකුශ   අලයතහ තිබුණහ. 

අඳ ශඩ්ේ ට්ශභෝ්ව භවත්භඹහ  ශශනන්න වදන විට කිේහ,  

ඔහුශ  ඳඩිශඹන් ිංඹඹට 40ක් විතය ඵදු ශන්න ඕනෆ ඵ. ඔහු 

රංහශේ අඳ ශන ඳඩිශඹුවත් ඵදු ශන්න ඕනෆ, ඕසශේලිඹහ 

යශටුවත් ඔහුශන් ඵදු අඹ ය න්නහ. ඒ අසථහශේ විභහ 

ඵළලුහ, යටල් ශද අතය ශොශවොභද ශම් ්රලසනඹ වින්ශන් 

කිඹහ. භට භතයි යටල් ශද අතය ්ධවිඳහ්වලසවී ගිවිරැභක් 

භඟින් ඵදුලින් නිදවස ශන හතහයණඹක් ඇති ශරහ තිබුශේ  

නළති ඵ. ඒ ඇති ය න්න ිං්ධධ වුණහ. භභ ශම් අත් දළකීශභන් 

කිඹන්ශන්. එළනි ිත්තිඹන්, අශ්  යශට් ආශඹෝජඹන් 

ඳභණක් ශනො, හ්වමි ෂ්ල්පීන්, ක්රීඩඹන්, පුහුණුරුන්, 

එශවභ නළත්නම් තහක්ණ අලයතහන් තිශඵන ඇත්තන් අශ්  

දියුණුට ං්වධනඹට වබහගි ය න්න ඹන විට ඒ අඹ යටට 

එන්න ඉසය ල්ඳනහ ය ඵරනහ තභන්ශ  ආදහඹභ 

ම්ඵන්ධ. අඳට ඒ අඹට ඍජු මුදරක් ශන්න පුළුන්භ 

තිබුණහ වුණත් ඒ අඹ රංහශන් න්නහ මුදර අුව තභන්ශ  

යටට ගිඹහභ විලහර ඵදු මුදරක් ශන්න ිං්ධධ ශනහ. ඒ නිහ 

ශම් යටල් වතය වහ අඳ අතය ආදහඹම් විඹදම් අතය ශරොකු 

ුවශදුවක් තිශඵන යටල් ශනොශයි. වළඵළයි, අපි හිතන්න 

නයයි ශම් යටට එන අඹ ඳභණයි ශම්ශන් ්රතිරහබ රඵන්ශන් 

කිඹහ. රහංකී තහක්ණශඹන් පිරිපුන් ඉංජිශන්රුන් ශන්න 

පුළුන්, එශවභ නළත්නම් විශල  දළුවභක් ඇති ඇත්තන් ශන්න 

පුළුන්. ඒ අඹ ගිඹහභ ඒ යටලින් රළශඵන ආදහඹභ ඵදුලින් 

නිදවස ශනහ. ඒ නිහ ශභභ යටල් වතයට ශවො අසථහක් 

හශ භ ශභඹ ශවො ක්රභශේදඹක්. ශභොද, අශ්  යශට් ිංිනන 

ිත්තිඹන් ඒ යටරට ගිහින් ළඩ යනහ හ ශ භ ශන 

යටලින්, ඒ කිඹන්ශන් රංහ භඟ ගිවිරැභක් නළති යටර අඹ 

රංහට ආශොත් ඒ අඹට අභහරුයි, ශම් යශට් ආදහඹම් ඳදනම් ය 

ශන ඒ රළශඵන ආදහඹශභන් ෆහීභට ඳත් ශන්න.  

විශල ශඹන්භ දියුණු යටර තහක්ණඹ ළන අශඵෝධඹක් 

ඇති වි්ධතුමන් විලහර ්රභහණඹක් විශල  ඳශපුරු්ධද භත ඒ යටර 

ආදහඹම් රඵනහ. ඒ අඹ  රංහට ශන්හ ත්ශතොත් ඒ අඹ 

ශභවහට ආහට ඳරැ ඒ අඹට ශන්න පුළුන් මුදශරන් ඒ අඹ 

ෆහීභට ඳත් යන්න අභහරුයි. ං්වධනශ දී දියුණුශේදී ශම් 

යට ඵරහශඳොශයොත්තුම න ඒ විශල ඥ දළුවභ ව ඳශපුරු්ධද අඳට 

අලය ශනහ. ඒ දළුවභ තුමිබන් තභයි අශ්  යශට් ඊශඟ අවුරුදු 10 

ං්වධනඹ වහ අඳට ඒ ්වතයඹට ශඹොමු ය න්න ිං්ධධ 

න්ශන්.  දළුවභ තිශඵන අඹ න්න ගිඹහභ ඒ අඹට භවය විට ඵදු 

්රලසනඹ නිහ රංහට ඇවිත් ළඩක් නළවළ කිඹන වළඟීභක් ඇති 

ශනහ. ශම්ශක් ඳළතිඩ කිහිඳඹක් තිශඵනහ. ශභළනි 

ගිවිරැම්රට එරළඹීභ තුමිබන්  ශරෝශ  අශනක් යටරට ශවො 

ඳණිවුඩඹක් ඹනහ; අඳ මි්ය ලී  එශවභ නළත්නම් ආශඹෝජඹන්ට 

මි්ය ලී ඳරැ බිභක් ඇති යටක් වළිනඹට ්රිං්ධධ නහ.  ඒ ඳණිවුඩත් 

භඟභ එළනි ඳරියඹට ූ දහනම් වුණු, ඒ  ිත්තිඹන්ට ශවො 

ඳරැ බිභක් - investor-friendly - ඇති යටක් කිඹන ඳණිවුඩඹත් 

ඹනහ.  

අඳ යජඹ ශම් ඇති ය න්නහ රද ගිවිරැම් තුමන ව ම්මුතිඹ 

ළන  ක හතක් ඇති ය ළීමභට අසථහ රළබීභ ළන අපි 

ශඵොශවොභ න්ශතෝ න්න ඕනෆ. ඒ හශ භ භභ කිඹන්න ඕනෆ, 

අද ද පුයහභ අපි ශම්  ගිවිරැම් ව ම්මුතිඹ ළන ථහ යනහ 

හශ භ අශ්  විඳක්ශඹන් ශම් භහතිහට ඳරිඵහහිය තිහ 

ශනි ඹන්න උත්හවඹක් ත් ඵ. භහ හිතනහ, ශරෝශ  කිිංභ 

යටක් සහධීන, තභන්ශ  යටට සබහ ධ්වභශඹන් රළබිරහ 

තිශඵන ම්ඳත් ඳභණක් ඳදනම් යශන දියුණු යන්න ඵළවළ 

කිඹරහ. ඒ යශට් තිශඵන සහබහවි ම්ඳත් ඳභණක් ඳදනම් 

යශන ආ්වක ඹක් දියුණු යන්න ඵළවළ. ං්වධනඹ හශ භ 

ඒ යටට අනික් යටල් එක් හශ් ක්ෂිත හුභහරු ය න්නහ 
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ඳහ්වලිශම්න්තුම 

ඕනෆ ශ්ධල් -්රදහන- තිශඵනහ. ඒහ ඉන්ධන ශන්න පුළුන්; 

 ශනොශඹක් අතයලය බහේඩ ශන්න පුළුන්; ශ හන් ශන්න 

පුළුන්.  

අද ිංං් පරු ළන ථහ ශරුණහ. ිංං් පරුශේ තිශඵනහ, 

යටල් 42ක් භඟ ඇති ය ත් ශ  ශශ ගිවිරැම්. ඒ හශ භ 

රහපීඹ ලශඹන්, එ යටට  ඩහ ගිවිරැම් 14ක් තිශඵනහ. 

ශභොක්ද ශම්ශන් පිිබබිඹු ශන්ශන්? ශභයින් පිිබබිඹු ශන්ශන් 

ශම් වළභ ක්ශ ්ඹක් තුමශභ තභන්ශ  යටට වළකිඹහන් නළති, 

අලයතහ තිශඵන බහේඩ ව ශ හන් වහ ඒ ලක්තිඹ ඇති 

යටල් භඟ තභන්ශ  ම්මුතිඹක් ඇති ය ළීමභයි. ඒ ශශශ 

ම්මුතිඹ තුමිබන් දළුවභ, තභන්ශ  තහක්ණ අශඵෝධඹ ශම් 

යටල් අතය ශඵදහ වදහ න්නහ. ඒ තුමිබන් ඊශඟ තරඹට අඳට 

ං්වධනඹ න්න පුළුන්.  

අපි ශින උදහවයණඹක් ලශඹන් ශඳොඩි iPad එක් නිමු. 

ඇශභරිහශේ ඇඳල් ආඹතනශ  තභයි iPad  වදන්ශන්.   ශොටස 

117ක් තිශඵනහ, mini pad එ. ඇශභරිහශේ වදන්ශන් එයින් 

ශොටස 17යි.  යටල් 17ක්, 19ක් අතය ිංඹලු ශ්ධල් ශඵදිරහ 

ගිහිල්රහ තභයි ඒ අංඹන් එතුම ශරහ එන්ශන්. නමුත් ඒ 

රහබශඹන් ්රතිලතඹක් ඒ යටට ඹනහ. ශම්ට ලිලිභ හිංඹ 

ඇති ශරහ තිශඵන්ශන් ශොශවොභද? ඒ ශශශ ගිවිරැම් ඳදනම් 

යශනයි. ශම් ශ ශශ ගිවිරැභත් භඟ ිත්" ඹභඹ ලශඹන් 

අශනයෝනය අශඵෝධතහක් ශම් අඹ අතය ශඵදහ වළශයනහ. භහ 

හිතනහ, ආදහඹම් භත ව ඵදු ම්ඵන්ධශඹන් ්ධවිත් ඵදුයණඹ 

ළශළක්වීභ ව ඵදු ඳළවළය වළරීභ ළශළක්වීභ වහ  ඇති ය 

ත්තහඹ කිඹන ශම් ගිවිරැම්  අතිලඹ හශරෝචිතයි කිඹරහ. අපි 

විලසහ යනහ, ශම් ඳණිවුඩඹ තුමිබන් යට තුමශ ිත්" ඹභඹ 

තත්ත්ඹ  ඉවශට ශන ඒභට වළකි ශේවි කිඹහ. ජහතයන්තය 

ලශඹන් අඳට තිබුශේ නළත්ශත් ඳශපුරු්ධදයි. අඳට දළුවභ 

තිශඵනහ ශන්න පුළුන්; අඳට උත්භ තිශඵනහ ශන්න 

පුළුන්. අපිට රඵහ න්න පුළුන් - 

 

මූරහනහරූඪ භන්ත්රීුරභහ 
(கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු භන්ත්රීතුමභහ, ත විනහඩිඹ හරඹක් තිශඵනහ. 

 

ගු තිරචග සුභතිඳහර භව හ 
(ரண்புறகு றனங்க சுறதரன) 

(The Hon. Thilanga Sumathipala) 

දළුවභ අපිට තිශඵනහ ශන්න පුළුන්. නමුත් අපිට නළති ශ්ධ 

තභයි අත් දළකීම් ව ඳශපුරු්ධද. අත් දළකීම් ව ඳශපුරු්ධද තුමිබන් 

ශම් යට දියුණු යන්න නම් අපිට තහහලි ඳදනමින් ශවෝ ශින 

හලීන, භධයභ හලීන ඳදනමින්  ඒ ළන අශඵෝධඹක් ඇති, 

දළුවභ ඇති වි්ධතුමන් ජහතයන්තය ලශඹන් ම්ඵන්ධ ය ත 

යුතුමභ ශනහ. ඒට හශ් ක්ෂිත අශ්  ඳරියඹ වළශදන්න ඕනෆ. 

ඒ තුමිබන් තභයි අශ්  උතුමන්, බු්ධධිභතුමන්, වි්ධතුමන්ට පුළුන් 

න්ශන් ඒ අත්දළකීභ එතුම ය ත්ත ක්ශ ්ඹකින් ඊශඟ තරඹට 

ඹන්න. එඹ ශ හන් ශන්න පුළුන්; බහේඩ ශන්න පුළුන්; 

්වභහන්තලහරහක් ශන්න පුළුන්; ශ්ධය ඹ ලශඹන් ව 

ිත්" ඹභඹ ලශඹන් ශනොශඹකුත් අංලර අශ්  ඉංජිශන්රු 

භවත්රුන් ව ශනොශඹකුත් අඹ ක්රිඹහත්භ ශනහ ශන්න 

පුළුන්. තභන් ිත්" ඹභඹ ලශඹන් ඉවශට ගිශ  නළත්නම් 

තභන්ශ  නිසඳහදන  බහේඩත් ජහතයන්තය ලශඹන් ඉවශ 

තරඹට ශනි ඹන්න ඵළවළ. ඉතහ හශරෝචිත ශම් ගිවිරැම් ව 

ම්මුතිඹ පිිබඵ ථහ යන්න අසථහ රළබීභ ළන භහ නළත 

යක් සතුමතින්ත ශනහ. ශම්ශන් දී්වක හලීන ආශඹෝජයින් 

ශම් යටට රහශන  එනහ. ඒ තුමිබන් ඒ අඹට ලක්තිඹ ව 

විලසහඹ ඇති ශනහ හශ භ අශ්  ්රතිඳත්තිර තිශඵන දී්වක 

හලීන දළක්භ - consistency in principles and policies -   

පිිබබිඹු නහඹ කිඹමින් භට ශම් අසථහ දීභ ළන නළත යක් 

සතුමතින්ත ශමින් භභ නිවඬ ශනහ. 

 

මූරහනහරූඪ භන්ත්රීුරභහ 
(கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ශවොයි. ශඵොශවොභ සතුමතියි. ීවශඟට රු අජිත් පී. ශඳශ්වයහ 

භන්ත්රීතුමභහ. 

 
[අ.බහ. 5.59  

 

ගු අජිත් පී. තඳතර්යහ භව හ 
(ரண்புறகு அஜறத் பீ. ததரர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

ශඵොශවොභ සතුමතියි, ලිරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමභනි. අද විශල  

දක්. ඳහ්වලිශම්න්තුමශේ ිංදු න තහ ඵව, ඳහ්වලිශම්න්තුමශේ 

ජනතහ නිශඹෝජිතඹන්ශ  වඬ, ඳහ්වලිශම්න්තුමශේ ක්රිඹහදහභඹ 

විිත ජනතහට දළන ළීමභට වළකි අන්දභට ඳහ්වලිශම්න්තුම 

විහද ඳහ්වලිශම්න්තුමශන් පිටත ජීවී විහලනඹ කිරීභ 

ම්ඵන්ධශඹන් භභ තුමුව ශනහ. ශම් අශ්  ඳහ්වලිශම්න්තුම 

ඉතිවහඹ තුමශ ශ ළදත් ටයුත්තක්.  

ශභහි ඊශඟ පිඹය තභයි, ශරෝශ  යටල් ිංඹඹට ළඩි 

ණන දළනටභත් ක්රිඹහත්භ න ඳරිදි ශභභ උත්තරීතය 

යසථහදහඹශ  ටයුතුම යශට් ජනතහට තභන්ශ  නිශ  ිංට 

රැ ඳවරැ නළයඹීභට වළකි න ආහයඹට ජීවී ්රද්වලනඹ 

කිරීභ. ශභඹ අතයලය ශදඹක්; අනිහ්වඹ ශදඹක්; ජනතහශ  

ඳළත්ශතන් ශ යුතුම ශදඹක්. ඳහ්වලිශම්න්තුම තුමශ ිංදු න 

ක්රිඹහදහභඹන් ජනතහ දළන ත යුතුමයි. ඹවඳත් ශ්ධ අඹ කිරීභටත්,  

අඹවඳත් ශ්ධ පිිබඵ ඔවුන්ට භතඹක් ඇති ය ළීමභටත් 

අසථහක් රඵහ දිඹ යුතුමයි. අශනක් අතට ජනතහ ශම් ිංඹලු ශ්ධ 

අධහනශඹන් ඵරන් ඉන්නහ; රක් ණනක් ජනතහශ  

අධහනඹ ශඹොමු නහ කිඹන තත්ත්ඹ උඩ ශම් ඳහ්වලිශම්න්තුම 

තුමශ භන්ත්රීරුන්ශ  වබහගිත්ඹ ඉතහභ ඉවශ තළනට ඹන 

ඵට ළඹක් නළවළ.  

අද ශම් ඳහ්වලිශම්න්තුම ශේ ණපයණඹත් ශනොභළති වීභ ළන 

අධහනඹ ශඹොමු යන විට ශම් යශට් ජනතහ ආේඩු ඳක්ඹ ව 

විඳක්ඹ ඹන ශදශක්භ තභන්ශ  නිශඹෝජිතඹන් පිිබඵ දක්හ 

තිශඵන විලසහඹ ඵරත් ම්ඳහට හයණඹක්. නමුත් ශම් 

ඳහ්වලිශම්න්තුමශේ නිඹභ ද්වලන ජනතහට දළ ළීමභට වළකි නම්, 

තභන්ශ  භවජන නිශඹෝජිතඹහ ශම් ශභොශවොශත් ඳහ්වලිශම්න්තුමශේ 

ිංිනඹ යුතුම වුත් ඳහ්වලිශම්න්තුමශේ ශනොිංිනන ඵ ජනතහට ඍජු 

දළන ළීමභට වළකිඹහ රළශඵනහ නම්, අදහශ විඹ බහය 

අභහතයයඹහ ඳහ්වලිශම්න්තුමශේ ිංිනඹ යුතුම අසථහ, ඔහුශන් 

්රලසන අන අසථහ ඔහු ඳහ්වලිශම්න්තුමශේ ශනොිංිනන ඵ 

ජනතහට දළන ළීමභට අසථහ රළශඵනහ නම්, ඒ භවජන 

නිශඹෝජිතශඹෝ අනිහ්වඹශඹන්භ ඳහ්වලිශම්න්තුමට ඳළමිීමභට  

ඵරහ න්නහ; ඳහ්වලිශම්න්තුමශේ ටයුතුමරට ීවට ඩහ  

කීශභන් යුතුම වබහගි නහ. ඒ නිහ අද තිශඵන තත්ත්ඹ 

ශශ  ජනතහට ශඳන්න්නද කිඹන එ ශුවට, ශරෝශ  

අශනක් ඳහ්වලිශම්න්තුමර ජීවී විහලනඹන් වයවහ භහජඹ තුමශ 

ඇති ශරහ තිශඵන ඹවඳත් තත්ත්ඹන් අධහනඹට ශඹොමු ශ 

යුතුමයි. භහ විලසහ යනහ ්වතභහන ථහනහඹතුමභහට ඒ අලය 

දළක්භ තිශඵනහ කිඹරහ. එතුමභහශ  ධුය හරඹ තුමශභ ශම් 

අතයලය ව පිඹය ත වළකියි කිඹන ඒ විලසහඹ එතුමභහට 

තිශඵනහ.  
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ඊශඟට, ශම් විහදශ දී නවීන් දිහනහඹ ඇභතිතුමභහ දක්පු 
හයණහ කීඳඹක් ළන පිිබතුමරු දීභට භහ අදවස යනහ. භහ ශම් 
විහදශ දී ථහ කිරීභට අශ් ක්හ ශනොශත් එතුමභහ ථහ යන 
ශභොශවොශත් භහ ඳළවළදිලි කිරීභක් යන්නට උත්හව දළර 
අසථහශේදී එතුමභහ කිඹහ ිංිනඹහ, භට ශරහ රඵහ දීභට ශනොවළකි 
ඵත්, භහ වට අසථහ රඵහ ශන ථහ යන ශරත්. ඒ නිහයි 
භහ ථහ යන්නට ිංතුමශේ. එතුමභහ ශම් යශට් ළිංශනෝ 
්වභහන්තඹ ළන ශඵොශවොභ අුවම්ඳහශන් ථහ ශහ. ඒ 
හශ භ ළිංශනෝ යහඳහරිඹන් විිංන් රඵහ ශදන කුකිඹහ අසථහ 
ව ඒ ළිංශනෝ යහඳහරිඹන් විිංන් යන ආශඹෝජනශ  
ිනනහභ ළන ථහ ශහ. එතුමභහ කිේහ, එතුමභහ ශඵොශවෝ ශඳොත් 
ඳත් කිඹහ තිශඵන ඵත්, බුදු දවභ ළන දන්නහ ඵත්. භහ ඒ 
රුණ ළන අභිශඹෝ යන්ශන් නළවළ. එතුමභහ දළන උත් 
භන්ත්රීයශඹක්. ඒ නිහ එතුමභහ බු්ධධ ධ්වභශ  ලිර ධ්වභඹන් දන්නහ 
ඵ භ ශ  විලසහඹයි.  

ලිරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමභනි, බු්ධධ ධ්වභශ  වන් නහ, 
"ම්භහ ම්භන්ත" -ඹවඳත් ්වභහන්ත- ළන. බු්ධධ ධ්වභඹ 
අුවභත යන්ශන් නළවළ ඕනෆභ කුකිඹහක්. බු්ධධ ධ්වභඹ අුවභත 
යන්ශන් නළවළ ූ දු. බු්ධධ ධ්වභඹ අුවභත යන්ශන් නළවළ 
රැයහ ඹවඳත් ්වභහන්තඹක් ලශඹන්. බු්ධධ ධ්වභඹ අුවභත 
යන්ශන් නළවළ ණිහ ිත්තිඹ ඹවඳත් ්වභහන්තඹක් 
ලශඹන්. බු්ධධ ධ්වභඹ අුවභත යන්ශන් නළවළ ඳහතහරඹ  
ිත්තිඹක් ලශඹන්. අද ළිංශනෝ තිශඵන ඵ ඇත්ත. අද ිං් පු 
තිශඵන ඵ ඇත්ත. අද ීමති විශයෝධි භත්ඳළන් නිසඳහදන තිශඵන 
ඵ ඇත්ත. අද ඳහතහරඹ තිශඵන ඵ ඇත්ත. ඒ රැළු ඳරිභහණ 
තිශඵන ශ්ධත් නළති ශ යුතුමයි. ණිහ ිත්තිඹ නළති කිරීභට 
ශනොවළකි න්නට පුළුන්. නමුත් ණිහ ිත්තිඹ ්වධනඹ වීභට 
තිශඵන අහලඹ අපි නළති ශ යුතුමයි. එඹ ඳහරනඹ කිරීභට 
ටයුතුම ශ යුතුමයි. ඳහතහරඹ ම්ප්වණශඹන් තුමයන් කිරිභට 
ශනොවළකි න්න පුළුන්. නමුත් ඳහතහරඹ ඉත් කිරීභ වහ 
අලය පිඹය අපි ත යුතුමයි. ූ දුශේ සබහඹ කුභක් වුත් - ඒ 
race by race ශන්න පුළුන්, ඒ ජළක්ශඳොට් ශන්න පුළුන්, 
ඒ ළිංශනෝ ශන්න පුළුන්, ඒ ශනත් ූ දුක් ශන්නට 
පුළුන්- අඳ බු්ධධ ධ්වභශ  ම්භහ ම්භන්ත -ඹවඳත් ්වභහන්ත; 
ඹවඳත් කුකිඹහන්- පිිබඵ ව ඒ ිනනහ බු්ධධ ශ්ධලනහ විලසහ 
යනහ නම්, අපි යහජය ඳහරනශ  ලිර ධ්වභ ඳහවිච්චි යනහ 
නම්, අඳ ශ යුතුම න්ශන් දළනට තිශඵන තත්ත්ඹන් ශනස 
කිරීභට ටයුතුම කිරීභයි; ඒහ අඩු කිරීභට ටයුතුම කිරීභයි.  

එදහ එක්ත් ජහති ඳක් ආේඩු හරශ  ශජෝිංම් නභළති 
පු්ධරඹහ යට ඇතුමශශ  ළිංශනෝ ්වභහන්තඹ භවහ ඳරිභහණ ශර 
ය ශන ඹන විට එක්ත් ජහති ඳක්ශඹන් ශජෝකිම් 
එශශේහ. ඔහු භහංචු දභරහ airport එට අයශන ගිහින් යට 
ඳළශටේහ. ළිංශනෝ ්වභහන්තඹ නතය ශහ. ඒ හශ භ 
ජළක්ශඳොට් ක්රීඩහ නිහ මුළු යට පුයහභ භවහ යනඹක් ිං්ධධ න 
ශරහශේ ඒ ජළක්ශඳොට් ක්රීඩහ නතය කිරීභට ටයුතුම ශහ. නමුත් 
ඒ අතයතුමය ආේඩු කිහිඳඹක් ඹටශත්භ රැළු ඳරිභහණ ලශඹන් 
රංහශේ ළිංශනෝ ්වභහන්තඹ ඳත්හ ශන ඹනහ. ඒහ 
ඳත්හ ශන ඹන්ශන්ත් ීමති විශයෝධියි. ශම් එටත් 
ළිංශනෝ යහඳහයඹ වහ ව ඵරඳ් නිකුත් යන්ශන් නළවළ; 
නිකුත් යන්න ීමතිඹකුත් නළවළ. ශම්  යශට් ණිහ ිත්තිඹ 
තිශඵන ඵ ඇත්තයි. නමුත් ණිහ ිත්තිඹ ීමතිත ශරහ 
නළවළ. ඵදු අඹ කිරීශම් ක්රභශේදඹන් තිශඵනහ. එභ නිහ ළිංශනෝ 
්වභහන්තඹ වයවහ ශම් යශට් ංචහය ්වභහන්තඹ දියුණු න්ශන් 
නළවළ. ඒශන් භහජඹට ිංදු න භහජ ළඹ ඵය -  social cost 
එ - ඊට ඩහ ශඵොශවොභ ළඩියි.  

ලිරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමභනි, භත්ඳළන් විකිීමභ නතය 
ශශොත් යජඹට ආදහඹභ රළශඵන්ශන් ශොශවන්ද, ිංකුට් 
ශශශහභ අඩු වුශණොත් යජඹට ආදහඹභ රළශඵන්ශන් ශොශවන්ද 
කිඹරහ භත්ඳළන් යහඳහරිඹුවත්, ිංකුට් යහඳහරිඹුවත් ඔඹ 

ත්වඹභයි නඟන්ශන්. වළඵළයි ඒ ශයෝගීන්ට ්රතිහය යන්නට 
ශම් යජඹභ තභයි විඹදම් යන්ශන්. එයින් ඒ ඳවුල් ඒඹට ිංදු 
න වහනිඹට යජඹට ශවෝ ශන කිිංකුට උත්තය ශදන්න ඵළවළ. 
ඒ හශ  තභයි ශම් ළිංශනෝ ්රලසනඹත්. 

ලිරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමභනි, ඳළ්ව ශන්න පුළුන්, 
විශේයත්න ශන්න පුළුන්, ශඳශ්වයහ ශන්න පුළුන්, ශජෝන් 
කීල්ස ශන්න පුළුන් ශම් වුරු ශත්, ශම් පුංචි යශට් ශම් 
ශොශම නයශ  හභහනය මිනිරැන්ට විනහඩි ශදතුමනකින්, 
විනහඩි ඳවකින්, විනහඩි දවඹකින්, ඳළඹ බහඹකින්, ඳළඹකින් රඟහ 
ශන්න පුළුන් ශම් නයඹ භළ්ධශ්ධ ළිංශනෝ ්වභහන්තඹ ඇති 
කිරීභ ළකුදියි. අද තිශඵන භට්ටභට ශනොශයි, අද තිශඵන ශම් රැළු 
ඳරිභහණ ළිංශනෝ - micro casino - ශනොශයි,   ශම් ශරෝශ  
තිශඵන විලහරතභ ළිංශනෝ - mega casino  - කිහිඳඹක් තභයි 
ශම් වදන්න ඹන්ශන්, ලිරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමභනි. ශම්හශ  
තිශඵන ධහරිතහ, ශම්හශ  ්රභහණඹ, යන ආශඹෝජනඹ 
ළරකුහභ රහස ශේහසර තිශඵන භවහ ඳරිභහණ ළිංශනෝරට 
භහනයි. භළහවුර නහවි ඹහ්හර තභයි ඒහ සථහඳනඹ 
යරහ තිශඵන්ශන්. ිංං් පරුශේ න්ශතෝ අයිරන්ඩ්ර 
තිශඵනහ. භරඹහිංඹහශේ ශජන්ිනං වයිරන්ඩ්සර තිශඵනහ. 
ඒහශ  තිශඵන ආශඹෝජනඹටත් ඩහ විලහර ආශඹෝජනඹක් 
යරහ ශම් ළිංශනෝ යහඳහයඹ ඇති කිරීභ තුමශ ළිංශනෝ 
යහඳහයඹ භඟ ඵළ ශන ණිහ ිත්තිඹත් සථහඳනඹ නහ; 
ළිංශනෝ යහඳහයඹ භඟ ඵළ ශන භත් ද්රය, භත්ඳළන් ව 
අනිකුත් විවිධහහය භත් ද්රය ශභයට තුමශ ංයණඹ වීභ තත් 
ළඩි නහ; ඒ වහ භඟ ඵළ ශන ඳහතහරඹ ්වධනඹ නහ.  

ඒ විතයක් ශනොශයි. කිිංභ ූ දුක් ූ දු ශභනහයණඹ 
යන්නහට ඳහඩු න ශර තිශඵන්ශන් නළවළ. ඔඹ වළභ ළිංශනෝ 
ඹන්්ඹක්භ එඹ ශභශවඹන ළිංශනෝ යහඳහරිඹහශ  
රහබඹටයි අහනශ  ණන් වළශදන්ශන්. ූ දු ශිබන්නහ ඳයහදයි. 
ූ දු ශශරහ දිනපු ශශනක් නළවළ. තහහලි ජඹග්රවණ 
තිශඵනහ. නමුත් අහන ගිණුභ ඵළය න්ශන් යහඳහරිඹහටයි. 
ශම් යශට් අනිකුත් ඹවඳත් ්වභහන්තලින්,ම්භහ ම්භන්තලින් 
ශඳොශවොත් න මිනිරැන්ට ඩහ තුමන් ගුණඹකින්, වතය 
ගුණඹකින් ශනොශයි, ිංඹ ගුණඹකින් ඒ යහඳහරිඹන් 
ශඳොශවොත් නහ. අද න ශොටත් ශම් අඹ micro casinoලින් 
ඒ අලය ලිලි ධනඹ උඳඹහ ශන තිශඵනහ. වළඵළයි ශම් mega 
casino  ආහට ඳසශ  ශම් යශට් ආේඩු වදන්ශන්, ශම් යශට් 
අභළති " යණඹ යන්ශන්, ශම් යශට් ජනහධිඳති " යණඹ 
යන්ශන්, ශම් යශට් ඳහ්වලිශම්න්තුමශේ ංයුතිඹ " යණඹ යන්ශන් 
ශම් විශේයත්නරහ, ශඳශ්වයහරහ, ඳළ්වරහ. ශම් තභයි අද තිශඵන 
තත්ත්ඹ.  

ලිරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමභනි, භශ  හිතත්, ශඵොශවොභ දළන 
උත්, ශර සඨ හමිීම දිහනහඹ භළතිතුමභහශ  පු් යත්නඹ න 
නවීන් දිහනහඹ භළතිතුමභහශ  ථහ භහ අවශන ිංිනඹහ. 
ළිංශනෝලින් ශම් යට ං්වධනඹ කිරීභට දහඹත්ඹක් 
රළශඵනහඹ, කුකිඹහ උත්ඳහදනඹ යන්න පුළුන්ඹ, ඒ වයවහ 
යටට දියුණුක් රළශඵනහඹ, ශො ශවොභත් ශම් යශට් ළිංශනෝ 
තිශඵන ඵළවින් ශම් යශට් ළිංශනෝ ඇති වුණහට, ඒ භවහ 
ඳරිභහණ යහඳහයඹක් වුණහට භක් නළතඹ කිඹන එතුමභහශ  ඒ 
ත්වඹ අ්වථ වියහිත, ඳරැහමි, බු්ධධ ධ්වභශ  ලිර ධ්වභඹට 
ඳටවළනි ත්වඹක්.  ශම් හරඹ නළත ිංතහ ඵළලිඹ යුතුම හරඹක්. 
ළිංශනෝ වහ තිශඵන යජශ  ්රතිඳත්තිශ  උනන්දු, භසත 
භහජඹභ ගිර ශන තිශඵන අහනහන්ත තත්ත්ඹ ශඳන්ුවම් 
යනහ. එභ නිහ ශම් ළිංශනෝ ්රලසනඹ හුදු ළිංශනෝ ්රලසනඹක් 
ඳභණක් ශනොශයි. එතළනින් එවහ ගිඹ "ශම් යට ශම් යශට් 
හභහනය අහිං මිනිහට අයිති නළත.  

ශම් යට ශම් යශට් හභහනය අහිං ඡන්ද දහඹඹහට අයිති 

නළත. ශම් යශට් " යණ න්නහ පු්ධරඹන් අද ඳහරනඹ යන්ශන් 

අයුතුම ශර උඳඹහ ත් ධනඹ විිංන්ඹ. එශ  ශනොභළති නම් අයුතුම 

299 300 



ඳහ්වලිශම්න්තුම 

ශර ධනඹ උඳඹහ ළීමභට අශ් ක්හ යන මිනිරැන්ශ  ිංතුමවිලි 

විිංන්ඹ" කිඹන හයණඹ නළත නළත නහථ යන ශදඹක් 

තභයි අද ශම් ිං්ධධ ශමින් ඳතින්ශන්. ශඵොශවොභ සතුමතියි. 
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ගු රලිත් දිහනහඹක භව හ (තෞඛය නිතඹෝජය 

අභහ යුරභහ) 
(ரண்புறகு னபௌத் றசரரக்க - சுகரர தறற அகச்சர்) 

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

ලිරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමභනි, අජිත් පී. ශඳශ්වයහ භන්ත්රීතුමභහ 

ථහ ශශ  අද දින විහද යන හයණහරට අදහශ  ශනොශයි; 

ළිංශනෝ ළනයි. එතුමභහ ශඟ එල්ලිල්රට තිශඵන එභ පුංචි 

අකුරු ින තභයි "ළිංශනෝ" කිඹන එ. තභන්ශ  භළතියණ 

ඳයහජඹත්, ශන ශදඹක්ත් ශනොශයි. 

ඇත්තටභ භභ අද ශඵොශවොභ තුමුව ශනහ. විශල ශඹන්භ 

1967 රංහශේ ඳළළති යජඹ ජඳහනඹත් භඟ ඇති ය ත් ශභභ 

්ධවිත් ඵදු ගිවිරැම් ක්රභඹ අද යටල් 38ක් ම්ඵන්ධ ය ශන 

ක්රිඹහත්භ යනහ. රංහ යජඹ විශ්ධල යජඹඹන් භඟ ගිවිරැම් 

ඇති ය ශන එහි ය්රහද, නළත්නම් එහි ්රතිරහබ ශම් යශට් 

ආශඹෝජඹන්ට, ඒ හශ භ ශම් යශට් ආශඹෝජනඹට එන 

අශනකුත් ආශඹෝජඹන්ට රඵහ දීරහ ඔවුන්ශ  යටට ශදයක් ඵදු 

ශන්ශන් නළතුම ඔවුන්ට තභන්ශ  ්රතිරහබඹ ශඟහ ය න්නට 

ශභයින් අසථහ රඵහ දීරහ තිශඵනහ. ශම් ළන විවිධ අඹ විවිධ 

භතිභතහන්තය ශශනන්න පුළුන්. 

ලිරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමභනි, විශල ශඹන්භ Organization 

for Economic Cooperation and Developmentහි නි්වශ්ධලඹට 

අුව දළනට ශභභ ්ධවිත් ඵදු ගිවිරැම් 2,500ක් ඳභණ ශරෝශ  

යටල් අතය ක්රිඹහත්භ යනහ. ඒ නිහ ශම් අලුත් ශදඹක් 

ශනොශයි. නමුත් ශම් යශට් නළඟී එන ආ්වක ඹත් භඟ අපි 

ජහතයන්තයඹට ඹන්න ඕනෆ. ශ තුමශ ඉන්න ශම්ශඵෝ හශ  අඳට 

ශම් ය ට තුමශ විතයක් ඉන්න ඵළවළ. අපි එතළනට ඹන්න ඕනෆ. එශවභ 

ගිහිල්රහ ඒ ්රතිරහබඹන්, ඔවුන්ශ  අත් දළකීම් න්න ඕනෆ. අශ්  

යහඳහරිඹන්ට, ඒ හශ භ පිට යට යහඳහරිඹන්ට ඒ ඳවරැම් 

ශදන්න ඕනෆ. එක්ත් ජහති ඳක්ශ  අඹ ශොශ ඳහට 

ේණහඩිඹකින් ඵරන නිහ එඹ ළයදි ශෝණඹකින් දකින්න 

පුළුන්. භවය විට හභය 400ක් හිත වදන ශවෝටරඹක්, ඒ 

හශ භ අපි යන තත් ටයුතුම ළිංශනෝ යහඳහයඹ ශුවශන් 

යනහඹ කිඹන එ " න්දු යන්න තභයි ඔවුන් විලහර 

යහඳහයඹක් ශන ඹන්ශන්. යජඹ අද ළිංශනෝරට අය දීරහ 

නළවළ. 

ලිරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමභනි, ඔඵතුමභහ දන්නහ ම් ්රශ්ධල 

ත්ශතොත් ඒ ම් ්රශ්ධලරත් තිශඵනහ ශ්වස ශොශ කිඹන 

එ. කිිංභ ආේඩුක් ඒ නත්න්න ටයුතුම ශහද? ශම් 

ඉංග්රීිං කිඹන්න ඵළරි භුවසඹහ ශ්වස ශොශශ  කිඹනහ. ඒත් 

ළිංශනෝ හශ  ූ දුක් තභයි. ශම් යශට් කිිංභ යජඹක් ඒහ 

නත්න්ශන් නළවළ. ිංංවර අවුරුදු හරඹට, ඒ හශ භ භශ 

ශඹක් වුණහභ බරු ශඳොශක්, ළට ශඳොශක් දහනහ. ඒහ ශම් යශට් 

භුවය චින්තනඹ තුමශ තිශඵන ශ්ධල්. ීමති දහරහ ඒහ එ ඳහයට 

නත්න්න ඵළවළ. 

ලිරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමභනි, ඒ හශ භ ශොල්ලුපිිනඹ 
්රශ්ධලඹ ත්ශතොත්, අයලිව භන්දියඹ ඳළත්තට ඹන ශොට 
ිංනභහලහරහක් තිශඵනහ. ඒ ඉසයවත් තළනක් තිශඵනහ. අපි 

විලසවිදයහරශ  ඉන්න හරශ  ඒ ඳළත්ශත් ඹන ශොටත් අපි ඒ 
දළක්හ. වළඵළයි, ඒ හරශ ත් ආේඩු තිබුණහ. යනිල් වික්රභිංංව 
භවත්භඹරහශ  ආේඩු තිබුණහ. නමුත් ඒහ ශනස ශශ  නළවළ. 
ඒහයින් ඵදු ත්තහ. භහින්ද යහජඳක් ජනහධිඳතිතුමභහශ  
ආේඩුක් ඇවිල්රහ ඵදු ත්තත්, එතුමභහ කිේශේ ඒහ රැදුරැ 
තළනට අයින් යන්න කිඹරහයි. ඳහල් තිශඵන තළන්ලින්, 
යශට් ළදත් තළන්ලින් අයින් යරහ ශනභ තළනට අයශන 
ගිහිල්රහ ශම් ටයුත්ත යන්න කිඹරහ තභයි තළන් ශදක් 
ශවොඹරහ දීරහ තිශඵන්ශන්. ශම්ට ළයදි භතඹක්, ළයදි 
නි්වචනඹක් දක්න්න ඹනහ ශම් යජඹ ළිංශනෝ ූ දු ශ න්න 
ඹනහ කිඹරහ. ශශනන්න ශදඹක් නළවළ. අපි ශනළල්රහ නළවළ. 
ඒ ශොල්ශරෝ තභයි ශන්ුවශේ. විඳක්ශ  රු භන්ත්රීයශඹක් 
කිේහ ළිංශනෝ යන අඹ ශන්රහ ආඳහු ඹළේහ කිඹරහ. ඒ 
වරිඹට තභන්ශ  ශ  ඇතුමශට නයි ඳළිනශඹක් දභහ ශන ඌ 
ශභශඹකුට ශදන්ශනකුට දසට ශහට ඳසශ  ආඳහු එිබඹට දහනහ 
හශ  ළඩක් ශන්. එතශොට වුරුත් අත්පුඩි වන්ශන් නළවළ 
ශන්; ශවොයි තහත්ශත් කිඹන්ශන් නළවළ ශන්. එතුමභහශ  අදව 
අුව ශය්ධද අසශ  දභහ ත්ත නඹහ අයින් යන එ තභයි 
ශජෝිංම් ශන්රහ ශශ . අපි එශවභ යරහ නළවළ. අතිරු 
ජනහධිඳතිතුමභහ කිේශේ ඒ යහඳහයඹ ශන තළනට කුශන ඹන්න 
කිඹරහයි. එතශොට ආශඹෝජඹන් ඇශභරිහුව ශඩොර්ව මිලිඹන 
400ක් හශ  මුදරක් ආශඹෝජනඹ යනහ. ශභොද යටක් දියුණු 
ශන ශොට ඒ ආශඹෝජනඹ අලයයි. ඔහුශ  ළිංශනෝ ූ දුත්, 
ණිහ භඩම්ත් ශභවහට ශ න්න ීමති වදන්ශන් නළවළ. ශම් අඹ 
කිඹන්ශන් ණිහ භඩම් ඇති යන්නට වදනහ කිඹරහයි. එශවභ 
ශදඹක් නළවළ. 

දළන් රැපිරි ශවෝටල් විලහර ්රභහණඹක් තිශඵනහ. ඒ රැපිරි 
ශවෝටල්ර ංචහයශඹෝ තභයි ඉන්ශන්. ශම් අඹ ශම් ශ්ධල් 
පිිබඵ ළයදි විධිඹට අ්වථ ථනඹක් දක්රහ ජනතහට ළයදි 
භතඹක් ශදන්න උත්හව යනහ ලිරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමභනි. 
ඒ නිහ අපි ජනතහට කිඹන්ශන් ශම් ළයදි භතරට කුශටන්න 
එඳහ කිඹහයි. භහින්ද යහජඳක් ජනහධිඳතිතුමභහ කිඹන්ශන් ශම් යට 
දිනපු නහඹඹහයි;  ශම් යට ්සතහදශඹන් ශබ්යහ ත් 
නහඹඹහයි. 

ශම් යට ඳහහ ශදන්න, ශම් යටට දය ශ්ධල් ශ න්න එතුමභහට 
අලයතහක් නළවළ. ජනතහට ඇහුම්න් දීරහ ශම්ට 
ංශලෝධනඹන් ශ න්නත් අසථහ දුන්නහ. අශ්  න්ධහනඹ තුමශ 
ඉන්න භවය ඳක්රත් විවිධ භතඹන් තිබුණහ. නමුත් ඒ 
භතඹන්ට ඇහුම්න් දීරහ ළශශඳන ආහයඹට ඹම් කිිං 
ංශලෝධනඹන්  යරහ තභයි ශම් ඉදිරිඳත් යන්ශන්. එශවභ 
නළති ශම් වංහ ශන, හටත් ශවොශයන් යන ශදඹක් 
ශනොශයි. ශේ.ආ්ව. ජඹ්වධන භවත්භඹහ එදහ  යජීේ හන්ධි 
අභළතිතුමභහ ශන්රහ වදිිං ීමතිඹ දභහ ශන තභයි  ගිවිරැම් 
අත්න් ශශ . ශම් එශවභ ශදඹක් ශනොශයි. ්රජහතන්්හදඹ 
ඹටශත් ත්වඹට, විහදඹට ඉඩ දීරහ තභයි අපි ටයුතුම යන්ශන්. 
වළඵළයි, ශම් ළන ළයදි විධිඹට අ්වථථනඹ දක්න්නට ශවො 
නළවළ. අඩු ණශන් උතුමශයන් එ භන්ත්රීයඹකුත් ඳත් ය 
න්න ඵළරි වුණ එක්ත් ජහති ඳක්ඹ අද ශභශව   ළිංශනෝ 
ළන ථහ යනහ;  ්රජහතන්්හදඹ ළන ථහ යනහ. කුරුඳු 
ශඳොල්ශරන් තභයි ්රජහතන්්හදඹ ළන ථහ යන්ශන්. ඒ 
අඳට ශඳන්න්න එනහ. ඳරැ ගිඹ දසර ඔඵතුමභන්රහ 
රඳහහිනිශඹන් ඒහ දකින්න ඇති. ශම් අඹශ  ්රජහතන්්හදඹ 
ශොශවොභද? හටද වන්ශන්? ශ්රී රංහහයඹහට ශනොශයි 
වන්ශන්. අඳට අන්තිභට ළහුශේ 2002 අපි දිනපු ශරහශේයි. ඒ 
හශ භ  1977 දී ළහුහ. අශ්  ඳහක්ෂිඹන් එශශේහ. භභ හිතන 
විධිඹට රංභ රිඹදුරු භවත්රු එශවභ ඹහඳනඹට භහරු ශහ. 
භළයි ශඳශඳහලි ඹන  ශොට ඒහ භළදට ඳළනරහ අශ්  මිනිසරැ භයහ 
දළම්භහ. අශරවි භවුරහනහ ආේඩුහයතුමභහශ  එ කුඩුක් 
නළවළ. එතුමභහටත් ළහුහ. එශවභයි ිත්" ඹ මිති යහඳහයඹ 
යන්න ඉඩ දුන්ශන්.  
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ලිරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමභනි, අද ශම් අඹ ්රජහතන්්හදඹ 

ළන ථහ යනහ. භංර භයවීයරහ කුරුඳු ශඳොලුලින් 

තභන්ශ භ ඳහක්ෂිඹන්ට වරහ, ශොශඳහට උන්ටභ වරහ, 

අඳට ශනොශයි තභන්ශ  ඳක්ශ  උන්ටභ තරරහ, මුළු 

රංහශේභ ජනතහට ඇශවන්න කිඹනහ, ශභන්න 

්රජහතන්්හදඹ කිඹරහ. ඒ එිබදළක්වුහ. යඑන්පී එශක් 

්රජහතන්්හදඹ එිබදළක්වුහ.  වළඵළයි, ශම් මිනිසරැ භව ශරොකුට 

ථහ යන්ශන් ශරොකු ශ්ධල් ළනයි. ශඳොලීිංඹ වනහ, ළඩ 

්වජන යන්න ශදන්ශන් නළවළයි කිඹනහ. ඒහ ජනතහ ශත්රුම් 

අය ශන තිශඵනහ.  

ලිරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමභනි,  එදහ විඳක්ශ  හිටපු රු 

දඹහිංරි ජඹශ ය භන්ත්රීතුමභහ ඉල්රහ අස වුණහ.  එක්ත් ජහති 

ඳක්ශ  ඡන්ද ින යනිල් වික්රභිංංව භවත්තඹහශ  කුල් ශද 

ශඟ දභරහ  තභයි එතුමභහ ආශේ. ආශේ හ ශඟටද? ආශේ අතිරු 

භහින්ද යහජඳක් ජනහධිඳතිතුමභහශ  ආේඩුටයි. එතුමභහශ  

නහඹත්ඹ ඹටතටයි.  ඡන්ද 3,33,000ක් න්න ශව තුම වුණ 

ඳශමුළනි හයණඹ එතුමභහ ශම් යශට් ජනතහහදී නහඹඹකුශ  

ළඩ පිිබශශ අුවභත කිරීභයි; ඒ යජඹ අුවභත කිරීභයි. ඒ හශ භ  

එතුමභහශ  වළකිඹහන් ව දක්තහන් එතුම යරහ තභයි ශම් 

යශට් ඉතිවහශ  කිිංභ ශශනක් රඵහ ත්ශත් නළති ඡන්ද 

්රභහණඹක් ඹම ඳශහත් බහ භළතියණශඹන් එතුමභහ රඵහ 

ත්ශත්.  අවුරුදු ණනහක් යට ඳහරනඹ ශ ආේඩුක් වළිනඹට 

අපි එදහ ඹම ඳශහත් බහ ජඹග්රවණඹ ශහ. දළන් ඒහ ළන ථහ 

යන්ශන් නළවළ. ඒ භළතියණශ දී ිංඹඹට 67ක් ජනතහ ඡන්දඹ 

දීරහ තිශඵනහ. භළතියණ එඳහ නම් ඒශොල්ශරෝ ඡන්ද ශදන්න 

එන්ශන් නළවළ. අපිත් හිතුමහ ිංඹඹට 52ක් 53ක් ඡන්දඹ ශදයි 

කිඹරහ. නළවළ, ිංඹඹට වළට ණනක් ඇවිල්රහ තිශඵනහ.  

ලිරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමභනි, ඒ හශ භ ශම් අඹ උතුමය ළන 

ථහ යනහ. Thirteen plus, Thirteen minus ළන ථහ 

යනහ. ඒ ශනොශයි ථහ යන්න තිශඵන්ශන්. අතිරු 

භහින්ද යහජඳක් ජනහධිඳතිතුමභහශ  ආේඩු අවුරුදු ණනහට 

ඳසශ  උතුමශ්ව ඡන්දඹ ඳළළත්වුහ. ඊට ඳසශ  ශභොක්ද කිේශේ? 

ඒශොල්ශරෝ ශනභ දිවුරුම් ශදයි කිේහ. නමුත් ශභොක්ද වුශේ? 

භව ඇභතිතුමභහ ඇවිල්රහ අතිරු භහින්ද යහජඳක් ජනහධිඳතිතුමභහ 

ශඟ දිවුරුම් දුන්නහ. ශන්න ඕනෆ ඒයි. ඒ ශරහ තිශඵනහ. 

වළඵළයි, අපි ඔවුන්ට වන්න ශවො නළවළ. ඔවුන්ට ඵණින්න ශවො 

නළවළ. ඔවුන්ට ළඩ ය ශන ඹන්න අලය මුදල් ශදන්න ඕනෆ. ඒ 

අතයතුමය ඹම් ඹම් ්රලසන ඇති ශයි. ශ්ධලඳහරන ඵර අයරඹ 

කිඹන්ශන් ඒයි. දළන් අශ්  ඳක් ශදක් තිශඵනහ හශ , 

උතුමශයත් ඇති ශයි. නමුත් ඒ පුපුයහ ඹන්න ඉඩ ශදන්ශන් නළති 

ඒ භළතියණඹ ඳත්රහ, ්රබහයන්ශ  අවිඹට ඹට වී තිබුණ ඒ 

ජීවිත ින ශොඩ නඟහ ත්ශත් අතිරු භහින්ද යහජඳක් 

ජනහධිඳතිතුමභහශ  නහඹක්ඹ ඹටශත්යි. ඒ නිහ  වි ශන්සයන් 

හිටපු ශර සඨහධියණ විනිරැරුතුමභහ දළන් උතුම ශ්ව භව ඇභතිතුමභහ 

ශරහ ඉන්නහ. අපි ඉදිරිශ  දී ඉතිරි ින ඵරමු. ශම්හ පිිබඵ 

එ යටභ ශනත් ශෝණඹකින් ඵරන්න ශවො නළවළ. අඳ 

රැඵහදී ඳළත්ශතන් ඵරන්න ඕනෆ. එශවත් ඉන්ශන් මිනිසරැ. ඒ 

නිහ අපි ක්රභහුවකර ඒ තළනට ඹන්න ඕනෆ.  

ලිරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමභනි, ඒ හශ භ රු ජිත් ශ්ර භදහ 

භන්ත්රීතුමභහ ථහ යමින් කිේහ ශජෝන් ශරොක්ශ  භහජ ම්මුති 

නයහඹ අුව යශට් ඳහරඹහ ජනතහ භඟ ගිවිරැම්ත විඹ යුතුමඹ 

කිඹරහ. ඔේ, අශ්  නහඹතුමභහ එතුමභහශ  තහත්තහ හශ  ශනොශයි. 

එතුමභහශ  තහත්තහ යට ඳහහ දුන්නහ. එතුමභහශ  තහත්තහට -ශ්ර භදහ 

ජනහධිඳතිතුමභහට- තභන්භ ශඳෝණඹ ශ භුවයඹකු අතින්භ භව 

ඳහශ්ව මිඹ ඹන්න ිං්ධධ වුණහ. එතුමභහශ  ආේඩු හරශ  තරුණ 

තරුණිශඹෝ 60,000ක් මිඹ ගිඹහ. විවිධ ශව තූන් භත භළරුහ. විලහර 

භීණඹක් තිබුශේ. විලසවිදයහර ෂ්යශඹක් ඉන්නහ නම් ඒ 

අම්භහට තහත්තහට වට උණ ළශනනහ. අපි ම්ර ඉන් 

නයඹට එන ශොට ළරමිට ංගු, ඳවශ ඩුන්නහ හශ  

්රශ්ධලර ඳහයල් හශන් භශ මිීම තිශඵනහ අපි දළක්හ. වළඵළයි, 

අද එශවභ තත්ත්ඹක් නළවළ. උතුමශ්ව භශ මිීම තිබුණ යුඹත් 

නළති යරහ අද යශට් නිදව ඇති යරහ තිශඵනහ. එශවභ නම් 

ශජෝන් ශරොක්ශ  නයහඹ අුව භහජ ම්මුතිහදඹ අුව ජනතහ 

භඟ ගිවිරැම් තශරහ තිශඵන්ශන් අශ්  නහඹතුමභහ මික් ජිත් 

ශ්ර භදහ භන්ත්රීතුමභහශ  තහත්තහ න හිටපු ජනහධිඳති ආ්ව. 

ශ්ර භදහ භවත්තඹහ ශනොශයි කිඹන එ අපි කිඹන්න ඕනෆ. එදහ 

එතුමභහශ  තහත්තහ කිේහ, "ජනවිරහභීන්ශ  ඵළංකු ශඳොතට 

රුපිඹල් 25,000ක් දභනහ" කිඹරහ.  ශෝ, දළලි රුපිඹල් 25,000? 

අදත් නළවළ. ශභොද, එතුමභහ "භහින්ද චින්තනඹ" ශඳොත 

ශනළල්රහ ශභතළන වළභ දහභ ෆ වනහ. දළන් ශභතළන නළවළ, 

උත්තය ශදන්න. ඒ ළන භට නහුවයි. ශ්ර භදහ ජනහධිඳතිතුමභහ 

කිේහ, "රුපිඹල් 25,000ක් ඵළංකු ශඳොශත් දභනහ" කිඹරහ. ඒ 

රුපිඹල් 25,000 ජනවිරහභීන් එක්ශනකුටත් න්න රළබුශේ 

නළවළ. ඒ ශඵොරු ශඳොතක්.  

ඒශන් ඉරක්ම් ශල්රභක් විතයයි  ශශ . ඒ හශ  ශඵොරු 

යපු අඹ  අද ජන ම්මුතිහදඹ - ජනතහ භඟ ගිවිරැම් ළහීභ- 

ළන ථහ යනහ.  

අශ්  ශොශම දකුණ යහඹ  අද යශට් ශරොකුභ යහඹ වළිනඹට 

ං්වධනඹ ය තිශඵනහ. ශම්හයින් මුදල් එන්ශන් නළවළ කිඹරහ 

යවි රුණහනහඹ භන්ත්රීතුමභන්රහ කිඹනහ. ඇශභරින් ශඩොර්ව 

මිලිඹන 410ක් ශඹොදරහ කිශරෝීවට්ව වඹවභහය දිඹඩනඹක් 

ීවට්ව විිංඑක් ළඹුයට වදරහ ශභොක්ද අපි ශශ ?  ශම් 

වදන්න ලින්, භහින්ද යහජඳක් ජනහධිඳතිතුමභහශ  ශම්  

නි්වභහණඹ එන්න ලින්, ඵවහලුම් - containers -  වඹ දහවක්, වත් 

දහවක් ශශනන නළේරට  විතයයි ශොශම යහඹට එන්න 

පුළුන්භ තිබුශේ. නමුත් ශරෝශ  වදන ශරොකුභ නළට 

වුණත්, containers දවඅට දහව, විිංදහව ශශනන නළට වුණත් 

අද ශොශම යහඹට එන්නට පුළුන්. ශම් ළකුදදක්ද? චීනශ  

ඵළංකුකින් ණඹ අයශන වුණත් ඒ වදපු එ ළකු්ධදක්ද? මුළු 

යශට් ආදහඹභ ළඩි ශරහ, විඹදභ අඩු ශරහ, රහබ රඵහශන 

ඒශන් ඒ යහඹ  වදන ශතක් ඵරහ ඉන්නද?  එශවභ ශනොය අද 

ඒ යහඹ වදරහ තිශඵනහ.  

 ලිරහනහයඪ රු භන්ත්රීතුමභනි, භභ ශම් හයණඹ ලිුවත් 

කිඹරහ තිශඵනහ. ශොශමට ඇතුමළු ශනශොට ශඳුවණ, ඵහශට 

වදහ තිබුණු  ගුන් ඳහරභ අපි වුරුත් දළ තිශඵනහ. අද ඒ 

ඳහරභ නළවළ ශන්. විනහඩි විසශන් ුවනහඹට ඹන්නට පුළුන් 

අධිශේගී  භහ්වඹක් ඒ වයවහ ශවට අනි්ධදහ විිත ශනහ. ශම් 

නිහ ජහඇර ඳළත්ශත් ඉඩම් ශොච්චය ණන් ඹයි ද? ඒ ්රශ්ධලශ  

ජනතහට ශොච්චය ඳවරැම් ඇති ශනහ ද? අඳට  විනහඩි 

10කින් ජහඇරට ඹන්න පුළුන්භක් තිබුශේ නළවළ ශන්. ඒ නිහ 

අපි ඒ අධිශේගී භහ්වඹ වළදුහ. ශදළම්ඵ්ව භහඹ ශනශොට 

දකුණු අධිශේගී භහ්වශ  ත කිශරෝ ීවට්ව 33ක් භහතය දක්හ 

වළදුහභ, අඳට ුවය ිංට තයභට ගිහින්  පජහ තිඹරහ එදහභ 

ව ට ආඳරැ එන්න පුළුන්. ශම් ඳවරැම් ඇති ශශ  වුද? ශම් 

ඳවරැම් නිහ අද ශොශම ඉන්න භවය යහඳහරි භවත්රු 

හල්ර ට ගිහින් දහරට ෆභ ින හරහ එනහ. අපි ශම් අලුත් 

ශ්ධල් ජනතහට රඵහ දුන්නහභ, ජනතහ ඒ ශද ඵළලුහ. ජනතහ 

ශඳොය හ ශම්හ ඵරනහ. ඒ නිහ තභයි ඳරැ ගිඹ භළතියණ 

ශදශක්දීභ හ්වථ ්රතිපර අඳට රළබුශේ. නතහඹටයි අපි 

ඹන සශන්.  

අපි ශම් යටට එන ආශඹෝජඹන් දිරිභත් යන්න ඕනෆ. අපි 

ආශඹෝජඹන් ශශනන්න  ඕනෆ. එශවභ නළති ඔහු ූ දුහයඹහ,  

ඔහු ළිංශනෝහයඹහ කිඹරහ විශේචනඹ යන්න ශවො නළවළ. 
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ඳහ්වලිශම්න්තුම 

ශේම්ස ඳළ්වශ   ්රචහයඹ වහ ඳත්ය ශන තිශඵන්ශන් වුද?  

ඔසශේලිඹහශේ ඉන්න ශවොභ ක්රිට් තරුක් තභයි ඒ වහ ඳත් 

යශන තිශඵන්ශන්. අපි ශම්හ විශේචනඹ යන්න ශවො නළවළ. 

ශම්හශ  අඩු ඳහඩුම් තිශඵනහ නම්, යටට ඵරඳහන ළයදි ශ්ධල් 

තිශඵනහ නම් අපි ීමති-රීති දහරහ  ඒහ ඉත්  යරහ ශවො  ශ්ධ 

න්න ඕනෆ.   

එක්ත් ජහති ඳක්ඹ තභන්ශ  භළතියණ ඳයහජඹ  

වන්න, ්රිං්ධධිශ  මුළු යටභ දළක්  කුරුඳු ශඳොලු ිං්ධධිඹ ව 

න්න, ළිංශනෝක් අල්රහ ශන ආේඩු තුමශ ්රලසන තිශඵනහ, 

ආේඩු ශනිඹන්න ඵළවළ, ආේඩු ූ දුහයශඹෝත් එක් ගිවිරැම් 

වනහඹ කිඹනහ. ත්රිවිධ යත්නඹ ශුවශන් ිංඹලු ශදනහභ 

එිබඹට ඵහින්න කිඹනහ. ශම් ශ්ධල් කිඹ්ධදී භික්ෂූන් වන්ශ රහ 

ල්ඳනහ යනහ, ''ශදයිශඹෝත් හක්කි, ශම් ඹක්කු ශම්හ ළන 

ථහ යනහ, ඒක් අුවන්ට ශනොශයි, තභන්ශ භ එහට 

වන්ශන්ත් කුරුඳු ශඳොලුලින්'' කිඹරහ. නභත්රිඹ නළවළ තභන්ශ  

මිනිවහටත්. ශම් අඹ ශම් යශට් ඳහරනඹක් ඇති ශශොත් අශනක්  

මිනිවහට ශොශවොභ තිශ වි ද? එභ නිහ ශම් ශ්ධල්ලින් අපි 

ඳළවළදිලි අශඵෝධඹක් න්න ඕනෆ. 

ලිරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමභනි, හම්ප්ව විදුලිඵරහහයඹ ළන 

රු යවි රුණහනහඹ භන්ත්රීතුමභහ ථහ ශහ.  එදහ එතුමභන්රහශ  

ආේඩුශේ හිටපු අභළති යනිල් වික්රභිංංව භළතිතුමභහ තභයි,  ඒ 

ශනොශයොච්ශචෝශල් විදුලිඵරහහයශ   ගිවිරැභ අරංගු  යරහ 

දළම්ශම්. ඒ නළත ඇති ශශ  අශ්  භහින්ද යහජඳක් 

ජනහධිඳතිතුමභහ. අද ඒ ළ ශඩනහ බි ශනහ කිඹරහ 

තමුන්නහන්ශ රහ කිඹනහ. ශම් යශට් ිංඹඹට 70ක්භ  විදුලිඹ 

ම්ඳහදනඹ යන්ශන් ඉන්ධන ව ල් අඟුරුලින්. නමුත් ශම් 

ළන කිේශේ ශභොක් ද? ශම් ළශඩනහ කිේහ. ඕනෆ ශදඹක් 

ළශඩනහ, වළශදනහ තභයි. ඒහ ිංදු ශනහ. නමුත් අපි 

ජනතහට  අලය ඒ ශ ඹ රඵහ දීරහ  තිශඵනහ.  

හම්ප්ව ඵරහහයඹට අදහශ ගිවිරැභත් අපි අත්න් ය 

තිශඵනහ. ඒශන් කිිංභ ්රලසනඹක් ශන්ශන් නළවළ.  අදහශ  

ඉන්දිඹන් භහභට ව  රංහට ිංඹඹට ඳණශව ,  ඳණශව  

ශොටස තිශඵන්ශන්.  

 
මූරහනහරූඪ භන්ත්රීුරභහ 
(கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 
ශවොයි. රු නිශඹෝජය ඇභතිතුමභහ, ශේරහ අහනයි. ථහ 

නිභ යන්න. 
 

ගු රලිත් දිහනහඹක භව හ 
(ரண்புறகு னபௌத் றசரரக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 
අල්ළිංඹහ ළන අපි ථහ යන්නට  ඕනෆ. ඒ අල්ළිංඹහට 

අපි රු යන්න  ඕනෆ. එළනි අල්ළිංඹකු එක්  ඇති ය 

ශන තිශඵන ගිවිරැභ ළනත් ශභතුමභන්රහ ළයදි  භතඹට ඹනහ.   

ශම් යට අද ං්වධනඹ ශනහ. රු ජිත් ශ්ර භදහ 

භන්ත්රීතුමභහ  කිඹන ආහයඹට, එතුමභහශ  පිඹහ,  හිටපු ජනහධිඳති 

ආ්ව. ශ්ර භදහ භළතිතුමභහ හශ  භහින්ද යහජඳක් ජනහධිඳතිතුමභහත් 

යශට් ඳහරඹහ වළිනඹට ජනතහ භඟ ගිවිරැම් ත වී තිශඵනහ. 

ජනතහ භඟ ගිවිරැම් ත වී තිශඵන නිහ අද ශම් යට 

ආලසච්වඹත් භනක් ඹනහ. ඒ නිහ තභයි අශ්  

ජනහධිඳතිතුමභහශ  ආේඩු ඹටශත් ශවොභ ්රතිපර රළබී 

තිශඵන්ශන්. ඒ රු භන්ත්රීතුමභහශ  පිුවඳසශ  හිටපු, එක්ත් 

ජහති ඳක් ශ  ඡන්ද ින එඳහ කිඹරහ ශම්  ඳළත්තට ආපු දඹහිංරි 

ජඹශ ය  භළතිතුමභහ තුමන්රක් තිසතුමන් දහවක් භනහඳ  ඡන්ද 

ත්ශත් අඳශ  ශම්  ලක්තිඹ නිහඹ කිඹන එ ්රහල යමින් භහ 

නිවඬ ශනහ. 

 
මූරහනහරූඪ භන්ත්රීුරභහ 
(கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 
ශවොයි. ශඵොශවොභ සතුමතියි.  

ඊශඟට රු අල්වහේ ඒ.එච්.එම්. අස්ව  භන්ත්රීතුමභහ. 

 
[6.24 p.m.] 

 
ගු අල්වහජ් ඒ.එච්.එපත. අසර් භව හ 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

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

Bismillahir Rahmanir Raheem. 

Sir, might I be permitted to preface my speech by 

congratulating, on behalf of the whole House, the Hon. 

Speaker who has chartered a new course of action and 

today the Parliament is entering a new era in 

technological advancement by displaying the proceedings 

of this House in the digital screen outside, setting the 

stage to go further to telecast the whole proceedings live 

on television in the future.  

Sir, I should also say this. The Hon. (Prof.) G.L. 

Peiris deserves all plaudits for very cleverly chartering a 

splendid course to lead and guide his able and versatile 

band of men and women at the Foreign Ministry to make 

Sri Lanka hold its head high as a proud nation and for 

creating the environment to make Sri Lanka the "Wonder 

of Asia" as envisaged by "Mahinda Chintana", which is 

in my hand.  

Sir, before proceeding further and speaking about the 

four agreements that the Hon. Minister presented in this 

House, I have to make clear certain misconceptions, and 

aspersions which were cast across the Floor of this 

House. I think there are certain Members in this House 

who have made it a habit to make wild allegations against 

highly- respected officials and bureaucrats of this 

Government who are helping the Government in order to 

sustain and develop our economy. They have no other job 

in this House other than to, over and over again, mention 

the name of the  Dr. Priyath B. Wickrama, Chairman of 

the Sri Lanka Ports Authority, then the name of Mr. Ajith 

Nivard Cabraal, the Governor of the Central Bank and the 

name of the Secretary to the Ministry of Finance, Dr. P.B. 

Jayasundera. I think this particular Opposition Member 

resembles a worm who wants to live happily in a pit of 

mud and that is what is happening. Now, Sir, there are 

certain people who wear a pair of trousers, a coat and a 

tie and come here. I mean, we know of certain people 

who have been taken before courts for violating exchange 

control regulations and even their guarantors. බහයරු  
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වළිනඹට හිටපු  අඹත් අද එතළනින් ඉත් ශරහ තිශඵනහ. Their 

passports have also been taken. Sir, there is a pithy saying 

in Sinhala that, ඉසහ තභන්ශ  ඔළුශේ අූ චි තිඹහශන, "භභ 
රැදනහ" ඹළයි කිඹනහ ලු. අන්න එළනි ද්වලනඹක් තභයි එතුමභහ 
වළභ දහභ ශභතළන භහ ඳහන්ශන්. ඒ නිහ ශවො ථහක්, රැවද 
චනඹක් එතුමභහශ  ටට එන්ශන්භ නළවළ. ිංඹලු ශදඹක්භ එඳහ 

කිඹරහ තභයි එතුමභහ කිඹන්ශන්. Port එ එඳහ, airport එ එඳහ, 

ඳහයල් වදන්න එඳහ, hospitals එඳහ, harbour එඳහ, භත්තර ගුන් 
ශතොුවශඳොශ එඳහ, ුවනහඹ-ශොශම අධිශේගී භහ්වඹ එඳහ 
කිඹරහ තභයි එතුමභහ කිඹන්ශන්. "භශ  ශෝට් එත් එඳහ, භශ  
ලිභත් එඳහ, භශ  ටයි එත් එඳහ"  කිඹරහ කිේහ නම්, අන්න 
එතශොට එතුමභහ කිඹන ශදඹ අඳට පිිබන්න පුළුන් 
ලිරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමභනි.   

What an utter untruth he and other Members of this 

House have said from morning, deviating from the main 

subject, about the Mattala Rajapaksa International 

Airport. What a canard they were trying to make out in 

this House. Sir, I want to tell you that I have here with me 

the monthly statistics of MRIA, the Mattala Rajapaksa 

International Airport for the year 2013 from March up to 

September.   

Now, Sir, under Flight Movements, the number of 

international arrivals is 395 and the number of departures 

is also 395. The total is 790. Then, the number of 

domestic arrivals  is 89 and the number of departures is 

also 89. The total is 178. The total number of aircraft 

movements is 968. The number of scheduled movements 

is 772,  the number of non-scheduled movements is 169 

and the total number of movements of ML/SLAF is 27.  

Then, look at passenger movements. See the record 

made in such a short time from March 18th up to 

September. The breakdown is given here. I will table* it 

to be included in the Hansard. 

I will give you only the total. The number of 

international arrivals  is 1,824 and the number of 

departures is 10,180. The total is 12,004. Then, the 

number of domestic arrivals is 8,072 and the number of 

departures is 6,822. The total is 14,894. The grand total 

number of arrivals is 9,869 and the grand total of the 

number of departures is 17,002. Then, the grand total 

including transfer is 26,898. Also, the number of transfer 

passengers is 8,037. ලිරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමභනි, 

කිරිශශවය යහජභවහ විවහයහධිඳති අලුත්ළ ශෝයත සහීවන් 
වන්ශ ශ  ආදහවන පශජෝත්ඹට වබහගි ශන්න අඳ එහි 

ගිඹහ. Sir, you also came there. එදහ Mattala Airport එට 

භගීන් 125ශදශනක් ඇවිත් හිිනඹහ. Their transit was at the 

Mattala Airport and their next destination maybe 

Malaysia or Maldives.  

Sir, I would mention about the cargo movements also. 

There are hives of activity. The cars are being unloaded 

in the Mattala Airport and are being brought here. I must 

place on record an appreciation in the House for the great 

services rendered by Dr. Priyath B. Wickrama, the 

Chairman of the Sri Lanka Ports Authority and also the 

Vice-Chairman, Mr. Kamal Ratwatte of Mahawalatenne 

fame. Now, these are the men who matter because they 

make Sri Lanka economically viable and sound.  

Then, Sir, I have the monthly statistics of the BIA for 

the year 2013. I have no time to explain all but I will be 

very brief. The number of international departures  is 

2,783,636. All the details about domestic  arrivals are 

also given. Then, the total  number of transfers is 

1,041,981 for that year. Sir, cargo movements is also like 

that. The total number of exports is 90,445 and the 

number of imports is 53,401. Mind you, during the 

months up to September, the total number of cargo 

movements was 143,846. I will table* this also.  

Then, the details of aircraft movements are also here. 

Sir, as I said, Mr. Prasanna Wickramasuriya, the 

Chairman of the Airport and Aviation Services Limited, 

Mr. Kamal Ratwatte, Vice-Chairman and also Mr. 

Priyath B. Wickrama, the Chairman of the Sri Lanka 

Ports Authority are doing a great service. So, this takes 

the lid off the canard they are spreading. The Hon. 

Opposition Member like a "භඩ රිඹහ" from the 

Mattakkuliya area comes and says all these things 

everyday in this House. So, there must be a full stop put 

to this. It is utter nonsense, Sir.  

Now, Sir, I would only touch upon the agreement 

between the Government of Democratic Socialist 

Republic of Sri Lanka and the Government of the State of 

Palestine for the avoidance of  double taxation and the 

prevention of fiscal  evasion with respect to taxes on 

income. Now, what is Palestine?  

Palestine  is the  land of our first Qiblah.  Our first 

Qiblah was in Jerusalem. It is called  “Masjidul Aqsa.”    

Now, there is a danger, Sir. The  Zionists are trying to 

excavate and bring the down the Mosque. This Mosque is 

the place from where the Holy Prophet ascended to 

heaven. It is so holy to the entire Islamic world.  This is 

what the Holy Quran in the Chapter "Bani Isra-il" states, I 

quote: 
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————————— 
*  පුස කහරතේ  ඵහ ඇ . 
*  தணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 

————————— 
*  පුස කහරතේ  ඵහ ඇ . 
*  தணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 



ඳහ්වලිශම්න්තුම 

There is a fine article in Tamil in the  "Muslim 

Murasu" today, which states, I quote: 

"அல்-அக்ஷரகத் கர்க்க இஸ்ரல் சற".   

This is what is happening.  The whole world is against 

them.  They have deprived  all Palestinians of human 

rights. Navaneetham Pillay comes to Sri Lanka saying 

there is violation of human rights in Sri Lanka. Let her  

go to Palestine. I told this in  Parliament when  she was in 

this country. I said that if she writes a correct report by  

visiting  Palestine, she will receive the Nobel Peace Prize.  

Now, Sir, what is happening? This newspaper 

describes it in full and I have no time to read the whole 

article.  
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"தனஸ்லணம் லரண இஸ்ரபௌன் தரடர் ஆக்கறறப்தறன் ஏர் 

அங்கரக இப்ரதரது 'ஸ்ஜறதுல் அக்ஷர' தள்பறரசபம் 

உள்ரங்கப்தட்டுள்பது. அந்ப் தள்பறரசகனக் குண்டு 

கத்துத் கர்த்துத் கட்டரக்கற அந் இடத்றல் பே 

ரரனதரன்கந அகப்தற்கு இஸ்ரல் அசு 

சறத்றட்டம் லட்டிறபைப்தது இப்ரதரது அம்தனரகறபெள்பது. 

இந்ச் சறத் றட்டத்க பே க்கபறன் எட்டுதரத் 

ஆவுடன் தற்நறகரகச் தசய்து படிப்தற்கரக இஸ்ரல் 

றட்டங்ககப குத்துச் தசற்தடத் தரடங்கறபெள்பது.  

தனஸ்லண அகப்தறணபைம் ததரதுக்கபௐம், அசறல் 

ரறகபௐம் இந் ரசகரத் றட்டத்க ன்கரகக் கண்டித் 

துள்பணர்.  இஸ்ரபௌன் இந்ச் சறத்றட்டத்க பநறடிக்க 

பஸ்பௌம் ரடுகள் என்நறகந்து தசற்தடரண்டும் ன்பொ 

அர்கள் ரகரரறக்கக றடுத்துள்பணர்.   

'ஸ்ஜறதுல் அக்ஷர' அகந்துள்ப இடத்றல் பரறம் 

பைடங்கபௐக்கு பன்ணர்,  

3,000 or it is almost 5,000.  

பே ரரனம் என்பொ அகந்றபைந்தண அநறறத்து 

'ஸ்ஜறதுல் அக்ஷர' தள்பறரசகன இடித்துத் ரரனம் 

அகக்க ரண்டிது ம் அகணதும் கடக ணத் 

தரறறத்து, இஸ்ரல் அசு ரதரபௌரண ஆத் றகப்தடம் 

என்கநத் ரரறத்து அண்கறல் தபறறட்டுள்பது." 

This is what the Zionists are doing. They are 

producing pictures in order to dupe the whole world. 

What is the United Nations doing? They  must take action 

on this.  

Sir, when His Excellency the President was in the 

Opposition, he brought a Motion in this House supporting  

the Palestine cause. Who asked the Hon. Imtiaz Bakeer 

Markar and me not to speak at that time?  It was none  

other than the Prime Minister at that time, the Hon. Ranil 

Wickremasinghe. That is how he treated the people of 

Palestine. Now,  some of those Muslims in his rank,  the 

remnants,  are crying for him.   

"இந்த் றகப்தடத்கப் தறசரப்தடுத்தும் அங்குரர்ப் த 

றகழ்றல் இஸ்ரபௌ தபறறகரப் தறறகச்சர் ரடணற 

அரரனரன் கனந்துதகரண்டரர். இந்ப் தறசரப் தற 

இஸ்ரபௌ தபறறகர அகச்சரரனர பன்தணடுக்கப் 

தடுகறன்நது."    

Sir, anyway, now what are they asking?  

"அபு ரடுகபறகடர கரப்தடும் உள்வீட்டுப் தறச்சறகண 

ககபத் ணக்குச் சரகரகப் தன்தடுத்றக்தகரண்டு அல்-

அக்ஷரகத் கர்ப்தற்கு பேர்கள் ரரகறறட்டணர் ன்பொ 

தஜபசரனம் இஸ்னரற உர்சகதறன் கனர் ரய்க் 

இக்ரறர சப்ரற தரறறத்துள்பரர்.   

 

'அல்-அக்ஷர' அகந்துள்ப இடம் பேர்கபறன் புணற பூற 

ன்பொம் அறல் பரறம் பைடங்கபௐக்கு பன் பே ரரன 

தரன்பொ அகந்றபைந்து ன்பொம் அர்கள் தசரல்கறன் 

நரர்கள். இந்க் கபைத்துக்கள் இப்ரதரது தல்ன தல்ன 

பேர்கபறன் ணறல் ஆரகப் தறத்தரடங்கறபெள்பண 

ன்பொம் இக்கபைத்க பநறடிக்க, உண்கக் கபைத்கப் தப்த 

ரம் பற்சற தசய்ரண்டும் ன்பொம் தனஸ்லண  க்கள் 

ரகரரறக்கக றடுக்கறன்நணர். சர்ரச ரடுகபறன் கனபட் 

கடபெம் ரகரபைகறன்நணர்.  

Sir, there are 54 countries in the OIC, Organization of 

Islamic Countries.  They can all get together.   
 

මූරහනහරූඪ භන්ත්රීුරභහ 
(கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Hon. Member, please wind up now.  

 
ගු අල්වහජ් ඒ.එච්.එපත. අසර් භව හ 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Okay, Sir. Then, I would take my memory back to 

1968.  Al-Aqsa faced the same calamity. There was an 

excavation; not only an excavation, they set fire to certain 

areas.  

We had a massive demonstration in Colombo at that 

time led by Alhaj Badi-ud-din Mahmud of the Islamic 

Socialist Front and the Hon. Alhaj M.H. Mohamed who 

was the Minister of Labour at that time in the Dudley 

Senanayake Government. The entire Muslim community 

came and I think that was the first demonstration in the 

last century that was able to take all the people to 

Maradana Mosque Grounds. That was a massive 

demonstration. We pledged our support  and even the 

Buddhists and others wanted to help in the re-building of 

Al-Aqsa. That is the spirit in which the Buddhist 

community, the Sinhalese and others respect the highly 

venerated places of Islam.  

Thank you very much, Sir.  

 
[අ.බහ. 6.38  

 

ගු (භවහචහර්ඹ) ජී.එල්.පීරිස භව හ (විතද්ල ක යුුර 

අභහ යුරභහ) 
(ரண்புறகு (ரதரசறரறர்) ஜல.ல். பீரறஸ் - தபறரட்ட 

பல்கள் அகச்சர்) 

(The Hon. (Prof.) G.L. Peiris - Minister of External Affairs) 
ලිරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමභනි, අද ඉතහභ දී්වක විහදඹක් 

ඳත්න්න ශඹදුණහ. ආේඩු ඳක්ශඹන් වහ විරු්ධධ ඳක්ශඹන් 

විවිධ භත ්රහල වුණහ. භවය ථහරදී ්රහල වුණු අදවස 

පිිබඵ භහ ඉතහභ නහුව ශනහ. ඳුව ශ්ධලඳහරන හිං රඵහ 

ළීමශම් අයමුණ ඇති අදවස ්රහල  වුණහ.  කිිංභ වයඹකින්, 

ිනනහභකින් ශතොය ත්ව යහෂ්ඹක් ඉදිරිඳත් වුණහ. භභ 

උදහවයණඹක් කිඹන්නම්. රු ජිත් ශ්ර භදහ භන්ත්රීතුමභහ 

පුනපුනහ ඇහුහ, "විශ්ධය ඹ යටල් භඟ අත්න් යපු ම්මුති 

ශම් රු බහට ශ න්ශන් ඇයි?" කිඹරහ;  "ඊට ඉසය ශරහ 

ශම් ළඩ ළන හිතන සශන් නළත්ශත් ඇයි?" කිඹරහ. එතුමභහ 

තදුයටත් ඇහුහ, "ශෞය ක්ශ ්ඹ, අධයහඳන ක්ශ ්ඹ, 

ිෂි්වභඹ කිඹන ශම් ිංඹලුභ ක්ශ ්ර ළඩ හුඟක් යන්න 

තිශඵනහ, ඒහට ්රමුත්ඹ ශදන්ශන් නළති යටල් වතයක් 

භඟ ඇති ය ත් ගිවිරැම් පිිබඵ ශම් රු බහශේ විහදඹක් 

ඇති න්ශන් ශභොන ශව තුමක් නිහද?" කිඹරහ. රු ජිත් 

311 312 



ඳහ්වලිශම්න්තුම 

ශ්ර භදහ භන්ත්රීතුමභහශ  ථහශේ ්රධහන ශත්භහ වුශේ එඹයි. 

ලිරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමභනි, එඹට ඉතහභ යර පිිබතුමයක් 

තිශඵනහ. ශම් ශද අතය ඉතහභ  ඳළවළදිලි ම්ඵන්ධතහක් 

තිශඵනහ. ශම් ළඩ යන්න, ඳහය වදන්න, ශයෝවරට අලය 

ඳවරැම් රඵහ ශදන්න, රැළු වහ භධය ඳරිභහණශ  ්වභහන්ත දියුණු 

කිරීභට ්රහ ධනඹ අලයයි. ඒ ්රහ ධනඹ රඵහ ළීමශම් 

ක්රභශේදඹක් වළිනඹට තභයි ශම් විධිශ  ම්මු" න් ඇති ය 

ළීමභට යජඹ අදිටන් ය ත්ශත්.  

 රු ජිත් ශ්ර භදහ භන්ත්රීතුමභහ ශවොවළින දන්නහ, විශ්ධය ඹ 

ආශඹෝජන නළති දියුණු වුණු කිිංභ යටක් නළති ඵ. ආ්වක  

ං්වධනඹ වහ ්රශඹෝජනත් ශදඹක් ඳභණක් ශනොශයි, 

අතයලය ශදඹක් තභයි විශ්ධය ඹ ආශඹෝජන. ආිංඹහශේ ඉතහභ ය ්ර 

ශර දියුණු වුණු ශනත් යටල් දිවහ ඵරන්න.  අශ්  යශට් 

අතිවිලහර ං්වධනඹක් ශනහ. ශනොශඹක් අභිශඹෝ භධයශ  -

ශෝලීඹ අභිශඹෝ වහ ශම් ්රහන්තශ   අභිශඹෝ භධයශ - අශ්  

ආ්වක ඹ දශ ලශඹන් ිංඹඹට 6.3කින් ්වධනඹ ශනහ.   

අපි ආිංඹහශේ ශනත් යටල් කීඳඹක් අයශන ඵරමු. 

භළ ශල්ිංඹහ දියුණු වුශේ ශොශවොභද? භළශල්ිංඹහ දියුණු කිරීභ 

වහ භව" ්ව ශභොශවොභඩ් භළතිතුමභහ ඉවල් ය ත් ්රධහන 

ඹන්්ණඹ තභයි විශ්ධය ඹ ආශඹෝජන. ඒ කිඹන්ශන් එතුමභහ ිෂි 

ආ්වක ඹත් ්වභහන්ත ම්ඵන්ධශඹන් නළඹුරු ශහ. එහි අයමුණ 

වුශේ යක්හ ළඳයීභ. භළශල්ිංඹහශේ ජනතහට යක්හ ඳඹහ දීරහ, 

ඒ අඹශ  ජීන භට්ටභ ළඩි කිරීභ වහ විශ්ධය ඹ ආශඹෝජන 

අතයලයයි කිඹන සථහයශ  ඉරහ තභයි භළශල්ිංඹහශේ ආ්වක  

්රතිඳත්ති නි්වභහණඹ ශශ .  

ිංං් පරුශේ ලී ක්හන් ය භළතිතුමභහත් ඒ විධිඹටභ තභයි 

ිංං් පරුත් දියුණු ශශ . විශ්ධය ඹ ආශඹෝජන විලහර ශර ඒ 

යටට රඵහ ළීමභට ඒ යශට් නහඹඹන් අශඳොශවොත් වුණහ නම් ඒ 

යශට් ඇති වුණු භවහ ඳරිභහණශ  භහජීඹ විඳ්වඹහඹ කිිං ශ ත් 

ඇති න්ශන් නළවළ. ශම් තයඹක්. ඒ වළශභෝටභ ශඳශනන 

ශදඹක්. ඒ නිහ, "ඇයි ශම් යන්ශන්, අය  ශනොයන්ශන්?" 

කිඹරහ ්රලසන කිරී ශම් කිිංභ ශත්රුභක් නළවළ. ශ්ධය ඹ ලශඹන් 

අශ්  යට ං්වධනඹ කිරීභ වහ ශම් පිඹය අතයලය ඵ 

ක්රැදක් ශ  ඳළවළදිලි ශනහ.    

ඇත්ත ලශඹන්භ අපි ආඩම්ඵය විඹ යුතුමයි,  ආිංඹහශේ 

විලහරතභ යටල් ශදක් න  ඉන්දිඹහ වහ චීනඹ ඹන යටල්  

භඟ ශම් විධිශ  ගිවිරැම් ඇති ය න්නට අඳට පුළුන් ශරහ 

තිශඵන එ ළන.  ඉන්දිඹහ භඟ නිදවස ශශශ ගිවිරැභට අපි 

අත්න් තළබුශේ 1998 ්වශ  දීයි.  ඒ ක්රිඹහත්භ වුශේ 2000 

්වශ  දීයි.  ලිරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමභනි, ඔඵතුමභහත් දන්නහ 

ඇති,  එදහ ිංට අද දක්හ  ශ්රී රංහ වහ ඉන්දිඹහ අතය ශශශ  

ුවශදුවර ිංඹඹට 700 ්වධනඹක් ශඳන්න ඵ. අතිරු 

භහින්ද යහජඳක් ජනහධිඳතිතුමභහ ශම් ්වශ  චිනඹට ගිඹ 

අසථහශේ දී එතුමභහ ඉතහභත් වයරින් පිිබුව රළබුහ. ඒ 

ංචහයශඹන් අශ්  යටට රළබුණු ඉතහභත් ළදත් ්රශඹෝජනඹ 

තභයි,  strategic partnership.  රංහ වහ චීනඹ අතය ඳළතුමණු 

ම්ඵන්ධඹ විශල  භට්ටභට දියුණු ය ළීමභට අඳට අසථහ 

රළබුණහ. ශම්හ අශ්  යශට් ජනතහශ  උන්නතිඹ, රැඵ ිං්ධධිඹට, 

අතයලය ශ්ධල් ශනහ. රු ජිත් ශ්ර භදහ භන්ත්රීතුමභහ 

කිේශේ, "නළවළ, ශම්හ අලය නළවළ. ශම්හ ශදුව ශ යුතුම 

ශ්ධල්" කිඹරහ යි. ශදුව යන්නට ඵළවළ. ඒහ කිරීභ තුමිබන් 

තභයි අශ්  යශට් ලක්තිභත් ආ්වක ඹක් ඇති ය ළීමභ වහ 

්රශේලඹ රඵහ ත වළකි න්ශන්.  

රු ශජෝල්  භයිල් ශඳශ්වයහ භන්ත්රීතුමභහ ඇහුහ, "ශම් වන 

විශ්ධෂ්ඹන්ට ඳභණක් ශදන්ශන් ඇයි?" කිඹරහ. ශභභ ගිවිරැම් 

වතශ්වභ අයමුණ න්ශන් ්ධවිත් ඵදු ළශළක්වීභයි.  ්ධවිත් ඵදු 

ශන්නට ිංදු ශනහ නම් වුරුත් ආශඹෝජනඹ යන්නට 

එන්ශන් නළවළ. එභ ්වභහන්තශ , එභ යහඳිතිශඹන් 

රළශඵන රහබ වහ යටල් ශදට ඵදු ශවීභට ිංදු ශනහ 

නම් කිිංභ ආශඹෝජශඹක් අශ්  යටට ඳළමිශණන්ශන් නළවළ. ඒ 

නිහ තභයි ්ධවිත් ඵදු ශවීභ ළශළක්වීභ වහ ශම් විධිශ  

ම්මුති අලය න්ශන්. වළඵළයි, රු ශජෝල්  භයිල් ශඳශ්වයහ 

භන්ත්රීතුමභහශ  ත්වඹ ම්ප්වණශඹන්භ ළකුදියි. එතුමභහ 

කිඹන්ශන්, ශම් විශ්ධෂ්ඹන්ට රඵහ ශදන වන ශ්ධය ඹ 

්වභහන්තරුන්ටත් රඵහ ශදන්න කිඹරහ යි. ශ්ධය ඹ 

්වභහන්තරුන්ට අනන්ත අ්රභහණ වන රඵහ දීරහ තිශඵනහ.  

ඒට ඳළවළදිලි නිද්වලනඹක් වළිනඹට ඉදිරිඳත් යන්නට පුළුන්, 

ශඵරහරුස ජනයජ ආේඩු ව ශ්රී රංහ ආේඩු අතය ඇතිය 

ත් ගිවිරැභ. ශඵරහරුස යහඳහරිඹන් වහ ශ්රී රහංකි 

යහඳහරිඹන් එක්හරැ ශරහ රළක්ට්ව ෆදීශම් ඒහඵ්ධධ 

යහඳහයඹක් ආයම්බ කිරීභ තභයි ශභහි අයමුණ ශරහ තිශඵන්ශන්. 

ශඵරහරුසර රළක්ට්ව ශරෝශ  වළභ තළනකින්භ මිරඹට 

න්නහ. එශවත් අපි දළන් යන්නට ඵරහශඳොශයොත්තුම න්ශන්, 

ඒහ මිරඹට ළීමභ ශනොශයි. අශ්  යශට් රළක්ට්ව නිසඳහදනඹ 

කිරීභ වහ ශඵරහරුස යශට් තහක්ණඹ උඳරිභ ශර 

්රශඹෝජනඹට ශන අශ්  ශ්ධය ඹ යහඳහරිඹන්ටත් ඒ හිංඹ රඵහ 

දීභයි. ඒ ශදශොටභ එක්හරැ යරහ අං ම්ප්වණ ළඩ 

පිිබශශක් ස කිරීභ තභයි අශ්  අභිරහඹ ශරහ තිශඵන්ශන්. 

එභ නිහ ශම්ශන් ශ්ධය ඹ යහඳහරිඹහ වහ ්වභහන්තරුහ 

ළන අභත ය තිශඵනහ කිඹරහ කිිංභ ශශනකුට හධහයණ 

ශර ත්ව කිරීභට පුළුන්භක් නළවළ. එශවභ ශදඹක් ිංදු ශරහ 

නළවළ.  

රු ජිත් ශ්ර භදහ භන්ත්රීතුමභහ ශජෝන් ශරොක් ළන ථහ 

ශහ.  ශජෝන් ශරොක් කිඹන්ශන් ඉංග්රීිං ත්රුශක්.  අද ඊශ  

ශනොශයි, අවුරුදු ිංඹ ණනට ඉසය ශරහ තභයි එතුමභහ ග්රන්ථ 

නි්වභහණඹ  ශශ .  එතළන එතුමභහ නි්වචනඹ ශශ  ඳහරඹහ වහ 

ඳහලිතඹහ අතය ගිවිරැභක්. ඒ කිඹන්ශන් ඳහරනඹ යන පු්ධරඹන් 

ඒ ඳහරනඹට බහජනඹ න - ඹටත් න - පු්ධරඹන් 

ම්ඵන්ධශඹන් පිිබත යුතුම  කීම් යුතුමම් ශ්වද කිඹරහ. 

ශජෝන් ශරොක් කිඹන ත්රුහ ඳළවළදිලිභ ්රහල ය 

තිශඵනහ, ඒ ම්ඵන්ධශ  අඩිතහරභ  - එහි ඳදනභ -  අශනයෝනය 

විලසහඹ කිඹරහ. ඳහලිතඹහ ළන විලසහඹක් ඳහරඹහට 

තිශඵන්නට ඕනෆ. ඳහරඹහ ළන විලසහඹක් ඳහලිතඹහට 

තිශඵන්නට ඕනෆ. රු ආචහ්වඹ යත් අමුණුභ අභහතයතුමභහ 

්රහල ශ විධිඹට මුරය ම්ඳත් ශනොභළති නම් ඒ විලසහඹ 

ශොශවත්භ ශොඩනළ ශඟන්ශන් නළවළ. චන භහ්ශඹන් ඳභණක් 

ඒ විලසහඹ ශොඩ නළ  ශඟන්ශන් නළවළ. ජිත් ශ්ර භදහ භන්ත්රීතුමභහ 

වතය ඳස ළයඹක් වන් ශහ, ශජෝන් ශරොක් ළන. ඒ ශජෝන් 

ශරොක් අ්වථ වියණඹ යනහ, "භහජශ  ගිවිරැභ  කිිංශ ත් 

ඹථහ්වථඹක් න්ශන් නළවළ, ලිරය ම්ඳත් නළති" කිඹරහ. ශම් 

විලසහඹ තභයි එශවභ නම් වළභ ශ්ධටභ මුර. විලසහඹ ඉතහභත් 

ඉවශ භට්ටභකින් ඇති ය ළීමභට අඳට පුළුන් ශරහ 

තිශඵනහ. අන්න ඒට ඳළවළදිලි නිද්වලනඹක්, ළන්ග්රි-රහ 

ශවෝටරඹ. ශරෝ ්රිං්ධධයි. භභ හිතන වළිනඹට ඒ ශොල්රන්ට 

ශරෝශ  ශවෝටල්  52ක් තිශඵනහ. චීනශ භ ශවෝටල්  

ඳවශශොක් විතය තිශඵනහ.  ීවට ඉසශල්රහ ඒ අඹ රංහට 

ආශේ නළවළ. ්රථභ තහට ළන්ග්රි-රහ ශවෝටරශ  ආශඹෝජන 

අශ්  යටට ඳළමිණිශ . එ ශවෝටරඹක් ශනොශයි,  ශවෝටල් 

ශදක් ඒ ශොල්ශරෝ වදනහ. ඒ ශදශක්භ  දළන්  ළඩ ඳටන් අයන් 

විලහර ්රතිඹක් තිශඵනහ. එ ශවෝටරඹක් ශොශම, අශන 

වම්ඵන්ශතොට.  
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ශභතළන ළදත් න්ශන් ඒ ්රහ ධනශ  ්රභහණඹ ඳභණක් 

ශනොශයි - it is not only the value of interest. ඒශන් ජනිත 

න, ඒශන් උ්ධත න විලසහඹ ශනත් ආශඹෝජඹන්ටත් 

නධ්වඹඹක් ශන ශදනහ. ඒ ශභොද,  "ශ්රී රංහ ආ්වක ඹට 

අනහතඹක් තිශඵනහ; ඉදිරිඹට ඹනහ" කිඹන විලසහඹ ළන්ග්රි-

රහ  හශ  ශරෝ ්රිං්ධධ භහභට ඇති ශනහ නම් ශරැ  

ආශඹෝජඹන් නධ්වඹත් ශනහ,  අශ්  යටට  ඳළමිීමභට.  

අවුරුදු ශදොශවට ඩහ ළඩි හරඹ ිංට  British Airways  

ශභශවට ආශේ නළවළ. නමුත් දළන් එනහ.  Korean Air දළන් 

ශෝල් නයශ  ිංට ශොශම දක්හ non-stop පිඹහය යන්නට 

ඳටන් ශන තිශඵනහ. ඒශන් ංචහය ්වභහන්තඹට විලහර 

රුකුරක් ඇති ශරහ තිශඵනහ. ඒ හශ භ යහඳහරි 

ටයුතුමරට, ආශඹෝජන වහ ඒශන් විලහර ලක්තිඹක් රළබිරහ 

තිශඵනහ.  ශම්  විලසහඹ ශොඩ නළඟීභ වහ  ශම් හශ  ම්මුති 

අලයයි. ශම් විධිශ  ම්මුති නළති, විශ්ධය ඹ යටල් භඟ 

ුවශදුව යන්ශන් නළති, අපි හුදරහ ජීත් වීභට උත්හව 

දයනහ නම් යටක් විධිඹට අඳට කිිංශ ත්භ ඉදිරිඹට ඹන්නට 

පුළුන්භක් නළවළ. ඒ නිහ තභයි විරු්ධධ ඳහ්වලසශ  විවිධ 

ක ඹන් ඉදිරිඳත් යපු ත්ව වයඹකින්, ිනනහභකින් ශතොය 

න්ශන්.  

ලිරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමභනි, අපි ිංඹලු ශදනහභ 

ඵරහශඳොශයොත්තුම න්ශන් ආ්වක  ං්වධනඹයි. ඒ ආ ්වක  

පුන්වජීනඹ ඇති කිරීභ වහ අතයලය ශොන්ශ්ධිංඹක් තභයි 

ශම් විධිශ  ම්මු" න්රට එශඹීභ.  ඒ වහ  යජඹ ත් පිඹය 

හශරෝචිතයි. එඹ අශ්  යශට් ජනතහට අලය පිඹයක්. ඒ නිහ 

ශම් ම්මු" න් වතයටභ ශ්ධලඳහරන ඳක් ශේදඹකින් ශතොය, ඳුව 

හිං ළන හිතන්ශන් නළතුම, භසතඹක් වළිනඹට අශ්  යශට් ශුබ 

ිං්ධධිඹ ළන හිතරහ ිංඹලු ශදනහශ භ ශනොභරැරු වශඹෝඹ  

රඵහ ශදන්න කිඹහ ඉල්රහ ිංිනමින් ශම් විහදඹට වබහගි ව ිංඹලුභ 

රු භන්ත්රීරුන්ට භහශ  උණුරැම් සතුමතිඹ ්රදහනඹ යමින් භහ 

නතිනහ. සතුමතියි, ලිරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමභනි.  
 
ප්රලසනඹ විභන රදින්  බහ පතභ  විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்பொக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

 
II 

ගු (භවහචහර්ඹ) ජී. එල්. පීරිස  භව හ 
(ரண்புறகு (ரதரசறரறர்) ஜல.ல். பீரறஸ்) 

(The Hon. (Prof.)  G.L. Peiris) 

ලිරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමභනි, අග්රහභහතයතුමභහ ව බු්ධධ 

ලහන වහ ආමි ටයුතුම අභහතයතුමභහ ශුවශන් භභ ඳවත 

වන් ශඹෝජනහ ඉදිරිඳත් යනහ:  

" 2013.10.08 ළනි දින ඉදිරිඳත් යන රද, ආදහඹම් භත ව ඵදු 

ම්ඵන්ධශඹන් ්ධවිත් ඵදුයණඹ ළශළක්වීභ ව ඵදු ඳළවළය වළරීභ 

ළශළක්වීභ වහ ඳරස" න යජඹ ව ශ්රී රංහ ්රජහතහන්ත්රි භහජහදී 

ජනයජශ  ආේඩු අතය ඇතිය ත්, 2012 අශ්ර ල් භ 16 ළනි දින 

අත්න් තඵන රද ගිවිරැභ, 2006 අං 10 දයන ශ්ධය ඹ ආදහඹම් ඳනශත් 97

(1)(අ) න්තිඹ ඹටශත් අුවභත ශ යුතුමඹළයි ශභභ ඳහ්වලිශම්න්තුම 

ශඹෝජනහ යයි. 

(අභහතය භේඩරශ  අුවභතිඹ දන්හ තිශබ්.)" 
 

ප්රලසනඹ විභන රදින්  බහ පතභ  විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்பொக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

III 

ගු (භවහචහර්ඹ) ජී. එල්. පීරිස  භව හ 
(ரண்புறகு (ரதரசறரறர்) ஜல.ல். பீரறஸ்) 

(The Hon. (Prof.)  G.L. Peiris) 

ලිරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමභනි, අග්රහභහතයතුමභහ ව බු්ධධ 

ලහන වහ ආමි ටයුතුම අභහතයතුමභහ ශුවශන් භභ ඳවත 

වන් ශඹෝජනහ ඉදිරිඳත් යනහ: 
 

" 2013.10.08 ළනි දින ඉදිරිඳත් යන රද, ආදහඹම් භත ව ඵදු 
ම්ඵන්ධශඹන් ්ධවිත් ඵදු අඹකිරීභ ළශළක්වීභ ව ඵදු ඳළවළය වළරීභ 
ළශළක්වීභ වහ ශ්රී රංහ ්රජහතහන්ත්රි භහජහදී ජනයජශ  ආේඩු 
ව සීශල්ස ජනයජ ආේඩු අතය ඇති ය ත්, 2011 ළ් තළම්ඵ්ව භ 
23 ළනි දින අත්න් තඵන රද ගිවිරැභ, 2006 අං 10 දයන ශ්ධය ඹ 
ආදහඹම් ඳනශත් 97(1)(අ) න්තිඹ ඹටශත් අුවභත ශ යුතුමඹළයි ශභභ 
ඳහ්වලිශම්න්තුම ශඹෝජනහ යයි. 

(අභහතය භේඩරශ  අුවභතිඹ දන්හ තිශබ්.)" 
 

ප්රලසනඹ විභන රදින්  බහ පතභ  විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்பொக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

IV 

ගු (භවහචහර්ඹ) ජී. එල්. පීරිස  භව හ 
(ரண்புறகு (ரதரசறரறர்) ஜல.ல். பீரறஸ்) 

(The Hon. (Prof.)  G.L. Peiris) 
ලිරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමභනි, අග්රහභහතයතුමභහ ව බු්ධධ 

ලහන වහ ආමි ටයුතුම අභහතයතුමභහ ශුවශන් භභ ඳවත 

වන් ශඹෝජනහ ඉදිරිඳත් යනහ: 

“2013.10.08 ළනි දින ඉදිරිඳත් යන රද, ආදහඹම් භත ව ඵදු 

ම්ඵන්ධශඹන් ්ධවිත් ඵදුයණඹ ළශළක්වීභ ව ඵදු ශනොශහ 

භවළරීභ ළශළක්වීභ වහ  ශඵරහරුස ජනයජ ආේඩු ව ශ්රී රංහ 

්රජහතහන්ත්රි භහජහදී ජනයජ ආේඩු අතය ඇති ය ත්, 2013 

අශෝසතුම භ 26 ළනි දින අත්න් තඵන රද ගිවිරැභ, 2006 අං 10 

දයන ශ්ධය ඹ ආදහඹම් ඳනශත් 97(1)(අ) න්තිඹ ඹටශත් අුවභත ශ 

යුතුමඹළයි ශභභ ඳහ්වලිශම්න්තුම ශඹෝජනහ යයි. 

(අභහතය භේඩරශ  අුවභතිඹ දන්හ තිශබ්.)" 
 

ප්රලසනඹ විභන රදින්  බහ පතභ  විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்பொக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
තශ නළව් ඳන  : නිතඹෝග  

றகக் கப்தற்தநரறல் சட்டம் : 

கட்டகபகள் 
MERCHANT SHIPPING ACT : REGULATIONS  

 
ගු (භවහචහර්ඹ) ජී. එල්. පීරිස  භව හ 
(ரண்புறகு (ரதரசறரறர்) ஜல.ல். பீரறஸ்) 

(The Hon. (Prof.)  G.L. Peiris) 
ලිරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමභනි, අග්රහභහතයතුමභහ ව බු්ධධ 

ලහන වහ ආමි ටයුතුම අභහතයතුමභහ ශුවශන් භභ ඳවත 

වන් ශඹෝජනහ ඉදිරිඳත් යනහ: 

"ආේඩුක්රභ යසථහශේ 44 (2) ළනි යසථහ භ කිඹවිඹ යුතුම, 

1971 අං 52 දයන ශශ නළේ ඳනශත් 126 ව 321 ළනි න්ති 

ඹටශත් ජනහධිඳතියඹහ විිංන් හදන රදු, 2013 ජලි 12 දිනළති අං 

1818/37 දයන අති විශල  ළට් ඳ්ශ  ඳශ යුව රළඵ, 2013.10.08 දින 

ඉදිරිඳත් යන රද නිශඹෝ අුවභත ශ යුතුම ඹ." 
 

ප්රලසනඹ විභන රදින්  බහ පතභ  විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்பொக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 
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ඳහ්වලිශම්න්තුම 

කල් ළබීභ 
எத்றகப்பு 

ADJOURNMENT 

 
ගු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භව හ 
(ரண்புறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

ලිරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමභනි, "ඳහ්වලිශම්න්තුම දළන් ල් 

තළබිඹ යුතුමඹ"යි භහ ශඹෝජනහ යනහ. 

 
ප්රලසනඹ බහිමුදඛ කයන රදී. 
றணர டுத்றம்தப்ததற்நது. 

Question proposed. 

 
තඹොවුන් ක්රීඩක දක් හ ර්ධනඹ  

இபம் றகபரட்டு வீர்கபறன் றநகககப 

றபைத்ற தசய்ல் 
DEVELOPMENT OF  TALENTS OF YOUNG SPORTSPERSONS 

  
ගු අල්වහජ් ඒ.එච්.එපත. අසර් භව හ 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Hon. Presiding Member, it is my pleasure this 

afternoon to move this Adjournment Motion. Sir, I move,  

"Sri Lankan sportspersons displayed distinct talents by winning one 

silver medal and five bronze medals at the Second Asian Youth 

Games Festival held in China. Furthermore, Sri Lanka was awarded 

the hosting of the Asian Youth Games Festival of 2017. 

It is moved in this House that a programme be prepared with the 

intervention of the Ministry of Sports to develop the talents of 

young sportspersons who demonstrated their talents at this Games 
Festival to create sportspersons that are able to win Asian and 

Olympic level medals in the same way that it was done earlier by 

M.J.M. Lafir, Dr. Nagalingam Ethirveerasingam, Duncan White and 
S.L.B. Rosa, then by Susanthika Jayasinghe, Badra Gunawardena, 

Damayanthi Darsha, Sugath Thilakarathna and Nadeeka Lakmali.” 

Mr. M.J.M. Lafir, was the first world champion of Sri 

Lanka in billiards. Then, Susanthika Jayasinghe is one 

name that not only the sporting world, but the entire 

nation cannot forget.  

Sir, these are models for our future sportsmen and 

women. They are the Sri Lankan national flag carriers and 

good ambassadors when they go out.  Sir, I know that the 

Minister of Sports, my good Friend, the Hon. 

Mahindananda Aluthgamage is taking great effort in 

every field of sports in order to keep in line with the 

modern trends in the sporting world and also to ensure 

that what is mentioned in the “Mahinda Chintana” about 

sports is carried to the letter, under his able guidance, by 

the Ministry officials. I think last time also when I moved 

an Adjournment Motion, he waxed eloquent about 

carrom. I have the Hansard with me of that day. The 

Minister of Sports made a very interesting speech on that 

day. I will quote from the Adjounment Motion moved by 

myself on 21st November, 2012.  

“Sri Lankan carrom player Mr. Nishantha Fernando brought 

immense prestige to Sri Lanka by winning the gold medal awarded 
to the „World Carrom Champion‟ at the World Carrom 

Championship, 2012 held in Sri Lanka for the sixth time.”    

From where is this Nishantha Fernando? He is here; 

he is working in Parliament. So, the Sri Lankan 

Parliament has produced world recognized champions in 

certain sports. Sir, we are thankful and we are very proud, 

as Members of this House, that our Parliamentary staff 

are clever to bring laurels for our country. The team at 

that time was comprised of A. Upali Premachandra, R.D. 

Anura Shantha, R.D. Sujeewa Lasantha, A.T.S. 

Pushpakumara, B.D. Jagath Kumara and others.  

Then, Sir, look at the encouragement given by His 

Excellency the President himself. The “Daily Mirror” of 

22nd August states, I quote:   

“It is quite noteworthy that this outstanding achievement of 

Susanthika in 2007, was during the period of HE Mahinda 
Rajapaksa, who was the President of the Federation at that time, 

who took initiative in this matter, which speaks volumes of his 

commitment to the sport and his leadership. Today we are proud of 
the fact that HE Mahinda Rajapaksa, is the only Head of State, to 

hold the post of President of a National Federation. IAAF President 

Lamine Diack commends his contribution to world of global 
athletics and appreciates his efforts and leadership to develop 

athletics thus far. Interests of HE in sports are known in every 

circle. He has initiated action to start a trust Fund. It is to his credit 
that the second synthetic track as well as the international stadium, 

Mahinda Rajapaksa International stadium was built.” 

ශම්ටත් යවනහ. ඊ්වයහ යනහ. යහජඳක් 
ජනහධිඳතිතුමභහශ  ශභයි  ය්ව ශල්රම් යනහ. ඒ ශේදනහ 
අඳට ශවොඳින් වඳුනහ න්න පුළුන්. ශභයි නළති අඹ තභයි 
එශවභ කිඹන්ශන්. ය්ව වන්න ශවෝ එල්ශල් වන්න ශවෝ 
ශභශඹක් නළත්නම් අපි ශභොනහ යන්නද? ඒ ළන අපි 
නහුව ශනහ. අපි අුවම්ඳහ යනහ.  

Now, Sir, the Minister of Sports is taking a very keen 

interest in order to promote a sports festival during the 

CHOGM that is to be held here. So, all in all, it augurs 

very well that we are going to rise very high at the 

Commonwealth Heads of Government Meeting and also 

in the international sporting field.  

Then, I further quote the "Daily Mirror" of 22nd of 

August, 2012, which states,  

“We are quite strengthened by his devotion...”  

That is the President.  

“.....and keen interest in sports, himself being a past sportsman.”  

That was, I think, when he was at Nalanda College 

and the Thurstan College.  

Again, I quote: 
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“At same time we value his daily habit the interest in sports where 

he pays his attention to sports pages to read sports news. What is 
more valued is his concern for sports, where we, sports 

administrators, are often inquired about the news items and 

questioned about issues highlighted, seeking answers of action 
proposed, at the same time, suggesting to us the better course of 

action to resolve any matter/issue. This no doubt prompts us, to be 

alert, and resolve issues, as well as to improve ourselves, to be better 
administrators.  

It goes on to state further, I quote: 

“Next set of achievers for AASL are those who shone in Asian 

Games. The first Asian Games Gold medal is from Dr. Nagalingam 

Ethirveerasingham, with a new Games record at the Games in 1958 
in Tokyo. The Games of 1970 in Bangkok reminds us of the great 

achievement of S.L.B. Rosa when, “as a bare foot runner”, he 

became our first double Gold medalist in 5000m and establishing a 
Games record in 10000m.  

Sir, talking about Dr. Nagalingam Ethirveerasingham, 

he was born in Jaffna; he is a Tamil. We met him recently 

when we went there. There was the Northern Provincial 

Council Election recently and a new Chief Minister has 

been elected. I think the Hon. Minister must concentrate 

on Jaffna and improve the stadiums all round. I also state 

before the House that the Santhenkerny Stadium should 

be developed to an international level because there is 

enough space in Kalmunai. Sir, I will come to your 

Ministry and discuss this further.  

Again, I quote further: 

“It is in 1974 Tehran Games that AAA became known globally to 

produce top 400m runners with the splendid performance of W. 

Wimaladasa, who won the 400m Gold with a New Games record. 
Wimaladasa along with Sunil Gunawardana, Kosala Sahabandu and 

Premachandra won the 4 x 400m relay, also with a record time of 

3m  7.4 secs. Not to be outdone are the achievements at 1998 games 
in Bangkok, when Damayanthi Dharsha, emulated Rosa, as another 

double medalist winning the 200m in record time as well as in the 

400m. At the same event, Sugath Tilakaratne maintained his high 
standards set in 400m in Fukuoka in1997 to win the Gold medal. In 

the Busan Games of 2002, Susanthika shone in winning the 100m 

and Damayanthi Dharsha in 400m. We salute other athletes who 
brought honor by winning Silver Medals with the first Silver medal 

from M.A. Akbar in pole vault in Games in Delhi in 1951 with 

many others in later Games winning silver medals along with some 

winning Bronze medals, at many an Asian Games, with special 

mention of the 4 x 400m men‟s relay team, which carved a  niche 

for few years.”  

Then, Sir, we also have football where persons like 

Hashim Deen and Amanullah excelled very much. I think 

the Hon. Minister himself knows about the actions of 

certain officials, as he castigated them last time also. The 

whole world is laughing at us as far as the ruling of the 

FIFA is concerned. I remember when F.A. Yaseen was 

the former President of Federation of Football in this 

country, he had the Yaseen Cup presented every year. He 

was doing very well and after him, there was a police 

officer, a DIG, who took over and it was run very well. 

Then, somebody else came and ruined the good name of 

the game.  

Sir, there are also several other sports like volleyball, 

carrom, elle, pole vaulting, shooting and cadetting and all 

those have got to be improved because the President of 

the country is encouraging the Hon. Minister and all of us 

to do so. Whenever a sportsman wins a medal here or 

abroad, the President is the first person to invite him and 

felicitate him at his official residence, Temple Trees. He 

is such a great sportsman. 

Before I conclude, Sir, I must also pay tribute to the 

Hon. Namal Rajapaksa,  Member of Parliament, who has 

been selected to lead the Sri Lankan Rugby Team at the 

coming international rugby tournament. Yoshitha  

Rajapaksa  and Rohitha  Rajapaksa are also capable 

persons who have taken up rugby and after their advent to 

the playground, I think the standard of rugby has gone up.  

There are also night races. I think I told you that if we 

go on in that fashion, in a planned manner, one day, we 

may be able to win the Madrid Grand Prix of Spain. We 

have to produce men of that talent showing them as 

model Sri Lankans so that Sri Lanka will be hailed as the 

“Wonder of Asia” through the efforts of sportsmen.   

Thank you, Sir.    
 

මූරහනහරූඪ භන්ත්රීුරභහ 
(கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ශඹෝජනහ සක ය කිරීභ, රු තිරං රැභතිඳහර භන්ත්රීතුමභහ. 

 
ගු තිරචග සුභතිඳහර භව හ 
(ரண்புறகு றனங்க சுறதரன) 

(The Hon. Thilanga Sumathipala) 

ලිරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමභනි, ක්රීඩ ක්රීඩිහන්ශ  

කුරතහන් හශ භ ඒ කුරතහන් දළක්ව ක්රීඩ ක්රීඩිහන් 

ඇයීභට රක් ය,  ඒ අඹ ශභභ ක්රීඩහරට ශඹොමු කිරීශම්දී  ත 

තත් නධ්වඹ ම්ඳන්න කිරීභයි අශ්  රු  අල්වහේ ඒ.එච්.එම්. 

අස්ව භන්ත්රීතුමභහ අද දින බහ ල් තඵන අසථහශේ ඉදිරිඳත් 

ය තිශඵන ශඹෝජනහශේ අදව න්ශන්.  

ලිරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමභනි, භහ ශඳෞ්ධලිභ  දන්නහ,  

රු අස්ව භන්ත්රීතුමභහ වළභ විටභ ක්රීඩහ ශුවශන් උනන්දුශන් 

ථහ යන, ක්රීඩහ නයමන, ක්රීඩහශේ විචහයඹකු, භහධයශේදිඹකු  

හශ භ ක්රීඩහශේ ශවො ශ්ර ක්ඹකු ඵ.   1996 ්වශ   ශරෝ 

කුරහන ක්රිට් තයඹ ඳළළති අසථහශේදීත් එතුමභහ භට 

රහශවෝ්වරදි වමු වුණහ. රහශවෝ්ව කිඹන්ශන් මුසලිම් ශ්ධලඹක්. 

නමුත් අශ්  රු අස්ව භන්ත්රීතුමභහ එශවට ගිහිල්රහත් "අල්රහ 

ශදවිඹන්ශ  නහභශඹන් රංහට දිනන්න රළශබ්හ" යි කිඹහ 

්රහ්වථනහ ශහ. ඒ නිහ එතුමභහ වදතින්භ ක්රීඩහට ආදයඹ යන 

ශශනක්; ක්රීඩහත් එක් ජීත් න ශශනක් වළිනඹට 

වඳුන්න්න පුළුන්.  

ලිරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමභනි, එතුමභහශ  ඉල්ලීභ න්ශන් -

ශම් ඳහ්වලිශම්න්තුමට අද දින ඉදිරිඳත් ය තිශඵන ශඹෝජනහශන් 

කිඹහ ිංිනන්ශන්-  "ශභභ ක්රීඩහ උශශශල්දී දක්තහ දළක්ව ශඹෞන 

ක්රීඩ ක්රීඩිහන්ශ  දක්තහන් ශවොඳින් ඔඳභට්ටම් ය ඔවුන් 

ඉදිරිශ දී රැන්තිහ ජඹිංංව, දභඹන්ති ද්වලහ, රැත් තිරයත්න 

වහ නදීහ රක්භහලි ළනි ආිංඹහුව වහ ඔලිම්පික් භට්ටශම් ඳදක්ම් 
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ඳහ්වලිශම්න්තුම 

දිනහ ළීමභට වළකි ක්රීඩ ක්රීඩිහන් ඵට ඳත් කිරීශම් ළඩ 

පිිබශශක් ක්රීඩහ අභහතයහංලඹ භළදිවත් වී ස ශ යුතුමඹළයි ශභභ 

රු බහට ශඹෝජනහ යමි." කිඹරහයි. ඒ හශ භ චීනශ  ඳළති 

ශදන ආිංඹහුව ශඹොවුන් ක්රීඩහ උශශශල්දී ශ්රී රංහ ක්රීඩ 

ක්රීඩිහන් විිංන් රිදී ඳදක්භක් වහ ශරෝඩ ඳදක්ම් ඳවක් දිනහ 

නිමින් විෂ්සට දක්තහන් දළක්ව ඵත්, එභ ක්රීඩහ උශශර  

අහනශ දී 2017 ආිංඹහුව ශඹෞන ක්රීඩහ උශශශල් 

ත්හයත්ඹ  ශ්රී රංහට ද හිමි වුණහ  කිඹහ වන් ශනහ. 

ලිරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමභනි, රු එස.බී. දිහනහඹ 

භළතිතුමභහශ   යුශ  විශල ශඹන්භ ජන වහ පිිනඹ ක්රීඩ 

ක්රීඩිහන් වහ විලහර උනන්දුක්, ළරළසභක් තිබුණහ.  

 

මූරහනහරූඪ භන්ත්රීුරභහ 
(கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Order, please! ශම් අසථහශේදී රු නිශඹෝජය හය 

බහඳතිතුමභහ ලිරහනඹට ඳළමිශණනහ ඇති. 

 
අනුරු ගු ජහනක ඵණ්ඩහය භව හ  මූරහනතඹන් ඉත් 

වුතඹන්  නිතඹෝජය කහයක බහඳතිුරභහ ුදරහනහරූඪ විඹ. 

 அன் தறநகு, ரண்புறகு ஜரணக தண்டர அர்கள் அக்கறரசணத் 

றணறன்பொ அகனர, குபக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள் கனக 

கறத்ரர்கள். 

Whereupon THE HON. JANAKA BANDARA left the Chair, and 

MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES took the Chair. 

 

 ගු තිරචග සුභතිඳහර භව හ 
(ரண்புறகு றனங்க சுறதரன) 

(The Hon. Thilanga Sumathipala) 

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුමභනි, විශල ශඹන්භ ඒ 

අසථහශේදී  ංචිත වදරහ ඒ ඒ ඳශහත්ර ඒ  ඒ දිසත්රික්ලින්  

ආපු ක්රීඩයින් ශොඹහ ශන ගිහිල්රහ ඒ අඹට ඳවරැම් දීරහ, 

ශන්හිංහහය රඵහ දීරහ, ඒ අඹශ  කුරතහන් ඔඳභට්ටම් 

යන්නත් ශ්ධය ඹ ව ජහතයන්තය පුහුණු ශදන්න පුළුන් අඹ 

ශොඹහ ශන ඒ පුහුණුවීම් දීභටත් ළඩටවනක් තිබුණහ. ඒශක්දී 

අද අශ්  රු අස්ව භළතිතුමභහශ  ශඹෝජනහශුවත් වන් යන 

ඳරිදි,  රැන්තිහ ජඹිංංව ළනි අඹට විලහර ලක්තිඹක් රඵහ දුන්නහ 

අපි දළක්හ.  ඒ හශ  ක්රීඩ ක්රීඩිහන් යහෂ්ඹක් උනන්දුශන් 

ඉවශට ආහ. දළන් ඒ අසථහ  නළතත් ඇවිල්රහ තිශඵනහ.  ශම් 

ථහ  යන ශරහශේත් භහ හිතත් හිටපු ක්රීඩහ අභහතය රු 

ශජොන්සටන් ්රනහන්දු භළතිතුමභහ  බහ ළඵට එනහ.   භහ දන්නහ, 

එතුමභහත් අශ්  යශට් ්රජහතන්්හදී යහමු තුමශ ක්රීඩහ ශුවශන් 

ශිබන් ිංට ත් ඇභතියඹකු ඵ. ඒ හශ භ එතුමභහ ක්රීඩහශේදී 

“interim committee” ංතඹ ඉත දභන්න දළඩි ශර ක්රිඹහ 

යපු ඇභතියශඹක්. ඒ හශ භ නිරයණ ඳළළත්වීභ 

ම්ඵන්ධත් ටයුතුම ශහ.  එතුමභහ ම්ප්වණශඹන්භ ක්රීඩහශේ 

උන්නතිඹ වහ ක්රීඩහ නිශඹෝජනඹ ශ ඇභතියඹකු වළිනඹට 

අපි වන් යනහ. ශශ  ශතත්, ශම් ශ යුතුම ශදඹක් ව 

ශ වළකි ශදඹක්. ශභොද, ශම් යශට් දවකුත් ශදනහ ක්රීඩහශහි 

නිඹළශරනහ.   දරුන් අවුරුදු 5, 6 ඹසර ඉන් ක්රීඩහට 

ඇවිල්රහ, ඳහල් භට්ටමින් ඔඳභට්ටම් ශරහ ජහති තරඹට ගිඹහභ 

ඒ ජහති තරශ  ඇයීභට රක්න අඹ  ශද ඵරහ ඒ අඹ 

අුවභනඹ යනහ,  ඒ අඹ අුවයණඹ යනහ.  

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුමභනි, රු අස්ව භළතිතුමභහශ  

ශඹෝජනහ අුව යටට ආඩම්ඵයඹක්, ශෞයඹක් රඵහ ශදන ඒ 

ක්රීඩ ක්රීඩිහන් -ඕනෆභ ක්රීඩහ ශන්න පුළුන්- ඹම් කිිං  

තත්ත්ඹට ඳත් වුණහ නම්,  ඒ අඹ ජහති තරශ    න්නහ ව  ඒ 

කුරතහන් පිිබඵ අඳ යට අඹ යන අතශ්ව,  ඒ අඹට ඹම් 

කිිං වශඹෝඹක්, ඹම් කිිං තත්ත්ඹක් රඵහ දී  ත තත්  ඒ අඹ 

ඇයීභට රක් යන ක්රභශේදඹට අඳ ඹන්න ඕනෆ. ඒ තුමිබන් ඒ 

අඹ ත තත් නධ්වඹත් ශනහ.  

ඒ අඹ ්රිං්ධධ ශනහ; ්රචලිත ශනහ. ඒ භඟින් ඒ අඹට 

ආශඹෝජනඹ යන්නට පුළුන් අුවග්රහවයින් ම්ඵන්ධ ශනහ. 

ඒ රළශඵන ්රිං්ධධිඹ තුමිබන් ඒ අඹශ  ආදහඹම් තත්ත්ඹ ළඩි 

දියුණු ශනහ. ඒ ආදහඹම්ලින් තභන්ශ  ජීවිතඹ ත ිනක් 

ළඩිදියුණු ය ළීමශම් වළකිඹහ ඇති ශනහ.  

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුමභනි,  ජඹග්රවණ රඵහ ත්ත 

ක්රීඩ ක්රීඩිහන් ළන අද යශට් ශරොකු උනන්දුක් නළති ඵ අපි 

දන්නහ. භවය විට ශඳොඩි ක්රීඩහක් වළිනඹටයි දකින්ශන්.  

වබහගීත්ඹ අුව ඵරන විට යශට් ජනතහශන් ක්රීඩහර 

නිඹළශරන්ශන් ඉතහ රැළු ්රභහණඹක් ශන්න පුළුන්. නමුත් යන් 

ඳදක්භක් රඵහ ත්ත ක්රීඩශඹක් ඉන්නහ නම් එඹ අශ්  යටට 

විලහර අභිභහනඹක්. 

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුමභනි, ඒ හශ භ 2017 

ඳළළත්වීභට නිඹමිත ආිංඹහුව ශඹෞන ක්රීඩහ උශශශල් ත්හය 

යට වළිනඹට අපි ඵරහශඳොශයොත්තුම ශන්ශන් අශ්  යශට් තිශඵන 

තත්ත්ඹ පිිබඵ ශරොට කිඹහ ඳෆභටයි. Commonwealth 

Heads of Government Meeting එශක්දී, ඒ summit එශක්දී අපි 

අශ් ක්හ යන ශදඹ තභයි showcasing our country;  අශ්  

යශට් තිශඵන වළකිඹහ, අශ්  යශට් තිශඵන ඳවරැම්, අශ්  යශට් 

තිශඵන ගුණහත්භ ිනනහම් ශරොට කිඹහ ඳහන්නට අසථහක් 

රඵහ ළීමභ.  

භවයක් අඹ ශම් CHOGM එ ළන ථහ යන විට ශඳොදු 

යහජය භේඩරශ  යටලින් ශත්රුභක් නළවළ, ශම් මුළුට 

නහඹඹන් ශභච්චයයි එන්ශන්, ශම් මුළුශන් ඇති  පරක් නළවළ 

කිඹරහ  කිඹන්නට වදනහ. නමුත් අපි ඵරන්නට ඕනෆ ශභඹයි. 

යටල් 54කින් භන්විත ශම් ශඳොදු යහජය භේඩරඹ වමුන 

අසථහශේ එඹ ශරෝශ  ශෝින ණනක් ශදනහ නයමනහ. එහි 

"ශොශම" කිඹන නභ  එශවභ නළත්නම් CHOGM එ රංහශේ 

ඳත්නහ කිඹන එ තිශඵනහ. එතශොට වළභ ශදනහභ 

රංහ ළන ථහ යනහ.  ඒ හ ශ භ රංහ කිඹන්ශන් ශවො 

හතහයණඹක් තිශඵන, ශවො ඳරැ බිභක් තිශඵන, ශවො යටක් 

වළිනඹටත්, ශඵොශවෝභ නිසරංශ  ළඩ යන්නට පුළුන්, 

ශඵොශවොභ නිදවශ  ළඩ යන්න පුළුන් යටක් වළිනඹටත් 

ක හක් ඇති ශනහ. ඒ ල්ලිලින් කිඹන්න ඵළවළ; 

කිඹන්න ඳවරැ නළවළ.  

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුමභනි, 2017 ආිංඹහුව ශඹොවුන් 

ක්රීඩහ උශශර යහ ඹන ශම් භශන්දී ේඩහඹම් ශඳශ ළසවීභ, 

එශවභ නළත්නම් ඒ ක්රීඩ ක්රීඩිහන් ශඳශ ළසවීභ, ඒ ශඳශ 

සන ක්රීඩ ක්රීඩිහන් උනන්දු කිරීභ ිංදු නහ. ආිංඹහුව 

ශඹෞන ක්රීඩහ උශශරට වබහගී න ිංඹලු යටල් භඟ අභ 

ලශඹන් ශම් ක්රීඩහ උශශර බිලිඹන 2ක් හශ  ්රභහණඹක් 

නයමනහ. ඒ කිඹන්ශන් ඒ තයහලිඹ පිිබඵ උනන්දුක් 

තිශඵන ශෝින ණනක් ශ්ර ක්යින් ශම් තයහලිඹ නයමනහ. 

ඒ අසථහශන් අඳට ්රශඹෝජන න්න පුළුන් න්ශන් 

ශොශවොභද? ඒ ්රශඹෝජනඹ න්න අඳට පුළුන් එ අසථහක් 

තභයි අශ්  යශට් ිංිනන කුරතහන් තිශඵන, දක්තහ තිශඵන 

ක්රීඩ ක්රීඩිහන් ළන දළුවත් කිරීශභන්, ඒ අඹශ  වළකිඹහ 

තුමිබන් අඳට ්රිං්ධධිඹක් රඵහ න්න පුළුන් ශනහ. එභ නිහ 

භභ ශඵොශවොභ ළභළත්ශතන් ශභභ ශඹෝජනහ සක ය යන ඵ 

්රහල යන අතය භට ශම්  අසථහ රඵහ දීභ ළන සතුමතින්ත 

ශමින් භභ නිවඬ ශනහ. ශඵොශවොභ සතුමතියි. 
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ගු භමින්දහනන්ද අලුත්ගභතප භව හ (ක්රීඩහ අභහ යුරභහ) 
(ரண்புறகு  யறந்ரணந் அபத்கரக -  றகபரட் 

டுத்துகந அகச்சர்) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage -  Minister of  

Sports) 
රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුමභනි, ශභභ ශඹෝජනහ 

ඉදිරිඳත් ශ ඳහ්වලිශම්න්තුම භන්ත්රී රු අස්ව භළතිතුමභහටත්, ඒ 

හශ භ ශඹෝජනහ සක ය ශ රු තිරං රැභතිඳහර 

භන්ත්රීතුමභහටත් භභ ඉතහභත්භ සතුමතින්ත ශනහ. රු 

භන්ත්රීතුමභන්රහශ  විශල  අධහනඹ ශඹොමු වුශේ 2017 දී 

වම්ඵන්ශතොට දී ඳළළත්වීභට නිඹමිත ආිංඹහුව ශඹොවුන් ක්රීඩහ 

උශශර වහ අශ්  ූ දහනභ පිිබඵයි.  

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුමභනි, අධයහඳන 
අභහතයහංලඹත්, ක්රීඩහ අභහතයහංලඹත් ඒහඵ්ධධ ශම් න විට 
2017 ආිංඹහුව ශඹොවුන් ක්රීඩහ උශශර ඉරක් ය ශන දළළන්ත 
ළඩ පිිබශශක් ක්රිඹහත්භ යමින් ඹනහ. අපි ඳරැ ගිඹ හරශ  
ළබිනට් භේඩරඹට ඉදිරිඳත් ශ ළබිනට් ඳත්රිහශන් 
ශඹෝජනහ ශහ, ඳහල් ඹන වළභ දරුශකුටභ එ ක්රීඩහක් 
අනිහ්වඹයි කිඹරහ. අපි එයින් ඵරහශඳොශයොත්තුම න්ශන් ත තත් 
දරුන් ශම් ක්රීඩහරට ශඹොමු කිරීභයි.  

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුමභනි, ඒ හශ භ එ 
ඳළත්තකින් අපි ක්රීඩහ ම්ඵන්ධශඹන් ටයුතුම යන භන් 2017 
ශඹොවුන් ක්රීඩහ උශශර ඉරක් ය නිමින් ශම් ඉන්න දක් 
ක්රීඩයින්ට ඉදිරිඹට ඒභ වහ ඹිනතර ඳවරැම් යහඳිතිඹකුත් 
වදරහ තිශඵනහ. රංහශේ ඳශහත් 09ට ජහතයන්තය භට්ටශම් ක්රීඩහ 
ංකී්වණ 09ක්, දිසත්රික් 25ට ක්රීඩහංන 25ක් ව ්රහශ්ධය ඹ 
ශල්ම් ශොට්ඨහ 314ට ක්රීඩහංන 314ක් එඹට අයිති නහ. ඒ 
නිහ තභයි ඳශමුශනි තහට ශම් යශට් ්රහශ්ධය ඹ ශල්ම් 
ශොට්ඨහශ  ඉරහ, -ශම් ක්රීඩහ භහජශ  ඉරහ- ්රහශ්ධය ඹ 
ශල්ම් ශොට්ඨහඹට, එතළනින් දිසත්රික්ඹට, එතළනින් ඳශහතට 

ව ජහති භට්ටභ දක්හ ක්රීඩ ක්රීඩිහන් බිහිවීභ වහ අලය 
ඳවරැම් අපි වදරහ දුන සශන්. ශම් ිංඹල්ර අපි ආයම්බ ශශ  ශම් 
ශඹොවුන් ක්රීඩහ උශශර ඉරක් ය ශනයි.   

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුමභනි,අධයහඳන 
අභහතයහංලඹත්, ක්රීඩහ අභහතයහංලඹත් ඒහඵ්ධධ දක්තහ තිශඵන 
ක්රීඩ ක්රීඩිහන් වඳුනහ ශන, ඔවුන්ට අලය පුහුණු රඵහ දීරහ, 
අපි ශම් න ශොටත් දළළන්ත ළඩ පිිබශශක් ක්රිඹහත්භ 
යමින් ඹනහ. ශම් තයහලිඹ ශ්රී රංහශේදී ඳළළත්ශනහ 
හශ භ, ශම් තයහලිශ දී ශ්රී රංහශේ ක්රීඩ ක්රීඩිහන් යන් 
ඳදක්ම් ළඩි ්රභහණඹක් ජඹග්රවණඹ යනහ දළකීභ අශ්  
ඉරක්ඹයි. තයහලිඹක් ඳත්හ ජඹග්රවණ රළබුශේ නළත්නම්, 
අඳට ඒ ශරොකු ශදෝහශයෝඳණඹක් නහ. ඒ නිහ අධයහඳන 
අභහතයහංලඹත් එක් ඒහඵ්ධධ අපි දළනටභත් ශම් වහ 
දළළන්ත ළඩපිිබශශක් ක්රිඹහත්භ යමින් ඳතිනහ.  2017 
්වශ දී ඳළළත්වීභට නිඹමිත ආිංඹහුව ශඹොවුන් ක්රීඩහ උශශර 
වහ වබහගි න ක්රීඩ ක්රීඩිහන් කිඹන්ශන් දළන්  අවුරුදු 12, 
13 ඹශ  ිංිනන ශභයි. ඒ වහ ඔවුන් ූ දහනම් යන්න 
ශන්ශන් අඳටයි. ඒ නිහ දළනටභත් ශම් වහ අපි දළළන්ත ළඩ 
පිිබශශක් ංවිධහනඹ යරහ තිශඵන ඵ භතක් යමින්, ශම් 
ශඹෝජනහ ඉදිරිඳත් ශ අස්ව භන්ත්රීතුමභහට නළතත් සතුමතින්ත 
ශමින් භභ නතිනහ. ශඵොශවොභ සතුමතියි. 

 

ප්රලසනඹ විභන රදින්  බහ පතභ  විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு ற்பொக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

ඳහර්ලිතපතන්ුර ඊ  අනුකූර අ. බහ. 7.14   2013 ඔක්ත ෝඵර් 
භ 24න බ්රවසඳතින්දහ අ.බහ. 1.00 න ත ක් කල් ගිතේඹ. 

அன்தடி தற.த. 7.14 றக்கு தரரபௐன்நம், 2013 எக்ரரதர் 24, 

றரக்கறக தற.த. 1.00  றக எத்றகக்கப்தட்டது. 

Adjourned accordingly at 7.14 p.m. until 1.00 p.m. on Thursday, 

24th October, 2013.  
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ළ.යු. 
 
ශභභ හ්වතහශේ අහන මුද්රණඹ දවහ සකීඹ නිළයදි ශ යුතුම තළන් දක්ුව රිිං භන්ත්රීන් මින් පිටඳතක් ශන නිළයදි ශ යුතුම 
ආහයඹ එහි ඳළවළදිලි රකුණු ශොට, පිටඳත රළබී ශදතිඹක් ශනොඉක්භහ වළන්හඩ් ංසහය ශත රළශඵන ශ  එවිඹ යුතුමඹ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குநறப்பு 
 

உபொப்தறணர் இபொறப் தறப்தறற் தசய்றபைம்பும் தறக றபைத்ங்ககபத் து தறறறல் தபறரகக் குநறத்து அகணப் தறக 

றபைத்ப்தடர தறற கறகடத் இபை ரங்கபௐள் யன்சரட் தறப்தரசறரறபைக்கு அதப்புல் ரண்டும். 
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දහඹක ුදදල් : ඳහර්ලිතපතන්ුර විහද හර් හර හර්ෂික දහඹක  වර ු. 2178ිර. ිළ ඳ ක් තගන්හ ගළනීභ 

අලය  

නපත ගහසුර ු. 18.15ිර.  ළඳළල් ගහසුර ු. 2.50ිර. තකොශම 6  ිරුශඳන  ඳහභචකඩ ඳහය  අචක 102  

ිළඹසිරි තගොඩනළගිල්තල් යජතේ  ප්රකහලන  කහර්ඹහචලතේ  අධිකහීම  ත   ෆභ  ර්ඹකභ  තනොළපතඵර්           

30 දහ   ප්රථභ දහඹක  ුදදල් තගහ ඉදිරි ර්තේ දහඹකත්ඹ රඵහ තගන විහද හර් හ රඵහග  වළිරඹ.  

නිඹ ව  දිතනන් ඳසු  එනු රඵන දහඹක ඉල්ලුපත ඳත් බහය ගනු තනොරළතර. 

 

 

 

 

 

 

 
 

சந்ர ; யன்சரட் அறகர அநறக்ககறன் பைடரந் சந்ர பதர 2,178. யன்சரட் ணறப்தறற பதர 18.15. தரற் 

தசனவு பதர 2.50. பைடரந் சந்ர பற்தரக அத்றட்சகர், அசரங்க தபறபட்டபனகம், இன. 102, 

தறசறநற கட்டிடம், தரன்ககட வீற, கறபைபப்தகண, தகரபம்பு 6 ன்ந றனரசத்றற்கு அதப்தற தறறககபப்  

ததற்பொக்தகரள்பனரம். எவ்ரரரண்டும் ம்தர் 30 ஆந் ரறக்கு பன் சந்ரப்தம்  

அதப்தப்தட ரண்டும். தறந்றக் கறகடக்கும் சந்ர றண்ப்தங்கள்  

ற்பொக்தகரள்பப்தடரட்டர. 
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