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ප්රපනල  ලාිකක ිළිතුරු 

 

විවර්ජන ඳනත් නකටුම්ඳත, 2015 – [විසිනදලන නල්ද කෂ දිනය]: 
 [ශීර් 114, 306, 307 (ප්රහවන);ශීර් 3 (ිශශල  හර්ඹඹ්  පිිබඵ ශක්  හර්ඹහරඹ) 

(ශජෙසඅ අභහතෙරු)  - හය බහශේදී රහ ඵරන රදී. 
 

කල් තැබීනම් නයෝජනාල: 
     රංහ ිශදුලිඵර භණ්ඩරඹ ඹටතට ළශනන මිනිසඵර භහ්  ශ ඹ්  සථිය කිරීභ 

අ්දතර්ගත ප්රධාන කුු 

தறரண உள்படக்கம் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 
APPROPRIATION BILL, 2015 - [Twenty Second Allotted Day] 

 Considered in Committee - [Heads 114, 306, 307 (Transport); Head 3 (Secretariat 

for Special Functions (Senior Ministers)] 

 

ADJOURNMENT MOTION: 

 Confirmation of Workers in Manpower Companies of Ceylon Electricity Board 

PRINCIPAL  CONTENTS 

றணரக்களுக்கு ரய்தோன றகடகள் 
 
எதுக்கலட்டுச் சட்டதோனம், 2015 [எதுக்கப்தட்ட  இததத்றண்டரம் ரள்]: 

 [கனப்தைகள் 114, 306, 307 (பதரக்குத்து); [கனப்தை 3 (றபசட 

தசற்தரடுகளுக்கரண தறகம் (சறபட்ட அகச்சர்கள்)] - குளறல் 

ஆரப்தட்டது.  
 
எத்றகப்தைப் தறபக: 

      இனங்கக றன்சர சகதறல் ணறலு றதணங்கபறன் ஊறர்ககப 

றந்ரக்கல் 
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ප.භා. 9.30  ඳාර්ලිනම්්දුරල රැවප විය. 

කථානායකුරමා [ගු චමල් රාජඳක් මශතා] මූාවනාරූඪ විය. 
தரரளுன்நம் தொ.த. 9.30 றக்குக் கூடிது.  

சதரரகர் அர்கள் [ரண்தைறகு சல் ரஜதக்ஷ] கனக 

கறத்ரர்கள். 

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

 

 

 

ලිිළ නල්ඛනාදිය ිළිතගැ්දවීම 
சர்ப்தறக்கப்தட்ட தத்றங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 

 2013 ර්ඹ වහ අභහතෙ භණ්ඩර හර්ඹහරශ  හර්ඹ හධන 

හර්තහ.- [අග්රහභහතෙතුමභහ ව ුද්ධධ ලහන වහ ගමි ටයුතුම 

අභහතෙතුමභහ ශනුට රු ිනශ් ස ුණණර්ධන භවතහ   

 

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

Ordered to lie upon the Table. 

 
2013 ර්ඹ වහ නජීවී ංයක්ෂණ ශදඳහර්තශ් ් තුමශේ හර්ඹ හධන 

හර්තහ. - [නජීවී ් ඳත් ංයක්ණ අභහතෙතුමභහ ශනුට රු 

ිනශ් ස ුණණර්ධන භවතහ   

 

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

Ordered to lie upon the Table. 
 

 

උඳනේක කාරක වභා ලාර්තා 
ஆபனரசகணக் குள அநறக்கககள் 

CONSULTATIVE COMMITTEE REPORTS 
 
ගු ලයි.ජී. ඳේමසිරි මශතා (කෘෂිකර්ම නිනයෝජය 

අමාතයුරමා  
(ரண்தைறகு க.ஜற. தத்சறநற - கத்தரறல் தறற அகச்சர்) 

(The Hon. Y.G. Padmasiri - Deputy Minister of Agriculture) 

රු ථහනහඹතුමභනි, ෘෂිර්භ ටයුතුම පිිබඵ උඳශ්ධල 

හය බහශේ බහඳතිතුමභහ ශනුශ්  භභ ඳවත ව්  හර්තහ 

් ඵ් ධශඹ්  ෘෂිර්භ ටයුතුම පිිබඵ උඳශ්ධල හය 

බහශේ හර්තහ ඉිනරිඳත් යමි. 

(i) 2011 ර්ඹ වහ ශවක්ටර් ශොබ්ඵෆඩු ශොිශ ටයුතුම 
ඳර්ශ ණ වහ පුහුණු කිරීශ්  ගඹතනශ  හර්ෂි 
හර්තහ;  

(ii) 2012 ර්ඹ වහ සී./. ශොශම ශොභර්ක ශඳොශවොය 
භහශ්  හර්ෂි හර්තහ;  

(iii) 2011 ර්ඹ වහ ශ්රී රංහ ජහති හනිනි නිවීශ්  
ෙහඳහය භණ්ඩරශ  හර්ෂි හර්තහ; 

(iv) 2011 ර්ඹ වහ ඳලසචහත් අසළ් න පිිබඵ තහක්ණ 
ගඹතනශ  හර්ෂි හර්තහ; ව 

(v) 2011 ර්ඹ වහ ශ්රී රංහ වදම භ අධිහරිශ  හර්ෂි 
හර්තහ. 

 

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

Ordered to lie upon the Table. 

 

ගු මහි්දදාන්දද අලුත්ගමනේ මශතා (ක්රීඩා අමාතයුරමා  
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்கபக - றகபரட்டுத் 

துகந அகச்சர்) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage -  Minister of  

Sports) 

රු ථහනහඹතුමභනි, ිශශ්ධල රැකිඹහ ප්රර්ධන වහ සුඵහධන 

 ටයුතුම පිිබඵ උඳශ්ධල හය බහශේ බහඳතිතුමභහ 

ශනුශ්  භභ 2011 ර්ඹ වහ ශ්රී රංහ ිශශ්ධල ශ හ 

නියුක්ති හර්ඹහංලශ  හර්ෂි හර්තහ වහ නිණු්  ් ඵ් ධශඹ්  

ිශශ්ධල රැකිඹහ ප්රර්ධන වහ සුඵහධන ටයුතුම පිිබඵ උඳශ්ධල 

හය බහශේ හර්තහ  ඉිනරිඳත් යමි.  
 

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

Ordered to lie upon the Table. 
 

ගු මහි්දදාන්දද අලුත්ගමනේ මශතා 
(ரண்தைறகு  யறந்ரணந் அலுத்கபக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

රු ථහනහඹතුමභනි,  2011 ර්ඹ වහ සුතදහ ජහති 

ක්රීඩහ ංර්ර්ණ අධිහරිශ  හර්ෂි හර්තහ ් ඵ් ධශඹ්  ක්රීඩහ 

ටයුතුම පිිබඵ උඳශ්ධල හය බහශේ හර්තහ භභ ඉිනරිඳත් 

යමි. 
 

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

Ordered to lie upon the Table. 
 

නඳත්වම් 
தக்கள் 
PETITIONS 

 
ගු නිමල් සිරිඳා ද සිල්ලා මශතා (ලාරිමාර්ග ශා ජ 
වම්ඳත් කෂමනාකරණ අමාතයුරමා වශ ඳාර්ලිනම්්දුරන  

වභානායකුරමා  
(ரண்தைறகு றல் சறநறதரன  சறல்ர - லர்ப்தரசண, லர்ப 

தொகரகத்து அகச்சதம் தரரளுன்நச் சகத தொல்தம்) 

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

and Water Resources Management and Leader of the House 

of Parliament)  

රු ථහනහඹතුමභනි, ඵදුකර, ගර්.එච්. ුණණර්ධන භහත, 

අං 15 ඒ / 24 දයන සථහනශඹහි ඳිනංචි ඩී.එ් .ඩී.බී. ිනහනහඹ 

භවතහශ්  රළුදණු ශඳත්භක් භභ පිිබ් මි. 
 

ගු ලයි.ජී. ඳේමසිරි මශතා 
(ரண்தைறகு க.ஜற. தத்சறநற) 

(The Hon. Y.G. Padmasiri) 

රු ථහනහඹතුමභනි, නහරපිටිඹ, ඵේහභ, අං 16 දයන 

සථහනශඹහි ඳිනංචි ඒ.බී.එස. ිශදෂි ඵටු් තුමඩහ භවත්මිඹශ්  

රළුදණු ශඳත්භක්  භභ පිිබ් මි. 

2829 2830 



ඳහර්ලිශ් ් තුම 

ගු ජානක බණ්ඩාර මශතා  
(ரண்தைறகு ஜரணக தண்டர) 

(The Hon. Janaka Bandara) 

රු ථහනහඹතුමභනි,  අලුශඵෝමුකර, ශවොයණ ඳහය, අං 

335 දයන සථහනශඹහි ඳිනංචි ඒ.එ් . පිඹර්ධන භවතහශ්  

රළුදණු ශඳත්භක් භභ පිිබ් මි. 
 

කථානායකුරමා 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
රු උිනත් ශරොකුඵණ්ඩහය භවතහ - ඳළමිණ නළත. 
 
ඉදිරිඳත් කරන ද නඳත්වම්  මශජන නඳත්වම් ිළිතබ කාරක 

වභාල  ඳැලරිය යුුර යයි නිනයෝග කරන  දී. 
சர்ப்தறக்கப்தட்ட தக்ககபப் ததரதுதக் குளவுக்குச் சரட்டக் 

கட்டகபறடப்தட்டது. 

Petitions ordered to be referred to the Committee on Public 

Petitions. 

 

ප්රපනල  ලාිකක ිළිතුරු 
றணரக்களுக்கு ரய்தோன றகடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 
 

රජනේ වශ නඳෞේගලික නරෝශල්ල නවේයි්ද 

භාවිතය : විවපතර 
அசரங்க ற்தம் ணறரர் கத்றசரகனகபறல் 

'பசனறன்' தரகண: றதம் 
USE OF SALINE IN GOVERNMENT AND PRIVATE 

HOSPITALS : DETAILS 
4404/’13 

2. ගු බුේධික ඳිනරණ මශතා 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ශෞෙ අභහතෙතුමභහශ්  සස ප්රලසනඹ - (1) :  

(අ) (i) 2013 ර්ශ  ජනහරි භ සිට ඔක්ශතෝඵර් භ 
31 ළනි ිනන දක්හ හරසීභහ තුමශ යජශ  
ශයෝවකර බහිශත ය සති ශ රයි්  ප්රභහණඹ 
ශොඳභණද; 

 (ii) එභ හරසීභහ තුමශ ශඳෞ්ධලි ශයෝවකර ව 
ශනත් ගඹතනර බහිශත යන රද ශ රයි්  
ප්රභහණඹ ශොඳභණද; 

 (iii) ඉවත (i) වහ (ii) හි ව්  භසත ශ රයි්  
ප්රභහණශඹ්  ශ්රී රංහ තුමශ නිසඳහදනඹ යනු 
රළබූ ශ රයි්  ප්රභහණඹ ශොඳභණද; 

 ඹ් න එතුමභහ ව්  ය් ශනහිද? 

(ග) (i) ශ්රී රංහශේ ශ රයි්  නිසඳහදනඹ යනු රඵන 
ගඹතනර න්  ශර්ද; 

 (ii) ශ්  න ිශට ශ රයි්  ගනඹනඹ යන යටක 
ව ගඹතනර න්  ශර්ද; 

 ඹ් න එතුමභහ බහත ය් ශනහිද? 

(ස) (i) ශභයට ශ රයි්  නිසඳහදනඹ ශ්ධශීඹ අලෙතහඹ 
පුයහලීභට ප්රභහණත් ශනොශේ න් , හර්ෂි 
ගනඹනඹ යනු රඵන ශ රයි්  ප්රභහණඹ 
ශොඳභණද; 

 (ii) 2013 ර්ශ දීශ රයි්  ගනඹනඹ වහ ළඹ 
යන රද මුළු මුදර ශොඳභණද; 

 ඹ් නත් එතුමභහ ව්  ය් ශනහිද? 

(ඈ) (i) ශ්රී රංහ තුමශ ශ රයි්  නිසඳහදනඹ ගය් බ 
ය් ශනකු වහ යජඹ භඟි්  රඵහ ිනඹ වළකි 
වන ශර්ද; 

 (ii) එභ වන රඵහ ළනීභ වහ අනුභනඹ ශ යුතුම 
ක්රභශේදඹ ශර්ද; 

 ඹ් න එතුමභහ ශභභ බහට ද් ් ශනහිද?  

(ඉ) ශනො එශ  න් ,  ඒ භ් ද?  
 

சுகரர அகச்சகக் பகட்ட றணர: 

(அ) (i) அசரங்க கத்றசரகனகபறல் 2013ஆம் 

ஆண்டின் சணரற தரடக்கம் எக்பரதர் 31ஆம் 

றகற கறனரண கரனத்றதள்  தன்தடுத்ப் 

தட்டுள்ப 'பசனறன்' அபவு வ்பவு 

ன்தகத்ம்; 

 (ii) பற்தடி கரனகட்டத்றதள் ணறரர் 

கத்றசரகனகள் ற்தம் பத றதணங்கள் 

தோனம் தன்தடுத்ப்தட்ட பசனறன் அபவு 

வ்பதன்தகத்ம்; 

 (iii) பபன (i) ற்தம் (ii) இல்  குநறப்தறடப்தட்டுள்ப 

தரத் 'பசனறன்' அபறல் இனங்ககறல் 

உற்தத்ற தசய்ப்தடும் பசனறன் அபவு 

வ்பதன்தகத்ம் 

 அர் கூதரர? 

(ஆ) (i) இனங்ககறல் 'பசனறன்' உற்தத்ற தசய்த்ம் 

றதணங்கபறன் ததர்கள் ரக ன்தகத்ம்; 

 (ii) ற்பதரது 'பசனறன்' இநக்குற தசய்ப்தடும் 

ரடுகள் ற்தம் றதணங்கபறன் ததர்கள் 

ரக ன்தகத்ம் 

 அர் இச்சகதக்கு சர்ப்தறப்தரர? 

(இ) (i) ரட்டின் 'பசனறன்' உற்தத்ற உள்ரட்டுத் 

பகக தர்த்ற தசய்ற்குப் பதரதுரண 

ரக இல்கனதணறல், தடரந்ம் இநக்குற 

தசய்ப்தடும் பசனறன் அபவு வ்ப 

தன்தகத்ம்; 

 (ii) 2013ஆம் ஆண்டில் 'பசனறன்' இநக்குறக்கரக 

தசனறடப்தட்ட தரத்ப் தத்தரகக 

வ்பதன்தகத்ம்; 

 அர் குநறப்தறடுரர? 

(ஈ) (i) இனங்ககறல் 'பசனறன்' உற்தத்றக ஆம்தறக் 

கறன்ந எததக்கு அசரங்கத்றன் தோனம் 

ங்கக்கூடி சலுகககள் ரக ன்தகத்ம்; 

 (ii) பற்தடி சலுககககபப் ததற்தக்தகரள்ற் 

கரக தறன்தற்ந பண்டி தொகநக 

ரதன்தகத்ம் 

 அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(உ) இன்பநல், ன்? 

 

asked the Minister of Health:  

(a) Will he state - 

 (i) the amount of saline used in Government 

hospitals during the period January to 

October 31st in the year 2013;  
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 (ii) the amount of saline used in private 

hospitals and by other institutions during 

the aforesaid period of time; and 

 (iii) the quantity of saline manufactured in Sri 

Lanka out of the total quantity of saline 

mentioned in (i) and (ii) above? 

(b) Will he table - 

 (i) the names of the institutions which 

manufacture saline in Sri Lanka; and 

 (ii) the names of the countries and institutions 

from which saline is imported at present? 

(c) Will he also state - 

 (i) the amount of Saline imported each year if 

the Saline production in this country does 

not meet the local requirement; and 

 (ii) the total amount of money spent for the 

import of Saline in the year 2013? 

(d) Will he inform this House - 

 (i) of the concessions that the Government 

could grant a person who commences the 

manufacture of Saline in Sri Lanka; and 

 (ii) the methodology that should be adopted to 

obtain those concessions? 

(e) If not, why? 

 

ගු ලිත් දිවානායක මශතා (නවෞඛය නිනයෝජය 

අමාතයුරමා  
(ரண்தைறகு னதத் றசரரக்க - சுகரர தறற அகச்சர்) 

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

රු ථහනහඹතුමභනි, ශෞෙ අභහතෙතුමභහ ශනුශ්  භහ 

එභ ප්රලසනඹට පිිබතුමය ශදනහ. 

(අ) (i) ශ රයි්  ශඵෝතක 4,271,144කි. 

 (ii) ශඳෞ්ධලි අංලශ  ශතොයතුමරු පිිබඵ ශොඹහ 
ත ශනොවළකිඹ. 

 (iii) ශ්රී රංහ තුමශ ශ රයි්  නිසඳහදනඹක් සිදු වී 
ශනොභළත. 

(ග) (i) ශ්රී රංහ තුමශ ශ රයි්  නිසඳහදනඹක් සිදු 
ශනොශේ. 

 (ii) යජශ  ශයෝවක වහ 2011 ජනහරි භ සිට 2013 
ශඳඵයහරි භ දක්හ ඉ් ිනඹහශේ Nirma Ltd. 
ගඹතනශඹ්  ශ රයි්  ගනඹනඹ යන රද 
අතය, 2013 ශඳඵයහරි භ සිට ශ්  දක්හ චීනශ  
Sichuan Kelun Pharmaceutical ගඹතනශඹ්  
ශ රයි්  ගනඹනඹ ශශර්. 

(ස) (i) 2013 ර්ඹ වහ යජශ  ශයෝවක වහ 
ගනඹනඹ යනු රළබූ ශ රයි්  ප්රභහණඹ 
ශඵෝතක 5,431,704කි. 

 (ii) රු. 271,365,499.00කි. 

(ඈ) (i) දළනට සිඹලුභ ශ්ධශීඹ ඖධ නිසඳහදඹ්  වහ 
අභහතෙහංලශ  මිර නිඹභ කිරීශ්  මිටු භ  
එ  න ශඳොදු මිරක් ඹටශත් ඔවු් ශේ 
නිසඳහදන ධහරිතහ වහ යජශ  ශයෝවකර හර්ෂි 
අලෙතහ භත ඳදන්  ීරයණඹ යනු රඵන 

නිසඳහිනත ප්රභහණඹ්  මිර දී ළනීශ්  ක්රභශේදඹක් 
ක්රිඹහත්භ ශේ. එභ ශ්ධශීඹ නිසඳහදඹ් ශ්  
ය 05ක් දක්හ ගඳසු මිර දී ළනීශ්  නිිශසුභක් 
භත මිර දී ළනීභ භඟි්  ිශශ්ධශීඹ 
තයහරීත්ශඹ්  නිදවස ව සථහය ශශ 
ඳශක් රඵහ දීභ වහ ශ්ධශීඹ නිසඳහදන ප්රර්ධනඹ 
ය ගයක්හ කිරීභ අයමුණ ය ත් ප්රතිඳත්තිඹක් 
ක්රිඹහත්භ ඳීර. 

 (ii) ශ්රී රංහ තුමශ ශ රයි්  නිසඳහදනඹ වහ 
වනඹක් ලශඹ්  ඳසු මිර දී ළනී්  වතිඹක් 
ඳවත අලෙතහ ් පර්ණ යන නිසඳහදඹ්  
ශත රඵහ දීභ සිදු ශේ. 

  ශ්රී රංහශේ පිහිටි ර්භහ් තලහරහ නිසඳහදනඹ 
ව ශෞෙ අභහතෙහංලශ  ිශරවු්  උඳයණ වහ 
ඖධ අධිහරිශඹහි ලිඹහ ඳිනංචි නිසඳහිනතඹක් වීභ. 

  නිසඳහදන භහශ්  අයිතිශඹ්  සිඹඹට 50ට 
ළඩි හිමිහරිත්ඹක් ශ්ධශීඹ හිමිරු්  තුම වීභ. 

  නිසඳහදන ක්රිඹහලිඹට තනුයණඹ වහ/ශවෝ 
සසුරු් යණඹ ඳභණක් සතුමශත් ශනොන ක්රීඹ 
ඖධ ංකට ඳභණක් ගනඹනඹ ය 
ංශඹෝජනශඹ්  ශ්ධශීඹ නිසඳහදනඹ යන 
නිසඳහිනතඹක් වීභ. 

(ඉ)  ඳළන ශනොනඟී. 

 
ගු බුේධික ඳිනරණ මශතා 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ථහනහඹතුමභනි, භශේ ඳශමුළනි අතුමරු ප්රලසනඹ 

ශභඹයි. රු නිශඹෝජෙ සභතිතුමභහ යජශ  ශයෝවකරට අදහශ 

ශ රයි්  ඳරිශබෝජනඹ පිිබඵ ව්  ශහ. 2013 ර්ශ  

ඳභණක් ශඵෝතක 54 රක්ඹක් වහ රුපිඹක මිලිඹන 271ට 

ඩහ ළඩි මුදරක් ිශඹද්  යරහ තිශඵනහ. ඒ හශේභ ශ්රී රංහ 

තුමශ ශ රයි්  නිසඳහදනඹ ය් න පුළු්  න්  ඔඵතුමභහත්, 

භභත්, ශ්  රු බහභත් එ  ශනහ. ඒ ශඵෝතක 54 රක්ඹ 

ශනුශ්  ිශශ්ධල යටරට සිනරහ ඹන රුපිඹක මිලිඹන 271 

ඉතුමරු ය ් න පුළු් . දළනට ශ්රී රංහ තුමශ ශ රයි්  

නිසඳහදනඹ යන පිරි භසත ශ රයි්  ඳරිශබෝජන ඳංුණශ්  

යජශ  ශයෝවකරට අදහශ -ශඳෞ්ධලි ශයෝවකරත් ශ්  වහ 

භහනභ සති- ශොඳභණක්ද කිඹරහ ඔඵතුමභහට දශ ලශඹ්  

කිඹ් න පුළු් ද? 

 
ගු ලිත් දිවානායක මශතා 
(ரண்தைறகு னதத் றசரரக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

අශේ යශේ ශ රයි්  නිසඳහදනඹක් සිදු ් ශ්  නළවළ. 

නිසඳහදනඹක් සිදු ් න ඕනෆ. ශ්  නිසඳහදන වහ අපි 

ගශඹෝජඹ් ට ගයහධනහ යරහ තිශඵනහ. රු 

ථහනහඹතුමභනි,  ඒ ක්ශ ත්රශ  ශ්  නිසඳහදනඹ අති ිශලහරයි. 

ඒ අශේ ප්රභහණඹ ඉක්භහ ඹනහ. එතශොට ඒ අතිරික්තඹ 

ඔවු්  ඳඹ් න ඕනෆ, ිශශ්ධශීඹ ශශශ ශඳොශට. ඒ ප්රලසනඹ නිහ 

තභයි  ශ්  ගශඹෝජඹ්  භළිබ ශ් ශ් . අපිත් ළභළතියි, එශවභ 

ගශඹෝජනඹට. ඒ වහ අලෙ ඳවසු්  අපි රඵහ ශදනහ. 

ගශඹෝජශඹක් ඵරහශඳොශයොත්තුම ශ් ශ්  තයහරි ශශශ 

ශඳොශයි. ඒ ඹ් ත්රරට ඹන ිශඹදභත් එක් ඵළලුහභ රංහශේ 

ශශශ ශඳොශ ප්රභහණත් නළවළ.  ගශඹෝජනඹත් එක් ත්තහභ 

නිසඳහදන ධහරිතහ 54 රක්ඹක් කිඹන එ පරදහයී ශනොන 

නිහ තභයි ශඵොශවෝ ගශඹෝජඹ්  ශ් ට ශඳශශම් ශ්  

නළත්ශත්. 
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ඳහර්ලිශ් ් තුම 

ගු බුේධික ඳිනරණ මශතා 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ථහනහඹතුමභනි, භශේ ශදළනි අතුමරු ප්රලසනඹ ශභඹයි. 

හභහනෙශඹ්  ඵළලුහභ - 

 
කථානායකුරමා 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
ිශසතය නළතුම ප්රලසනඹ අව් න. හරඹ ශභනහයණඹ ශ 

යුතුමයි. 

 
ගු බුේධික ඳිනරණ මශතා 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ඉතහ ශටිශඹ්  තභයි ශ්  අව් ශ් . ඔඵතුමභහ ද් නහ ශ්  

භභ එශවභ හරඹ ් ශ්  නළවළ කිඹරහ. 

 
කථානායකුරමා 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
අතුමරු ප්රලසනඹ අව් න. 

 
ගු බුේධික ඳිනරණ මශතා 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ථහනහඹතුමභනි, හභහනෙශඹ්  තළිලලි තුමය 

ශ රයි් රට ග් න ශර භහනයි. නමුත් එඹ ් පර්ණ 

ගශ්ධලඹක් ශනොශයි. ඒ සත්ත. අපි ද් නහ, තළිලලි 

අඳනඹනඹ යන තළනට යට තුමශ ශනක් සති ශරහ 

තිශඵනහඹ කිඹරහ. ශ්  රු බහශේ ගශඹෝජන ප්රර්ධන 

අභහතෙතුමභහත් සිටින නිහ භභ ශඹෝජනහ ය් න ළභළතියි, අය 

ස ලු්  ර්භහ් ත 2,000 ළඩ පිිබශශ හශේ, යශේ ශ රයි්  

ප්රභහණඹ තෘේත ශන භ්  අඳනඹනඹත් ඉරක් ය ත්ත 

නිසඳහදඹ්  ශනුශ් - 

 
කථානායකුරමා 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
රු භ් ත්රීතුමභහ, ඔඹ ිශසතය යනහ ශ් . 

 
ගු බුේධික ඳිනරණ මශතා 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ඹ් කිසි ළරළසභක්, දළක්භක් තිශඵනහද, අවක ර්ඹ න 

ිශට ඒ නිසඳහදනඹ සිදු යනහ කිඹරහ? 

 
ගු ලිත් දිවානායක මශතා 
(ரண்தைறகு னதத் றசரரக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

රු ථහනහඹතුමභනි, දළනටභත් ඹ්  ඹ්  ෙහඳහරියි් ශ්  

ෙහඳෘති රළම රහ තිශඵනහ. ශඵොශවෝ දුයට ඉිනරිශ දී ක්රිඹහත්භ 

ශයි. ප්රධහන ප්රලසනඹ ් ශ්  භභ ීටට ශඳය ඳළවළිනලි ශ 

හයණඹයි. අපි නිඹ අවුරු්ධශ්ධ අඹ ළඹ ශඹෝජනහ තුමිබනුත් ශ්ධශීඹ 

 ඖධ නිසඳහදනඹට අලෙ වශඹෝඹ රඵහ දීභ වහ ිශිශධ ක්රභ 

වයවහ -ඉඩ්  රඵහ දීභ හශේ- අනුග්රවඹ දක්රහ තිශඵනහ. නමුත් 

භභ ලි්  ඳළවළිනලි ශ ප්රලසනඹ තභයි ප්රහශඹෝනි භතුම 

ශ් ශ් . 

ගු බුේධික ඳිනරණ මශතා 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ථහනහඹතුමභනි, භහශේ අ්  අතුමරු ප්රලසනඹ ශභඹයි. 

ශ රයි්  නිසඳහදනඹ රංහට අලෙ ප්රභහණඹට ඩහ ළඩි 

ප්රභහණඹක් සිදු ශනහ න් , අඳට ඒහ ශභ් න ශ්  යටරට 

අඳනඹනඹ ය් නට පුළු්  කිඹරහ ිශශ්ධල ටයුතුම අභහතෙහංලඹ 

ව ශ්රී රංහශ්  පිටත තිශඵන ශ්රී රංහ තහනහඳති ශවෝ භව 

ශොභහරිස හර්ඹහර වයවහ ඹ්  නිඹළඳිඹක් ශවෝ ශතොයතුමරු 

රඵහශන, ඒ යටර අලෙතහ පිිබඵ ශෞෙ අභහතෙහංලඹ 

භඟි්  ළඩ පිිබශශක් ක්රිඹහත්භ යරහ තිශඵනහද? එශවභ 

නළත්න්  ශ්  ය් න ඵළවළශ් . 

 

ගු ලිත් දිවානායක මශතා 
(ரண்தைறகு னதத் றசரரக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

එඹ තයහරිත්ඹ අනු ීරයණඹ න ශදඹක්. නිසඳහදනශ  

අත් දළර්්  තිශඵන අශනකුත් යටක භ  ං් දනඹ යන ිශට 

රංහශ්  ශ රයි්  පිට යට ඹනහ කිඹන එ ප්රහශඹෝනි 

නළවළ. ඒ ප්රලසනඹ තභයි රංහශේ ශ රයි්  නිසඳහදනඹට ප්රධහනභ 

ඵහධඹ ශරහ තිශඵ් ශ් . ශභොද ශ රයි්  නිසඳහදනඹ යන, 

අතිරික්තඹ ිශශ්ධල ශශශ ශඳොශට ඹන යටක භ  අඳට 

තය ය් නට ඵළවළ. අශේ නිසඳහදන මිරදී ් න කිඹරහ 

කිඹ් න ඵළවළ. ඒ තයහරිත්ඹ නිහ තභයි ශ්  ප්රලසනඹ 

තිශඵ් ශ් . 

 

නකල්වප ලන රක්ෂිතනේ එනවාල් ලගාල : තශනම 
க்கறள்ஸ் ண எதுக்க னக்கரய்ப் தறர்ச்தசய்கக : 

கட  
CARDAMOM CULTIVATION IN KNUCKLES FOREST RESERVE: 

BAN 

 5264/’14 
3.  ගු අල්ශාජ් ඒ.එච්.එම්. අවපලර් මශතා 

(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

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

සුළු අඳනඹන ශබෝ ප්රර්ධන  අභහතෙතුමභහශ්  සස ප්රලසනඹ 

- (1) : 

(අ) (i) නකස න යක්ෂිත ප්රශ්ධලශ  එනහක හශේ 
නියත සිටි වත්සිඹඹට ග් න ඳවුක 
ංෙහක් එභ ප්රශ්ධලශඹ්  ඉත් ය සති ඵත්; 

 (ii) නජීවී ංයක්ණ ශදඳහර්තශ් ් තුම ිශසි්  සිදු 
ශ නකස යක්ෂිතශ  එනහක හ තවනභ 
ව ඉ් ිනඹහශ්  අධි ශර එනහක ගනඹනඹ 
කිරීභ අතය ඹ්   ් ඵ් ධඹක් සති ඵත්; 

 (iii) බ්රිතහනෙ ඳහරඹ් ශේ හරශ  සිට අවුරුදු 
75ට අධි හරඹක් තිසශ  ඳවුක වඹසිඹඹට 
අධි ප්රභහණඹශේ ගර්ථි සුඵසි්ධධිඹට 
ඉවක තිබූ එභ එනහක හ ශ්  න ිශට 
් පර්ණශඹ් භ  ිශනහල ය සති ඵත්; 

 එතුමභහ ද් ශනහිද?  

(ග)  ඉවත ව්  එනහක හට ව එභ හරු් ශේ 
සුඵසි්ධධිඹට අදහශ  කිසිඹ්  පිඹයක්   ් ශ් ද ඹ් න 
එතුමභහ ශභභ බහට ද් ් ශනහිද? 

(ස)   ශනො එශ  න් ,  ඒ භ් ද?   

 

சறத ற்தறப் தறர்கள் ஊக்குறப்தை அகச்சகக்  

பகட்ட றணர: 

2835 2836 
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(அ) (i )  க்கறள்ஸ் ண எதுக்கப் தறபசத்றல் னக்கரய் 

தறர்ச்தசய்ககறல் ஈடுதட்டிதந் அண்பரக 

ளதத குடும்தங்கள் அப்தறபசத்றததந்து 

அகற்நப்தட்டுள்பண ன்தகத்ம்; 

 (ii )  ணசலரசறகள் தரதுகரப்தைத் றகக்கபத்ரல் 

க்கறள்ஸ் ண எதுக்கத்றல் னக்கரய்ப் 

தறர்ச்தசய்கக கடதசய்ப்தட்டகக்கும் 

இந்றரறததந்து அறகபறல் னக்கரய் 

இநக்குற தசய்ப்தடுற்குறகடறல் 

பததரத தரடர்தை உள்பதன்தகத்ம்; 

 (iii )  தறரறத்ரணற ஆட்சறரபர்கபறன் கரனம் 

தரடக்கம் 75 ஆண்டுகளுக்கும் அறக கரனம் 

அதததக்கும் பற்தட்ட குடும்தங்கபறன் 

ததரதபரர னதக்கு கரரக 

அகந்றதந் பற்தடி னக்கரய்ப் தறர்ச் 

தசய்கக ற்பதரது தொற்நரக அறக்கப்தட்டுள்பது 

ன்தகத்ம் 

 அர் அநறரர? 

(ஆ) பபன குநறப்தறடப்தட்ட னக்கரய்ப் தறர்ச்தசய்கக 

ற்தம் குநறத் தறர்ச்தசய்ககரபர்கபறன் னன் 

கதற பததரத டடிக்ககக   

பற்தகரள்ரர ன்தக அர் இச்சகதறல் 

அநறறப்தரர? 

(இ) இன்பநல், ன்? 

 

asked the Minister of Minor Export Crop Promotion:  

(a) Is he aware that - 

 (i) nearly 700 families engaged in cardamom 

cultivation in the Knuckles Forest Reserve 

have been evicted from the area; 

 (ii) there is some connection between the ban of 

cardamom cultivation imposed by the 

Department of Wildlife Conservation in the 

Knuckles Forest Reserve and the import of 

Cardamom in huge stocks from India; and 

 (iii) the said cardamom cultivation which has 

propped up economic well-being of over six 

hundred families for well over 75 years 

since the times of British rulers has been 

destroyed completely by now? 

(b) Will he inform this House whether action will be 

taken in respect of the aforesaid cardamom 

cultivation and the well-being of those cultivators? 

(c) If not, why? 

 
ගු නරජිනනෝල්ඩ් කුනර් මශතා (සුළු අඳනයන නභෝග 

ප්රලර්ධන අමාතයුරමා  
(ரண்தைறகு தஜறபணரல்ட் குப - சறத ற்தறப் தறர்கள் 

ஊக்குறப்தை அகச்சர்) 

(The Hon. Reginold Cooray -Minister of Minor Export Crop 

Promotion) 

රු ථහනහඹතුමභනි, එභ ප්රලසනඹට පිිබතුමය ශභශ යි. 

(අ) (i) භවනුය වහ භහතශක ිනහ න නිරධහරි් ශේ 
ලිඛිත දළනු්  දී් රට අනු, නකස න 
යක්ෂිතශ  කිසිදු ඳවුරක් ඳිනංචි සිට ශනොභළත. 
එඵළිශ්  ඳිනංචි ඳවුක ඉත් කිරීභක් සිදු ශනොභළත.   

 (ii) එභ එනහක හ තවනභ වහ ඉ් ිනඹහශ්  
එනහක ගනඹනඹ අතය ් ඵ් ධඹක් ශනොභළත. 
ඉතහ සුළු ලශඹ්  එනහක ගනඹනඹ සිදු ශේ. 
2014 ර්ශ  ළේතළ් ඵර් න ිශට ඉ් ිනඹහශ්  
ගනඹනඹ යන රද එනහක ප්රභහණඹ කිශරෝ 
ග්රෆ්  17,515කි. (දහවත්දවස ඳ් සිඹ ඳවශශො) 

 (iii) එනහක හ ිශනහල කිරීභක් සිදු ය ශනොභළත. 
නකස ශරෝ උරුභ යක්ෂිතඹක් ශර 
ප්රහලඹට ඳත් ය සති ඵළිශ් , හ නඩත්තුම වහ 
අසනු ශනලීභ  තවන්  ය සත.  

(ග)  එභ එනහක හයණශ  නිඹළලී සිටි පු්ධරඹ්  පර්ණ 
හලීන එභ ර්භහ් තශ  නියත ව පු්ධරඹ්  ශනොශේ. 
එනහක හ ශනුට ශනත් ශඵෝ යටහ්  වඳු් හ 
දීභට අලෙ ඳර්ශ ණ ටයුතුම සිදු ශශයමි්  ඳීර. 
තද, යක්ෂිත රහඳඹට අඹත් ශනොන ශොටශ  සුදුසු 
ඉඩ් ර න හ්  සති කිරීභ සිදු යනු රඵයි.  

(ස) අදහශ ශනොශේ. 
 

ගු අල්ශාජ් ඒ.එච්.එම්. අවපලර් මශතා 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

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

සභතිතුමභහ, අපි ඉ් ිනඹහශ්  එනහක කිශරෝේරෑ්  14,500ක් 

ගනඹනඹ ය තිශඵනහ. ශ්  ළඩ පිිබශශ ර්ධනඹ ශශොත් 

අඳට එභ ගනඹනඹ කිරීභත් නළළත්වීභට පුළු් භ තිශඵනහ 

ශ් ද? 
 

ගු නරජිනනෝල්ඩ් කුනර් මශතා 
(ரண்தைறகு தஜறபணரல்ட் குப) 

(The Hon. Reginold Cooray) 

නකස ඳුයඹ ශරෝ උරුභඹක් වළටිඹට වඳුනහශන 

තිශඵන නිහ අඳට ඒ ගශ්රිත න ශඳශදශ  එනහක හ 

ෙහේත ය් න ඵළවළ. ඒ ශනුට ිශකඳ ප්රශ්ධල හ කිරීභ 

ළඩි ය් න ටයුතුම ය තිශඵනහ. ිශශල ශඹ් භ ශදනිඹහඹ, 

එනහකත්ත, ිශවහයශව න ශේ වඳුනහත් ප්රශ්ධල හ කිරීභ 

ගය් බ ය තිශඵනහ. 
 

ගු අල්ශාජ් ඒ.එච්.එම්. අවපලර් මශතා 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

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

එනහක හට ශයෝඹකි්  වහනිඹක් සි්ධධ ව නිහද එහි 

පරදහ අඩු ශරහ තිශඵ් ශ් ? 
 

ගු නරජිනනෝල්ඩ් කුනර් මශතා 
(ரண்தைறகு தஜறபணரல்ட் குப) 

(The Hon. Reginold Cooray) 

ඒ එ ශව තුමක්. 
 

ගු අල්ශාජ් ඒ.එච්.එම්. අවපලර් මශතා 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

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

ඒ නියහයණඹ ය් න ් නහ ළඩ පිිබශශ ශභොක්ද 

කිඹහ භභ භශේ අහන අතුමරු ප්රලසනශඹ්  අවනහ. 
 

ගු නරජිනනෝල්ඩ් කුනර් මශතා 
(ரண்தைறகு தஜறபணரல்ட் குப) 

(The Hon. Reginold Cooray) 

ඒ වහ පිිබඹභක් ලශඹ්  ශනොශඹකුත් ශඵශවත් ර් 

බහිශතහ ය තිශඵනහ හශේභ, ධභයණඹ හශේ ශ්ධක ය 

තිශඵනහ. ඒහ ප්රභහණත් වුශණ් නළවළ. නමුත් එභ ශයෝඹ ඹ්  

කිසි ප්රභහණඹට භර්දනඹ ය එභ හ ටයුතුම නළත ගය් බ 

ය තිශඵනහ. 
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ඳහර්ලිශ් ් තුම 

ගු අල්ශාජ් ඒ.එච්.එම්. අවපලර් මශතා 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

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

ශඵොශවොභ සතුමතියි. 

  
නවේලකයි්ද තාලකාලිකල බලා ගැනීම: නීිනමය 

ප්රිනඳත්ින රාුල 
 ற்கரதக ஊறர் ஆட்பசர்ப்தை : சட்டரலறரண 

தகரள்ககச் சட்டகம்  
RECRUITMENT OF EMPLOYEES ON TEMPORARY BASIS : 

LEGAL POLICY FRAMEWORK 
5425/’14 

4.  ගු (ආචාර්ය  ශර් ද සිල්ලා මශතා 
       (ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர) 

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

් රු වහ ් රු ඵතහ අභහතෙතුමභහශ්  සස ප්රලසනඹ - 

(1):  

(අ) (i) යජශ  වහ ශඳෞ්ධලි ගඹතනරට ශ යි්  
තහහලි ඵහ ් නහ නීතිභඹ ප්රතිඳත්ති 
යහමු ශර්ද; 

 (ii) ඔවු්  සථිය කිරීභට ශඳය ශොඳභණ හරඹක් 
තහහලි ඳදනභ භත ශ ඹ ශ යුතුම ් ශ් ද; 

 (iii) තහහලි ශ ඹ යන හරඹ තුමශ ඔවු් ට 
ළටුඳට අභතය ශනත් ශවීභක් (භහසි ශවෝ 
රැකිඹහ හරඹ අ්  න ිශට) සිදු කිරීභට 
ශ හදහඹඹහට නනති ඵළඳීභක් තිශබ්ද; 

 (iv) ශ  අර්ථ හධ අයමුදර වහ ශ හ 
නියුක්තියි් ශේ බහයහය අයමුදර ඔවු්  ශත 
රඵහ ශද් ශ් ද; 

 (v) ශනොඑශ  න් , ඒ භ් ද? 

 ඹ් න එතුමභහ ව්  ය් ශනහිද? 

(ග) ශනො එශ  න් , ඒ භ් ද?  

 

தரறல், தரறல் உநவுகள் அகச்சகக் பகட்ட றணர: 

( அ) (i )  அசரங்க ற்தம் ணறரர் றதணங்கபறன் 

ஊறர்ககபத் ற்கரதகரக ஆட்பசர்ப்தைச் 

தசய்த்ம் சட்டரலறரண தகரள்ககச் சட்டகம் 

ரது ன்தகத்ம்; 

 (ii) இர்கள் றந்ரக்கப்தடுற்கு தொன்ணர் 

வ்பவு கரனம் ற்கரதக அடிப்தகடறல் 

பசகரற்ந பண்டும் ன்தகத்ம்; 

 (iii) ற்கரதகரகச் பசகரற்தகறன்ந கரனத் 

றதள் இர்களுக்கு சம்தபத்றற்கு பனறகரக 

பத தகரடுப்தணவுககப (ரரந்ம் அல்னது 

தரறல் கரனத்றன் இதறறல்) பற்தகரள் 

ற்கு பசக தததணதக்கு சட்டரலறரண கடப் 

தரடு உள்பர ன்தகத்ம்; 

 (iv) ஊறர் பசனரத றறம் ற்தம் ஊறர் 

ம்தறக்ககப்ததரதப்தை றறம் இர்களுக்கு 

ங்கப்தடுகறன்நர ன்தகத்ம் 

 (v) இன்பநல், ன் ன்தகத்ம் 

 அர் குநறப்தறடுரர? 

(ஆ) இன்பநல், ன்? 

asked the Minister of Labour and Labour Relations:  

(a) Will he state - 

 (i)  the legal policy framework adopted when 

employees are recruited to government and 

private sector institutions on temporary 

basis; 

 (ii) the period of time they must be employed 

on temporary basis to be confirmed in their 

post; 

 (iii) whether the employer has a legal obligation 

to make any other payment (monthly or at 

the termination of their service) in addition 

to the salary paid during the period of time 

during which they are employed on 

temporary basis; 

 (iv) whether they are entitled to Employees' 

Provident Fund and Employees' Trust Fund 

benefits; and 

(b) if not, why? 

 
ගු ගාමිණී නොකුනේ මශතා (කම්කු ශා කම්කු 

වබතා අමාතයුරමා  
(ரண்தைறகு கரறணற தனரக்குபக - தரறல், தரறல் உநவுகள் 

அகச்சர்) 

(The Hon. Gamini Lokuge - Minister of Labour and Labour 

Relations) 

රු ථහනහඹතුමභනි, භහ එභ ප්රලසනඹට පිිබතුමය ශදනහ. 

(අ) (i) ශඳෞ්ධලි ගඹතනර ශ යි්  තහහලි 
ලශඹ්  ඵහ ් නහ නීතිභඹ ප්රතිඳත්ති යහමුක් 
් රු අණ ඳනත්ර ිශශල ශඹ්  ව්  ය 
ශනොභළත. 

 (ii) ශඳෞ්ධලි ගඹතනර තහහලි ඳදනභ භත 
ඵහ ් නහ රද ශ යි්  සථිය කිරීභට ශඳය 
ශ ඹ ශ යුතුම හරඹ ් රු අණ ඳනත්ර 
ව්  ශනොශේ. 

 (iii) ශශ  වුද, ප්රහශඹෝනි ලශඹ්   ඹ්  
ශ හශඹෝජශඹකු ිශසි්  ශ ඹ්  
තහහලි ලශඹ්  ශ ශ  ශඹොදහ තිුදණද, 
එශ  තහහලි ශ ඹ යන හරඹ තුමශ 
ශ ඹ් ට ළටුඳට අභතය නනති ලශඹ්  
හිමි ිශඹ යුතුම ශවීභක් තිශබ් න්  තහහලි 
ඳදනභ ශනොරහ එර් ශවී්  සිදු ශ යුතුම ශේ. 
උදහවයණඹක් ිශධිඹට අඹ ළඹ වන දීභනහ, 
අතිහර ශවී් , නිහඩු ිනන ළඩ කිරීභ පිිබඵ 
ළටුේ, ශඳොශවොඹ ිනන ළඩ කිරීභ පිිබඵ ළටුේ 
ඹනහිනඹ ශේ. 

  (iv) තහහලි ඳදනභ භත ඵහ ළනීභ ඹන 
ශෝ ශ්ධසිඹ ශනොරහ ශ ඹ් ට 1958 
අං 15 දයන ශ  අර්ථ හධ අයමුදක ඳනත 
ඹටශත් ශ  අර්ථ හධ අයමුදක ද, 1980 අං 
46 දයන ශ හ නියුක්තඹ් ශේ බහය අයමුදක 
ඳනත ඹටශත් ශ හ නියුක්තඹ් ශේ බහය අයමුදක 
ද රඵහ ිනඹ යුතුම ශේ.  

 (v)  ඳළන ශනොනඟී. 

(ග)  ඳළන ශනොනඟී. 
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ගු (ආචාර්ය  ශර් ද සිල්ලා මශතා 
(ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர) 

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

රු සභතිතුමභනි, භහ අවරහ තිුදණු ප්රලසනඹ ශභ් න ශ් යි: 
  

"(අ)  (i)   යජශ  වහ ශඳෞ්ධලි ගඹතනරට ශ යි්  
තහහලි ඵහ ් නහ නීතිභඹ ප්රතිඳත්ති යහමු 
ශර්ද;" 

රු සභතිතුමභනි, ඔඵතුමභහ යජශ  කිඹන එ ශරොේ යරහ 

ශඳෞ්ධලි ගඹතන ළන ිශතයයි ථහ ශශ .  

 
ගු ගාමිණී නොකුනේ මශතා 
(ரண்தைறகு கரறணற தனரக்குபக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

් රු අණඳනත් අනුයි භභ ථහ ය් ශ් .  
 
ගු (ආචාර්ය  ශර් ද සිල්ලා මශතා 
(ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர) 

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

භශේ ප්රලසනඹ ඒ ශනොශයි ශ්  රු සභතිතුමභහ? භශේ 

ප්රලසනඹ ් ශ් , යජශ  වහ ශඳෞ්ධලි ගඹතනරට ශ ඹ්  

තහහලි ඵහ ් නහ නීතිභඹ ප්රතිඳත්ති යහමු කුභක්ද 

කිඹන එයි.  

 
ගු ගාමිණී නොකුනේ මශතා 
(ரண்தைறகு கரறணற தனரக்குபக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

ඒ ඒ ගඹතනශ  පිරිස ඵර ළරළසභ අනුයි සඵෆර්තුම 

තිශඵ් ශ් . අඳට ඒ ීර් දු ය් න ඵළවළ.  
 
ගු (ආචාර්ය  ශර් ද සිල්ලා මශතා 
(ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர) 

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

එශවභ න් , ප්රතිඳත්ති යහමුක් කිඹහ එක් නළ්ධද?  
 
ගු ගාමිණී නොකුනේ මශතා 
(ரண்தைறகு கரறணற தனரக்குபக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

ඳනත්ර ප්රතිඳත්ති යහමුක් නළවළ. ඕනෆභ ගඹතනඹට 

ශ ඹ්  ඵහ ් න ශොට ඒ ගඹතනශ  තිශඵන පිරිස ඵර 

ළරළසභ අනු තභයි ඒ අඹ ීර් දු ය් ශ්  සථිය ඵහ 

් නහද, තහහලි ඵහ ් නහද, ශනත් ිශධිඹට ඵහ 

් නහද කිඹහ. ප්රතිඳත්ති යහමු තභයි ඒ.  

 
ගු (ආචාර්ය  ශර් ද සිල්ලා මශතා 
(ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர) 

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

භශේ ඳශමුළනි අතුමරු ප්රලසනඹ ශභශ යි.  

 
ගු ගාමිණී නොකුනේ මශතා 
(ரண்தைறகு கரறணற தனரக்குபக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

ඔඵතුමභහ අතුමරු ප්රලසන සහුහ.  

 
ගු (ආචාර්ය  ශර් ද සිල්ලා මශතා 
(ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர) 

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

නළවළ, නළවළ. ඒ, ඳළවළිනලි යහ ළනීභක්. 

ගු ගාමිණී නොකුනේ මශතා 
(ரண்தைறகு கரறணற தனரக்குபக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

ඒහ තභයි අතුමරු ප්රලසන.  

 

ගු (ආචාර්ය  ශර් ද සිල්ලා මශතා 
(ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர) 

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

නළවළ, නළවළ. භභ සහුශේ යජශ  වහ ශඳෞ්ධලි ගඹතන 

ළනයි. ඔඵතුමභහ ශඳෞ්ධලි ඒහ ළන ිශතයයි කිේශේ. භහ 

ඳළවළිනලි කිරීභක් ිශතයයි යහ ත්ශත්.  

 
ගු ගාමිණී නොකුනේ මශතා 
(ரண்தைறகு கரறணற தனரக்குபக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

භශේ උත්තයශ  යජශ ද, ශඳෞ්ධලි ගඹතනරද කිඹහ 

වනක් නළවළ.  

 
ගු (ආචාර්ය  ශර් ද සිල්ලා මශතා 
(ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர) 

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

ඔඵතුමභහ උත්තයඹ ඳට්  ත්ශත් ශඳෞ්ධලි අංලඹ කිඹහයි.  
 
ගු ගාමිණී නොකුනේ මශතා 
(ரண்தைறகு கரறணற தனரக்குபக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

ඔේ, ඔේ. භභ ඒ පිිබ් නහ.  
 
කථානායකුරමා 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
රු භ් ත්රීතුමභහ, අතුමරු ප්රලසන අව් න.  
 
ගු ගාමිණී නොකුනේ මශතා 
(ரண்தைறகு கரறணற தனரக்குபக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

අතුමරු ප්රලසන අව් න.  
 

ගු (ආචාර්ය  ශර් ද සිල්ලා මශතා 
(ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர) 

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

රු සභතිතුමභනි, ඔඵතුමභහ එඹ පිිබත්ත එට ශඵොශවොභ 

සතුමතියි. දළ්  ශඵොශවෝ තළ් රට manpower ගඹතනලි්  

ශ යි්  අයශන තිශඵනහ. අවුරුදු 10ක් තිසශ  යජශ  

ඵළංකුර අනිඹ්  ශ ශඹෝ ශර ශ ඹ ශ ඒ අඹ ශඳත්්  

ඉිනරිඳත් යමි්  ඔඵතුමභහටභ ලිය ලියු්  දළ්  භහ ශ  තිශඵනහ. 

ඔවු් ට ශ් ශ් ත් ශඵොශවොභ අඩු ඳඩිඹක්. 

 

කථානායකුරමා 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
ිශසතය නළති ප්රලසනඹ අව් න. 
 

ගු (ආචාර්ය  ශර් ද සිල්ලා මශතා 
(ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர) 

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

එශවභයි, රු ථහනහඹතුමභනි.  

අනිඹ්  ශ යි්  ිශධිඹට manpower ගඹතනලි්  ඵහ 

ශන සිටින අඹ සථිය ය් න යජශ  ගඹතනර කිසිභ ළඩ 

පිිබශශක් නළ්ධද? 
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ඳහර්ලිශ් ් තුම 

ගු ගාමිණී නොකුනේ මශතා 
(ரண்தைறகு கரறணற தனரக்குபக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

Manpower ගඹතනලි්  ත් ශ යි් ශේ සහමිත්ඹ 

තිශඵ් ශ්  ශනත් භහභට. යජශ  ගඹතන ඒ ශොකර්  

hire යනහ. ඒශක් ළරැ්ධදක් තිශඵනහ කිඹහ අපිත් පිිබ් නහ. 

ඒ නිහ ඒ පිිබඵ ඕනෆ යන නීතිභඹ ප්රතිඳත්තිඹක් වද් න දළ්  

අපි ටයුතුම ය ශන ඹනහ. දළනටභත් ඒශක් draft එක් වදහ 

අශේ ෘත්ීරඹ මිතිරටත්, තමු් නහ් ශ රහශේ ශ්ධලඳහරන 

ඳක්ඹටත්, ජහති ශ  ංභඹටත් එහ සති. ඒශක් අඩු ඳහඩු 

තිශඵනහ න් , අඳට ඉිනරිඳත් ය් න. අපි ඔක්ශෝභ එතුම 

ශරහ ඒට අලෙ අණ ඳනත් වද් න ඕනෆ. ඒ පිිබඵ draft 

එක් වදරහ දළ්  එඹ උඳශ්ධල හය බහටත් අපි දීරහ 

තිශඵනහ. ඒ හශේභ යශේ ප්රධහන ෘත්ීරඹ මිතිරටත් ඒශක් 

පිටඳත් ඹහ තිශඵනහ. රු භ් ත්රීතුමභනි, සත්ත ලශඹ් භ 

තමු් නහ් ශ  කිඹන එ සත්ත. Manpower ගඹතනලි්  ත් 

ශ යි්  ට ිශලහර ප්රලසනඹක් තිශඵනහ. අපි දළ්  ඒ ප්රලසනඹට 

භළිනවත් ශරහ ඒ පිිබඵ ශොඹහ ඵර් න ඹ් ශ් . 

 
ගු (ආචාර්ය  ශර් ද සිල්ලා මශතා 
(ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர) 

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

භශේ ශදළනි අතුමරු ප්රලසනඹ. 

 

කථානායකුරමා 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
තුම් ළනි අතුමරු ප්රලසනඹ. 

 
ගු (ආචාර්ය  ශර් ද සිල්ලා මශතා 
(ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர) 

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

රු ථහනහඹතුමභනි, තුම් ළනි අතුමරු ප්රලසනඹද භට අව් න 

තිශඵ් ශ් ? 

 
කථානායකුරමා 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
ඔේ.  

 

ගු (ආචාර්ය  ශර් ද සිල්ලා මශතා 
(ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர) 

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

අතුමරු ප්රලසන තුමනක් අව් න පුළු්  ශ් ? 

 
කථානායකුරමා 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
අව් න. 

 
ගු (ආචාර්ය  ශර් ද සිල්ලා මශතා 
(ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர) 

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

රු ථහනහඹතුමභනි, භහශේ තුම් න අතුමරු ප්රලසනඹ ශභඹයි. 

රු සභතිතුමභනි, ජනහධිඳතියඹහ මුදක සභතියඹහ වළටිඹට 

ශභය අඹ ළඹ ඉිනරිඳත් යන ශොට කිේහ casual ශර ළඩ 

යන ශ යි්  සථීය යනහ කිඹරහ. නමුත් casual ශර ළඩ 

යන ශ යි් ශ්  ඵහුතයඹක්භ ඉ් ශ්  manpower 

companiesර ේටිඹ කිඹරහ ඔඵතුමභහ පිිබ ් නහද? එතශොට 

ප්රලසනඹ ළඩිපුය තිශඵ් ශ්  ඔඹ casual ශ යි්  ළන 

ශනොශයි; manpower companiesර ශ යි්  ළන කිඹරහ 

ඔඵතුමභහ පිිබ් නහද? පිිබ් නහ න්  ඒට දහ ශනශොට 

ිශඳුභක් ශදනහද?   

 

ගු ගාමිණී නොකුනේ මශතා 
(ரண்தைறகு கரறணற தனரக்குபக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

තමු් නහ් ශ  ප්රලසන ශදක් සහුහ. අද ෆභ ගඹතනඹභ 

ශිබ් භ ත්ත casual ශ යි්  ඉ් නහ. ඒ අඹට ෘජු ඳඩි 

ශනහ. ඒ අඹශේ සහමිත්ඹ දය් ශ්  ඒ ගඹතනඹ. ඒ අඹ 

සථිය යනහ. Manpower භහ්  කිඹ් ශ් , සහමිත්ඹ ත 

භහභක්; ඒශොකශරෝ ශ යි්  යහජෙ ගඹතනරට ව 

පු්ධලි ගඹතනරට hire යනහ. එතශොට ඒ අඹශේ 

සහමිත්ඹ එ් ශ්  යජශ  ගඹතනඹට ශනොශයි. නමුත් ඒශක් 

අඩු ඳහඩුක් තිශඵනහ. ඒ නිහ තභයි ඒ ංශලෝධනඹ ය් ශ්  

ශොශවොභද කිඹරහ අපි දළ්  ඳනතක් වද් න ඹ් ශ් .   

 
ගු (ආචාර්ය  ශර් ද සිල්ලා මශතා 
(ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர) 

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

රු සභතිතුමභහ, ළඩිපුය ශ්  ප්රලසනඹ තිශඵ් ශ්  manpower 

companiesර ේටිඹට.  ඔඵතුමභහ ඒ පිිබ් නහද?   

 
ගු ගාමිණී නොකුනේ මශතා 
(ரண்தைறகு கரறணற தனரக்குபக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

ඔේ.  භභ පිිබ් නහ ිශතයක් ශනොශයි, ඒට අලෙ 

ටයුතුමත් අපි යනහ. 

 
ගු (ආචාර්ය  ශර් ද සිල්ලා මශතා 
(ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
දහ ිශතය ශයිද? 

 
ගු ගාමිණී නොකුනේ මශතා 
(ரண்தைறகு கரறணற தனரக்குபக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

ඳනශත් draft එ අපි වදරහ තිශඵනහ. ඒ හශේ ඳනතක් 

ඉිනරිඳත් යන ශොට වළභ අඹශ් භ අදවස ් න ඕනෆ. දළ්  

අපි draft එ වදරහ තමු් නහ් ශ රහශේ ජහති ශ  

ංභඹටත් පිටඳතක් ඹරහ තිශඵනහ. ඒ අඹ අශේ හභහජියි්  

වළටිඹට උඳශ්ධල හය බහශේ ඉ් නහ.   

 
ගු (ආචාර්ය  ශර් ද සිල්ලා මශතා 
(ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர) 

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

ජහති ශ  ංභඹ ් රු්  ශනුශ්  ශරොකු ළඩක් 

යනහ. 

 
කථානායකුරමා 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ශවොයි රු භ් ත්රීතුමභහ, ඔඵතුමභහ අතුමරු ප්රලසන සිඹකරභ අහ 

අහනයි.  

 
ගු ගාමිණී නොකුනේ මශතා 
(ரண்தைறகு கரறணற தனரக்குபக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

ශරොකු ළඩ ළන ඳසශ  ථහ යමු.   
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කථානායකුරමා 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

රු භ් ත්රීතුමභහ, නලි්  ඵණ්ඩහය ජඹභව භ් ත්රීතුමභහ ඔඹ 

හයණඹ ් ඵ් ධශඹ්  අද බහ ක තඵන අසථහශේ 

ශඹෝජනහක් ඉිනරිඳත් ය තිශඵනහ.  ඔඵතුමභහ එඹට වබහනි 

ශ් න.  

ශදන ටඹ. 

ප්රලසන අං 1-3559/'13-(1), රු යිශ රුණහනහඹ භවතහ. 

 
ගු රවි කුණානායක මශතා 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
රු ථහනහඹතුමභනි, භභ එභ ප්රලසනඹ අවනහ. 

 
ගු දින්දප ගුණලර්ධන මශතා 
(ரண்தைறகு  றபணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ථහනහඹතුමභනි, ජනභහධෙ වහ ප්රෘත්ති අභහතෙතුමභහ 

ශනුශ්  භහ එභ ප්රලසනඹට පිිබතුමය දීභ වහ ති ශද 

හරඹක් ඉකරහ සිටිනහ. 

 
ගු රවි කුණානායක මශතා 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ළේ එට ශභොනහද ශ් ශ් , ඒ හිය ශරහද? 

 
ගු දින්දප ගුණලර්ධන මශතා 
(ரண்தைறகு  றபணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඔඵතුමභ් රහට shock එක් දීිශ.  

 
ගු රවි කුණානායක මශතා 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔඵතුමභ් රහට ඒ ළිනරහ තිශඵනහ හශේයි.  

 
ගු දින්දප ගුණලර්ධන මශතා 
(ரண்தைறகு  றபணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඒ ශ්  නිතය නිතය අව් ශ් . ඔඵතුමභ් රහට shock එ 

ළිනරහ. 

 
ප්රපනය මුර දිනකදී ඉදිරිඳත් ිරීමම  නිනයෝග කරන දී. 
றணரக ற்தநரத றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
කථානායකුරමා 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ප්රලසන අං 5-5486/'14-(1), රු හමිණී ජඹිශක්රභ ශඳශර්යහ 

භවතහ. 

 
ගු නජෝ්ද අමරුරුංග මශතා 
(ரண்தைறகு பஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
රු ථහනහඹතුමභනි, රු හමිණී ජඹිශක්රභ ශඳශර්යහ භවතහ 

ශනුශ්  භහ එභ ප්රලසනඹ අවනහ. 

ගු දින්දප ගුණලර්ධන මශතා 
(ரண்தைறகு  றபணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ථහනහඹතුමභනි, ඳශු ් ඳත් වහ ග්රහීටඹ ප්රජහ ංර්ධන 

අභහතෙතුමභහ ශනුශ්  භහ එභ ප්රලසනඹට පිිබතුමය දීභ වහ ති 

ශද හරඹක් ඉකරහ සිටිනහ. 

 
ප්රපනය මුර දිනකදී ඉදිරිඳත් ිරීමම  නිනයෝග කරන දී. 
றணரக ற்தநரத றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 

 
අළුත්ගම ඇිනව කශකාීම තත්ත්ලය : නීිනමය 

ිළයලර 
அளுத்கறல் இடம்ததற்ந கனம் : சட்ட 

டடிக்கக 
UPRISING IN ALUTHGAMA : LEGAL ACTION 

5597/’14 

6. ගු නජෝ්ද අමරුරුංග මශතා (ගු ඳාලිත නතලරප්නඳුම 
මශතා නලනුල   
(ரண்தைறகு பஜரன் அதுங்க - ரண்தைறகு தரத 

தப்ததத சரர்தரக) 

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

Tewarapperuma ) 
අග්රහභහතෙතුමභහ ව ුද්ධධ ලහන වහ ගමි ටයුතුම 

අභහතෙතුමභහශ්  සස ප්රලසනඹ - (1) : 

(අ) (i) 2014.06.15 ිනන වහ ග් න ිනනරදී අළුත්භ, 
දර්හ නයඹ ව ළලිඳළ් න ප්රශ්ධලර සතිව 
රවහරී තත්ත්ඹ පිිබඵ ිශධිභත් 
ඳරීක්ණඹක් ඳත්් ශ්  න් , එහි ත්භ්  
තත්ත්ඹ ශර්ද; 

  (ii) ඉවත සිදුවී්  ගය් බ කිරීභට වහ ර්ධනඹ කිරීභට 
අනුඵර දු්  අඹ වහ ඳවයදී්  සිදුශ අඹ 
වඳුනහශන තිශබ්ද; 

 (iii) ඔවු්  වුරු් ද;  

 (iv) ඔවු් ට එශයහි ත් නීතිභඹ පිඹය  ශර්ද; 

 ඹ් න එතුමභහ ව්  ය් ශනහිද? 

(ග) (i) වහනිඹට ඳත්ව  නිහ, ෙහඳහරි ගඹතන වහ  
හවන ංෙහ ශොඳභණද; 

 (ii) එඹට අදහශ සසතශ් ් තුමත වහ ශහ සති 
් ිනර ටිනහභ ශ්  ශ්  ලශඹ්  
 ශොඳභණද; 

  (iii) වහනිව  නිහ ව ෙහඳහරි සථහන ඹථහ 
තත්ත්ඹට ඳත්ය තිශබ්ද; 

 (iv) එභ ංෙහ ශොඳභණද; 

 ඹ් න එතුමභහ ශභභ බහට ද් ් ශනහිද? 

(ස) උක්ත  සිදුවීශ් දී,  

 (i) මිඹ නිඹ ව තුමහරව ංෙහ ශොඳභණද; 

 (ii) එක් භයණඹක් ශනුශ්  ශව ් ින මුදර 
ශොඳභණද;  

 (iii) ශනොඑශ  න් , ත් ක්රිඹහභහර් ශර්ද; 

 (iv) භයණඹට ඳත් අඹශේ ශ භ ඥහතිඹහ ශත එභ 
් ිනඹ රඵහ දී තිශබ්ද; 

 (v) අතළ් ව සිංවර වහ මුසලි්  ඳවුක ංෙහ 
ශොඳභණද; 
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 (vi) හර්තහයණශ  ශඹදී සිටිඹදී, ප්රවහයඹට රක් ව 
ජනභහධෙශේදී්  ංෙහ ශොඳභණද; 

 (vii) වහනිඹට ඳත් භහධෙ උඳයණ ශනුශ්  ් ින 
රඵහ ශද් ශ් ද; 

 ඹ් නත් එතුමභහ ව්  ය් ශනහිද? 

(ඈ) ශනො එශ  න් , ඒ භ් ද?  

 

தற அகச்சதம் ததௌத் சரசண,  அலுல்கள் 

அகச்சதரணகக் பகட்ட றணர: 

(அ) (i )  2014.06.15ஆம் றகறன்தம் அண்றத் 

றணங்கபறலும் அளத்க, ர்கரகர் ற்தம் 

ததப்தன்ண தறபசங்கபறல் உதரகற கன 

றகனக தரடர்தறல் தொகநசரர்ந் 

றசரகதரன்த கடதததரறன் அன் 

ற்பதரக  றகனக ரது; 

 (ii )  பற்தடி சம்தங்ககப ஆம்தறப்தற்கும் 

பர்ச்சறகடச் தசய்வும் தூண்டுனபறத்ர் 

கள் ற்தம் ரக்குல்ககப டத்றர்கள் 

இணங்கரப்தட்டுள்பணர; 

 (iii )  அர்கள் ரர்; 

 (iv )  அர்களுக்கு றரக டுக்கப்தட்ட சட்ட 

டடிக்கககள் ரக 

 ன்தக அர் குநறப்தறடுரர? 

(ஆ) (i )  பசகடந் வீடுகள், ர்த்க றகனங்கள் 

ற்தம் ரகணங்கபறன் ண்றக்கக ரது; 

 (ii )  அற்தடன் தரடர்தைகடரக றப்தேடு 

தசய்ப்தட்டுள்ப ற்தம் தசலுத்ப்தட்டுள்ப 

இப்தேடுகபறன் தததற தவ்பநரக 

வ்பவு; 

 (iii )  பசகடந் வீடுகளும் ர்த்க றகனங்களும் 

இல்தைறகனக்கு தகரண்டுப்தட்டுள்பணர; 

 (iv )  அவ்தண்றக்கக ரது 

 ன்தக அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) பற்தடி சம்தத்றன்பதரது, 

 (i )  கடந் ற்தம் கரகடந்ர்கபறன் 

ண்றக்கக ரது; 

 (ii )  தரன்தக்கரகச் தசலுத்ப்தட்ட இப் 

தேட்டுத்தரகக ரது; 

 (iii )  இன்பநல் பற்தகரள்பப்தட்ட டடிக்கக 

ரது; 

 (iv )  கடந்ரறன் ததங்கற உநறணதக்கு 

அந் இப்தேடு தசலுத்ப்தட்டுள்பர; 

 (v )  இடம்ததர்ந் சறங்கப ற்தம் தொஸ்தம் 

குடும்தங்கபறன் ண்றக்கக வ்பவு; 

 (vi ) அநறக்ககறடதல் ஈடுதட்டிதந் பகபறல் 

ரக்குலுக்கு இனக்கரகற தகுசண 

ஊடகறனரபர்கபறன் ண்றக்கக ரது; 

 (vii ) பசகடந் ஊடக சரணங்களுக்கரக இப்தேடு 

தசலுத்ப்தடுர 

 ன்தகத்ம் அர் குநறப்தறடுரர? 

(ஈ) இன்பநல், ன்? 

asked the Prime Minister and Minister of Buddha 

Sasana and Religious Affairs:  

(a) Will he state - 

 (i)  the current progress of the formal  

investigation carried out in relation to the 

uprising that occurred in Dharga Town and 

Welipenna areas of Aluthgama on and 

around 15th June, 2014, if such 

investigation is carried out; 

 (ii) whether individuals responsible for 

initiating and promoting the above events 

and who engaged in attacks have been 

identified; 

 (iii) who they are; and 

 (iv) the legal action taken against them? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) the number of houses, business premises 

and vehicles that had been damaged; 

 (ii) separately, of the compensation paid and 

estimated to be paid in relation to that; 

 (iii) whether the affected houses and the 

business premises have been restored; and 

 (iv) of the said number? 

(c) Will he also state in relation to the above incident - 

 (i) the number that died and sustained injuries; 

 (ii) the compensation paid for a death caused; 

 (iii) if not, the measures that have been taken; 

 (iv) whether the aforesaid compensation has 

been provided to the next of kin of the 

deceased person; 

 (v) the number of Sinhalese and Muslim 

families which have been displaced; 

 (vi) the number of journalists who had been 

attacked during reporting on the spot; and 

 (vii) whether compensation will be paid for the 

media equipment that had been damaged? 

(d) If not, why? 

 
ගු දින්දප ගුණලර්ධන මශතා 
(ரண்தைறகு  றபணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ථහනහඹතුමභනි, අග්රහභහතෙතුමභහ ව ුද්ධධ ලහන වහ 

ගමි ටයුතුම අභහතෙතුමභහ ශනුශ්  භභ එභ ප්රලසනඹට 

පිිබතුමය වභාගත* යනහ. 
 

* වභානම්වය මත තබන ද ිළිතුරර: 
* சதரதேடத்றல் கக்கப்தட்ட றகட : 

* Answer tabled: 
 

(අ)   (i)   2014.06.15 ිනන වහ ග් න ිනනරදී අලුත්භ, ශබ්රුර, 
භතුමභ, ළලිඳළ් න ව ශඵ් ශතොට ශඳොලිස සථහන ශත 
හර්තහ වී සති අඳයහධ ් ඵ් ධශඹ්  අදහශ න 
ළරු්  අත් අඩංුණට ශන අධියණඹ ශත 
ඉිනරිඳත් ය සත. 

2847 2848 

[රු ශජෝ්  අභයතුමං  භවතහ  



2014 ශනොළ් ඵර් 20  

      (ii)   ළ ටයුතුම පු්ධරයි්  165ක් අත් අඩංුණට ශන 
අධියණඹ ශත ඉිනරිඳත් ය සත. 

     (iii)   ඳළන ශනොනඟී. 

     (iv)   ළරු්  අත් අඩංුණට ශන අධියණඹ ශත 
ඉිනරිඳත් ය සති අතය, නඩු ටයුතුම දළනට අධියණශ  
ිශභර්ලනඹ ශමි්  ඳීර. 

(ග)  (i) අලුත්භ, ශබ්රුර, භතුමභ, ළලිඳළ් න ව ශඵ් ශතොට 
ඹන ප්රශ්ධලර නිහ 279ක් ද, ෙහඳහරි ගඹතන 200ක් ද 
ඳහ ඳළින සතුමළු හවන 66ක් ද වහනිඹට ඳත් වී සති ඵ 
හර්තහ වී සත. ශභයි්  ළරකිඹ යුතුම නිහ වහ ෙහඳහරි 
ගඹතන ප්රභහණඹක් වහනි වී සත්ශත් සුළු ලශඹනි. 

      (ii)   වහනිඹට ඳත් ව නිහ, ෙහඳහරි ගඹතන ව හවන 
ශනුශ්  දශ ලශඹ්  රුපිඹක මිලිඹන 220 වහනිඹක් 
සිදු වී සති ඵට සසතශ් ් තුමත ය සත. 

     (iii)   ඔේ. 

   (iv)   නිහ 179ක් ව ෙහඳහරි ගඹතන 61 ප්රභහණඹක් 
යහජෙ ගයක් වහ නහරි ංර්ධන අභහතෙහංලඹ ිශසි්  
ඹථහ තත්ත්ඹට ඳත් ය සත. 

(ස)  (i)   මිඹ නිඹ           - 03 
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    (ii)   එක් භයණඹක් ශනුශ්  රුපිඹක 15,000.00 ඵළනි්  ව 
අභංරෙහධහයඹක් ශහ සති අතය, භයණ වති 
ඉිනරිඳත් ශ වහභ ලිපිශොනු ් පර්ණ ය රුපිඹක 
100,000.00 ඵළනි්  න ් ින මුදරක් ශවීභට 
පුනරුත්ථහඳන අධිහරිඹ ිශසි්  ක්රිඹහ යමි්  ඳීර. 

      (iii)   ශවීභට ටයුතුම යමි්  ඳීර. 

      (iv)   ශ භ ඥහතිඹහ ශත ශවීභට ටයුතුම යමි්  ඳීර. 

      (v)    එක්දවස වහයසිඹවළටනඹයි. (1469) 

      (vi)   එයි. (01) 

     (vii)   භහධෙ උඳයණ වහනිඹට ඳත් කිරීභ ් ඵ් ධශඹ්  
ළරුශකු අත් අඩංුණට ශන ළුතය භශව සත්රහත් 
අධියණශ  නඩු අං 1580/14 ඹටශත් නඩු ඳයහ සති 
අතය, ළඩිදුය ිශබහ ටයුතුම 2015.03.04 න ිනනට 
ළවීභට නිඹමිත සත. 

(ඈ)   ඳළන ශනොනඟී. 

 
කථානායකුරමා 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ප්රලසන අං 7-5657/'14-(1), රු ිශජිත ශව යත් භවතහ. 
 

ගු නජෝ්ද අමරුරුංග මශතා 
(ரண்தைறகு பஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
රු ථහනහඹතුමභනි, රු ිශජිත ශව යත් භවතහ ශනුශ්  

භහ එභ ප්රලසනඹ අවනහ. 
 

ගු දින්දප ගුණලර්ධන මශතා 
(ரண்தைறகு  றபணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ථහනහඹතුමභනි, යහජෙ ඳරිඳහරන වහ සශ්ධල ටයුතුම 

අභහතෙතුමභහ ශනුශ්  භහ එභ ප්රලසනඹට පිිබතුමය දීභ වහ ති 

තුමන හරඹක් ඉකරහ සිටිනහ. 
 

ප්රපනය මුර දිනකදී ඉදිරිඳත් ිරීමම  නිනයෝග කරන දී. 
றணரக ற்தநரத றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 

කථානායකුරමා 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ප්රධහන ටයුතුම ගය් බශ දී ශඹෝජනහ. 

ඳාර්ලිනම්්දුරන  ක යුුර 
தரரளுன்ந அலுல் 

BUSINESS OF THE PARLIAMENT 
 

ගු නිමල් සිරිඳා ද සිල්ලා මශතා 
(ரண்தைறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

රු ථහනහඹතුමභනි, භහ ඳවත ව්  ශඹෝජනහ ඉිනරිඳත් 

යනහ: 

"නෙහඹ ඳත්රශ  ප්රධහන ටයුතුමර අං 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14 ව 15 දයන ිශඹඹ්  පිිබඵ ළඩ අද ිනන රැසවීශ් දී අං 23 දයන 

සථහය නිශඹෝශඹහි ිශධිිශධහනඹ් ශ්  නිදවස ිශඹ යුතුම ඹ." 

 
ප්රපනය විමවන දි්ද, වභා වම්මත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

 

ඳාර්ලිනම්්දුර ක යුුර ිළිතබ කාරක වභා රැවපවීම 
தரரளுன்ந அலுல்கள் தற்நற குளக் கூட்டம் 

MEETING OF COMMITTEE ON PARLIAMENTARY BUSINESS 
 
කථානායකුරමා 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ඳහර්ලිශ් ් තුම ටයුතුම පිිබඵ හය බහශේ රැසවීභක් 2014 

ශනොළ් ඵර් භ 20න බ්රවසඳති් දහ, එන්  අද ිනන ඳස රු 

2.00ට භහශේ නිර හභයශ  දී ඳළළත්වීභට නිඹමිත ඵළිශ් , එඹට 

ඳළමිණ වබහනි න ශර රු භි භ් ත්රී්  සිඹලු ශදනහට 

ශභයි්  දළනු්  දීභට ළභළත්ශතමි.  

රු ශජෝ්  අභයතුමං භවතහ. 

 
ගු නජෝ්ද අමරුරුංග මශතා 
(ரண்தைறகு பஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
රු ථහනහඹතුමභනි, අශේ බහනහඹතුමභහ ශ්   අසථහශේ 

ශ්  රු බහශේ සිටීභ ළන භභ අද ් ශතෝ ශනහ. ශභච්චය 

ක එතුමභහ ශවොඹහ ් න ඵළරි නිඹහ.  

රු බහනහඹතුමභනි, ඔඵතුමභහ ශ්  රු බහශේ නළඟිටරහ 

සුප්රි්  උහිශශ  නඩුහයතුමභ් රහ දවශදනහශේ ීර් දු කිශඹේහ. 

ඔඵතුමභහශේ අශත් ශොශඹකුත් තිුදණහ.  භභ වළභ දහභ අවන 

ප්රලසනඹ,  ඒ ීර් දු, භතඹ ශභොක්ද කිඹන එ ශ්  රු බහශේ 

බහත ශනොය් ශ්  සයිද කිඹන එයි. ශ්  ශඵොශවොභ සුළු 

ප්රලසනඹක්. රු ථහනහඹතුමභනි, තමු් නහ් ශ ට වුණත් රු 

බහනහඹතුමභහ ශ් , ශ්  ශනළත් ශද් න ඕනෆ. එතුමභහ  ශ්  

ශ්  රු බහශේ ඒ ප්රහලඹ ශශ , ජනහධිඳතිතුමභහට තුම්  යක් 

ඉකර් න පුළු් ඹ කිඹරහ. අඳ වළභ දහභ ඵරහශන හිටිඹහ, ශ්  

ළන අව් න. රු බහනහඹතුමභනි, ඔඵතුමභහ අද තභයි ශ්  රු 

බහට ගශේ. භභ වරි ් ශතෝ ශනහ, අද ඔඵතුමභහ ඉිනරිශ  

ශ්  ප්රලසනඹ භතුම ය් න රළබීභ ළන.  

 
කථානායකුරමා 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

රු බහනහඹතුමභහ ඔඵතුමභහට පිිබතුමරු ශ්ධිශ.  
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ඳහර්ලිශ් ් තුම 

ගු නිමල් සිරිඳා ද සිල්ලා මශතා  
(ரண்தைறகு றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

රු ථහනහඹතුමභනි, ශ්රී රංහ ගණ්ඩුක්රභ ෙසථහශේ 

තිශඵන ෙසථහ්  වහ ප්රතිඳහදන ප්රහය, ඹ්  ඳනතක් 

අභිශඹෝඹට රක් ශශොත්, ඒ ඳනත පිිබඵ ශර සඅහධියණ ශ  

නිඹභඹ එ් ශ්  ඔඵතුමභහ ශතයි. ඒ අනු ඔඵතුමභහ එඹ 

නීතිශඹනුත්, ් ප්රදහඹක් ලශඹනුත් වළභ ශරහශේභ ශ්  රු 

බහට ඉිනරිඳත් යනු රඵනහ. එළනි Supreme Court 

Determinations තභයි ශ්  රු බහශේ දළන ළනීභ වහ රු 

ථහනහඹතුමභහ ිශසි්  ඉිනරිඳත් යනු රඵ් ශ් . ඒ තභයි 

ඳශමුශනි හයණඹ.  

ශදළනි හයණඹ ශභඹයි. රු ශජෝ්  අභයතුමං භ් ත්රීතුමභහ 

කිඹනහ භභ ශභභ රු බහශේ හිටිශ  නළවළ කිඹරහ. භභ ිනන 

ණනහක් ශ්  රු බහශේ හිටිඹහ. දක් ශදක් භභ,-  

 

ගු නජෝ්ද අමරුරුංග මශතා 
(ரண்தைறகு பஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
ඕනෆ යන ශරහශේ ඔඵතුමභහ හිටිශ  නළවළ.  

 

ගු නිමල් සිරිඳා ද සිල්ලා මශතා 
(ரண்தைறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

දළ්  ඉ් නහ ශ් .  

රු ථහනහඹතුමභනි, රු ශජෝ්  අභයතුමං භ් ත්රීතුමභහත් 

නීතිඥශඹක්. එතුමභහ ශ්  ගණ්ඩුක්රභ ෙසථහ අධෙඹනඹ 

ය් න ඕනෆ. රු ශජෝ්  අභයතුමං භ් ත්රීතුමභනි, ඔඵතුමභහ 

ශඵොශවොභ ඳශපුරුදු ශ්ධලඳහරනඥශඹක්. ශ්  ගණ්ඩුක්රභ 

ෙසථහ ඳරිින අතිරු ජනහධිඳතිතුමභහට ශර සඅහධියණශ  

භතඹ ිශභ් නට පුළු්  අසථහ තිශඵනහ. ඒ අනු                 

අතිරු ජනහධිඳතිතුමභහ ශර සඅහධියණශ  භතඹ ිශභසුහභ, 

ශර සඅහධියණඹ ඵළඳී සිටි් ශ්  ඒ භතඹ ජනහධිඳතිතුමභහට 

ද් ් නයි; ඳහර්ලිශ් ් තුමට ද් ් නට ශනොශයි. ඒ අනු ඒ 

භතඹ අතිරු ජනහධිඳතිතුමභහට ද් රහ තිශඵනහ.  

භභ නඩු ීර් දුක් ශනළත් කිශඹේශේ නළවළ. හභහනෙශඹ්  

අපි ථහ යනශොට ඹ්  ඹ්  ශතොයතුමරු ටව්  ය ් නහ. 

භභ නඩු ීර් දුක් කිශඹේශේ නළවළ. නඩු ීර් දුක් න්  පිටු 

ණනහක් කිඹ් න ඕනෆ. භභ කිඹහ සිටිශ , "ජනහධිඳතිතුමභහට 

තුම් නයට ශභභ ජනහධිඳතියණඹට ඉිනරිඳත්වීභට නීතිභඹ 

ඵහධඹක් ශනොභළති ඵට ශර සඅහධියණඹ එතුමභහට ද් රහ 

තිශඵනහ" කිඹන එයි. ඒ දළ් වීභ වංහශන ඉ් න අඳට 

වුභනහක් නළවළ.  ඒ හයණඹ තභයි භභ  කිේශේ.  The fact is 

that there is no impediment for His Excellency Mahinda 

Rajapaksa  to contest for a third term, and he is entitled to 

issue a Proclamation under Article 31(3A) (a) (i) of the 

Constitution.  I thought it is my duty  to place before  the 

House the gist of that whole judgment because you have 

been asking about it at many debates.  

ඔඵතුමභ් රහශේ ළඹ දුරු කිරීභට භභ යපු ඒ ශ්ධ 

ළරැ්ධදක්ද? බහනහඹයඹහ ලශඹ්  භශේ යුතුමභ නිසි ශර 

ඉටු යරහ තිශඵනහ.  

ඒ ිශතයක් ශනොශයි, ඔඵතුමභහශේ නහඹතුමභහ, යනික 

ිශක්රභසිංව භළතිතුමභහ ශ්  රු බහශේදී, Budget එ 

් ඵ් ධශඹ්  ථහ යන අසථහශේදී මුලි් භ කිේහ,  

ජනහධිඳති භහි් ද යහජඳක් භළතිතුමභහට ශ්  පිිබඵ 

Proclamation එ නිකුත් ය් න පුළු්  කිඹරහ. එඹ ඉතහ 

ඳළවළිනලි වළ් හඩ් හර්තහශේ තිශඵනහ. ශර සඅහධියණශඹ්  

ශදන රද භතඹ ඔඵතුමභහශේ නහඹතුමභහත් තවවුරු යරහ 

තිශඵනහ, ශර සඅහධියණශඹ්  ීර් දු ශද් නත් ඉසය ශරහ. 

ඒ නිහ ඔඵශේ නහඹතුමභහශේ භතඹත්, ශර සඅහධියණශඹ්  

දු් න භතඹත් අතය කිසිභ ඳයසඳය ිශශයෝධිතහක් නළවළ. ඔඵතුමභහ  

ඔඵතුමභහශේ නහඹතුමභහ පිිබ් නහ න් , එතුමභහශේ නීති පිිබඵ  

දළනුභ වහ ුද්ධධිඹ පිිබශන නහඹඹහ අනු ඹනහ න්  

ඔඵතුමභහටත් ශ්  ීර් දු පිිබ් න ශනහ. ශඵොශවොභ සතුමතියි, 

රු ථහනහඹතුමභනි.  

 
ගු නජෝ්ද අමරුරුංග මශතා 
(ரண்தைறகு பஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
රු ථහනහඹතුමභනි, භභ පිිබ් නහ ශ්  නඩු ීර් දුක් 

ශනොශයි කිඹරහ. බහනහඹතුමභහ ශ්  බහට සිශකරහ ප්රහල 

ශහ, සුප්රි්  උහිශඹ ශ්  ිශධිශ  භතඹක් ඉිනරිඳත් යරහ 

තිශඵනහ කිඹරහ. ඒ ශනොකිඹහ හිටිඹහ න්  අපි ඒ ළන අව් ශ්  

නළවළ.  දළ්  ළඹක් තිශඵනහ භතඹක් ඉිනරිඳත් ශහද නළ්ධද 

කිඹරහත්. ඒයි ශ්  අව් ශ් . එශවභ  භතඹක් දු් නහ න්  ඒට 

ශව තුමක් ශද් න. අපිත් ඉශන ් න ගයි. 

 
ගු නිමල් සිරිඳා ද සිල්ලා මශතා 
(ரண்தைறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

රු ථහනහඹතුමභනි, භවය අඹට තිශඵනහ භහනසි 

ශයෝ. ශජෝ්  අභයතුමං භ් ත්රීතුමභහට ශනොශයි භභ කිඹ් ශ් .  

හිටපු ශෞෙ සභතියඹහ ලශඹ්  භභ ද් නහ, භවය අඹ 

ශඵොශවෝ ශ්ධක ළන ළ උඳදනහ. ශව තුමක් නළති ළඹක් 

භන තුමශ සති ශනහ. ඒ, එක්තයහ ගහයඹ භහනසි 

ශයෝඹක්.  නමුත් ශභතළන ළඹක් නළවළ.  අපි ළඹ දුරු යරහ 

තිශඵනහ. තත් ළ යනහ න් , ඒට භට ය් න ශදඹක් 

නළවළ. 

 
ගු නජෝ්ද අමරුරුංග මශතා 
(ரண்தைறகு பஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 

රු ථහනහඹතුමභනි, ශෞෙ සභතිතුමභහ ශ්  දසර 

ශොඹහ ් න ඵළවළ.  අපි ද් ශ්  නළවළ එතුමභහට ශභොක් ශරහද 

කිඹරහ.  භට එතළනත් ළඹක් තිශඵනහ.  ළේ එ ඳයක්කු 

වුශණ් ඒද, එශවභ නළතින්  ශන ශභොක් වරි ශව තුමක් 

තිශඵනහද කිඹන එයි භභ තමු් නහ් ශ ට කිඹ් ශ් .  

බහනහඹතුමභනි, රුණහයරහ අඳට ඒ ශොශඹ ශනළකරහ 

ශද් න.  තමු් නහ් ශ  ඒ file එශක් වශන ඉ් න එඳහ. ඒ 

ථහනහඹතුමභහට ශද් න. එතුමභහත් ශඵොශවොභ ගහශ්  

ඉ් නහ, ඒ ඵරරහ, කිඹරහ අඳට දළනු්  ශද් න. රු 

ථහනහඹතුමභනි, භභ නළත යක් ඉකලීභක් යනහ, 

ඔඵතුමභ් ශේ ශවෝදයඹහශේ අශත් තිශඵනහ න්  ඒ 

ශනළකරහ ශද් න කිඹරහ. 

 
කථානායකුරමා 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ශවෝදයඹහ ශ්  දසර භට වමු ශ් ශ්  නළවළ.  ඒ නිහ 

ඉකරහ ් න  ිශධිඹක් නළවළ. 

ඊශ ට තිශඵ් ශ්  ප්රධහන ටයුතුම - ිශර්ජන ඳනත් 

ශටු් ඳත 2015 හය බහ අසථහ. 
 

2851 2852 
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විවර්ජන ඳනත් නකටුම්ඳත, 2015 
எதுக்கலட்டுச் சட்டதோனம், 2015 

APPROPRIATION BILL, 2015 

 

   කාරක වභාන දී තලදුර ත් වකා බන දී.- 

[ප්රගිනය:නනොලැම්බර් 19] 

[කථානායකුරමා මූාවනාරූඪ විය.] 
 

குளறல் பலும் ஆரப்ததற்நது.-  

[பர்ச்சற : ம்தர் 19] 

[சதரரகர் அர்கள் கனக கறத்ரர்கள்] 

 

Considered further in Committee - [Progress: 19th November] 

[MR. SPEAKER  in the Chair.] 

 

වභාඳිනුරමා  
(றசரபர் அர்கள்) 

(The Chairman) 

 ළඹ ශීර් අං 114, 306, 307 රහ ඵළලීභ ශඳය රු 10.00  

සිට ඳස රු 12.30 දක්හ.  

 

114 ලන ශීර්ය.-  ප්රලාශන අමාතයලරයා 

 
01 න ළඩටවන.- ශභශවයු්  ළඩටවන - පුනයහර්තන 

ිශඹදභ, රු.166,200,000 

 

கனப்தை 114.-  பதரக்குத்து அகச்சர் 

 
றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள் - 

லண்டுதஞ் தசனவு தௐதர 166,200,000 

 

HEAD 114.- MINISTER OF  TRANSPORT 

 
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 166,200,000 
 
ගු නජෝ්ද අමරුරුංග මශතා 
(ரண்தைறகு பஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 

Sir, the  Hon. Ajith Mannapperuma will move the cut 

and commence the Discussion. 
  

[ප.බහ. 10.00  

 
ගු අජිත් මා්දනප්නඳුම මශතා 
(ரண்தைறகு அஜறத் ரன்ணப்ததத) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
රු බහඳතිතුමභනි, "2015 ිශර්ජන ඳනත් ශටු් ඳශතහි 

හය බහ අසථහශේදී, අද ිනන, එන්  2014 ශනොළ් ඵර් භ 

20න බ්රවසඳති් දහ ිශහදඹට ළශනන අභහතෙහංලඹ වහ ඒ ඹටශත් 

සති අශනකුත් ශදඳහර්තශ් ් තුම වහ ගඹතනරට අදහශ අං 114, 

306, 307 දයන ළඹ ශීර්ලි්  ් ප්රදහඹහනුූලර එක් එක් 

ළඩටව් හි සිඹලුභ පුනයහර්තන ිශඹද්  වහ මූරධන ිශඹද්  

රුපිඹක 10කි්  ඳහ වළරිඹ යුතුමඹ"යි භහ ශඹෝජනහ යනහ. 

රු  බහඳතිතුමභනි, අද  ප්රහවන අභහතෙහංලශ  ළඹ ශීර් 

ළන ථහ ය් න කුරක් නළති  වරි භභ ශ්  රු බහට 

ගහ. නමුත් ප්රහවන අභහතෙතුමභහ තභත් ශභභ රු බහට 

ඳළමිණ නළවළ. 

ඒ ශොශවොභ වුණත් රු  බහඳතිතුමභනි, ප්රහවනඹ  ළන 

ථහ ය්ධදී ඵස යථ ව දු් රිඹ ශ හ ිශශල ශඹ් භ ජනතහට 

ීටඳ  ශ හ  ශදක් ිශධිඹට වඳු් ් න ඕනෆ. ඒ නිහ  ශභභ  

ළඹ ශීර් ළන ථහ ය්ධදී ශ්රී රංභ ළනත්,  ශ්රී රංහ දු් රිඹ 

ශදඳහර්තශ් ් තුම ළනත් අඳට ථහ ය් න තිශඵනහ.              

ශ්රී රංභශ  ඳසු නිඹ අවුරු්ධශ්ධ ඳහඩු ිශතයක් රුපිඹක  රක් 

63,110ක්.  ඳසු නිඹ අවුරු්ධශ්ධ දු් රිඹ ශදඳහර්තශ් ් තුමශේ ඳහඩු 

රුපිඹක රක් 51,610ක්.   

ශ්  අසථහශේ  අශේ රු  ප්රහවන සභතිතුමභහ බහ ළඵට 

ඳළමිශණනහ. රු සභතිතුමභනි, භභ කුරක් නළතිත් බහට 

නිඹභ ශරහ ට  ගහ. [ඵහධහ කිරීභක්   වහ, ඒයි. 

ශ්  යශේ අශනක් යහජෙ ගඹතන හශේභ ශ්  ශ හ ශදභ 

අද ජනතහට ඵයක් ශන, ඒ හශේභ අධි ඳහඩු රඵන ගඹතන 

ශදක් ඵට ඳත් ශරහ තිශඵනහ. රු බහඳතිතුමභනි,                          

ශ්රී රංභඹ පිිබඵ ථහ යනහ න් ,  එඹ ඳහඩු රඵනහ ිශතයක් 

ශනොශයි, එහි ළඩ යන ශ ඹනුත් අරංුණ හසි ඵට ඳත් 

ශරහ තිශඵනහ. ශ්  ශ ඹකුට ඵළංකු ණඹක් ් න ඵළවළ, 

ඵළංකුකි්  ණඹ මුදරක් රඵහ නි්ධදී එහි සඳහයඹකු ් නට 

ඵළවළ. ඒ ිශතයක් ශනොශයි, තභ් ශේ ඳවුශකත් අරංුණ හසිඹක් 

ඵට ඒ අඹ ඳත්  ශරහ තිශඵනහ. අද අශේ ප්රහවන සභතිතුමභහ 

ශඵොශවොභ ගඩ් ඵයශඹ්  ථහ යනහ, එතුමභහ ළන 

හ් තහ් ශේ ගර්ලනඹක් තිශඵනහ කිඹරහ. ඒට අපි 

ඊර්ෙහ ය් ශ්  නළවළ. ඒ එතුමභහශේ හනහ.  

 

ගු කුමාර නලල්ගම මශතා (ප්රලාශන අමාතයුරමා  
(ரண்தைறகு குர தல்க - பதரக்குத்து அகச்சர்) 

(The Hon. Kumara Welgama - Minister of Transport) 

ඒ භශේ හනහ. 

 

ගු අජිත් මා්දනප්නඳුම මශතා 
(ரண்தைறகு அஜறத் ரன்ணப்ததத) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ඔේ, ඒ ඔඵතුමභහශේ හනහ. නමුත් ශ්රී රංභ 

ශ ඹ් ශේ ශනෝනහරු් ටත් ඔවු්  එඳහ ශරහ තිශඵනහ, 

ළටුඳක් ශශන් න ඵළරි න නිහ.  

 

ගු කුමාර නලල්ගම මශතා 
(ரண்தைறகு குர தல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
රු භ් ත්රීතුමභනි, භභ භශේ ථහශේ දී ඒ ළන කිඹ් න් . 

 

ගු අජිත් මා්දනප්නඳුම මශතා 
(ரண்தைறகு அஜறத் ரன்ணப்ததத) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ඉති්  ඒ තත්ත්ඹට අද ශ්රී රංභ ශ ඹ්  ඳත් ශරහ 

තිශඵනහ. ශදය ඉ් න ශනෝනරහටත් ඔවු්  එඳහ ශරහ 

තිශඵනහ. ශභොද, ඔවු් ට ශරහට ළටුඳක් රළශඵ් ශ්   නළති 

නිහ.  

රු බහඳතිතුමභනි, ඳසු නිඹ අවුරු්ධශ්ධ ශ්රී රංභ ඵස යථ 

4,720ක්  ධහනඹ ශරහ තිුදණහ. නමුත් ඵස යථ 2,338ක් අඵර්  

ශරහ yardsර තිශඵනහ. ඒ කිඹ් ශ්  ධහනඹ න ඵස 

යථලි්  බහඹක් ිශතය අඵර්  ශරහ, වදහ ් න කලි නළතුම 

2853 2854 



ඳහර්ලිශ් ් තුම 

ශවෝ ශනොශඹකුත් ප්රලසන භත ඳළත්තට දභරහ yardsර 

තිශඵනහ. එශවභ ඵළලුශොත් ඳසු නිඹ අවුරු්ධශ්ධ ඳහඩු රුපිඹක 

රක් 63,110ක් ශනහ. එ ඵස යථඹක් ධහනඹ ශනශොට 

ඒශ්  රළශඵන ඳහඩු රුපිඹක රක් 13ක් ශනහ. එශවභ 

ඵළලුශොත්, එ ඵස යථඹක් තුමිබ්  රුපිඹක රක් 13 ඳහඩුක් 

ශඳ් නහ. ඒ ිශතයක් ශනොශයි. ශ්  හරශ  ශ්රී රංභඹ 

ඳත්හ ශන ඹ් ශ්  ශොශවොභද, ඒ වහ සභතියඹකුශේ 

දහඹත්ඹ රළශඵනහද, කිඹන හයණහ ළන කඳනහ ය 

ඵළලුශොත්,  එහි සිටින ශ ඹ් ට  භහ ශද ළටුේ රළම රහ 

නළවළ කිඹරහ ශඳශනනහ.  

ඳසු නිඹ දසර  භහ නිශඹෝජනඹ යන, ් ඳව  ගනශ   

ඩිශඳෝශේ ශ ඹ්  strike ශහ. නමුත් ඒ  strike එ ත 

ඳවටත් ණ්  ත්ශත්ත් නළවළ.    එශවභ  strike ශහඹ  කිඹහ 

ළටුේ රළුදශණත් නළවළ. ඒ මිනිසසු් ටභ එඳහ ශරහ නළතුමණහ. 

ශභොද, රංභඹ   දළ්  ඒ තය්  ජනතහට ීටඳ නළවළ. ඒ  නිහ ඒ 

strike එ සභතිතුමභහට  දළනුශණ්ත් නළවළ; ජනතහට දළනුශණ්ත් 

නළවළ. ශොශවොභ වුණත්  රංභ ශ ඹ්  11,500ට ිශරහභ 

ළ් වීභට අදහශ  ඳහරිශතෝෂිඹ  රළම රහ නළවළ. 3,000ක් ිශතය 

ශ ඹ්  නඩු කිඹරහ  ශ්රී රංභශඹ්  ඒ  ඳහරිශතෝෂිඹ රඵහ 

ත්තහ.  ිශරහභ ළ් වීශ්  දී රළශඵන  ඳහරිශතෝෂි දීභනහ රඵහ 

් න ඵළරි වුණු ත  ශ ඹ්  7,500  ිශතය පිරික්  ඉ් නහ.  

රු  බහඳතිතුමභනි, ඒ ශ ඹ්   වළශභෝභ අවුරුදු ණනක් 

ළඩ යරහ ිශරහභ නිඹහට ඳසු  තභ් ශේ දරුහශේ ිශහව 

භංරෙඹට ිශඹද්  ය් න, එශවභ නළත්න්  සඹං රැකිඹහක් 

ය් න, තභ් ට ශඹක් ශදොයක් වදහ ් න, එශවභ නළත්න්  

තභ් ශේ ණඹ තුමරුස ශහ ් න ඳහරිශතෝෂි දීභනහ  

රළශඵන්  ඵරහශන ඉ් නහ. ශ්  ිශරහභ ළටුේ ඳහරිශතෝෂි 

දීභනහ රඵහ ් න  ඵළරිවුණු තත් ශ ඹ්   7 ,500ක් ිශතය  

එඹ රළශඵන්  ඵරහශන ඉ් නහ.  ිශරහමිඹ් ට රනහඹ 

කිඹරහ යජඹ කිඹනහ. ශ්  අඹ යහජෙ ශ ඹ්  ශනොශයිද?   

තභ් ශේ ජීිශත හරඹ තුමශදී ඒ ඳහරිශතෝෂිඹ රඵහ ් න ඵළරි 

වුණු  3,000ට ළඩි  ශ ඹ්  පිරික් සිටිනහ. ඒ ඳහරිශතෝෂි 

මුදර  දකි් න  ඵළරි වුණු,  ඒ රළශඵන ශතක් ඵරහශන සිටිඹත්,  

ඒ රඵහ ් න ඵළරි වුණු  පිරිශ්   3,000ට ළඩි ශ  

ංෙහක් මිඹ නිහි්  තිශඵනහ. එශවභ න්  ඒ  ිශරහමිඹ්  

ළනත් ඵර් නඹ කිඹහ අපි කිඹනහ. ඒ අඹත් යජශ  ශ ශඹෝ. 

ශ්  ගඹතනඹත් යජශ භ ගඹතනඹක්. යජඹ තභයි ඒටත් නීති 

ඳන් ශ් . යජඹ නීති ඳනහ තිශඵනහ, ිනන 10ක්  ඳහරිශතෝෂි  

දීභනහ  ප්රභහද වුශණොත් සිඹඹට 5 අධි බහයඹක් ඳන් න ඕනෆඹ 

කිඹහ. භහ 12ක් ප්රභහද වුශණොත්  සිඹඹට 50 අධි බහයඹක් 

ඳන් න ඕනෆ කිඹරහ.  ශ්  ටි එතුම ශශොත්  ශොශවොභ 

ණනක් ශයිද? ඒ ටි එතුම යනහ තඵහ, තිශඵන 

ඳහරිශතෝෂිඹත් ශහ ් න ඵළරි තත්ත්ඹක් අද උදහ ශරහ 

තිශඵනහ.   

ශ ඹ් ශේ අර්ථ හධ අයමුදර ිනවහ ඵළලුත් එශවභයි.   

ශ  අර්ථ හධ අයමුදශක අදහශ නිණු් රට  රුපිඹක මිලිඹන 

3,882ක් ඵළය යරහ නළවළ. එතශොට ඒ රුපිඹක මිලිඹන 3,882 

ිනවහ ඵළලුශොත් එයි්  රුපිඹක මිලිඹන 1,552ක් ඍජුභ 

ශ ඹ් ශ්  ඳහ ත් මුදක. ඒ ශ ඹහශ්  ඳහ ත් 

මුදක ටිත් ශ  අර්ථ හධ අයමුදරට ඹ් ශ්  නළති 

ඒහත් ළයින ිශධිඹට ඳහිශච්චි යරහ තිශඵනහ.  අද ඒහ නිණු් ත 

යරහ නළවළ. නමුත් ශ්  ශඳෞ්ධලි ගඹතනඹක් ශශොත්? ඳසු 

නිඹ දශ  රු ජනහධිඳතිතුමභහ අඹ ළඹ ශකනඹ ඉිනරිඳත් 

යමි්  කිේහ, ශඳෞ්ධලි අංලශ  ශ ඹ්  ශනුශ්  

ගඹතනඹ ිශසි්  ශ  අර්ථ හධ අයමුදරට එතුම යන 

සිඹඹට 12 ප්රතිලතඹ සිඹඹට 14ක් ය් නඹ කිඹරහ. අඩුභ 

ණශ්  ශ්  සිඹඹට 12ත්, සිඹඹට 8ත් යජශ  ගඹතනඹක් න 

ශ්රී රංහ භනහභන භණ්ඩරඹ ශ ඹ්  ශනුශ්  ඵළය 

යරහ නළවළයි කිඹන එ ිශශල ශඹ් භ කිඹ් න ඕනෆ. 

රු බහඳතිතුමභනි, ශ්  ිශධිඹට ටයුතුම ය් න න්  

සභතියශඹක් ඕනෆද? ශ්  ශවො ශවොශයකුට බහය දු් නහ 

හශේයි,  ශ්  ශ  අර්ථහධ අයමුදක, ශ  ඳහරිශතෝෂි 

දීභනහ භංශොකර ෆභ සිදු ් ශ් .  භහ ලි්  කිේහ හශේ,   

ඵස එක් දුන ශොට රුපිඹක රක් 13ක් ඳහඩුයි.  ඒ ිශධිඹට ළඩ 

ය් න න්  සභතියඹකු ශභොටද? ඒ නිහ අපි ිශශල ශඹ්  

කිඹනහ- 

 

ගු කුමාර නලල්ගම මශතා 
(ரண்தைறகு குர தல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 

ඒ ඔක්ශොභ වුශණ් තමු් නහ් ශ රහශේ හරශ . ඒ 

හරශ  තභයි ඔක්ශොභ වුශණ්.  

 
ගු අජිත් මා්දනප්නඳුම මශතා 
(ரண்தைறகு அஜறத் ரன்ணப்ததத) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

අශේ හරඹ ඉය ශරහ දළ්  අවුරුදු ිශසක් ශනහ. අවුරුදු 

ිශසක් ඹන ශතක්භ ඔඵතුමභහ ඵරහ ශන හිටිඹහද? 

 

ගු කුමාර නලල්ගම මශතා 
(ரண்தைறகு குர தல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 

ඒ හරශ  ඵස ටි ඔක්ශොභ ිශක්හ.  
 

ගු අජිත් මා්දනප්නඳුම මශතා 
(ரண்தைறகு அஜறத் ரன்ணப்ததத) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

 අවුරුදු ිශසක් නිහිකරහත් ඔඵතුමභහට ශ්  වදහ ් න ඵළරි 

වුණහද? අශේ හරඹ ඉය ශරහ අවුරුදු ිශසක්. අවුරුදු ිශස 

ඉතිවහඹ ළන තභත් ථහ යනහ. [ඵහධහ කිරීභක්  එක්ත් 

ජහති ඳක්ශ  - [ඵහධහ කිරීභක්   ඔඵතුමභහට අවුරුදු ිශසක් 

නිහිකරහත් ඵළරි වුණහ. දහද පුළු්  ් ශ් . තභ ඒ නිළයින 

ය ් න ඵළරි වුණහ. 
 

ගු කුමාර නලල්ගම මශතා 
(ரண்தைறகு குர தல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 

භශේ ප්රතිඹ භභ ශඳ් ් න් .  

 

ගු අජිත් මා්දනප්නඳුම මශතා 
(ரண்தைறகு அஜறத் ரன்ணப்ததத) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

ඒ ප්රතිඹ ශඳශනනහ, රු සභතිතුමභනි. එක්ත් ජහති 
ඳක්ශ  ෘත්ීරඹ මිතිර  ඉ් න ශ ශඹෝ තභ් ශේ ඳක්ඹ 
ශනුශ් , තභ් ශේ ළටුශඳ්  දහඹ වුණු මුදර, භශේ ෘත්ීරඹ 
මිතිඹට- ජහති ශ  ංභඹට- ඹ් න කිඹපු රුපිඹක රක් 
තිව මුදරත් තභ ඹරහ නළවළ. ජහති ශ  ංභඹට 
ඹ් ශ්  නළති රුපිඹක රක් තිවක් යහ ශන ඉ් නහ.   
 

ගු කුමාර නලල්ගම මශතා 
(ரண்தைறகு குர தல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
භභ තමු් නහ් ශ ට අනු් ඳහ යනහ. ශභොද, 

තමු් නහ් ශ  ස ශ  ඉරහ ශ්  ශභතළනට ගශේ. ඒ නිහ 

තමු් නහ් ශ  වරිඹට ශතොයතුමරු ද් ශ්  නළවළ. ඒ නිහ භභ 

තමු් නහ් ශ ට අනු් ඳහ යනහ. 

2855 2856 

[රු අජිත් භහ් නේශඳරුභ භවතහ  
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ගු අජිත් මා්දනප්නඳුම මශතා 
(ரண்தைறகு அஜறத் ரன்ணப்ததத) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
භභ ස ශ  ඉරහ ශවෝ ශරහට ගහ. නමුත් තමු් නහ් ශ ට 

කුක ශදභ තිම රහත් ශරහට එ් න ඵළරි නිඹහ. 

 
ගු කුමාර නලල්ගම මශතා 
(ரண்தைறகு குர தல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
භභත් ස ශ  ඉ් නහ තභයි. [ඵහධහ කිරීභක්  

 
ගු අජිත් මා්දනප්නඳුම මශතා 
(ரண்தைறகு அஜறத் ரன்ணப்ததத) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ඔඵතුමභහ න්  එශවභත් ඉ් නහ. නමුත් ඔඵතුමභහශේ 

ශ යි් ට එශවභ ඉ් නත් අසථහක් නළති ශරහ 

තිශඵනහ. [ඵහධහ කිරී්   

අවුරුදු ිශසක් ති සශ  වඵක හනහ; අවුරුදු ිශසක් තිසශ  

ෆ වනහ. රජ්ජහ නළති තත් ඵරඹ ඉකරනහ. අවුරුදු 20ක් 

නිහිකරහත් තභ ශ් හ වදහ ් න ඵළරි වුණහ.  

රු බහඳතිතුමභනි, දු් රිඹ ශදඳහර්තශ් ් තුම ත්ශතොත් 

ද ඳහඩු රුපිඹක රක් එසිඹ වතිබස එයි. ශ්  ිශධිඹට 

ඳහඩු රඵරහ තිශඵ් ශ්  සයි? රු කුභහය ශකභ සභතිතුමභනි, 

ඔඵතුමභහශේ ශරහශේ දී ඒට උත්තය ශද් න.  

 
ගු කුමාර නලල්ගම මශතා 
(ரண்தைறகு குர தல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
දු් රිඹ ශදඳහර්තශ් ් තුම කිඹ් ශ්  රහබ රඵන ගඹතනඹක් 

ශනොශයි. ශ්  ශ හක්.  

 
ගු අජිත් මා්දනප්නඳුම මශතා 
(ரண்தைறகு அஜறத் ரன்ணப்ததத) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ශ්  ඳහඩු සිදු ශරහ තිශඵ් ශ්  ශවොය්  නියි. ජනතහට 

ශ හක් ඉටු යරහ ශනොශයි ශ් හ ඳහඩු රඵරහ තිශඵ් ශ් . 

ශවොය්  නියි ඳහඩු සිදු ශරහ තිශඵ් ශ් . භහ ඒ ළන ඳළවළිනලි 

යරහ ශද් න් . ඉ් ිනඹහශේ එක්සි්  ඵළංකුශ්  ඔඵතුමභ් රහ 

සිඹඹට 3.7 ශඳොලිඹට රුපිඹක මිලිඹන එක්රක් ිශසිඳ් දවස 

වඹසිඹ වතයක්   රඵහ ත්තහ. ශ්  උතුමරු දු් රිඹ භහර්ශ  

ප්රතිංසයණඹට ිශතයක් රුපිඹක මිලිඹන එක්රක් - [ඵහධහ 

කිරීභක්   අපිට ශ් හ ළන කිඹ් න ශද් න. ශ්  අශේ ශරහ.  

ඔඵතුමභහශේ ශරහශේ දී ශ්  ළන කිඹ් න.  

උතුමරු දු් රිඹ භහර්ශ  ප්රතිංසයණඹට ඔඵතුමභ් රහ 

ඉ් ිනඹහශේ එක්සි්  ඵළංකුශ්  රඵහ ත් මුදර රුපිඹක මිලිඹන 

එක්රක් තුම්  දවස අටසිඹ වතිබස ශදයි දලභ වතයි. ඒට 

දට ශඳොලිඹ ලශඹ්   රුපිඹක මිලිඹන දවඹක් ශ් නට 

ඕනෆ. දට රුපිඹක මිලිඹන දවඹ ණශ්  අවුරුදු තුමනක් 

ශඳොලිඹ ශවීශභ්  ඳසු, අවුරුදු දහවතක් දට රුපිඹක 

මිලිඹන දවඹ ණශ්  ශ් න තිශඵනහ. ශ්  ිශධිඹට ළඩ 

ය්ධදී CGR එ රහබ රඵහිශද?  

 
ගු කුමාර නලල්ගම මශතා 
(ரண்தைறகு குர தல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
CGR එ කිඹ් ශ්  ශ හක්. ගඹතනඹක් ශනොශයි. 

 

ගු අජිත් මා්දනප්නඳුම මශතා 
(ரண்தைறகு அஜறத் ரன்ணப்ததத) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ශ හක් තභයි. ඔඵතුමභ් රහට ශ හ. දු් රිඹ ශදඳහර්තශ් ් තුම ශ්  

ණඹ අයශන ශභොනහද ශශ ? උතුමරු දු් රිඹ භහර්ඹ  

ප්රතිංසයණඹ ශහ. අපි ඒට ිශරු්ධධ නළවළ. අපි උතුමරු  දු් රිඹ 

භහර් ප්රතිංසයණඹට ිශරු්ධධ නළවළ.  

 

ගු කුමාර නලල්ගම මශතා 
(ரண்தைறகு குர தல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
ඒ ළරැිනද? 

 

ගු අජිත් මා්දනප්නඳුම මශතා 
(ரண்தைறகு அஜறத் ரன்ணப்ததத) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ළරැින නළවළ, වරි. ඹහක ශ්ධිශ දු් රිඹ ඹහඳනඹට නිඹ එ වරි. 

උතුමරු දු් රිඹ භහර් ප්රතිංසයණඹ යපු එත් වරි. නමුත් 

ප්රලසනඹ තිශඵ් ශ්  ශභොක්ද? CGR එශක් සසතශ් ් තුම අනු 

ශර්ක ඳහය කිශරෝීටටයඹක් ප්රතිංසයණඹ ය් න ඹ් ශ්  

රුපිඹක මිලිඹන අනයි. ඒ කිඹ් ශ් , රුපිඹක රක් නසිඹඹයි.  

නමුත් ඉ් ිනඹහශේ IRCON ශෝ ඳළනිඹට දු් ශ්  කිශරෝ 

ීටටයඹට ර්ඹ ණශනද? සසතශ් ් තුම අනු රංහශේ 

ඉංජිශ් රු් ට ළඹ ් ශ්  කිශරෝීටටයඹට රුපිඹක රක් 

900යි.  නමුත් කිශරෝ ීටටයඹට රුපිඹක රක් 2,115 ණශ්   

ඉ් ිනඹහශේ IRCON ශෝ ඳළනිඹට බහය දු් ශ්  ශට් ඩර් 

ළවීභකි්  ශතොයයි. එශවභ න්  ඒද ශ හ? [ඵහධහ 

කිරීභක්  වරි. අපි ශට් ඩර් ළ් ශ්  නළතුම ඒහ දු් ශ්  

නළවළ. ශ් හ රංහශේ ඉංජිශ්  රු් ශේ සසතශ් ් තුමරට 

අනු වද් න පුළු්  ශ්ධක.  

ඵර් න, උතුමරු නළ ශ නහිය දු් රිඹ භහර් ප්රතිංසයණඹ 

යරහ ශ්  ගඹතන ශවොයහ හපු කලි ටි ඵළලුශොත්, රුපිඹක 

ශෝටි 7,217යි. [ඵහධහ කිරී්   - ශට් ඩර් යහිත දීරහ. එතශොට 

සභතිතුමභහටත් ශ් ශක් හසිඹක් නළවළ. සභතිතුමභහ ෆ ළහුහට 

හසිඹක් නළවළ. ශට් ඩර් යහිත Cabinet Papersලි්  ශ් හ 

දීරහ, රුපිඹක ශෝටි 7,217ක් ශවොය්  යරහ තිශඵ් ශ්  

ඉවිබ්  ඉ් න ේටිඹ. ඔඵතුමභහ ට ශ් ශක් හසිඹක් නළවළ.  

 

ගු ලිත් දිවානායක මශතා 
(ரண்தைறகு னதத் றசரரக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

වුද? න්  කිඹ් න. 

 

ගු අජිත් මා්දනප්නඳුම මශතා 
(ரண்தைறகு அஜறத் ரன்ணப்ததத) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
යහජඳක් ශයජිභඹ. නභ කිඹ් න් . [ඵහධහ කිරී්   - කුභහය 

ශකභ සභතිතුමභහට පුළු් , quarryශඹ්  ශර්ක ඳහයට ක 

ශද් න. එඳභණයි, ය් න පුළු් . ඔඵතුමභහශේ භකලිට Scorpio 

jeeps ටි ශද් න පුළු් . ජනතහට ණඹ ශ් න ශරහ 

තිශඵනහ; ශඳොලි ශ් න ශරහ තිශඵනහ. [ඵහධහ කිරී්   - ශ්  

ගදහඹභ තිශඵනහද?  

 

ගු කුමාර නලල්ගම මශතා 
(ரண்தைறகு குர தல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
රු භ් ත්රීතුමභහ, - [ඵහධහ කිරීභක්   ශඵ් ස හර් එශක්. 

භකලිශේ Scorpio jeeps ළන කිඹ් න එ් න එඳහ. 
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ඳහර්ලිශ් ් තුම 

ගු අජිත් මා්දනප්නඳුම මශතා 
(ரண்தைறகு அஜறத் ரன்ணப்ததத) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ඒහ ටි ශද් න පුළු් , project  එට. [ඵහධහ කිරී්    

කුභහය ශකභ සභතිතුමභනි, ඔඵතුමභහ ෆ ව් ශ්  ශභොද? 

ශඳොඩ්ඩක් අවශන ඉ් නශෝ. 

 

වභාඳිනුරමා  
(றசரபர் அர்கள்) 

(The Chairman) 

භට සශ් ශ්  භහ් නේශඳරුභ භ් ත්රීතුමභහශේ ථහ 

ිශතයයි. ඔඵතුමභහ ථහ ය් න. 

 

ගු අජිත් මා්දනප්නඳුම මශතා 
(ரண்தைறகு அஜறத் ரன்ணப்ததத) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
දළ්  ශට් ඩර් නළතුම යන ශ්ධක ඵර් න. ඔඵතුමභහට 

ශ් හශ  හසිඹක් නළවළ. ශොටු දු් රිඹ සථහනඹට ශභොක්ත් 

ශරහ තිුදශණ් නළවළ. CHOGM එ කිඹරහ ටයික ළට සකලුහ. 

රුපිඹක ශෝටි අටයි. Gampaha Railway Station එ 

කිඹ් ශ් , භභ දු් රිඹට නඟින station එ. ිශඹදභ ර්ඹද? 

 
ගු කුමාර නලල්ගම මශතා 
(ரண்தைறகு குர தல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
ඵර් නශෝ, රසන. 

 
ගු අජිත් මා්දනප්නඳුම මශතා 
(ரண்தைறகு அஜறத் ரன்ணப்ததத) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
Station එ රසනයි. ිශඹදභ රුපිඹක ශෝටි 17යි. ඒ මුදලි්  

ශෝච්චිඹක් ශශන් න තිුදණහ; Engine එක් ශශන් න 

තිුදණහ. ිශඹදභ රුපිඹක ශෝටි 17යි. 

 
ගු ලිත් දිවානායක මශතා 
(ரண்தைறகு னதத் றசரரக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

භ් ත්රීතුමභනි, කලි ඵළංකුශේ දභහශන ශඳොලිඹ අයශන 

ළඩක් නළවළ. ළඩ ය් න ඕනෆ. 

 
ගු අජිත් මා්දනප්නඳුම මශතා 
(ரண்தைறகு அஜறத் ரன்ணப்ததத) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ීටරිභට ර්ඹද? රුපිඹක ශෝටි වතයි. ශ් හශඹ්  ඔඵතුමභහට 

හසිඹකුත් නළවළ. ගර්ථි ංර්ධන අභහතෙහංලශඹ්  ශ් හ 

ය් ශ් . ඔඵතුමභහ ඔඹ ෆ වන එ ිශතයයි ය් ශ් . අය ක 

ටික් ඳඹන එ ිශතයයි ය් ශ් .  

 
ගු කුමාර නලල්ගම මශතා 
(ரண்தைறகு குர தல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
වළභ ශරහශේභ ළයිනයි; ළයිනයි. නළවළ; නළවළ කිඹන එ 

තභයි - 

 
ගු අජිත් මා්දනප්නඳුම මශතා 
(ரண்தைறகு அஜறத் ரன்ணப்ததத) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ශ් හ වදහ ් නයි අපි කිඹ් ශ් . ඔඵතුමභ් රහ අවුරුදු 20ක් 

ළන වළභ තිසශ භ ථහ ය ය ඉ් නහ. 

වභාඳිනුරමා  
(றசரபர் அர்கள்) 

(The Chairman) 

රු භ් ත්රීතුමභනි, ඔඵතුමභහට ශ්  ශ ශරහශ්  ත 
ිශනහඩිඹ හරඹක් තිශඵ් ශ් . 

 

ගු අජිත් මා්දනප්නඳුම මශතා 
(ரண்தைறகு அஜறத் ரன்ணப்ததத) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
අවුරුදු 20 ථහ ඉය ශ් ශ්  - [ඵහධහ කිරී්   - පුදුභයි, 

වළභදහභ ිශසශ  සිහිනඹ. ඊශ -ශඳශර්දහ සභතිරු්  ිනටභ ථහ 
ශශ  ජනහධිඳතියණඹ ළන. එක්ශශනක් කිේහ, ජනහධිඳතියණඹ 
ඳළඹ 72කි්  ප්රහලඹට ඳත් යනහඹ කිඹරහ. ත ශශනක් 
කිේහ, ඳළඹ 48කි්  කිඹරහ. ත ශශනක් කිේහ, ඳළඹ 24යි 
කිඹරහ. අද න තුමරු ප්රහලඹට ඳත් ය් න ඵළරි, ශඳොදු 
අශේක්ඹහට ඵඹ ශරහද?  [ඵහධහ කිරී්   අද ශඳොදු 
අශේක්ඹහට ඵඹ ශරහ. අශේ ශඳොදු අශේක්ඹහ ළන 
ඔඵතුමභ් රහශේ සභතිරු්  ද් ශ් ත් නළවළ. එ එ ඒහ 
කිඹනහ. [ඵහධහ කිරී්   - අපි ශරහට ඉිනරිඳත් ය් න් . 
ඔඵතුමභ් රහ බඹ ශරහ, ජනහධිඳතියණඹ ප්රහලඹට ඳත් 
ය් ශ්  නළවළ. සභතිරු්  එ එ ශ්ධක කිඹනහ. එ එ 
ිනන හනු ශදනහ. නමුත් ඵඩු නළවළ. සිශකරහ ඵරනශොට ඵඩු 
නළවළ. [ඵහධහ කිරී්   අපි ශඳොදු අශේක්ඹහ ශරහට එනහ. 

 

ගු ලිත් දිවානායක මශතා 
(ரண்தைறகு னதத் றசரரக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

අපි රෆසතියි. 
 

ගු අජිත් මා්දනප්නඳුම මශතා 
(ரண்தைறகு அஜறத் ரன்ணப்ததத) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ශොශව ද රෆසති? ශේරනහ ශ් . ශේර ශේරහ කිඹනහ, 

ත ඳළඹ 72යි; ත ඳළඹ 48යි; ත ඳළඹ 24යි කිඹරහ. ඳළඹ 24 ඉය 
ශරහ ඵළලුහභ ඵඩු නළවළ.  

 

වභාඳිනුරමා  
(றசரபர் அர்கள்) 

(The Chairman) 

අද හච්ඡහ ශශය් ශ්  ප්රහවන අභහතෙහංලඹ ඹටශත් ළඹ 

ශීර් ළනයි. 
 

ගු ලිත් දිවානායක මශතා 
(ரண்தைறகு னதத் றசரரக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

තුම් න තහටත් ජනහධිඳති භහි් ද යහජඳක් භළතිතුමභහ 

තභයි. 
 

ගු අජිත් මා්දනප්නඳුම මශතා 
(ரண்தைறகு அஜறத் ரன்ணப்ததத) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ශ්  ශවොය්  යන- [ඵහධහ කිරී්   කලිලි් - [ඵහධහ කිරී්   

අද ඔඵතුමභ් රහ බඹ ශරහ. [ඵහධහ කිරී්   අද ඔඵතුමභ් රහ බඹ 
ශරහ. ශඳොදු අශේක්ඹහට බඹ ශරහ, ජනහධිඳතියණඹ 
ප්රහලඹට ඳත් ය් න ශ ට සිශකරහ ගඳහු වළශයනහ; ශඳොදු 
අශේක්ඹහ නළවළ කිඹරහ ගඳහු වළශයනහ. රු සභතිතුමභනි, 
ඔඵතුමභහ අං සති. නමුත් ඔඵතුමභහට ඉවිබ්  ක්රිඹහත්භ න 
ඵරශේ නිහයි ශ්  ප්රලසන සති ශරහ තිශඵ් ශ් . ් ඳව දු් රිඹ 
සථහනඹ වද් න රුපිඹක ශෝටි 18ට ඩහ ිශඹද්  ශහට 
ඔඵතුමභහට ඒ ශෝ ත්රහත් එත්, ඒ ළන ඵර් නත් ව් ඵ 
වුශණ් නළවළ. ඒ ගර්ථි ටයුතුම අභහතෙහංලශඹ්  ශශ . අපි 
කිඹ් ශ් , ඒහ වද් න ඔඵතුමභහට ශද් න කිඹරහයි.  
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ගු කුමාර නලල්ගම මශතා 
(ரண்தைறகு குர தல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
භට තභයි දීරහ තිශඵ් ශ් .  

 
ගු අජිත් මා්දනප්නඳුම මශතා 
(ரண்தைறகு அஜறத் ரன்ணப்ததத) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ඔඵතුමභහට ශද් ශ්  වදර ශ් .  

 
ගු කුමාර නලල්ගම මශතා 
(ரண்தைறகு குர தல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
භට නළත්න්  ශන හටද ශද් ශ් ? 

 
ගු අජිත් මා්දනප්නඳුම මශතා 
(ரண்தைறகு அஜறத் ரன்ணப்ததத) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
"උතුමරු අධිශේගී භහර්ඹ වදන ශෝ ඳළනිඹ ශ් ; 

ශෝ ත්රහත්තුම IRCON ශෝ ඳළනිඹට ශද් න ඕනෆ; ශභ් න 

ණඹ ටි ත්තහ." කිඹරහ ඔඵතුමභහට ඒහ ඳසුයි කිඹ් ශ් . 

එතශොට තභයි ඔඵතුමභහ ද් ශ්  එශවභ එක් ය් න ඹනහද 

කිඹරහ.  

 
ගු කුමාර නලල්ගම මශතා 
(ரண்தைறகு குர தல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
ඒත් ගණ්ඩුශේ ශෝ ඳළනිඹක්. 

 
ගු අජිත් මා්දනප්නඳුම මශතා 
(ரண்தைறகு அஜறத் ரன்ணப்ததத) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
CHOGM එශ්  රළුදණු ඵස ටික් අයශන සුශෝඳශබෝනි 

ඵස ශ හක් ඳට්  ත්තහ ශ් ?  

 
ගු කුමාර නලල්ගම මශතා 
(ரண்தைறகு குர தல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
ඔේ. 

 
ගු අජිත් මා්දනප්නඳුම මශතා 
(ரண்தைறகு அஜறத் ரன்ணப்ததத) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ඒ කලිරට ශභොද ශරහ තිශඵ් ශ්  කිඹරහ නිණුභ 

ඵර් න. [ඵහධහ කිරීභක්   ඒ තභයි.  ඔඹ ඳළත්තට එනහ 

කිේශොත් භශේ account එටත් දභයි. [ඵහධහ කිරී්   එශවභ දහ 

් න අඳට ඕනෆභක් නළවළ. [ඵහධහ කිරී්   භහඹට රුපිඹක 

රක් 250ක් ඒ නිණුභට ළශටනහ. අද න ශොට ඒ 

කලිරටත් වුණ ශදඹක් නළවළ. රු සභතිතුමභනි, ඔඵතුමභහ 

ද් ශ්  නළතුම සති. ඒ accountsර තිුදණු කලිරට ශභොනහද 

වුශණ් කිඹරහ නිහි්  ඵර් න.  

 
ගු කුමාර නලල්ගම මශතා 
(ரண்தைறகு குர தல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
රංභශ  ළරැින තිශඵනහ. භභ නළවළ කිඹරහ කිඹ් ශ්  

නළවළ. වළඵළයි, ඔඵතුමභහ කිඹන ිශධිශ  ශ්ධක නළවළ. 

ගු අජිත් මා්දනප්නඳුම මශතා 
(ரண்தைறகு அஜறத் ரன்ணப்ததத) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ප්රලසනඹ තිශඵ් ශ් , ළයින ශඳ් හ දු් නහභ ඔඵතුමභහ ඒහ 

පිිබ් න රෆසති නළති එයි. ඔඵතුමභහ අවුරුදු 20 - [ඵහධහ කිරී්   
එක්ත් ජහති ඳක් ගණ්ඩුශේ ඉතිවහඹ ළන ථහ යනහ. 
ළරැ්ධදක් වුණහභ වළභ දහභ ඒ ශඳ් නහ මික්- [ඵහධහ කිරී්    

 

ගු ලිත් දිවානායක මශතා 
(ரண்தைறகு னதத் றசரரக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

අභතද, මිනී භයපු වළටි. ටුනහඹ අධිශේගී භහර්ඹ- 
 

ගු අජිත් මා්දනප්නඳුම මශතා 
(ரண்தைறகு அஜறத் ரன்ணப்ததத) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
1971 දී මිනී භළරුශේ නළ්ධද? ඒහ අභතද? [ඵහධහ කිරී්   ශ්  

නශොට මිනී භය් ශ්  නළ්ධද? ශඳොලීසිඹට අිශ ශඳ් ් න 

කිඹරහ- [ඵහධහ කිරී්   භ ින  භයහ දභ් ශ්  නළ්ධද? සුදු ෆ් ලි්  

උසහ ශන නිහි්  භයහ දභ් ශ්  නළ්ධද? 

 

ගු ලිත් දිවානායක මශතා 
(ரண்தைறகு னதத் றசரரக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

අපි භය් න ගහ, ශකරට. ඒහ අභතද? තමු් නහ් ශ  

ඉ් න ඳළත්ශත් ග්රහභ ශ  භළරුහ. අද ් ධහන වනහ, රජ්ජහ 

නළතුම. 
 

වභාඳිනුරමා  
(றசரபர் அர்கள்) 

(The Chairman) 

රු භ් ත්රීතුමභහශේ ථහ අ්  ය් න ශේරහ වරි.  
 

ගු අජිත් මා්දනප්නඳුම මශතා 
(ரண்தைறகு அஜறத் ரன்ணப்ததத) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
රු බහඳතිතුමභනි, අහන ලශඹ්  භභ ශ්  හයණඹ 

කිඹනහ. රු සභතිතුමභනි, ශඳොදු භඟී ශ හ ළන ීටට ඩහ ළඩි 
අධහනඹක් ශඹොමු ය් න. ශ්  ගඹතන රහබ රඵ් න ඵළරි 
ගඹතන ශනොශයි. රහබ රඵ් න පුළු්  ගඹතන. ජනතහ න 
ඳරිේපු ටිශ් , ජනතහ න සීනි ටිශ් , ජනතහ න 
අර්තහඳක ශඩිශඹ් , ලනු ශඩිශඹ්  ශ්  ගඹතනරට ් න 
ණඹරට ශඳොලී ශ් න රළවළසති ය් ශ්  නළතුම, ශ්  
ගඹතන තුමිබ්  හර්ඹක්භ ශ හක් ළඳයීභ වහ ටයුතුම 
ය් න කිඹමි්  භහ නිවඬ ශනහ. ශඵොශවොභ සතුමතියි.  

 

[ප.බහ. 10.18  
 

ගු පී. දයාරත්න මශතා (ආශාර සුරක්ෂිතතා අමාතයුරමා  
(ரண்தைறகு தே.  ரத்ண - உவுப் தரதுகரப்தை அகச்சர்) 

(The Hon. P. Dayaratna - Minister of Food Security) 

රු බහඳතිතුමභනි, ප්රහවන අභහතෙහංලඹ පිිබඵ ථහ යන 
අසථහශේදී, ප්රහවන අභහතෙහංලඹ ිශශල  අධහනඹක් ශඹොමු 
යරහ තිශඵන භහර් අනතුමරු පිිබඵ චන සකඳඹක් ථහ 
ය් න භහ ඵරහශඳොශයොත්තුම ශනහ. භහර් අනතුමරු පිිබඵ 
ජහති බහ ඳසු නිඹ හරඹ තුමශදී ිශලහර ළඩ ශොටක් යරහ 
ශ්  ප්රලසනඹ පිිබඵ මුළු යටභ දළනුත් ය තිබීභ පිිබඵ අපි 
තුමටු ශනහ. භභ ඒ ශනුශ්  ඒ බහඳතිතුමභහට සතුමති් ත 
ශනහ. ඳශහත් බහ ් ඵ් ධ යශන ඒ ඳශහත් බහ වයවහ 
් භ් ත්රණ ඳළළත්වීශභ්  ව හච්ඡහ ඳළළත්වීශභ්  ඒ 
ටයුත්ත ඉතහභත් හර්ථ අ් දමි්  යශන ඹෆභ පිිබඵ භහ 
බහඳතිතුමභහට සතුමති් ත ශනහ.  
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ඳහර්ලිශ් ් තුම 

ඳසු නිඹ හරඹ තුමශදී භහර් අනතුමරු සිදු වීභට එ ශව තුමක් 
වළටිඹට ශඵොශවෝ ශදනහ කඳනහ ය් ශ්  භහර්ශ  ධහනඹ 
යන හවන ළඩි වීභයි කිඹරහ. දහත් සිදු ශනොවුණු ිශධිඹට 
ශ්  ර්ශ  ඳහයට එන හවනර ළඩි වීභක් සිදු ් නට පුළු් . 
ඒ නිහ ඒ පිිබඵ හශේත් අධහනඹ ශඹොමු ශ් න ඕනෆ කිඹරහ 
භහ හිතනහ. ශභොද, භෆතදී ිශලහර ශභෝටර් යික ප්රභහණඹක් 
ඳහයට එනහ. ඒ හශේභ හවන වහ අඹ යන ඵදු -
ිශශල ශඹ් භ ශභෝටර් යථ වහ අඹ යන ඵදු- ප්රභහණඹ අඩු වීභ 
නිහත් ශභෝටර් යථ ප්රභහණඹ ළඩි වීභට ඉඩඩ තිශඵනහ. ඉති්  
ඒ නිහ ඒ පිිබඵ අධහනඹ ළඩි ළඩිශඹ්  ශඹොමු ය් න ඕනෆ. 
සත්ත ලශඹ් භ ශඳොලීසිඹ ඒ පිිබඵ ශවො අධහනඹක් ශඹොමු 
යරහ ඳසු නිඹ අවුරුදු තුමන සතුමශත භහර් අනතුමරු අඩු කිරීභට 
ටයුතුම යරහ තිශඵනහ. ශ්  ර්ශ  ශ්  න තුමරු භහර් 
අනතුමරු 1,900ක් ඳභණ ශරහ තිශඵනහ. ීටට ශඳය අවුරුදුර ශ්  
න ශොට ශදදවස ණනක් ශරහ තිුදණහ. ඒ නිහ භභ 
හිත් ශ්  නළවළ, ඳසු නිඹ ර්ඹ ඉක්භහ ශ්  ර්ශ  භහර් 
අනතුමරු ළඩි ශයි කිඹරහ. ඒ ිශධිඹට අනතුමරු ළඩි ශනොවුශණොත් 
අඳට තුමටු ශ් නට පුළු් , පිට පිට අවුරුදු තුමනක් ටිශ්  ටි 
භහර් අනතුමරුලි්  සති වුණු භයණ ංෙහ අඩු ශරහ 
තිශඵනහ කිඹරහ. 

අපි ිශශල ශඹ්  ජහති ප්රහවන නදෙ ගඹතනඹට 
සතුමති් ත ශනහ, ඒ අඹ යශන ඹන ළඩ පිිබශශ ළන. ඒ 
අඹශේ හර්ෂි හර්තහ කිශඹේහභ ඹ්  කිසි තුමටක් සති 
ශනහ. ඒ ශභොද, භහර් අනතුමරු ළශළක්වීභ වහත් එයි්  සිදු 
න ශ ඹ ිශලහර ලශඹ්  ඉවක ශනහ කිඹරහ අඳට 
කිඹ් නට පුළු් . රිඹදුය්  පිිබඵ නදෙ ඳරීක්ණ ඳත්රහ, 
තදුයටත් රිඹදුශයකු ලශඹ්  ටයුතුම කිරීභට සති ශඹෝෙතහ 
පිිබඵ ශොඹහ ඵළලීභයි ශ්  ගඹතනඹ වයවහ සිදු ය් ශ් . ශ්  
හර්ඹ යට පුයහ හර්ථ අ් දමි්  ශරීශන ඹන නිහ අපි 
තුමටට ඳත් ශනහ. හභහනෙශඹ්  ශ්  ඳරීක්ණඹට ඉිනරිඳත් 
න අඹශ්  සිඹඹට 7ක් 8ක් ඳභණ නුසුදුස්  ශර ශත්ශයන 
ඵ අඳට දළන ් නට රළම රහ තිශඵනහ. ඒ නිහ අපි එයි්  ඹ්  
කිසි ප්රතිපරඹක් දකිනහ.  

 

වභාඳිනුරමා  
(றசரபர் அர்கள்) 

(The Chairman) 

Order, please! ශ්  අසථහශේදී රු නිශඹෝජෙ හය 

බහඳතිතුමභහ මූරහනඹ ශත ඳළමිශණනහ සති. 
 

අනුරුල කථානායකුරමා මූාවනනය්ද ඉලත් වුනය්ද, 

නිනයෝජය කාරක වභාඳිනුරමා [ගු ුුනේසු ච්ද්රකුමාර් මශතා] 
ුාවනාරූඪ විය. 

அன்தறநகு, சதரரகர் அர்கள் அக்கறரசணத்றணறன்த 

அகனப, குளக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள் [ரண்தைறகு 

தொதபகசு  சந்றகுரர்]  கனக கறத்ரர்கள். 

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

CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. MURUGESU 

CHANDRAKUMAR] took the Chair. 

 
ගු පී. දයාරත්න මශතා 
(ரண்தைறகு தே. ரத்ண) 

(The Hon.  P. Dayaratna) 

රු නිශඹෝජෙ බහඳතිතුමභනි, ීටශ ට භභ ශභෝටර් යථ 
ප්රහවන ශදඳහර්තශ් ් තුම පිිබඵ චන සකඳඹක් ථහ 
කිරීභට ළභළතියි. ිශශල ශඹ් භ ශභෝටර් යථ ප්රහවන 
ශදඳහර්තශ් ් තුම රට ශඳය තළරැේහයයි් ශ් , 
ඳහහයයි් ශ්  පිරුණු සථහනඹක් වළටිඹටයි අපි තරුණ 
හරශ  දළනශන හිටිශ . නමුත් අද එශවභ ශනොශයි. අද ිශලහර 
ශනක් සති යරහ හර්ඹක්භ ගඹතනඹක් ඵට එඹ ඳත් 
යරහ තිබීභ ළන අපි තුමටු ශනහ.  

ශ්  අසථහශේදී භභ භශේ අදවක් ඳශ ය් නට ළභළතියි. 

ශ්  අං තවඩු ංචහරු් ට ශනස ය් න ඵළරි න ිශධිඹට 

ස කිරීභට ටයුතුම කිරීභ පිිබඵ අපි තුමටු ශනහ. නමුත් 

න හවන අං වහ ය සති ශඹෝජනහ ළන ඵරමු. 

ිශශල ශඹ් භ අද අපි දකිනහ, අනහතශ දී ඉිනරිඹට එන 

අංඹක් ශශනකුට මුදක ශවීශභ්  රඵහ ් න පුළු්  ඵ. 

භභ රු සභතිතුමභහශ්  අව් නට ළභළතියි, ශභයි්  අඳට ඹ්  

කිසි රහබඹක් සති ශනහද, ිශලහර ගදහඹභක් රළශඵනහද 

කිඹරහ. ශ්  නිහ එක්තයහ අතකි්   ඹ් කිසි පිරික් භවය ිශට 

ශනොභ  ඹළවීභක් සිදු ශනහ.  

එදහ මුක ශභෝටර් යථඹ "A" අකුශය්  ඳට්  අයශන "Z" 

අකුය දක්හ නිහිකරහ එතළන ඉරහ අය “Ceylon” කිඹන චනශ  

ඉංග්රීසි අකුරු ටි ඳහිශච්චි යරහ, ඉංග්රීසි අකුය   මුලි් භ “EY,” 

“EL,” “EN,” “CN,” ලශඹ්  දළීටභට ඳට්  ත්තහ.  ඊට ඳසශ   

ිශලහර අයතළබ්ඵඹක් ය ත්තහ, "1ශ්රී" කිඹරහ දහරහ. "1ශ්රී" 

කිඹරහ දහරහ තිුදණු ඒහ ඹහඳනශ  භ් න ඳට්  ත්තහ. ශභශව  

ශදභශ අකුරු භ් න ඳට්  ත්තහ. ඒ නිහ ශොශම ඳශහශත් 

තිුදණු හවන අං ඳභණක් ශනොශයි, වළභ ශදභශ අකුයක්භ 

භ් නට එක්තයහ පිරික් ඉිනරිඳත් වුණහ. ඒ හශේභ ඹහඳනඹ 

ඳළත්ශත් තිුදණු වළභ සිංවර අකුයක්භ භ් න ඳට්  ත්තහ. ඒත් 

ඒ හශේ සි්ධධිඹක් සති ශ් ශ්  නළවළ, ශ් ශ් . නමුත් භහ 

හිතනහ දළනට තිශඵන ඉකලී්  අනු ශ් ශ්  ළඩි රහබඹක් 

රළශඵන එක් නළවළ කිඹරහ. ඒ භශේ ශඳෞ්ධලි අදවක්.  

දළ්  එංර් තශ  එශවභ තිශඵනහ හු ක් ශදනහශේ නශ්  

initials  ශඹද අං. භශේ නභ පී. දඹහයත්න න්  "PD" කිඹරහ 

වරහ අංඹ සතුමශත් යනහ. ශ්රී රංහශේත් ඒ ක්රභඹ 

අනුභනඹ ය් න ඵරහශඳොශයොත්තුම නහ.  

රු සභතිතුමභනි, අපි ශභශතක් ක හවනඹක් දළක්හභ ඒ 

හවනඹ ශොයි හරශ  එක්ද කිඹරහ දළන ් නහ. ඒත් 

අලෙයි එ අතකි්  ඵළලුහභ. “EY” series එ සිශකරහ 

තිශඵ් ශ් , 1951 සිට 1953 දක්හ හරශ දීයි. එතශොට 

හභහනෙ දළනුභක් සති නහ,  ශත්රු්  ් න පුළු්  නහ,  ඒ 

හර් එ ඳයණ හර් එක් ද, අලුත් හර් එක් ද කිඹරහ.  නමුත් 

එක් එක්ශනහශේ ශඳෞ්ධලි න් රට,  නශ්  මුර අකුරුරට 

- initialsරට - ගහභ ඒ තුමිබ්  ටික් රඵරහරි 

තත්ත්ඹක් සති ශ් න පුළු්  කිඹහ භහ හිතනහ. අඳළවළිනලි 

තත්ත්ඹක් සති නහ.  ඒ හශේභ එයි්  රළශඵන ගදහඹභ න්  

සත්ත ලශඹ් භ ිශලහර ලශඹ්  ළඩි ශයි කිඹරහ හිත් න 

ඵළවළ.  ඊට ඩහ මුදක ශොඹහ ළනීශ්  ශනත්  ක්රභ තිශඵනහ. ඒ 

නිහ   ඒ ක්රභඹ ශවො නළවළ කිඹරහ භහ හිතනහ. භවය ශරහට 

ශ්  යශේ ඳළයණි හර් පිිබඵ ිශශල  උන් දුක් දක්න උදිශඹ 

classic cars, vintage cars  කිඹරහ ඒහ න්  යනහ. අකුරු 

අනු ඵළලුශොත් ශභොන ශභොන  හරර  ලිඹහ ඳිනංචි  ශරහද, 

ශභොන ශභොන හරර ඒහ පිට ශරහ තිශඵනහ ද කිඹන ඒහ 

හු ක් දුයට දළ ් නට, දළන ් නට ශනකුට වළකිඹහක් 

රළශඵනහ  ශභෝටර් යථඹක් දළපු වහභ. ඒ නිහ භහ හිතනහ 

ශ්  ළඩ පිිබශශ එතය්  ප්රශඹෝජනත් ළඩ පිිබශශක් 

ශනොශයි කිඹහ. ශභොද,  හවනඹක් පිිබඵ අශඵෝධඹක් රඵහ 

් නට උත්හව යන අසථහශේදී ශනොභ  ඹහභක් සිදු නහ.  

ීටශ ට භහ ිශශල ශඹ් භ කිඹ් න ඕනෆ ශ්රී රංහ දු් රිඹ 

ශ ඹ පිිබඵ. සත්ත ලශඹ් භ ිශරු්ධධ ඳක්ශ  අජිත් 

භහ් නේශඳරුභ භ් ත්රීතුමභහ ශශ  ර්ත් අශේ සභතිතුමභහ කිේහ 

ශේ දු් රිඹත්, ශ්රී රංභත් ශ හ්  ිශධිඹටයි ර් ශ් . ශ්  

යශේ ශඳෞ්ධලි අංලඹ රහබ රඵහ ශන ඵස ධහනඹ යනහ 

සති. ශඳෞ්ධලි අංලඹටත් දු් රිඹ තිුදණහ න්  රහබ රඵහ ශන 

ටයුතුම ය් න පුළු් . දු් රිශඹ්  භ්  යන එ 

2863 2864 

[රු පී. දඹහයත්න භවතහ  
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ජනතහටත් රහබයි. දු් රිශ  භ්  කිරීභ වහ  ticket එත් 

ශඵොශවොභ අඩු මුදරට මිරදී ් න පුළු් . දු් රිශඹ්  භහතයට 

ඹනහ න්  ඵස එශක් ඹනහට ඩහ ිශඹදභ ශොඩක් අඩුයි. ඒ 

හශේභ තභයි භ්  ඳවසු. අනික් එ යදයඹක් නළතුම ඹ් න 

පුළු් . අද දු් රිඹ ශ ශ  ිශලහර ශනක් සති ශරහ 

තිශඵනහ. ඳසු නිඹ හරශ  දු් රිඹ භ්  යන ශේඹත් ළඩි 

ශරහ තිශඵනහ. දු් රිශ  පිරිසිදුභත් තිශඵනහ. ඒ හශේභ  

ළඩිපුය භ්  හය සති යරහ දු් රිඹ ප්රහවනශ  ශනක් සති 

ය තිශඵනහ. 

ඹහඳනඹ දක්හ දු් රිඹ භහර්ඹ ිශෘත කිරීශභ්  ඳසු ඵස යථර 

යදයහරී භ්  ය් ශ්  නළතුම එදහ අධියහජෙහදී් ශේ 

හරශ  ඹහඳනඹට භ්  ශහ ශේ, ඒ පුරුදු ිශධිඹට භ්  

ය් න ිශලහර පිරිට අසථහ රළබී තිශඵනහ. ඹහඳනඹ 

දු් රිඹ භහර්ඹ ිශෘත කිරීභ ශ දී සිදු වුණහ. එඹ ිශෘත ය් න 

රු ජනහධිඳතියඹහ ඹහඳනඹට නිඹ අසථහශේ එළනි උදහය 

ටයුත්තට වබහනි ශ් නට උතුමශර් භව සභතියඹහට 

ශනොවළකි වීභ අපි කිසිශ ත්භ අනුභත ය් ශ්  නළවළ. ඒ පිිබඵ 

භභ භශේ අතුමට ඳශ යනහ. 

ීටශ ට තත් හයණඹක් කිඹ් න ඕනෆ. තයභ දක්හ 

දු් රිඹ භහර්ඹ දීර්ක කිරීභත් ඉතහභ ළදත්. ඒ ශභොද, රංහශේ 

ශඵොශවෝ ශදනහ -සිංවර, ද්රිශඩ ඕනෆභ ශශනක්- ඒ හශේභ 

පිටරැටිඹ්  ිශලහර පිරික් තයභ ඹනහ. ශොශම සිට තයභ 

දක්හ දු් රිඹක් භ්  යනහ න්  එඹ ිශලහර ඳවසුක් න ඵ 

භභ ශ්  අසථහශේ ප්රහල ය් නට ළභළතියි. ශඵොශවොභ 

සතුමතියි.  

 

[தொ.த. 10.22] 

 
ගු පී. අරියන්දත්ර්ද මශතා 
(ரண்தைறகு தர. அரறபத்றன்) 

(The Hon  P. Ariyanethran) 
தகப தறறத் றசரபர் அர்கபப, இன்த 

பதரக்குத்து அகச்சு தரடர்தரண றரம் இடம்ததத 

கறன்நது. உண்கறபன இந்ப் பதரக்குத்து ன்தது றகவும் 

தொக்கறரண எத த ற்தரடரக இதக்கறன்நது. 

ரழ்க்ககறபன ணறர்கள் ஏர் இடத்கறட்டு இன்பணரர் 

இடத்றற்குச் தசல்ற்கு இந் கடதொகந எத பகரக 

இதக்கறன்நது. இனங்கககப் ததரதத்ட்டிபன பதரத்துக் 

கலசர் ஆட்சற, எல்னரந்ர் ஆட்சற, தறரறத்ரணறர் ஆட்சற ன்த 3 

கட்டங்கபரக இங்பக தபறரட்டரறன் ஆட்சறகள் இடம் 

ததற்ந கரனப்தகுறகபறன் ஆம்தத்றததந்து தரடங்கற, 

தறரறத்ரணறரறன் ஆட்சறக்கரனத்றபன ரன் தரககள், தைகக 

றப் தரககள் ன்தண தசப்தணறடப்தட்டு, அதெடரக 

இந்ப் பதரக்குத்துத் தரடர்ச்சறரக இடம்ததற்தக் 

தகரண்டிதக்கறன்நது.  

ஆணரல், இப்ததரளது ரம் எத வீண த்கத்றபன 

இதந்ரலும்கூட, இன்தம் தகரண தரககள் தன 

றதத்ப்தடரல், சலற்ந றகனறல் கரப்தடுகறன்நண. 

தல்பத தரககள் இப்பதரது றதத்ப்தட்டிதப்தரகக் 

கூநறணரலும் கூடப் பதரரறணரல் தரறக்கப்தட்ட து டக்கு, 

கறக்கு ரகரங்ககபப் ததரதத்ட்டில் இன்தம் தல்பத 

தரககள் தசப்தணறடப்தடரது கரப்தடுகறன்நண. ஆணரல், 

இப்ததரளது பர்தனரன்கந றர்பரக்கற, தல்பததட்ட 

அகப்தரபர்கள் தற தசய்கறன்நரர்கள். அரது, இந் 

வீறகளுக்கரக, அரது ‘கறல் பநரட்’ பதரடுற்கு ன்த 
ஏர் அகப்தரபர், ‘தகரங்கறரலட் பநரட்’ பதரடுற்கு ன்த ஏர் 

அகப்தரபர் ற்தம் ‘கரர்தட் பநரட்’ பதரடுகறன்ந 

அகப்தரபர்கள் ன்த அகப்தரபர்கள் தனர் 

றறக்கப்தட்டிதக்கறன்நரர்கள் ன்த ரன் றகணக்கறன்பநன். 

ட்டக்கபப்தறபன இவ்ரநரண தன பகனத்றட்டங்ககப 

ரங்கள் இப்ததரளது தரர்க்கக்கூடிரக இதக்கறன்நது.  

அரது பர்ல் தகறன்நபதரது இவ்ரத தரகககபச் 

தசப்தணறடுகறன்ந டடிக்கககள் பற்தகரள்பப்தடுகக் 

கரக்கூடிரக இதக்கறன்நது.  

இதந்ரலும்கூட இணங்கரப்தட்ட தல்பததட்ட 

தரககள் தரடர்ச்சறரக இன்தம் அந்ப் தறரறத்ரணறரறன் 

ஆட்சறக் கரனத்றல் பதரடப்தட்ட தரககபரகப இதந்து 

தகரண்டிதக்கறன்நண. குநறப்தரக து ட்டக்கபப்தை ரட் 

டத்றன் தடுரன்ககப் தகுறறததக்கறன்ந தல்பததட்ட 

தரககள் அவ்ரத கரப்தடுகறன்நண. குநறப்தரக  தறசறத்ற 

ததற்ந ஏர் ஆனரக இதக்கறன்ந 'ரந்ர கன' ஆனத் 

றற்குச் தசல்கறன்ந தரக தறரறத்ரணறரறன் ஆட்சறக்கரனத்றல் 

இதந் றகனறல்ரன் இன்தம் இதந்துதகரண்டிதக்கறன்நது. 

இவ்ரநரண தரககள் றதத்ப்தடபண்டிது எத கட்டரத் 

பகரக இதந்துதகரண்டிதக்கறன்நது.  

தரககபறபன தறரம் தசய்கறன்நர்களுக்கரக, 

அரது பதரக்குத்துக்கரக, இப்ததரளது 2 அகச்சுக்கள் 

இதக்கறன்நண ன்த ரன் றகணக்கறன்பநன். அசரங்கப் 

பதரக்குத்துக்கரண ஏர் அகச்சர் இதக்கறன்நரர்; ணறரர் 

பதரக்குத்துக்கரண ஏர் அகச்சர் இதக்கறன்நரர்.  ஆணரல், 

குநறப்தரக CTB buses, அரது அசரங்கச் பசகறபன 

ஈடுதடுகறன்ந தஸ்ககப - அந்ப் தறர ஊர்றககப - 

ரங்கள் தரர்க்கறன்நபதரது, றகவும் தகரண, தளகடந் 

றகனறலுள்ப பததந்துகபப கரப்தடுகறன்நண. அறலும், 

கூடுனரக தொல்கனத்லவு, ன்ணரர், ட்டக்கபப்தை, அம்தரகந 

பதரன்ந ரட்டங்கபறபன றகவும் தக பததந்துகபப 

பசகறல் ஈடுதடுகக் கரக்கூடிரக இதக்கறன்நது. 

இக பதரக்குத்றல் ஈடுதடுகறன்நபதரது அடிக்கடி 

இகடறபன தளகடதும், அணரல் அற்நறல் பதரகறன்ந 

அசரங்க ஊறர்கள், தரடசரகன ரர்கள் கரனம் 

ரழ்த்றச் தசல்கறன்ந எத றகனத்ம் இதந்து 

தகரண்டிதக்கறன்நது. இப்ததரளது ல்னர றடங்களும் 

பங்ககப கப்தடுத்றச் தசய்ப்தடுணரல் இந் றகன 

ரற்நப்தட்டுச் சலரண பதரக்குத்துக்ககப ற்தடுத்துதெ 

டரகத்ரன் குநறத் பத்றல் அற்கநச் தசய்துதொடிக்கனரம். 

ஆகப, அகச்சர்கள் இந் றடங்ககபக் கதத்றல் 

டுக்கபண்டிறதக்கறன்நது.  

இன்த தரககள் தசப்தணறட்டரலும்கூட, றதத்துக்கள் 

ன்தது றர்க்க தொடிரகரக இதந்துதகரண்டிதக் 

கறன்நது. றதத்துக்கபரல் ரதபரன்தக்கு எதர் அல்னது 

இதர் றக்கறன்ந எத ரடரக இனங்கக இதந்து 

தகரண்டிதக்கறன்நது. சறதர்கள், தொறர்கள் ன்த து 

பததரடின்நற றதத்ரல் ணறர்கள் இநக்கறன்ந எத ரடரக 

இனங்கக இதந்துதகரண்டிதக்கறன்நது. அண்கறல் கூட, 2-3 

றணங்களுக்கு தொன்தை தரதுகரப்தைப் தகடறததக்கறன்ந MSD 

ச் பசர்ந்ர்கள்கூட றதத்றல் உறரறந் சம்தம் 

ற்தட்டிதக்கறன்நது. அகறட, ட்டக்கபப்தறபன கடந் 2 

ரங்களுக்கு தொன்தை எத தரடசரகன ரன் ணது 

தறத்றபக குப்தைக்கரகச் தசன்தறட்டுத் துறச்சக்க 

ண்டிறபன தகறன்நபதரது றதத்துக்குள்பரகறப் தரறரத 

கரக இநந் எத சம்தம்  இடம்ததற்நறதக்கறன்நது. இப 

பதரன்த ரழ் ரட்டத்றலும் தரடர்ச்சறரக றதத்துக்கள் 

இடம்ததற்தக்தகரண்டிதக்கறன்நண.  

ரன் இங்கு சற்த பம் கறத்துத்ரன் பதசுற்கு 

ண்றறதந்பன். ஆணரல், இப்ததரளப ணது பதச்கச 
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ඳහර්ලිශ් ් තුම 

ஆம்தறக்க பண்டி ற்தட்டணரல் இக தரடர்தரண 

ட்டக்கபப்தை ரட்டப் தைள்பறறதங்ககப ன்ணரல் சரறரக 

தொன்கக்க இனரலுள்பது. தணணறல் ரன் அகக்  

பகரரறறதந்தும் உரற இடத்றததந்து றதங்கள் இன்தம் 

ணக்கு ந்துபசறல்கன. ஆணரல், ரழ்ப்தர ரட்ட  

தைள்பறறதம் ணக்குக் கறகடத்றதக்கறன்நது. இன்தடி, 

2006ஆம் ஆண்டு ரழ் ரட்டத்றபன வீற றதத்துக்கள் 

கரரக 1,172 பததம், 2007ஆம் ஆண்டு 528 பததம், 

2008ஆம் ஆண்டு 853 பததம், 2009ஆம் ஆண்டு 785 பததம், 

2010ஆம் ஆண்டு 1,327 பததம், 2012ஆம் ஆண்டு 1,700 

பததம், 2013ஆம் ஆண்டு 3,600 பததம் ணறரர் கத்ற 

சரகனகபறலும் ரழ் பதரணர கத்றசரகனறலும் 

அதறக்கப்தட்டிதக்கறநரர்கள். தொள ட ரகரத்றலும் 

அல்ன, ரழ் ரட்டத்றல் ட்டும் வீற றதத்துக்கள் கர 

ரக கரகடந்ர்கபறன் ண்றக்ககப இதுரகும். 

ஆணரல், 2014ஆம் ஆண்டுக்குரற தைள்பறறதங்கள் ணக்குக் 

கறகடக்கறல்கன. அந்ககறல்்  ரடு தொளகத்ம் 

டுத்துப் தரர்த்ரல், எவ்தரத ரட்டத்றலும் இந் றகன 

இதந்து தகரண்டிதப்தகக் கரனரம். ஆகப, இந் வீற 

றதத்துக்ககபத் டுப்தற்கரண டடிக்கககள் டுக்கப்தட 

பண்டும்.  

குநறப்தரக, பரட்டரர் கசக்கறள் றதத்துக்கள் கூடுனரக 

ற்தடுகறன்நண. அரது, 53.1 சவீரண  பரட்டரர் 

கசக்கறள் றதத்துக்களும், 13.4 சவீரண ஆட்படர - 

தொச்சக்கண்டி றதத்துக்களும், கரர் பதரன்ந 

ரகணங்கபறணரல் 10.4 சவீரண றதத்துக்களும், 23.1 

சவீ றதத்துக்கள் கண ரகணங்கபறணரலும் இனங்கக 

றல் ற்தடுரக ஏர் ஆய்வு தரறறக்கறன்நது. அந் ககறல் 

தரகககபச் தசப்தணறடுகறன்நபதரது, ணற உறர்கள் 

கூடுனரகப் ததரக்கப்தடுகத்ம் ங்கபரல் தரர்க்கக் 

கூடிரக இதக்கறன்நது. இப்ததரளது highway தரககளும் 

றநக்கப்தட்டிதக்கறன்நண. அக ரங்கள் பற்கறன்பநரம். 

ஆணரல், அந் highway தரககபறல்கூட அறகரண 

றதத்துக்கள் ற்தடுகறன்ந றகன கரப்தடுகறன்நது. வீற 

றதத்துக்ககபத் டுக்கும் ககறல் ரற்த டடிக்கககள் 

இதுக பற்தகரள்பப்தடறல்கன. குநறப்தரக, வீண 

த்கத்றபன உனக ரக்கதன்கலழ் ரங்கள் இன்த தசன்த 

தகரண்டிதக் கறன்பநரம். ஆணரல், ங்ககபப் ததரதத் 

ட்டில், இனங்கக ரட்டில் வீற றதத்துக்ககப தொளகரகக் 

கட்டுப்தடுத் தொடிர எத சூழ்றகன இதக்கறன்நதன்தற்கு 

இந்ப் தைள்பறறதங்கள் சரட்சறரக இதக்கறன்நண. 

இற்நறததந்து ரளுக்கு ரள் வீற றதத்துக்கள் அறகரறத்துக் 

தகரண்டு தசல்கப ரங்கள் கரக்கூடிரக 

இதக்கறன்நது. 

பதரரறணரல் தரறக்கப்தட்ட து தறபசங்கபறல் 

தரனங்கள், வீறகள் ன்தண றதத்ப்தட்டரலும்கூட ததரது 

ரக பதரக்குத்து சறகள் இன்தம் சலர் தசய்ப்தட 

றல்கன. குநறப்தரக, து ட்டக்கபப்தை ரட்டத்றன் 

தடுரங்ககப் தகுறக உள்படக்கற தட்டிப்தகப தறபச 

தசனரபர் தறரறறபன கடந் 2002ஆம் ஆண்டு பததந்து 

றகனம் - தஸ் டிப்பதர என்கந அகப்தற்கரகக் கரற 

எதுக்கப்தட்டு, அப்பதரக அசறல்ரறதரதரறணரல் 

அடிக்கல்கூட ரட்டப்தட்டது. ஆணரல், அது அடிக்கல் 

ரட்டப்தட்ட றகனறபனரன் இன்தம் இதக்கறன்நது. 

ந்தரத தஸ் றகனதொம் அங்கு அகக்கப்தடறல்கன.  

இப்ததரளது ரழ் ரட்டத்றபன தைககற றகனங்கள் 

றதத்ற அகக்கப்தட்டிதக்கறன்நண. ரழ்பறத்ம் தசல் 

கறன்நது. இதந்ரலும்கூட, சறற்தறர் ற்தம் தைககறக் 

கடக ஊறர் கரண அத்கண றணங்களும் 

அசறல் தசல்ரக்கு தோனரகப ங்கப்தடுகறன்நண. 

உண்கறல் இது ற்தக்தகரள்ப தொடிர என்நரக 

இதக்கறன்நது. ஆணரல், அசறல் தசல்ரக்கு தோனம் - 

 

ගු ඩේවප නේලාන්දද මශතා (වම්ප්රදායික කර්මා්දත ශා 

කුඩා ලයලවාය වුංලර්ධන අමාතයුරමා  
(ரண்தைறகு டக்பஸ் பரணந்ர - தரம்தரற 

ககத்தரறல்கள், சறத தரறல்தொற்சற அதறறதத்ற 

அகச்சர்) 

(The Hon. Douglas Devananda - Minister of Traditional 

Industries and Small Enterprise Development) 
றண்ப்தறத்ர்களுக்கு -  

 
ගු පී. අරියන්දත්ර්ද මශතා 
(ரண்தைறகு தர. அரறபத்றன்) 

(The Hon  P. Ariyanethran) 
அப்தடி றண்ப்தறத் ரகரது லங்கள் பகனக்கு 

அர்த்றறதக்கறன்நலர்கபர? 

 

ගු ඩේවප නේලාන්දද මශතා  
(ரண்தைறகு டக்பஸ் பரணந்ர) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
பர்தொகப் தரலட்கச டந்துதகரண்டிதக்கறன்நது. அன் 

தோனம் ஆட்கள் தரறவு தசய்ப்தட்டுக் தகரண்டிதக் கறன்நணர். 

றகறல் அந் றடம் கடதொகநப்தடுத்ப்தடும். இப் 

ததரளது தகப அகச்சர் அர்கள் இங்கு இதக்கறன்நரர். 

அதுதற்நற அர் தசரல்ரர். 

 

ගු පී. අරියන්දත්ර්ද මශතා 
(ரண்தைறகு தர. அரறபத்றன்) 

(The Hon  P. Ariyanethran) 
அவ்ரத தசய்ரல் ன்தநண ரன் றகணக்கறன்பநன். 

லங்கள் அசறல் தசல்ரக்குதோனம் பகனரய்ப்தை தகரடுக்க 

றல்கனதன்த கூநறற்கரக சறன உரங்ககப ரன் 

இங்கு தசரல்ன பண்டிறதக்கறன்நது.  

ரழ் ரட்டத்றல் அப்தடி டந்ரலும்கூட, கறக்கு 

ரகரத்றல் அப்தடி இல்கன. பதரக்குத்து றடத்க 

றட்டு, அங்குள்ப தரடசரகனகபறல் சறற்தறர், கரனரபற 

றணங்கள் தற்நறக் குநறப்தறட றதம்தைகறன்பநன். இந் 

றணங்கள் கறக்கு ரகர சகதறதெடரக அசறல் 

தசல்ரக்கு தோனம் தசய்ப்தடுகறன்நண. ட்டக்கபப்தை பற்கு 

கல்ற னத்துக்குச் தசல்லும் ககறல் பற்த சறற்தறர் 

களுக்கரண றணக் கடிங்கள் ங்கப்தட்டிதக்கறன்நண. 

தரதங்கள்! அம்தரகந ரட்ட தொஸ்தம் இகபஞர்ககப 

ட்டக்கபப்தை பற்கு கல்ற னத்றற்கு சறற்தறர்கபரக 

றறத்றதக்கறன்நரர்கள். ட்டக்கபப்தை பற்குக் கல்ற 

னத்றபன அந் றணங்களுக்கரக றண்ப்தறத்து, 

பர்தொகப் தரலட்கசகளுக்குச் தசன்நர்கள்கூடத் தரறவு 

தசய்ப்தடறல்கன. ஆகப, ரங்கள் இகண அசறல் 

தசல்ரக்கு ன்த தசரல்னரல் பத ன்ணதன்த 

கூநதொடித்ம்? உரத்துக்கு ரன் ட்டக்கபப்தை ரட் 

டத்றல் இடம்ததற்ந எத றடத்க ட்டும் சுட்டிக் 

கரட்டிபணன். பர்ல் தகறன்நததரளது இவ்ரநரண 

டடிக்கககள் பற்தகரள்பப்தடுகறன்நண. லங்கள் இகண 

இல்னரல் தசய்ரல், றச்சரக ரங்கள் அகண 

ன்நறத்டன் ற்தக்தகரள்கறபநரம். 
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[රු පී. අරිඹශ් ත්ර්  භවතහ  
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ගු ඩේවප නේලාන්දද මශතා 
(ரண்தைறகு  டக்பஸ் பரணந்ர) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
லங்கள் தசரன்ணதுபதரல், டக்குக்கரண தைககற பசக 

அண்கறல்ரன் ஆம்தறக்கப்தட்டது. அந்ககறல், 

தகப அகச்சர் அர்கள் அற்கு உரற டடிக்ககககப 

டுத்துக்தகரண்டு இதக்கறநரர்.  

 

ගු පී. අරියන්දත්ර්ද මශතා 
(ரண்தைறகு தர. அரறபத்றன்) 

(The Hon  P. Ariyanethran) 
இற்கு உரற டடிக்ககககப டுத்ரல், றச்சரக 

ரங்கள் அகண பற்பதரம். லங்கள் பதரக்குத்து 

அகச்சு சம்தந்ப்தட்ட றணங்களுக்கு டடிக்கக 

டுப்ததுபதரன்த, கண றணங்கபறன்பதரதும் இவ் 

ரநரண டடிக்ககககபத் தரடர்ச்சறரகக் ககரப 

பண்டுதணக் பகட்டுக்தகரள்கறன்பநரம்.  

ட்டக்கபப்தை ரட்டத்கப் ததரதத்ட்டில், ட்டக் 

கபப்தறததந்து ததரத்துறல் கறல் தைககற பசக 

ஆம்தறக்கப்தடபண்டுதண அப்பதரறதந் அசறல் 

ரறகள் தரடர்ச்சறரக தத்தத்றறதந்ரர்கள். அன் 

தறன்ணர் அங்கு எத பதரரட்ட கரனம் ற்தட்டது. இப்ததரளது 

சரரண கரனதன்த கூநப்தடுகறன்நது. ரழ்பறக்கு 

இந்ற அசரங்கம் உறதுபதரன்த, இற்கும் எத ரட்டி 

தகட உறகப் ததற்த இகண தொன்தணடுப்தற்கு 

அசரங்கம் தொன்பண்டும். அப்தடிச் தசய்ரல் அது அந் 

க்களுக்கு எத ப்தறசரரக இதக்குதண ரன் 

றகணக்கறன்பநன். ணப, லங்கள் இப்தைககற பசகக 

ற்தடுத்துற்கரண டடிக்ககககப பற்தகரள்ப 

பண்டும். 

ரன் ற்தகணப கூநறதுபதரன்த, இன்த கடகறல் 

ஈடுதடுகறன்ந பதரக்குத்துப் ததரதமரர் றதத்துக்ககபத் 

டுப்தற்கு தல்பததட்ட டடிக்ககககப பற் 

தகரண்டரலும்கூட, எத சரற தறகரண றத்றல் ரகணத் 

கச் தசலுத்றணரல் அல்னது பதரக்குத்து கடதொகநக 

லதகறன்நததரளது, அதக்குத் ண்டப் தத்துக்கரண தற்தச் 

சலட்டு ங்கப்தடுகறன்நது. அந்ப் தற்தச்சலட்கட டுத்துக் 

தகரண்டு தரல் றகனத்துக்குச் தசன்த, அற்கரண 

தத்க கட்டிறட்டு, லண்டும் சரற அதறப் தத்றத்கப் 

ததரதஸ் றகனத்றல் தததற்கு ஏரறத றணங்கள் 

தசல்கறன்நண. ஆகப, இந் கடதொகநக ரற்நற பதரக்கு 

த்துப் ததரதமரரறடப ண்டப் தத்கச் தசலுத்ற, அந் 

இடத்றபனப அந் சரற அதறப் தத்றத்கப் 

ததநக்கூடி ககறல் எத துரற டடிக்கக - கடதொகந 

தரன்த - பற்தகரள்பப்தடபண்டும். தணன்நரல், இன்த 

ல்னர றடங்களும் வீண ப்தடுத்ப்தட்ட றகனறல், 

இதுதரத தக தொகநரக இதந்துதகரண்டிதக்கறன்நது. 

ஆகப, இந் கடதொகந ரற்நப்தட்டு, பதரக்குத்துப் 

ததரதமரரறடம் ண்டப் தத்கச் தசலுத்ற, அற்கரண 

தற்தச்சலட்கடப் ததற்ந தறன்தை, உடணடிரக சரற 

அதறப்தத்றத்க அர்கள் ததற்தக்தகரள்ற்கரண 

டடிக்கககள் பற்தகரள்பப்தட பண்டுதண ரன் 

இவ்றடத்றல் பகட்டுக்தகரள்கறன்பநன்.  

டக்குக்கு ரழ்பற தைககற பசக தொத 

பதரக்குத்து சறகள் தனரகச் தசய்ப்தட்டிதக்கறன்நண. 

அற்கரகத் றழ்த் பசறக் கூட்டகப்தறணர் அசரங்கத்கப் 

தரரட்டறல்கன; தரரட்டத் நறறட்டரர்கள் ன்த தனதம் 

குகநகூதகறன்நரர்கள். பதரக்குத்து சறரக இதக்கனரம் 

அல்னது பத அதறறதத்றகபரக இதக்கனரம், ரங்கள் 

அதறறதத்றக்கு ப்ததரளதும் கடரக இதக்கறல்கன 

ன்தக ரங்கள் தன தொகந கூநறறதக்கறபநரம். ஆணரல், - 

 

ගු ඩේවප නේලාන්දද මශතා 
(ரண்தைறகு  டக்பஸ் பரணந்ர) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
ஜணரறதற அர்களுகட தககக றச்சம் தகறஷ் 

கரறக்கச் தசரல்த பகட்டிதக்கறன்நரர்கபப!   

 

ගු පී. අරියන්දත්ර්ද මශතා 
(ரண்தைறகு தர. அரறபத்றன்) 

(The Hon  P. Ariyanethran) 
ரழ்பற தைககற பசகக லண்டும் ஆம்தறப் 

தற்கும் ஜணரறதற அர்கபறன் தககக்குறகடறல் 

றத்றரசங்கள் இதக்கறன்நண. லங்கள் என்கநப் தைரறந்து 

தகரள்ப பண்டும். அரது தறரறத்ரணற அசரங்கத் 

றணரல்ரன் தைககறப் தரக இங்கு தொதல் அகக்கப் 

தட்டது. தறரறத்ரணறர்கள் அந்ப் தரகக அகத்ற்கரக 

தறரறத்ரணறர்கள் இங்கு அசறல் தசய்பண்டுதண 

இனங்ககர்கள் கூநறல்கன. இகண லங்கள் தைரறந்துதகரள்ப 

பண்டும். ஆகப, ரழ்பற தைககற பசகக லண்டும் 

க்குத் தகறன்நரர்கள் ன்தற்கரக ரங்கள் அசரங்கத்க 

ஆரறக்கபண்டும்; அசறல் தசல்ரக்குத் படபண்டும் 

ன்நறல்கன. ஆகப, - 

 

ගු ඩේවප නේලාන්දද මශතා 
(ரண்தைறகு  டக்பஸ் பரணந்ர) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
த்த்ம் ந்து அந்ப் தைககற பசகக தொளக்க 

அறத்துறட்டது. அன் தறன்ணர் ஜணரறதற அர்களுகட 

தொற்சறறணரல் இந்றரறடறதந்து கடகணப் ததற்தத்ரன் 

ரங்கள் இப்ததரளது அகண பற்தகரண்டிதக்கறன்பநரம்.    

 

ගු පී. අරියන්දත්ර්ද මශතා 
(ரண்தைறகு தர. அரறபத்றன்) 

(The Hon  P. Ariyanethran) 
எதககறல் லங்களும் இந் த்த்த்றல் ஆத்ம் 

ந்றன் கரரகத்ரன் இன்த அகச்சரக இதக் 

கறன்நலர்கள். லங்கள் த்த்ம் தசய்ரறட்டரல், அகச்சரக 

ந்றதக்கரட்டீர்கள்! ஆகப, லங்கள் என்கநப் 

தைரறந்துதகரள்ப பண்டும். அரது ன் த்த்ம் தசய்பரம்? 

ன் ஆத்ம் தூக்கபண்டிபற்தட்டது? அந் த்த்ம் 

தசய்ப்தடுற்கு ரர் துகரக இதந்ரர்கள்? ன்தக 

லங்கள் தொதல் தைரறந்துதகரள்ப பண்டும். உண்கறபன 

இனங்ககக ரநற ரநற ஆண்ட அசரங்கங்கபப து 

க்கள் த்த்ம் தசய்ற்குத் தூண்டிப ற, ரங்கபபர 

அல்னது லங்கபபர அல்னது அந் இகபஞர்கபபர த்த்ம் 

தைரறபண்டுதன்த ஆத்ங்ககபக் ககறல் டுக்கறல்கன. 

லங்கள் இகணப் தைரறந்துதகரள்ப பண்டும். ரங்கள் 

றட்டறட்டு இந்ப் பதரரட்டத்க பற்தகரண்டுந்ற் 

கரண கரம், ரநற ரநற ஆட்சறதசய் அசரங்கள் தசய் 

சறபரகும். ங்கபது க்கபறன் உரறகக இல்னரல் 

தசய்ன் கரரகத்ரன் ஆத்ம் ந்றப் பதரரட 

பண்டிபற்தட்டது. இக லங்கள் தைரறந்துதகரள்பபண்டும். 

அரது அற்கரகத்ரன் ஆத்ம் ந்றப் பதரரடிணரர்கபப 

ற - அற்கரகத்ரன் றடுகனகப் ததநபண்டிபற் 

தட்டப ற - பத றடம் இல்கன. ஆகப, அவ்ரநரண 

றகனறல்ரன் அர்கள் பதரரடிணரர்கள் ன்தக லங்கள் 

தைரறந்துதகரள்ப பண்டும். 
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ඳහර්ලිශ් ් තුම 

பற்தக்கூட தறதர கபசன் அர்கள் இங்கு 

பதசும்பதரது எத தறகரண ககனத் தரறறத்றதந்ரர். 

ட்டக்கபப்தை தரரளுன்ந உதப்தறணர்கள் தம் 20,000 

தௐதரகக்கூடப் தரடசரகனகளுக்கு எதுக்கறல்கனதன்ந 

தறகரண ககன அர்  கூநறறதக்கறன்நரர். அந்க் 

கூற்கந வ்ரத ங்கபரல் ற்தக்தகரள்ப தொடித்ம்? 

அசரங்க அறதர் இதக்கறன்நரர்; ங்களுகட ட்டக்கபப்தை 

ரட்டத்றன் அதறறதத்றக்குளத் கனர் ரண்தைறகு 

யறஸ்தைல்னரஹ் அகச்சர் அர்கள் இதக்கறநரர்; ட்டக்கபப் 

தறததந்து றழ்த் பசறக் கூட்டகப்தைப் தரரளுன்ந 

உதப்தறணர்கபறன் ந்தரத றறரது றதம்தறச் தசன்நறதக் 

கறன்நர ன்த அர்கபறடம் பகட்டுப்தரதங்கள்!  ங்களுக் 

குத் ப்தடுப ம்தது இனட்சம் தௐதரய்ரன்.  அந் றறக 

ரங்கள்  கல்ற, றசரம், கரல்கட அதறறதத்ற ஆகற 

தல்பத பகனத் றட்டங்களுக்குச் தசனறத் 

றதக்கறன்பநரம். ஆகப, 110து தறற அகச்சரகப் 

தறபற்நறதக்கறன்ந தறதர கபசன் அர்கள் இந் வு 

தசனவுத் றட்டம் சர்ப்தறக்கப்தடுற்கு 2 ரங்களுக்கு 

தொன்தை தறபற்நர். ஆணரல், அர் இன்த ட்டக்கபப் 

தறபனத்ள்ப  ங்ககபப் தற்நறக் ககக்கறன்நரர். ஆகப, அர் 

என்கநப் தைரறந்துதகரள்ப பண்டும். அரது, அர் 

ககக்கறன்நபதரது இங்கு அதக்குப் தக்கத்றததக்கறன்ந 

யறஸ்தைல்னரஹ் அர்கபறடரது கல்ககப அநறந்து, 

உண்ககக் ககக்க பண்டும். அகத்ரன் ரன் இங்கு 

கூதகறன்பநன். ணப,  இந்த் கல்ககபக் கூதகறன்ந 

பதரது தொகநரக, சரறரகக் கூதற்கு தறதர கபசன் 

அர்களுக்குக் கற்தக்தகரடுக்க பண்டும். கல்ககபக் 

கூதகறன்நபதரது சரறரகக் கூதங்கள் ன்ந ஆபனரசகணக 

தொதல் லங்கள் அகச்சர்களுக்கு ங்க பண்டும்.  

 

ගු ඩේවප නේලාන්දද මශතා 
(ரண்தைறகு  டக்பஸ் பரணந்ர) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
அன்த லங்கள் 'ரசர'க பற்பகரள்கரட்டி எத 

றடத்கச்  தசரன்ணலர்கள்.  அரது உனகம் ஆத ரட்கள் 

இதபப்பதரகறநது ன்த. ஆணரல், ரசர அக தத்றதக் 

கறன்நது. அதுரறரற லங்கள் நரண கல்ககபக் 

தகரடுக்கக்கூடரது. 

 

ගු පී. අරියන්දත්ර්ද මශතා 
(ரண்தைறகு தர. அரறபத்றன்) 

(The Hon  P. Ariyanethran) 
'ரசர' றஞ்சரணற கூநறரகச் சறன ஊடகங்கபறல் ந் 

ககனத்ரன் ரன் கூநறபணபண ற, ரன் 'ரசர' 

றஞ்ஞரணற அல்ன. அக லங்கள் தைரறந்துதகரள்ப பண்டும். 

ஆகப, ஏர் அணர்த்ம் ற்தடுகறன்நபதரது அற்கு தொன்ணரக 

றர்வு கூநப்தடுகறன்ந றடத்கப் தரரளுன்நத்றல் 

கூதது ணது கற்தகணக் ககல்ன. ஆணரல், இனங்கக 

ரட்டிததக்கறன்ந  தறறகச்சர் எதர் எத தைள்பறறதம் 

கூடத்  தரறரல் வ்ரத எத தறறகச்சரக இதக்க 

தொடித்ம்? வ்ரத அர் அந் க்களுக்கு பசகரற்ந 

தொடித்ம்? ஆகப, அர் அசறலுக்கரக அவ்ரநரண 

ககககபக் கூநரல் உண்கககப அநறந்து கூந பண்டும் 

ன்த ரன் அகக் பகட்டுக்தகரண்டு, தரககள் 

தசப்தணறடப்தடுரல் ட்டும் டக்கு, கறக்கு க்கள் தரக 

ரநரட்டரர்கள் ன்த கூநற, ணது பதச்கச தொடித்துக் 

தகரள்கறன்பநன். ன்நற. 

[ප.බහ. 10.46  

 
ගු නනර්දජ්ද වික්රමසිුංශ මශතා 
(ரண்தைறகு தன்ஜன் றக்கறசறங்க)  

(The Hon. Neranjan Wickramasinghe) 

රු නිශඹෝජෙ බහඳතිතුමභනි, ශ්  යශේ අභහතෙහංල අතරි්  

ජනතහට ිශලහර ශ හක් ඳඹන ප්රහවන අභහතෙහංලඹ 

පිිබඵ අදවස දළක්වීභට අසථහක් රළබීභ පිිබඵ භභ 

ඳශමුශ් භ තුමටු නහ. 

"අඳ රහඳශ  ඩහත්භ සු ඳවසුශ්  යුත් දු් රිඹ වහ ඵස 

ශ හක් සති යට ශ්රී රංහ ඵට ඳත් කිරීභ අඳශේ ඒහඹන 

අයමුණයි." ඒ තභයි ප්රහවන අභහතෙහංලශ  දළක්භ ශරහ 

තිශඵ් ශ් .  

ශ්  දළක්භත් එක් තභයි ප්රහවන අභහතෙතුමභහ ර්තභහනශ  

ටයුතුම ය් ශ් . රු අජිත් භහ් නේශඳරුභ භ් ත්රීතුමභහ 

එතුමභහශේ ථහශේදී දළක්ව අදවස පිිබඵ අපි ශඵොශවොභ 

නහටු නහ. එතුමභහ ථහ ශශ  ෘණ ඳළත්ත පිිබඵයි. 

ධනහත්භ ඳළත්ත පිිබඵ එතුමභහශේ ථහශේදී කිසික් ව්  

වුශණ් නළවළ. ඳසු නිඹ අවුරුදු 5, 6 තුමශ ශ්  යශේ ප්රහවන 

ක්ශ ත්රශ  ිශලහර ිනයුණුක් සති ශරහ තිශඵනහ. ඒ අඳට 

ඳළවළිනලි ශඳශනනහ. අඳට ඒහ ංෙහ  ශකනලි්  ඔේපු 

ය් න වළකිඹහ තිශඵනහ. අශේ යශේ ඵස ශ ඹ ත්තහභ 

ශ්රීරංභ තිුදණු තත්ත්ඹට ළඩිඹ ඉවශ භේටභට ශන ඒභට 

අශේ ර්තභහන ප්රහවන අභහතෙතුමභහශේ නහඹත්ඹ ඹටශත් 

අඳට වළකි ශරහ තිශඵනහ. එතුමභහ ඒ වහ ශරොකු උත්හවඹක් 

අයශන තිශඵනහ. ඒ සිඹඹට සිඹඹක් හර්ථයි කිඹරහ අපි 

කිඹ් ශ්  නළවළ. නමුත්, ප්රහවන අභහතෙහංලශ  හර්ථබහඹක් 

අද අපි දකිනහ. 

අඳට තිශඵන ඵස යථ ප්රභහණඹ ඵළලුශොත් ළඩි වරිඹක් 

තිශඵ් ශ්  අවුරුදු 10ක් තුමශ ශ්  ව ඵස යථයි. ප්රහවන 

අභහතෙතුමභහ රි්  ය බහණ්ඩහහයශ  අනුභළතිඹ අයශන ශ්  

යටට ඵස යථ ගනඹනඹ ශහ. ඒ තුමිබ්  ඵස ශ හ ළඩිිනයුණු 

ය් න එතුමභහ වළභ ිශටභ උත්හව ත්තහ. නිඹ ර්ශ  එතුමභහ 

ඵස යථ 2,000ක් ගනඹනඹ යරහ තිශඵනහ. ඒශ්  තභ අඳට 

රළම රහ තිශඵ් ශ්  ඵස යථ 900ක් ඳභණයි. ඉිනරිශ දී අඳට ත 

ඵස යථ රළශඵ් න තිශඵනහ. යට පුයහ තිශඵන ඩිශඳෝරට 

ශඵොශවොභ හධහයණ ඒ ඵස යථ රඵහ ශදමි්  ග්රහීටඹ ප්රශ්ධලර 

හශේභ, නයඵද ප්රශ්ධලර ප්රහවන ශ හ හර්ඹක්භ 

ය් න එතුමභහ ශරොකු උත්හවඹ ශඹිනරහ ඉ් නහඹ කිඹන එ 

ිශශල ශඹ්  අපි ශ්  අසථහශේදී භතක් ය් න ඕනෆ.  

ශභය අඹ ළශ දී අඳට අතෙලෙ ව කුඩහ ඵස යථ ගනඹනඹ 

කිරීභ වහත් අතිරු ජනහධිඳතිතුමභහ ශඹෝජනහ ශහ. ඒ පිිබඵ 

අපි තුමටු නහ. ඒ අඳට ශඵොශවොභ ළදත් න ශඹෝජනහක්. 

ිශශල ශඹ් භ ඳටු ඳහයකරට, භධෙභ ඳුය ඹ හශේ 

ප්රශ්ධලරට තනි ශදොශර් ඵස අතෙලෙයි. ිශශල ශඹ් භ ඒ ළනත් 

අශේ සතුමතිඹ අතිරු ජනහධිඳතිතුමභහට පුද ය් න ඕනෆ.  

ඒත් එක්භ අපි ශ්රීරංභ වහ ඵස යථ ශ් නහ හශේභ, 

ඒහ නඩත්තුම ් ඵ් ධත් ටයුතුම යනහ. ඩිශඳෝර සිට 

ශ ඹ යන ශ  භවත්භ භවත්ීටනුත්, ඵස යථර ශ ඹ 

යන අශේ රිඹදුරු ව ශෝ ශදොසතය භවත්රුත් කිඹන සිඹලු 

ශදනහභ අද ශඳයට ළඩිඹ හර්ඹක්භ ශ් හ පිිබඵ 

ඕනෆමි්  ටයුතුම යනහ. ඒ පිිබඵ රු සභතිතුමභහට අශේ 

සතුමතිඹ පුද ය් න ඕනෆ. ශභොද, එතුමභහ ශ් හ පිිබඵ ශවො 

අත් දළර්්  තිශඵන රු අභහතෙයශඹක්. එතුමභහ අශේ ප්රශ්ධලඹට 

සිශකරහ, අපිත් එක් හච්ඡහ යරහ, ශ්  ශ හ තදුයටත් 

2871 2872 

[රු පී. අරිඹශ් ත්ර්  භවතහ  
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ශොශවොභද පුළුක ය් ශ් , හර්ඹක්භ ව පරදහයී ගහයඹට 

ශ්  ශ හ ජනතහට රඵහ ශද් ශ්  ශොශවොභද කිඹරහ නිතයභ 

අඳ භ  ංහද  යනහ. ඒ නිහ තභයි, අද ශ්  තත්ත්ඹට 

රංභ ශන ඒභට එතුමභහට වළකිඹහ රළම රහ තිශඵ් ශ් . ත 

තත් රංභ ශ හ ිනයුණු ය් න එතුමභහට ලක්තිඹ රළශබ්හ 

කිඹරහ භභ ප්රහර්ථනහ යනහ.  

ඊශ ට අශේ දු් රිඹ ශ හ ළන ථහ ය් න ඕනෆ.  අපි 

ශරෝශ  ඕනෆභ ිනයුණු යටක් ළන ශොඹහ ඵළලුශොත් ඒ යශේ 

ළඩි පිරික් භ්  ය් ශ්  දු් රිශඹ් . සශභරිහ, 

එංර් තඹ, ප්රංලඹ හශේ ිනයුණු යටකර රක් ංෙහත 

ජනතහ දු් රිශඹ්  තභයි උශ්ධ  නයඹට සිශත් නළත ්  

ම ්  ඵරහ ඹ් ශ් . රංහශේ දු් රිඹ පිිබඵ තහ යන ිශට ඳසු 

නිඹ අවුරුදු ශද, තුමන හරඹ තුමශ භවය දු් රිඹ භහර් ඉතහභ  

ිනයුණු තත්ත්ඹට ඳත් යරහ, ශවො හර්ඹක්භ ශ හක්  රඵහ 

දීභට යරහ තිශඵනහ. 

අීරතශ දී අපි දළක්හ භවය දු් රිඹ ඳළඹ ශද තුමන ඳයක්කු 

ශන වළටි. අද එශවභ තත්ත්ඹක් නළවළ.  විනසි අසථහ වළරුණු 

ශොට නිඹමිත ශේරහට දු් රිඹ ධහනඹ ය් න දු් රිඹ 

ශදඳහර්තශ් ් තුමශේ හභහනෙහධිහරිතුමභහ ප්රධහන නිරධහරි්  අද 

ටයුතුම යරහ තිශඵනහ. ිශලහර මුදක ප්රභහණඹක් ිශඹද්  යරහ, 

භහතය සිට ශොශම දක්හ දු් රිඹ භහර්ඹ ස යරහ අද න ිශට  

ශනදහටත් ඩහ ළඩි ශේඹකි්  දු් රිඹ ධහනඹ ය් න ටයුතුම 

යරහ තිශඵනහ. ඒ නිහ භහතය සිට ශොශම එන සිඹලු ශදනහටභ 

දු් රිශඹ්  භ්  කිරීභ ිශලහර ඳවසුක් ශරහ තිශඵනහ කිඹරහ 

භතක් ය් න ඕනෆ.   

අශනක් එ තභයි උතුමරු දු් රිඹ භහර්ඹ. ඉ් ිනඹහශේ ගධහය 

උඳහය රඵහ ශන ඒ භහර්ඹ ස ශහ. ඒ නිහ අද උතුමශර් 

ජනතහට ඳභණක් ශනොශයි, දකුශණ් ජනතහටත් උතුමයට 

ඹ් නත් අහල රළම රහ තිශඵනහ.  දසි්  ද ඒ දු් රිශ  

භ්  යන පිරිස ළඩි ශනහ කිඹරහ ඳසු නිඹ හරශ  පුත් 

ඳත්ර ව්  ශරහ තිුදණහ. ශ්  භ්  හය ණන ළඩි 

ය් න කිඹරහ උතුමශර් ජනතහ රු සභතිතුමභහශ්  ඉකලීභකුත් 

යරහ තිශඵනහ. එතුමභහට ඒ ක්ණි ය් න අභහරුයි. 

ශභොද, නිසි ඳරිින ශභනහයණඹ යරහ, ශෝච්චි එ් ජි්  

තිශඵන ප්රභහණඹ අනු තභයි ඒ ටයුත්ත ය් න ශ් ශ් . 

ඉිනරිශ දී ඒ ධහන හය ණන ළඩි කිරීභටත් එතුමභහ අලෙ 

ටයුතුම යයි කිඹරහ අඳට ශරොකු ිශලසහඹක් තිශඵනහ.  

ඒත් එක්භ රු සභතිතුමභහශ්  අපි ඉකලීභක් යනහ, 

ිශශල ශඹ්  ශඳොකවශර සිට භව දක්හ ්ධිශත් භහර්ඹක් 

අඳට රඵහ ශද් න කිඹරහ. අපි ඒ ළන හච්ඡහ යරහ තිශඵනහ. 

එතුමභහ ඒට එ තහත් ඳශ යරහ තිශඵනහ. දළ්  උතුමරු 

භහර්ශ  දු් රිඹ ධහනඹ න නිහ අඳට දළඩි අලෙතහක් 

තිශඵනහ ශඳොකවශර සිට භව දක්හ ව ්ධිශත් දු් රිඹ 

භහර්ඹ. ඒ ඳශහශත් ඒ වහ ශවොට ඉඩ ඩ තිශඵනහ. 

ඉඩඩ පිිබඵ කිසිභ ළටලුක් නළවළ රු සභතිතුමභහ. ශ්  

පිිබඵ ඔඵතුමභහශේ අධහනඹ ශඹොමු යරහ අඳට ඒ ටයුත්ත 

යරහ ශද් න කිඹරහ අපි ශඵොශවොභ ඕනෆමි්  ශ්  අසථහශේ 

ඉකරහ සිටිනහ.  

රු නිශඹෝජෙ බහඳතිතුමභනි, ඒත් එක්භ තත් රුණක් 

ළන ිශශල ශඹ්  ව්  ය් න ඕනෆ. රු සභතිතුමභනි, ඵස 

යථරත්, දු් රිඹරත් පිරිසිදුභ රැ් ශ්  ශොශවොභද කිඹන 

එ තභයි අද මූලි ප්රලසනඹ ශරහ තිශඵ් ශ් . ිශශ්ධල යටරට 

නිඹහභ අපි ඒ  දු් රිඹර භ්  යරහ තිශඵනහ. අශේ යශේත් 

ශඳයට ඩහ ශවො භේටභ පිරිසිදුභ තිශඵනහ. ශශ  ශතත්, 

ිශශල ශඹ් භ රංභ ඵසයථරත්, දු් රිඹරත් පිරිසිදුභ 

පිිබඵ තදුයටත් අපි අශේ අධහනඹ  ශඹොමු ය් න අලෙ 

ශනහ. රු සභතිතුමභනි, නිසි රට, නිසි ශේරහට අලෙ 

නිරධහරි්  ශඹොදරහ ඒ පිරිසිදුභ අණ්ඩ රැශන, අශේ 

ජනතහට අපි රඵහ ශදන ශ හ ඉිනරිඹටත් රඵහ දීශ්  ළදත්භ  

ශශයහි ඔඵතුමභහශේ ිශශල  අධහනඹ භභ ශ්  අසථහශේ ශඹොමු 

ය් න ඵරහශඳොශයොත්තුම ශනහ.  

රු සභතිතුමභනි, ඔඵතුමභහශේ අභහතෙහංලඹ ඹටශත් ක්රිඹහත්භ 

න ශභෝටර් යථ ප්රහවන ශදඳහර්තශ් ් තුම ළනත් කි යුතුමයි. 

අශේ රු පී. දඹහයත්න සභතිතුමභහ ව්  ශ ගහයඹට ීටට 

අවුරුදු ණනට ශඳය -අවුරුදු වත අටට ලි් - තත්ත්ඹ 

ත්තහභ, එඹ ඉතහභ දෂිත ව තළනක් වළටිඹට තභයි ව්  වුශණ්. 

නමුත්  අද ශභෝටර් යථ ප්රහවන ශදඳහර්තශ් ් තුම  ඉතහභ ශවො 

සථහනඹක් ඵට, ප්ර් නබහශඹ්  යුත් සථහනඹක් ඵට ඳත් 

ශරහ තිශඵන ඵ අපි දකිනහ. අපි ශභෝටර් යථ ප්රහවන 

ශදඳහර්තශ් ් තුම තුමශට ශනොශඹක් ය නිහි්  තිශඵනහ. ඒ 

ශ හ පිිබඵ අද අඳට තුමටු ් න පුළු් . එහි පිරිසිදුභත්  

තිශඵනහ. ඒ හශේභ, ඉතහභ හර්ඹක්භ ශ හක් අද ශභෝටර් 

යථ ප්රහවන ශදඳහර්තශ් ් තුම ිශසි්  ඉටු යනු රඵනහ. ශනදහ 

තළරැේරු් ශ්  පිරුණු සථහනඹක් ව ශභෝටර් යථ ප්රහවන 

ශදඳහර්තශ් ් තුම තුමිබ්  අද ඒ ඔක්ශෝභ ඵළවළය ශරහ. අද 

හටත් නිහිකරහ තභ් ශේ ශ හ ශවොඳි්  රඵහ් න පුළු්  

සථහනඹක් ඵට එඹ ඳත් ශරහ තිශඵනහ. ිශශල ශඹ්  ඒ 

පිිබඵ අපි ශභෝටර් යථ ප්රහවන ශොභහරිස ජනයහකතුමභහ 

ප්රධහන ඒ නිරධහරි් ට ශ්  අසථහශේ සතුමති් ත ශ් න ඕනෆ.  

එත් එක්භ කිඹ් න ඕනෆ, ඉංග්රීසි් ශ්  ඳසශ  අශේ දු් රිඹ 

ශ හශේ පුළුක කිරීභක් සි්ධධ වුශණ් නළවළ කිඹන එ. අපි ශ්  

දු් රිඹ ධහනඹ ශශ  තිුදණ දු් රිඹ භහර්ර ඳභණයි. නමුත් අපි 

තුමටු ශනහ, අද ශන ශොට භහතය සිට ශඵලිඅත්ත දක්හ ඒ 

දු් රිඹ භහර්ඹ දීර්ක ය් න ටයුතුම ය තිශඵන එ ළන. ඒ 

භහර්ඹ ව් ඵ් ශතොට දක්හ ශන එ් න තභයි ඵරහශඳොශයොත්තුම 

ශ් ශ් . රඵන අවුරු්ධද ශන ශොට  භහතය  දක්හ ිනශන ඒ 

දු් රිඹ ශඵලිඅත්ත දක්හ ධහනඹ කිරීශ්  වළකිඹහ රළශඵනහ. ඒ 

පිිබඵ ිශශල  අධහනඹ ශඹොමු කිරීභ ළන අතිරු 

ජනහධිඳතිතුමභහටත්, ඊට නහඹත්ඹ රඵහ ශදන අශේ රු ප්රහවන 

අභහතෙතුමභහටත් ිශශල ශඹ්  අපි සතුමති ් ත ශ් න ඕනෆ.  

 රු නිශඹෝජෙ බහඳතිතුමභනි, ඒ හශේභ ශඹෝජනහ ශරහ 

තිශඵනහ, කුරුණෆර සිට දඹුකර ව වඵයණ දක්හ ඹන දු් රිඹ  

භහර්ඹක් පිිබඵ. ඒත් ශඵොශවොභ ළදත් භහර්ඹක්. ඒ ළන 

සභතිතුමභහශේ අධහනඹ ශඹොමු ය් න කිඹරහ ඉකරහ සිටිනහ.  

ිශශල ශඹ් භ ඔඵතුමභහ ශන ඹන ශ්  ළඩ පිිබශශ අපි ඉතහභ 

අඹ ශොට රනහ. ඉිනරිශ දීත් අශේ යශේ ජනතහට ශවො 

ප්රහවන ශ හක් රඵහ ශද් න ඔඵතුමභහ ව ඔඵතුමභහශේ 

ශක් තුමභහ සතුමළු සිඹලුභ නිරධහරි් ට ලක්තිඹ, නධර්ඹඹ, 

හනහ රළශබ්හ යි කිඹරහ භභ ප්රහර්ථනහ යනහ ශඵොශවොභ 

සතුමතියි. 

 

නිනයෝජය වභාඳිනුරමා 
(தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Deputy Chairman) 

The next speaker is the Hon. Gayantha  Karunatileka.  

Before he starts, the Hon. Janaka Bandara will take the 

Chair. 

 
අනුරුල නිනයෝජය කාරක වභාඳිනුරමා මූාවනනය්ද ඉලත් 

වනය්ද, ගු ජානක බණ්ඩාර මශතා මූාවනාරූඪ විය. 
அன்தறநகு, குளக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள் 

அக்கறரசணத்றணறன்த அகனப, ரண்தைறகு 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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ගු ගය්දත කුණාිනක මශතා 
(ரண்தைறகு கந்  கதரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
මූරහනහරඪ රු භ් ත්රීතුමභනි, ප්රහවන ිශඹ කිඹ් ශ්  යශේ 

සති නළති සිඹලු ජනීජනඹහට ඵරඳහන ශඵොශවොභ ංශේදී 

ිශඹඹක්. මූරහනහරඪ රු භ් ත්රීතුමභනි, අශේ යශේ යහජෙ වහ 

ශඳෞ්ධලි අංල ශදශ් භ ප්රහවන ක්ශ ත්රශ  උ් නතිඹට ඹ්  

ඹ්  දහඹත්ඹක් ඳඹහ තිුදණත්, තභත් ඉටු ශනොවුණු 

ිනුණහලීන ඵරඳළළත්ශන අලෙතහ්  රැක්ද තිශඵන ඵ අපි 

රුත් ද් නහ.  

මූරහනහරඪ රු භ් ත්රීතුමභනි,  ශරෝශ  ිනයුණුභ යටර 

න් , ප්රහවන ක්ශ ත්රඹ ඉතහභ ිනයුණු තතත්ඹයි ඳති් ශ් . ඒ 

යටර හර ශභනහයණඹ - timing - ළන දළඩි අධහනඹක් 

ශඹොමු යරහයි, ප්රහවන ක්ශ ත්රශ  ිනයුණු රඵහ ශන 

තිශඵ් ශ් . නමුත්, අශේ යශේ ශභොන අධිශේගී භහර් ළන ථහ 

ශත්, දු් රිඹ භහර් ළන ථහ ශත් යශේ ළඩ යන ජනතහට 

හශේභ, ශඳොදු භව ජනතහටත් තභ ටිනහ හරඹ භව භ ට 

ශහ දභ් න, නහසති ය් න අද සි්ධධ ශරහ තිශඵනහ 

මූරහනහරඪ රු භ් ත්රීතුමභනි.  

ඳසු නිඹ හරඹ පුයහටභ ඒහඵ්ධධ හර ටව්  ළන ථහ 

ශහ. ඒහත් ජහති ඖධ ප්රතිඳත්තිඹ හශේ, වදනහ කිඹපු 

් රු ප්රඥේතිඹ හශේ ඵහරනිරි ශදෝඹට රක් ශරහ තභයි 

තිශඵ් ශ්  කිඹරහ භට න්  හිශතනහ. පු්ධලි ප්රහවන ශ හ 

අභහතෙතුමභහ ඒහඵ්ධධ හර ටවනට රළවළසතියි කිඹනහ. 

එතශොටභ ඒට ිශරු්ධධ CTB එශ්  ශඳෝසටර් වනහ. 

ප්රහවන සභතිතුමභහත් ශ්  ළන ථහ ශහභ තත් පිරික් ඒට 

ිශරු්ධධ ථහ යනහ. ඉති්  ශ්  අභහතෙහංල ශද අතයත් සීතර 

යු්ධධඹක්ද තිශඵ් ශ්  කිඹරහ අඳට හිශතන ශරහක තිශඵනහ.  

මූරහනහරඪ රු භ් ත්රීතුමභනි, ඳශහත් ප්රහවන අභහතෙහංල 

ළනත් ඵයඳතශ ශචෝදනහ භතුම ශන වළටි අපි දකිනහ. 

ශඳෞ්ධලි ඵස යථ හිමිඹ්  ඒ ළන එිබපිටභ ශචෝදනහ යනහ. 

ඵරඳත්ර දීශ්  සිට ඳශහත් ප්රහවන අභහතෙහංලලි්  යන සිඹලු 

පීඩහහරී අඹ කිරී් රට එශයහි ඔවු්  ඳහයට ඵළවළරහ 

උ්ධශකෝණඹ ශ අසථහ ඳහ ඳසු නිඹ හරශ  තිුදණහ.  

තමු් නහ් ශ රහ නිතයභ ගලසචර්ඹඹක් ළන තභයි ථහ 

ය් ශ් . උශ්ධට රක් ංෙහත භගී්  පිරික් ළඩට එන වළටි, 

වට ඒ අඹ ශදය ඹන වළටි අඳට ශඳශනනහ. ඒ අඹ දු් රිශ  

එකලිරහ ඹන ශ්  අදහන්  භන ිනවහ ඵරන ශොට, ගලසචර්ඹඹ 

යහ ඹන භන ශොශවොභ ශයිද කිඹරහ අඳට හිශතනහ. 

ළකරත්තට, ඵ් ඵරපිටිඹට නිශඹොත්, ශොටු, භයදහන ඳළත්තට 

නිශඹොත්, දු් රිඹ භහර් තිශඵන ඕනෆභ ඳශහතට නිශඹොත් ශ්  

තත්ත්ඹ තභයි අඳට දකි් න රළශඵ් ශ් . භභ හිතන ිශධිඹට 

යශේ ප්රහවන අලෙතහශ්  අඩු ණශ්  සිඹඹට 5ක්ත්, ිනනට 

රක් 5, 6 ඳභණ භගී්  පිරික් භ්  ය් ශ්  අශේ යශේ 

දු් රිඹ ශ හශ් . ශ්  දු් රිඹ ශ හ ඹහත්හලීන ශනොවීභත් 

ප්රධහන ළටලුක් වළටිඹට අඳ දකිනහ. ඳසු නිඹ හරශ  දු් රිඹ 

එ පිට එ පීලි ඳළ් නහ; භගී්  තුමහර වුණහ; දු් රිඹ 

එ් ජි් රට අරහබ සි්ධධ වුණහ.  

ශ්  තය්  භගී්  පිරික් ිනනඳතහ  එවහ ශභවහ ඹන  ශෝච්චි 

ශඳේටි ඵහුතයඹ  තත්ත්ඹ ළනත් අඳ කඳනහ ශ යුතුම 

තිශඵනහ. මිනිසු්  ශතයපිරහ ඹන ශෝච්චි ශඳේටිර ිශදුලි ඳංහ 

වරිඹට ළඩ ය් ශ්  නළවළ; ිශදුලි ඵකඵ වරිඹට ඳත්තුම ් ශ්  

නළවළ; හින ශොට වීදුරුක් ඉවශට ඳවශට දභ් න 

පුළු් භක් නළවළ, මිනිසු් ට ශතමි ශතීට තභයි ශෝච්චි 

ශඳේටිශ  භ්  ය් න ් ශ් . ඒ ිශතයක් ශනොශයි, දු් රිඹ 

සථහනර තිශඵන ළසිකිිබ නිතයභ ිශෘත නළවළ. භගී් ට 

විනසිඹක් වුණහභ, නිහි්  ඹතුමය ඉකරහශන සිශත් ළසිකිිබ ඳහිශච්චි 

ය් න සි්ධධ ශනහ. ශ් හ විනසි අලෙතහ නිහ ීටට ඩහ ශවො 

ළඩ පිිබශශක් සති ශශොත් ශවොයි කිඹරහ භගී ජනතහ තුමශ 

භතඹක් තිශඵනහ.  

මූරහනහරඪ රු භ් ත්රීතුමභනි, භහශ  මුක ිනනඹ  න ිශටභ 

season ticket එ අතට ් න පුළු්  ක්රභශේදඹක් වදනහ න්  

ඩහත් ශවොයි. දළනට භහශ  ඳශමුළනි, ශදළනි ිනනඹ් ර ඳයණ 

season ticket එ තිුදණහට ප්රලසනඹක් නළවළ කිඹරහ භතඹක් 

තිුදණත්, තදුයටත් එඹ චක්රශකඹක් භඟි්  ඳළවළිනලි ය් න 

පුළු්  න්  භගී් ට ඳවසුක් නහ. එශවභත් නළත්න්  භහශ  

ඳශමුශනිදහ න ිශට season ticket එ ් න පුළු්  

ක්රභශේදඹක් දු් රිඹ භගී් ට ස ය ශද් න පුළු්  න්  

ශවොයි.  

රු අභහතෙතුමභනි, ඒ හශේභ ටිේ ඳරීක්රහ සිශකරහ 

ටිේ ඳරීක්හ ය්ධින භගී්  ශ  ටිේ එ නළති අහුවුශණොත්, 

එඹට නිඹමිත නීතිභඹ ක්රිඹහභහර්ඹ වරිඹටභ ක්රිඹහත්භ ශනහ ද 

කිඹරහ ප්රලසනඹක් තිශඵනහ.  භගී්  කිඹනහ, භවය ශරහට 

නිර සඳුශභ්  නළති, සිිශක සඳුශභ්  සිශකරහත් ටිේ ඳරීක්හ 

යන අඹ ශෝච්චිර ඉ් නහ කිඹරහ. ඒ හශේ ශරහදී 

නිළයින නිලසචිත ක්රභඹ ශභොක්ද කිඹරහ භගී් ට ඳළවළිනලි ය් න 

පුළු්  ිශධිශ  නීතිඹක් තිශඵනහ න්  ශවොයි. නළත්න්  

භවයටිේ ඳරීක්රහ වළඳුනු් ඳත ඉකරහ ් නහ; 

වළඳුනු් ඳත නළත්න්  කිඹනහ, ජංභ දුයථනඹ දීරහ ඹ් න 

කිඹරහ; අශත් තිශඵන ඔ යශරෝසු රහ ් න අසථහ 

තිශඵනහ. ඒ නිහ ශභළනි අසථහරදී අනුභනඹ ශ යුතුම 

නිලසචිත ක්රභශේදඹ කුභක් ද ඹ් න පිිබඵ භගී්  දළනුත් 

යරහ, එභ ළඩ පිිබශශ වරිඹහහය ක්රිඹහත්භ ය් න 

ඵර් න.  

රු සභතිතුමභනි, ඳහයකර යහත්රී හරශ  ඵස භ්  කිරීභ 

පිිබඵ ශචෝදනහ ශඵොශවෝ තිශඵනහ. භට භතයි, නිඹ ය අඹ 

ළඹ ිශහදශ දීත් කිේහ, යහත්රී වශත් , අශට්  ඳසශ  අශේ 

් ර න්  ඵස ශනොශයි හුමස තභයි තිශඵ් ශ්  කිඹරහ. 

් ර තත්ත්ඹ හිතහ් න පුළු් , රු සභතිතුමභහත් ජීත් 

් ශ්  ් ර; අපිත් ජීත් ් ශ්  ් ර. ශ්  තත්ත්ඹ 

තිශඵ් ශ්  ් ර ඳභණක් ශනොශයි, ශොශමට ග් න 

නයඵද ප්රශ්ධලර ඳහ එශවභයි. ඳහර්ලිශ් ් තුමශේ ඉරහ ටි 

දුයකි්  තිශඵන අධිශේගී භහර්ඹට ග් නශ  තිශඵන 

ශොේටහ ප්රශ්ධලශ  ඉරහ ඉතහභ ජනහර්ර්ණ ප්රශ්ධලඹක් න 

භත්ශතශොඩ හශේ ඳශහතට යහත්රී හරඹට ඵස නළති වළටි, අද 

උශ්ධ භභ ඳහර්ලිශ් ් තුමට එන ිශට එ ශ ශඹක් කිේහ. ඒ 

නිහ ශභතය්  අධිශේගී භහර්ඹට ග් නශ , නයඹට 

ග් නශ  ජනහර්ර්ණ ප්රශ්ධලරත් තත්ත්ඹ ඒ ගහයශඹ් භ 

න්  අශේ ් ර තත්ත්ඹ පිිබඵ අමුතුමශ්  කිඹ් න ශදඹක් 

නළවළ.  

අධිශේගී භහර්ශ  ඵස යථ භ්  කිරීභ පිිබඵ ථහ යන 

ිශට, හකර සිට භහතයට ඕනෆ තය්  ඵස තිශඵනහ. වළඵළයි, අතුමරු 

ප්රශේල භහර්ලි්  ඵහින අඹට ඒ හශේ ඳවසු්  අඩුයි. 

ඉභඳූශ්  ඵහින ශශනකුට හකරට නිහිකරහ එ් න ශනහ 

නළත්න් , භහතයට නිහිකරහ එ් න ශනහ.  ළලිභ හශේ 

ප්රශ්ධලර ඵහින අඹට භහතයට ඹ් න ශනහ, නළත්න්  හකරට 

එ් න ශනහ.  

භහ නිශඹෝජනඹ යන භළතියණ ශොේඅහඹ න සකපිටිඹ 

ඳශහශත් ශශනකුට අධිශේගී භහර්ශඹ්  ප්රශඹෝජනඹ ් නට 

2875 2876 
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න් , සකපිටිශ  ඉරහ ශිබ් භ අධිශේගී භහර්ශ  ඵස යථඹ 

ඹ් නට රළශඵ් ශ්  උශ්ධට ශවෝ වට ිශතයයි. නළතින්  ඒ 

මිනිසු් ට හකරට නිහිකරහ එ් නට ශනහ. ඒ හශේ අඳවසු්  

තිශඵනහ. ඒ නිහ, ශ් හ පිිබඵත් අධහනඹ ශඹොමු ය් නට 

ඕනෆ.   

දකුණු දු් රිඹ භහර්ඹ අලුත්ළඩිඹහ කිරීභ ඉ් ිනඹහනු 

භහභකි්  සිදු ශහ. ඳසු නිඹ හරශ  ඒ ළන ශරොකු 

ඵරහශඳොශයොත්තුම සතියි ථහ ශශ .  ශඵොශවොභ ඉක්භනි්  

හකරට, භහතයට ඹන ිශධිඹ, හකශර් , භහතරි්  ශොශමට එන 

ිශධිඹ ළන කිඹරහ තභයි ශ්  වළදුශේ. නමුත් එ් න එ් නභ 

ශේ සීභහක දහරහ, දළ්  ඒ දු් රිඹටත් ඉම  භණි්  තභයි ඹ් න 

එ් න ශරහ තිශඵ් ශ් . ශ්  ගණ්ඩුශේ භන හශේ තභයි, 

දක්ෂිණ දු් රිඹ භහර්ශ  දු් රිඹ භ්  කිරීභත් දළ්  සි්ධධ ් ශ් . 

මූරහනහරඪ රු භ් ත්රීතුමභනි, අද ශභෝටර් යථ ප්රහවන 

ශොභහරිස හර්ඹහරශඹ්  ිශලහර හර්ඹ බහයඹක් ඉටු ශනහ. 

අපි කඳනහ යරහ ඵළලුශොත් අඳට ශඳශනනහ, අද යට තුමශ 

හවන ලිඹහ ඳිනංචි ශ  ශරොකු ර්ධනඹකුත් සති ශරහ තිශඵන 

ඵ. නිඹ භහශ  ඳභණක් හවන 50,000ක් ිශතය අලුති්  ලිඹහ 

ඳිනංචි ශරහ තිශඵනහ.  

ඳසු නිඹ යට හශේක් ඵළලුශොත්, එහි ිශලහර ර්ධනඹක් 

තිශඵනහ.  වළඵළයි, එයි්  ඵහුතයඹක් ඹතුමරු ඳළින. ඒ අතය hybrid 

හවනත්  3,000ක් ිශතය නිඹ භහශ  ලිඹහ ඳිනංචි ශරහ තිශඵනහ. 

Hybrid හවන ඳසු නිඹ යරට ළඩිශඹ්  ලිඹහ ඳිනංචි න 

ගහයඹක් දකි් නට තිශඵනහ. Hybrid හවන ළඩි න එ 

ඳරියඹටත් ශවොයි.  නමුත් ඒහශ  ඉිනරි අභිශඹෝඹ ළනත්, 

ඒහට ිශඳු්  රඵහ දීභ ළනත් දළ් භභ අධහනඹ ශඹොමු ශශොත් 

ඊටත් ඩහ ශවොයි. ශභොද, ඒහ අලුත්ළඩිඹහ - repair - ය් න 

ඕනෆ වුණහභ, අලෙ තහක්ණි දළනුභ සති ය් නට ශනහ. 

ඉිනරි හරශ දී ඒහශ  අභතය ශොටස ශ් හ ළනීභ පිිබඵ 

කඳනහ ය් නට ශනහ. ඒ හශේභ, hybrid හවනර ඵළටරි 

ප්රතිචක්රීඹයණඹ -recycle- කිරීභට,  යහජෙ අනුග්රවශඹ්  ළඩ 

පිිබශශක් දළ් භභ සති ශශොත් ශවොයි. අඳ ද් නහ, මුක 

හරර සශභරිහශේ ඳහ hybrid  හවනර ඵළටරි  

ප්රතිචක්රීඹයණඹ -recycle- කිරීභ ට ළඩ පිිබශශක් සති ශශ  

යහජෙ අනුග්රවඹ සති ඵ. ඒ හශේභ, අශේ යශේත් ශ්  වහ 

ඉිනරි අවුරු්ධද, අවුරුදු ශද සතුමශතභ යහජෙ අනුග්රවශඹ්  නිලසචිත 

ළඩ පිිබශශක සති කිරීභට දළ්  සිටභ ක්රිඹහ භහර් ත යුතුමයි. 

ඒ තයභටභ hybrid  හවන අඳ යට තුමශ ජනප්රිඹ ශමි්  ඳතින 

නිහ.   

මූරහනහරඪ රු භ් ත්රීතුමභනි,  ළඩි ශන හවන ප්රතිලතඹට 

අනු භවහභහර් ිනයුණු ශහට ිශතයක්භ භින.  ශඳොදු ප්රහවන 

ශ හර ශීඝ්ර ිනයුණුක් යහ අඳ ඹහ යුතුමභ තිශඵනහ. ඒහශ  

ිශලහර ශනස්  ශ යුතුම තිශඵනහ. හවන නිහ භහර්ර 

සතින තදඵදඹ ශක්් නට අලෙ පිඹය ළන දළඩි 

අධහනඹක් ශඹොමු යරහ අඳ ඉිනරිඹට ඹහ යුතුම තිශඵනහ.   

මූරහනහරඪ රු භ් ත්රීතුමභනි, හවන ළඩි වීභත් භ භ 

හවන අනතුමරු ංෙහත් ළඩි ශනහ. අනතුමරුලි්  මිඹ ඹන 

ංෙහ ඉවශ ඹනහඹ කිඹන එ අඳට ංෙහ ශකනලි්  

ශඳශනනහ. 2013 අවුරු්ධශ්ධ හවන අනතුමරුලි්  ිශතයක් 

2,300ට ග් න පිරිට ජීිශත අහිමි වුණහ.  ශ්  ශර්ත් ඊට  

භහනභ ණනක් ශේඹ  කිඹන එයි  දළනට තිශඵන                  

ංෙහ ශකන ශද  ඵරන ිශට අඳට ශඳශන් නට තිශඵ් ශ් . 

ත ශටි හරඹක් සතුමශත - අවුරු්ධද අ්  වුණහභ -  ඒ 

ණනභ ශේඹ කිඹන එයි අඳට ශඳශන් නට තිශඵ් ශ් .  

මුරහනහරඪ රු භ් ත්රීතුමභනි, ළඩි වරිඹක් අනතුමරු සි්ධධ 

ශ් ශ්  කුඩහ හවනලිනුයි. මුළු හවන සණිශඹ්  සිඹඹට 

60ට ඩහ තිශඵ් ශ්  කුඩහ හවනයි.  ඹතුමරු ඳළින  ව ත්රශයෝද 

යථ  තභයි, ළඩි වරිඹක්  අද භවහ  භහර්ර ධහන ඹ ශ් ශ් . 

ශ්  ශ න ශොට ිශසිවත් රක්ඹට ඩහ ඹතුමරු ඳළින ලිඹහ ඳිනංචි 

ශරහ තිශඵනහ. දරක්ඹට ග් න ත්රිශයෝද යථ 

ංෙහකුත් ලිඹහ ඳිනංචි ශරහ තිශඵනහ. එශවභ ඵර්ධින 

හවනලි්  තිසවත් රක්ඹක්භ තිශඵ් ශ්  ත්රිශයෝද යථ ව 

ඹතුමරු ඳළිනයි කිඹන  එ  අඳට ඳළවළිනලි ශඳශන් නට තිශඵනහ. 

මුළු හවන සණිශඹ්  ළඩිපුයභ තිශඵ් ශ්  කුඩහ හවන නිහ  

ශ් හ නිඹහභනඹ කිරීභට ළඩ පිිබශශක් ශඹිනඹ යුතුම තිශඵනහ.  

ිනයුණු යටර න්   ඹතුමරු ඳළිනරට  ශනභ භංීරරු ඳහ  

ස ය තිශඵනහ. ශභශව එශවභ නළති වුණත් කුභක් ශවෝ ඉිනරි 

ක්රිඹහ භහර්රට  අපි ඹහ යුතුම තිශඵනහ;  ඒ තයභටභ ශභෝටර් 

යික අද ශේ යශේ තිශඵනහ. දළ්  ශ් හ එ එක් තයහතිය් ර 

අඹට රඵහ ශද් න ඵරහශඳොශයොත්තුම න නිහත් ශ්  ළන 

ිශශල ශඹ්  කඳනහ ය, ඵර් නට සි්ධධ ශනහ. භවය 

යටර, භවය රහඳරට, භවය හවනරට සතුමළු වීභ  

තවන්  ය තිුදණත්,  අශේ යශේ ප්රහශඹෝනි එශවභ ශ්ධක 

ය් නට  ඵළරි ඵ ිශරු්ධධ ඳක්ශ  සිටිඹත්, ගණ්ඩු ඳක්ශ   

සිටිඹත් අපි වළශභෝභ පිිබ් න ඕනෆ හයණඹක්.  

මුරහනහරඪ රු භ් ත්රීතුමභනි, ශ්  දසර ඳරියඹ 

් ඵ් ධශඹ්  හච්ඡහ  ශශයන BAQ - Better Air Quality  -  

ජහතේ තය මුළු ශ්  යශේ ඳළළත්ශනහ. ඒ වහ වබහනි 

වීභට යටක 27කි්  ිශතය ිශශ්ධශිශඹෝ 600ක් ඳභණ  ශ්  ශන 

ශොටත් ශ්  යටට ඳළමිණ සිටිනහ. එඹ යටක් වළටිඹට අශේ යටට 

රළුදණු ශවො අසථහක් වළටිඹට භහ රනහ. ඒ භළු 

ඳළළත්වහ හශේභ තභයි ඊට ඳසු යටක් වළටිඹට ශරොකු 

ර්භක් අශේ යටට ඳළශයනහ.  දළනට තිශඵන දෘලෙහය 

භේට්  - emission standards -  ළඩි ිනයුණු ය් නට  ඕනෆ. දු්  

දභන හවන  තභත් අශේ යශේ දකි් නට තිශඵනහ. ළඩි  

වරිඹක් දු්  දභනහ දකි් ශ්   CTB   ඵසලිනුයි. දු්  දභන හවන 

අකර් න ඉ් ශ්  ශඳොලීසිඹ.  වළඵළයි ශඳොලිස ජීේ එශ්  ිශතය  

දු්  දභ් ශ්  නළවළ, ඳහශර් ඹන කිසිභ හවනඹකි් .  හු ක් හවන 

දු්  දභමි්  නිඹත්,  දු්  ඳරීක්හශ්  ශශ  ශවෝ රිංරහ නිහි්  

තිශඵනහ; ඒ ඳරීක්ණශඹ්  භත් ශරහ තිශඵනහ.  එභ නිහ  

එභ භේට්  ීටට ඩහ ළඩි ශ යුතුමඹ කිඹහත් භභ රු සභතිතුමභහට 

ශ්  අසථහශේදී ශඹෝජනහ යනහ. එශවභ වුශණොත් දු්  

ශනොදභන හවන  ඳහයර අපිට දකි් නට පුළු්  ශේිශ.  එභ නිහ  

CTB ඵසරටත්, ත්රිිශධ වමුදහ, ශඳොලීසිඹ හශේ ගඹතනර 

හවනරටත් දු්  ඳරීක්හ අනිහර්ඹ  ය් නටඹ කිඹහ  භහ ශ්  

අවුරු්ධශ්ධදීත් ඔඵතුමභහශ්  ඉකලීභක්  ය් නට ළභළතියි. ශ්  

දු්  ඳරීක්හ කිරීශ්  භධෙසථහන ඳරීක්හ කිරීභට ත ත පිරිස 

 ශඹොදරහ ඒහ ිශධිභත් යන වළටිඹටත් අපි  ශඹෝජනහ යනහ.  

 
මූාවනාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු භ් ත්රීතුමභනි, ඔඵතුමභහට නිඹමිත ශරහශ්  තත් ිශනහඩි 

තුමන හරඹක් තභයි තිශඵ් ශ් . 

 
ගු ගය්දත කුණාිනක මශතා 
(ரண்தைறகு கந்  கதரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ඔඵතුමභහට අනත ශරහ  වරිඹටභ ිශනහඩි තුමශන්  භභ භශේ 

ථහ අ්  ය් න් . මූරහනහරඪ රු භ් ත්රීතුමභනි, භගී 

ප්රහවන රිඹදුය්  වහ ගය් බ ශ රිඹදුරු පුහුණු ළඩටවන 

2877 2878 



ඳහර්ලිශ් ් තුම 

භභ ශඵොශවොභ අඹ යනහ. ශභොන ඳළත්ශත්  ශත් ඒ ශවො 

ශදඹක්. ඒ පුහුණු, භගී්  ප්රහවනඹ යන ඵස යථ රිඹදුය් ට 

ඳභණක් සීභහ ය් ශ්  නළතුම ඳහක ශමු්  ප්රහවනඹ යන 

රිඹදුය් ට, හර්ඹහර ශ යි්  ප්රහවනඹ යන රිඹදුය් ට ව 

ිශශල ශඹ් භ ත්රි ශයෝද යථ රිඹදුය් ටත් රඵහ ශදනහ න්  ශවොයි. 

රිඹදුරු ඵරඳත්රශ  "PT" කිඹන අකුරු ව්  කිරීභ වහ ඒ 

පුහුණු ඒ අඹටත් රඵහ ශද් න කඳනහ ය් න. භභ හිතන 

ිශධිඹට ශ්  පුහුණු රඵ් නට 40,000ක් ිශතය රිඹදුය්  ඉ් නහ. 

නමුත් තභත් 100ට ිශතයයි පුහුණු රඵහ ශද් න පුළු්  

වුශණ්. එ ණ්ඩහඹභට 50යි සතුමශත් ය් ශ් . යට පුයහභ 

ශ් හ ළඩි ළඩිශඹ්  ෙහේත ය් න තමු් නහ් ශ ශේ 

අධහනඹ ශඹොමු ය් නඹ කිඹරහ භහ ඉකරහ සිටිනහ. ඒ ක්රභඹ 

වරිඹට ක්රිඹහත්භ ශශොත්, රිඹදුය් ශේ වළසිරීභත් හු හක් දුයට 

වදහ ් න පුළු්  ශයි. ිශශල ශඹ් භ ඳහක දරු්  ප්රහවනඹ 

කිරීශ් දී සිදු න අයතළබ්ඵ ළන අපි භහධෙශඹ්  දකිනහ. ඒහ 

අභ ය ් නට, නළති ය ් නට ශ්  ළඩ පිිබශශ හු හක් 

ඉවක ශයි කිඹරහ භහ කඳනහ යනහ.  

ඊශ ට මූරහනහරඪ රු භ් ත්රීතුමභනි, දළ්  භහඹට 6ක්, 

7ක්ත් ිශදුලිශඹ්  ක්රිඹහත්භ න හවන ශ්  යටට එනහ. රඵන 

ය න ිශට ් පර්ණශඹ් භ ිශදුලිශඹ්  ක්රිඹහත්භ න හවන 

රංහට එ් න ඳට්  නීිශ. එතශොට ශ්  හවන වහ යට 

පුයහභ charging centres දභ් න සිදු ශනහ. ඒ ළන දළ්  ඉරහභ 

අධහනඹ ශඹොමු ය් න ශයි. ඒ හශේභ ඒ charging centres 

දභරහ ිශදුලි ඵරඹ ළඩි ලශඹ්  ඳහිශච්චි න ශරහකරදී 

ඒහශ  ටයුතුම ය් න නිශඹොත්, ිශදුලි ම රත් ළඩිශඹ්  

ශ් න ශනහ. ඒ නිහ ිශදුලිඹ අඩුශ්  බහිශතඹට ළශනන 

off-peak hoursරදී හවන charge කිරීභට ශරහක්, රහක් 

ශඹොදහ ් නහ ිශධිඹට ඒ charging centres සති ශශොත් ශවොයි 

කිඹරහත් භභ ශ්  අසථහශේදී භතක් යනහ. ඔඵතුමභහ කිඹපු 

ශරහටභ ථහ අ්  ය් න භභ ශඳොශයෝ දු ව නිහ 

අහන ලශඹ්  භහ ශභඹ කිඹ් න ඕනෆ. ඳසු නිඹ තහශේ 

ප්රහවන අභහතෙහංලඹ පිිබඵ ශ ථහශේදීත් භභ කිේහ, high-

end හවන නළත ිශකුණහ ළනීශ්  ක්රභශේද ශොඹන එ ශවොයි 

කිඹරහ. ශ්  ශ දී ජනහධිඳතිතුමභහ හවන අඳනඹනරු් ශේ 

ංභශ  රැසවීභක් අභතනහ භභ දළක්හ. එහිදී ශ් හ ළන අපි 

දළ්  කඳනහ ය් න ඕනෆ කිඹන එ පිිබඵ එතුමභහශේ 

අධහනඹ ශඹොමු යරහ තිුදණහ. ප්රහවන ක්ශ ත්රශ  ිනයුණුක් 

සති ශනහ දකි් න අපි ළභළතියි. ශ්  යශේ ඉ් න සති වළකි 

හශේභ නළති ඵළරි මිනිසසු රක් ංෙහත ණනක් ශ්  

ක්ශ ත්රශඹ්  ප්රශඹෝජන ් නහ.  

අශේ සභතිතුමභහ ශ්  ක්ශ ත්රශ  ිනයුණු වහ ඹ්  

අශඵෝධඹක් සති ළඩ  යන සභතියශඹක්ඹ  කිඹහ ිශලසහ 

යන නිහත්,  ඹභක් යහිශඹ කිඹහ හිතන නිහත් තභයි භශේ 

අදවස  සකඳඹ භහ ඉිනරිඳත්  ය් න ඵරහශඳොශයොත්තුම වුශණ්.  

 මූරහනහරඪ  රු භ් ත්රීතුමභනි, භට ඒ වහ ශරහ රඵහ 

දීභ ළන සතුමති් ත ශන  අතයභ,  ඔඵතුමභහට යදය  ශනොය 

භහ ඔඵතුමභහට ශඳොශයෝ දු වුණු ඳරිින,  වරිඹටභ ශරහට ථහ 

අ්   ය් න රළබීභ ළනත් භහ තුමටු ශනහ. ශඵොශවොභ 

සතුමතියි.  

 

මූාවනාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ශවොයි, නිඹමිත ශරහට ථහ අ්   කිරීභ 

් ඵ් ධශඹ්  ශඵොශවොභ සතුමතියි.   

[ප.බහ. 11.14  

 

ගු ලිත් දිවානායක මශතා (නවෞඛය නිනයෝජය 

අමාතයුරමා  
(ரண்தைறகு னதத் றசரரக்க - சுகரர தறற அகச்சர்) 

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

මූරහනහරඪ රු භ් ත්රීතුමභනි, සත්ශත් භ භභ ශඵොශවොභ  

තුමටු ශනහ, ෆකර ිනසත්රික්ශ , අ් ඵර් ද කිඹන ඈත  

දුය ප්රශ්ධලඹ සිට භවනුය ධර්භයහජ ිශදෙහරඹට නිහි්  

අධෙහඳනඹ රඵරහ අද  ශභළනි තළන  සිට රංභඹ ළන ථහ 

ය් න රළබීභ  ළන. අපි රංභඹට ගදයඹ ය් ශ්   ඒ නිහයි;  

අපි රංභඹ යකි් න  උත්හව  ය් ශ්  ඒ නිහයි.   ශභොද, භහ 

ුදක්ති ිශඳි  ඒ යප්රහදඹ  අනහතශ  භශේ දරුහත් ුදක්ති ිශඳිඹ 

යුතුමයි කිඹන වළඟීභ භශේ ඳපුශේ තිශඵන නිහයි.  එදහ ිනංත 

එස.ඩබ්ලිේ.ගර්.ඩී. ඵණ්ඩහයනහඹ අභළතිතුමභහ, ිනංත  ඩී.ඒ. 

යහජඳක් භළතිතුමභ් රහත් එක් ම හි යපු ඒ යජඹ ඹටශත්, 1958 

ජනහරි භහශ  ඳශමු ළනි දහ, රංභඹ ජනතුම යරහ අං 22 

ශ්රී 1087 කිඹන ඵස යථශඹ්  රංභඹ ගය් බ ශහ. ර්තභහනශ  

කුභහය ශකභ අභහතෙතුමභහ ඹටශත් එභ ඵස යථ ංෙහ 

5,633ක් දක්හ  ළඩි වී තිශඵන එ ළන අපි ් ශතෝ ශනහ.  

වළභ අංලඹකි් භ යටට පරදහයී ශ ඹක් ඉටු කිරීභට තභයි අපි 

ඵරහශඳොශයොත්තුම ් ශ් . ඒ හශේභ, අහිං ජනතහට 

ශ ඹක් ඉටු යන ගඹතනඹක් තභයි,  ශ්රී රංහ භනහභන 

භණ්ඩරඹ කිඹ් ශ් . හිරුට  ලි්  භට එන,  හිරු ඵළ ඹන 

ශරහශේත් අඳට උදවු න භහතලී ිනෙ යහජඹහ තභයි, රංභඹ 

කිඹ් ශ් . ඒ ිශධිශ  සි් දුකුත් තිශඵනහ. හිරුට ලි්   

නළඟිටින අ් භහ හශේ තභයි, රංභඹත්.  ඳහක ඹන දරුහටත්, 

ළඩට ඹන යජශ  ශ ඹහටත් උශ්ධට සවළය් ශ්  රංභ ඵස 

යථඹයි;   උශ්ධට සශව් ශ්  රංභ ඵස යථශ  වඬයි.  ඉති්  අපි 

ඒ  රැ ශන ටයුතුම ය් න ඕනෆ.    

ිශඳක්ඹ නිශඹෝජනඹ යමි්  රු අජිත් භහ් නේශඳරුභ  

භ් ත්රීතුමභහ ථහ ශහ. එතුමභහ ශඵොශවොභ නයශඹනුයි ථහ 

ශශ .   රංහශේ ඩිශඳෝ 106ක් තිශඵනහ. එයි්  ඩිශඳෝ 100භ 

භහසි ළටුඳ  ් පර්ණශඹ්  ශනහ.  ඩිශඳෝ වඹ ිශතයයි, 

ශඳොඩි ප්රලසනඹක් තිුදශණ්. භවය ිශට  භහඹක් ශදක් ඳයක්කු 

ශනහ. නමුත් ශශ  ශවෝ ශහ ශන ඹනහ. අජිත්  

භහ් නේශඳරුභ භ් ත්රීතුමභහ ථහ ශ ඳරිින එතුමභහ තුමශ 

තිශඵ් ශ්  රංභඹ ව් න ඕනෆඹ, ඒ ඳහඩු රඵන  

ගඹතනඹක්ඹ කිඹන  එක්ත් ජහති  ඳක්ශ  වළඟීභයි. සී්  

ටිේ එශ් , වට ඹන රු ඵස එශ්  යජශ  ශ ඹහ 

ශදය ඹනහඹ කිඹන එ එතුමභ් රහට අභතයි. ඒ වරි, 

ශභොද, එදහ - 2003 ශනොළ් ඵර් 19 ළනි ඵදහදහ -  එක්ත් ජහති  

ඳක් යජඹ ඹට ශත් අශේ ශචොක්සි මුදක සභතිතුමභහ ශ්  බහට 

ඉිනරිඳත් යපු අඹ ළඹ ශකනශඹ්  ශඳෞ්ධලීයණඹ ළන 

කිඹහ  තිශඵ් ශ්  ශභ් න ශභශවභයි: 

"විනසි ටයුත්තක් ලශඹ්  රහ ඉවශභ ප්රමුත්ඹ ිනඹ යුතුම 

රුණක් නුශ  ප්රහශ්ධශීඹ භනහභන භණ්ඩරඹ ශඳෞ්ධලීයණඹ 

කිරීභඹ." 

ඒ වරි.  ශවට අනි්ධදහ අහිං ජනතහශ්  ඡ් දඹ 

ඉකර් න ඹන යඑ් පීඹට  ් ධහනත වුශණොත් ශ්  වරි.  

එතුමභහ තදුයටත් ශභශවභ කිඹරහ තිශඵනහ: 

"ශභභ භණ්ඩර දළනට තභ ශ යි් ශේ ළටුේ ශවීභටත්, 

ක්රිඹහත්භ ඳත්හ ළනීභ වහ අභතය ශොටස මිර දී ළනීභටත් 

යජශ  ගදහඹමි්  භහසි ළරකිඹ යුතුම ප්රභහණඹක් රඵහ නී." 

ප්රහවන ශ ඹට යජඹ මුදක ශද් න ඕනෆ .  යඑ් පී එශක් 

 හිටපු මුදක සභති ශචොක්සි භළතිතුමභහ එඹ දකි් ශ්  හියදඹක් 

වළටිඹටයි. දරු් ට ඳහක ඹ් න සී්  ටිේ එ ශදන 

2879 2880 

[රු ඹ් ත රුණහතිර භවතහ  
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රංභඹට ගණ්ඩුශ්  කලි ශදන එ ශවො නළවළයි කිඹන එ 

තභයි එදහ යඑ් පී ගණ්ඩුශේ හිටපු මුදක සභති ශචොක්සි 

භළතිතුමභහශේ අදව වුශණ්. එතුමභහ තදුයටත් ශභශවභ කිඹරහ 

තිශඵනහ, 

"අහනහට ශභ්  ශභභ භහ් ලි්  6ක් ශොටස ශශශශඳොශ 

භඟි්  ශඳෞ්ධලීයණඹ කිරීභට ත් උත්හවඹ ෘත්ීරඹ මිති රඵහ 

ත් අධියණ ක්රිඹහ භහර්ඹ නිහ ළශළර් නිශ ඹ." 

අද ෘත්ීරඹ මිති ළන ථහ යන යඑ් පීඹ එදහ කිේශේ 

ශොශවොභද? රංභ ශඳෞ්ධලීයණඹ කිරීභට ිශරු්ධධ ෘත්ීරඹ 

මිති උහිශඹට නිඹ එ අහනහක් ශර දළක් යඑ් පීඹ, 

ශවට අනි්ධදහ ඡ් දඹ ඉකරන ශොට ඒ ළනත් භතක් ය ් න 

කිඹරහ අපි ජනතහට කිඹනහ.  

එතුමභහ තදුයටත් ශභශ  කිඹහ තිශඵනහ: 

"භවජන මුදක ශනොඩහ අනලෙ ශර පිටතට සදී ඹහභ ශහ 

ළනීභ වළරුණු ිශට ශභර් ඵස භහ්  ඳත්හ ළනීභ ශඳෞ්ධලි 

අංලඹ ශත බහය දීභ, භගී් ශේ හිත සු පිණි න ඵ අපි රමු." 

ඉති්  එශවභ ටයුතුම ශ ගණ්ඩුක්, ශභශවභ ිශඳක්ඹක් 

නිශඹෝජනඹ යන අශේ රු අජිත් භහ් නේශේරුභ භ් ත්රීතුමභහට  

රංභඹ ළන ය ථහද? නමුත් අශේ අතිරු භහින සද යහජඳක් 

ජනහධිඳතිතුමභහ, රු ප්රහවන අභහතෙතුමභහ කිසිභ අසථහ ශ්  

ගඹතනඹ ිශකුණ් න ටයුතුම ය නළවළ. ශ්  ගඹතනඹ  ගයක්හ 

ය් නයි ටයුතුම ය තිශඵ් ශ් . ඒ නිහ ඳහඩුක් රළුදණහ  

වුණත් -නවශඹ්  ශවොටු ගහ කිඹරහ මුහුණ ඳහ ශන 

වරිඹ් ශ්  නළවළ ශ් .ශොශවොභ වරි නවඹයි, මුහුණයි ශදභ 

තිඹහ ් න ඕනෆ. -  ශ්  ජනතහට ශ ඹ කිරීභ වහ තිශඵන 

ගඹතනඹක්. එශවභ ථහ ශ  රු අජිත් භහ් නේශඳරුභ 

භ් ත්රීතුමභහට අපි ශ්  ළනත් කිඹ් න ඕනෆ.  එතුමභහ ළන අපි  

නහටු ශනහ. එතුමභහ අධිශේගී භහර්ශ  දී අනතුමයට රක්වීභ 

නිහ අහනහ් ත තත්ත්ඹට ඳත් වුණහ. ඒ අනතුමය නිහ 

අධිශේගී භහර්ඹට වුණු අරහබඹ රුපිඹක රක් වතයි. ඒ 

් ඵ් ධශඹ්  එතුමභහශේ ශනෝනහ අශේ ජනහධිඳතිතුමභහ භ  ථහ 

ය තිශඵනහ. ඒ අනු රුපිඹක රක් වත අරහබඹ අඹ 

ශනොය් න එතුමභහ ටයුතුම ශහ.  අශේ ජනහධිඳතිතුමභහට මුදක 

අභහතෙයඹහ වළටිඹට තිශඵන ඵරතර අනු, එතුමභහශේ යප්රහද 

ඳහිශච්චි යමි්   භවජන නිශඹෝජිතඹකු වළටිඹට එතුමභහට ඒ 

අයඹ දු් නහ. එශවභ තභයි අපි ටයුතුම ය් ශ් . එශවභ 

නළති එතුමභහට ඒ රුපිඹක රක් වත මුදර ශ් න කිඹරහ 

කිඹ් නත් තිුදණහ. අපි ටයුතුම ය් ශ්  එශවභයි. ඒ නිහ 

තභ් ට ඹ් කිසි ළරැ්ධදක් වුණහ කිඹරහ අපි රංභඹටත්, 

අධිශේගී භහර්ඹටත් ඵළණරහ ළඩක් නළවළ. අපි ඒහ වදහ ් න 

ටයුතුම ය් න ඕනෆ.  

මූරහනහරඪ රු භ් ත්රීතුමභනි, අද රංභ ළන ථහ 

යනශොට අපි තුමටු ශ් න ඕනෆ. ඒ හශේභ  ඹහකශ්ධිශ දු් රිඹ 

ඹිබ ධහනඹ කිරීභ ළනත් අපි තුමටු ශනහ. ශ්  යට එ 

ශොඩිඹක් ඹටතට ශනහශේ අතිරු භහි් ද යහජඳක් 

ජනහධිඳතිතුමභහයි. ඒ සිංව ශොඩිඹ ඹටශත්භ උතුමයට දු් රිඹ ධහනඹ 

කිරීභ ගය් බ යරහ,  අශේ අනහත ඳයපුයට, අශේ දරු් ට අපි 

දළක් ඹහකශ්ධවී දු් රිඹ දළ ් න නළතත් අසථහ රඵහ 

දු් ශ්  අශේ යජඹ ඹටශත්, අශේ අතිරු ජනහධිඳතිතුමභහ ව අශේ 

රු කුභහය ශකභ සභතිතුමභහයි. ඒ ළන අශේ ශුබහශිංනඹ 

එතුමභ් රහට පිරිනභනහ. ිශශල ශඹ් භ ශ්  හයණඹ ළනත් භහ 

කිඹ් නට ඕනෆ. ශ්රී රංභඹ 2014 ර්ශ  ජුලි න ිශට ිනනට 

භගී්  මිලිඹන 2.5ක් ඳභණ ප්රහවනඹ ය් නට ටයුතුම ය 

තිශඵනහ. ඒ ඉතහභ ළදත්. රංභ ශඳෞ්ධලීයණඹ වුණහ 

න් ,  තයහරිත්ඹක් නළති ඹනහ. ශඳෞ්ධලි ප්රහවන අංලඹ 

නිහ රංභත් වළශදනහ; රංභ නිහ ශඳෞ්ධලි අංලඹත් 

වළශදනහ. ඒ ශවො ශදඹක්. ශභොද, ිශකඳඹක් තිශඵන නිහ  

ළඩ ර්ජන එශවභ සිදු ් ශ් ත් නළවළ. අපි ඒ ළන තුමටු නහ. 

රංභ ඵස ශනොතිුදණහ න්  ශ්  යශේ ශරොකු අධිහරිඹක් සති 

නහ. ඵස මුදරහලිරහ  ඵස යථ ශ හ ක්රිඹහත්භ යන හරශ   

ශොශවොභද ටයුතුම සිදු වුශණ් කිඹරහ අපි ද් නහ.  ශ්රී රංභඹ 

ිශසි්  2014 ර්ශ  ජුලි න ිශට ිනනට භගී්  මිලිඹන 2.5ක් 

ප්රහවනඹ කිරීභට ටයුතුම කිරීභ ් ඵ් ධශඹ්  අපි තුමටු ් නට 

ඕනෆ. ිනනට ඵස යථ 4,400ක් ඳභණ ධහනඹ නහ. එතළනදී සිදු 

න  පුංචි අඩු ඳහඩුක් ළන භහ කිඹ් න ඕනෆ. මුළු පරදහයී ඵස 

යථ සණිඹ 5,636ක් තිශඵනහ. එයි්  ඵස යථ 4,400ක් ඳභණ 

තභයි ධහනශ  ශඹශද් ශ් .  ධහනඹ න ඵස යථ  භවය ිශට 

10ක්, 15ක් උශ්ධට ඩිශඳෝර තිශඵනහ. ශභ් න ශ්  අඩුඳහඩු 

ශක්හ ් න බහඳතිතුමභහ සතුමළු හර්ඹ භණ්ඩරඹ ටයුතුම 

ශශොත් ශවොයි කිඹන හයණඹ අපි කිඹ් න ඕනෆ.  

ිශශල ශඹ් භ රංභ බහඳතිතුමභහ ළනත් කිඹ් නට ඕනෆ. 

අපි භවජන නිශඹෝජිතයි්  වළටිඹට ඹ්  ටයුත්තක් වහ නිඹහභ,  

ඒ ඕනෆභ ශරහ  එතුමභහ තභ ර්භ ශවොඳි්  ඉටු යනහ. 

එඹහර් රංහ එශක් බහඳතිතුමභ් රහ වමු ශ් න නිඹහභ හශේ 

ශනොශයි. ඒශොකර්  වමු ශ් නත් අභහරු ඵ අපි ඳළවළිනලි 

කිඹනහ. රංභ බහඳතිතුමභහ ඳළවළිනලිභ අශේ ප්රලසන ළන වඳුනහ 

ශන ඒහට ිශඳු්  රඵහ ශදනහ. අශේ කුභහය ශකභ 

සභතිතුමභහත් එශවභයි. ඕනෆභ ශරහ ඹ්  ටයුත්තක් වහ 

ලියුභක් අයශන නිහිකරහ එතුමභහ වමු වුශණොත් අශේ ටයුතුම ළන 

ශවොඳි්  රහ ඵරනහ. අජිත් භහ් නේශඳරුභ භ් ත්රීතුමභහ කිේහ 

හශේ එතුමභහට මුදක ඕනෆ නළවළ; එතුමභහ හ ් ශ්  නළවළ. භභ 

දක්  එතුමභහ වමු් න එභ ප්රශ්ධලඹට  නිඹහභ,  "රලිත්, ශ්  මුළු  

යඵර් ත්තභ භශේ" කිඹරහ භට ශඳ් නුහ. "ශ්  කලි භට ළඩක් 

නළවළ" කිඹරහ කිේහ. භභ ඳවශට ඹන ශොට ජනතහ ශඳෝලිභක් 

වළිනරහ ඉ් නහ. ශභොද? එතුමභහ ලියු්  යර දහරහ ඒ 

ජනතහට කලි ශදනහ. ඒ තභයි, එතුමභහශේ යහජහරිඹ. 

ශභතුමභ් රහ ශඳොශශොශේ ඳඹ වරහ ඉ් න මිනිසු් . අපි ඒ ළන 

තුමටු ශනහ. ශභොද, අපිට ඕනෆ ය් ශ්  ඒ හශේ අඹයි. භගී 

ප්රහවනඹ ත් ිශට, රංහශේ ප්රහවන ක්ශ ත්රඹ කිඹ් ශ්  ශවො 

ශ හක්. අද එඹ ඉවශ තත්ත්ඹ ඳළීරභ ළන අපි තුමටු 

නහ.  

 

ගු සුනිල් ශඳු්දනනත්ින මශතා 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

මූරහනහරඪ රු භ් ත්රීතුමභනි, රීති ප්රලසනඹක් තිශඵනහ. 
 

මූාවනාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු සුනික වඳු් ශනත්ති භ් ත්රීතුමභහ රීති ප්රලසනඹක් ඉිනරිඳත් 

යනහ.  
 

ගු සුනිල් ශඳු්දනනත්ින මශතා 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

රලිත් ිනහනහඹ නිශඹෝජෙ සභතිතුමභහ කිේහ, රංභ 

බහඳතිතුමභහ න්  ඕනෆභ ශරහ ව් ඵ ශ් න පුළු් . එඹහර් 

රංහ එශක් බහඳතිතුමභහ න්  වමු ශ් න අභහරුයි කිඹරහ. 
 

මූාවනාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ඒ රීති ප්රලසනඹක් ශනොශයි, භ් ත්රීතුමභහ. රු රලිත් 

ිනහනහඹ නිශඹෝජෙ සභතිතුමභහ ථහ ය් න. 
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ඳහර්ලිශ් ් තුම 

ගු ලිත් දිවානායක මශතා 
(ரண்தைறகு னதத் றசரரக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

රංභඹ ත්තහභ නදනි මුදක ශහ භ්  ් නහ භගී්  

ංෙහ 1,778,000ක් සිටිනහ. නිදවස භ්  අය ඳත්රරහීන්  -

ශඳොලීසිඹ, ත්රිිශධ වමුදහ, ඳහර්ලිශ් ් තුම හර්ඹ භණ්ඩරඹ, 

භහණ්ඩලීඹ වහ යහජෙ ශ යි්  - 94,357ක් ඉ් නහ. 

බහණ්ඩහහයශඹ්  මුදක අයශන ශ් හ ශඳෞ්ධලීයණඹ ශහ 

න්   අශේ ජනතහට එයි්  වනඹක් රළශඵ් ශ්  නළවළ. යඑ් පී 

ගණ්ඩුශේ  හිටපු ශචොක්සි මුදක සභතිතුමභහ කිේ ගහයඹට ශභඹ 

ඳහර්ලිශ් ් තුමට ඉිනරිඳත් යරහ ශඳෞ්ධලීයණඹ ශහ න්  ශ්  

යප්රහදඹ අශේ ශ ඹ් ට රළශඵ් ශ්  නළවළ. ඒ නිහ 

ශඳොලීසිශ , ත්රිිශධ වමුදහශේ, ඳහර්ලිශ් ් තුමශේ ශ ඹ්  ඉිනරි 

අනහතශ  දී අනිහර්ඹශඹ් භ අපිට ඡ් දඹ ශදනහ. ශභොද,  

යඑ් පී ගණ්ඩුක් ගශොත් ශ්  රංභඹ ිශනහල යයිද කිඹරහ 

ඔවු්  ඵඹයි.  

ඊශ ට, ඳහක හය ප්රශේල ඳත්රරහීන්  497,304ක් ඉ් නහ. 

එදහ භට අ් ඵර් ශ්ධ ඉරහ භවනුයට නිහිකරහ අධෙහඳනඹ 

රඵ් න පුළු් භ රළ ුදශණ් රංභඹ නියි. එශවභ නළති වුණහ 

න්  ශභොද ශ් ශ් ? භවය ිශට අශේ අධෙහඳනඹ ඩහේඳක 

ශ් න තිුදණහ. ඒ ලක්තිඹ අපි ශ්  යශේ ජනතහට රඵහ දීරහ 

තිශඵනහ. ශ්  ඉ් න දරුහ නයශ  තිශඵන උස ඳහකරට 

නිහිකරහ ඉශන ශන නදෙයශඹක්, ඉංජිශ් රුක්, යටට 

ළඩදහයී පුයළසිඹකු ඵට ඳත් ය් න ශ්  රංභ ඵස ශ ඹ 

නිවඬ දහඹත්ඹක් රඵහ ශදනහ. ඒ හශේභ ිශලසිශදෙහර හය 

ප්රශේල ඳත්රරහීන්  7,765ක් ඉ් නහ. ශ්  රංභඹ 

ශඳෞ්ධලීයණඹ වුණහ න්  ශභහි ඵය අින් ශ්  වුද?  අහිං 

ජනතහ භත තභයි ඒ ඵය ඳළටශ් ශ් . රැකිඹහර නියුක්ත හය 

ප්රශේල ඳත්රරහීන්  84,226ක් ඉ් නහ. ශ්  අනු රංභ ඵස 

යථලි්  ඹන භගී් ශේ මුළු එතුම 2,461,651ක්. නදනි ශ්  

අඹ  ප්රතිරහබ රඵනහ.  භවහ බහණ්ඩහහයඹ භඟි්  ඹ්   මුදරක් 

දීරහ ශභඹ නඩත්තුම කිරීභ ශවො ශදඹක්. ඒ ශවො ශදඹක් 

ශනොශයි කිඹරහ තභයි එක්ත් ජහති ඳක්ඹ කිඹ් ශ් . භගී්  

2,461,651ක් එිනශනදහ ප්රහවනඹ යනු රඵන රංභඹ ඳහඩු 

රඵනහඹ කිඹරහ,  එදහ ශචොක්සි සභතිතුමභහ එඹ ශඳෞ්ධලීයණඹ 

ය් නට ඕනෆඹ කිඹරහ ශඹෝජනහ ශශ  ශ්  යශේ අහිං 

ජනතහ ළන හිත් ශ්  නළතියි. අ් න ඒ නිහ ජනතහ ඉිනරි 

ජනහරි භහශ  දී ඳළළත්ශන භළතියණශ  දී තියඹක් එශවභ 

වනශොට කඳනහ ය් නට ඕනෆ, ශ් ශොකර්  ගඳසු 

ඵරඹට ගහත් ශ්  ශදඹභ තභයි ය් ශ්  කිඹරහ.  

අපි ඕනෆභ ශදඹ දී උදහවයණඹට ් ශ්  අීරත සිදුවී් . 

ජනතහ ිශමුක්ති ශඳයමුණ ඵස යථ නිනි තළුදහ. යශේ භහජ 

ිශේරඹක් ය් න පුළු් , ඒ භහජ ිශේරඹ කිරීභ තුමිබ්  

අහිං ජනතහට වහනිඹක් ශ් න ශවො නළවළ. 1989 දී අපි 

ඡ් ද රැසවී් රට ඹනශොට දළක්හ, ඵස යථ ණනහක් නිනි 

තිඹරහ තිුදණහ. වුරු ශත් ඒ ළරැිනයි. ඵස යථ ශ්  යශේ 

ජනතහශේ ශ්ධශඳොශ. ිශේරඹක් යන ශොට  ජනතහ ශ්ධඳශට 

වහනි කිරීභ ඉතහ ළරැිනයි. ප්රබහය්  ඒ ළශඩ් ශහ. භවජන 

ඵළංකු, භව ඵළංකු හශේ ගඹතන ිශනහල ශහ. භවජන 

ශ්ධශඳොශ ිශනහල ශහ. ඒ ළයිනයි. ශභළනි ටයුතුම වුරු ශත් 

ළයිනයි කිඹන එ අපි කිඹ් නට ඕනෆ. 

 
මූාවනාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු නිශඹෝජෙ සභතිතුමභනි, ඔඵතුමභහට ශ්  ශ ශරහශ්  

ත ිශනහඩිඹ හරඹක් තිශඵ් ශ් . 

ගු ලිත් දිවානායක මශතා 
(ரண்தைறகு னதத் றசரரக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

මූරහනහරඪ රු භ් ත්රීතුමභනි, ඊශ ට ශතොයතුමරු තහක්ණඹ 

ළනත් ව්  ය් නට ඕනෆ. ශභොද, ඊශ   රු භ් ත්රීයඹකු 

කිේහ, - භවහචහර්ඹතුමශභක් කිේහ - ශ්  සති ශශ   

ඒශොකර්   කිඹරහ. නළවළ, එශවභ ශනොශයි. අද නළණර 

ෙහඳෘතිඹ Bill and Melinda Gates Foundation එශ්  

ඳළසුභට රක් ය, එඹ අඹ යරහ තිශඵනහ. දළ්    ඊ-ටිේ 

තහක්ණඹ ශ්රී රංභඹට වඳු් හ දී තිශඵනහ. ඒ ඉතහභ ළදත් 

හර්ඹක්.  ශ්  නිශට ඊ-ටිේ තහක්ණඹ අනු ඉශරක්ශරොනික් 

හය ප්රශේල ඳත්ර බහිශත ය් න සිසු්  හුරු යරහ තිශඵනහ. 

දළනට ශභභ හය ප්රශේල ඳත්ර හිමි සිසු්  12,000ක් ඳභණ ඉ් නහ. 

ඒ හශේභ ශභඹ  ිනසත්රික් ණනහ ෙහේත ය තිශඵනහ. 

ශොශම, ් ඳව, ළුතය ඹන ිනසත්රික්රත්, දකුණු ඳශහශත් 

තයභ  ළනි ප්රශ්ධල ගයණඹ න ඳරිිනත්  ඳහක 85 ඳභණ   

සිසු්  අතය ශ්  ඊ - ටිේ ෙහඳෘතිඹ ෙහේත කිරීභ අපි අඹ 

ය් නට ඕනෆ.  ඒ හශේභ ගදහඹ්  ඳළත්ශත්  ත්තහභත්,  ශ්  

ටිේ  ඉතහභ ඉවශ ගදහඹ්  රඵහ ශන තිශඵනහ. 2012 ර්ශ  

රුපිඹක මිලිඹන 8,805.16ක් වුණු ගදහඹභ ශ්  න ිශට රුපිඹක 

මිලිඹන 10,336.09ක් දක්හ ළඩි යශන තිශඵනහ. ඒ ළඩි වීභ 

සිඹඹට 10.2ක්. ශන රුපිඹක මිලිඹන 959.72යි. ඒ ඉතහභ 

ශවොයි. ශ්රී රංභඹ අශේ රු ශකභ සභතිතුමභහශේ 

නහඹත්ඹ ඹටශත්, අශේ අතිරු ජනහධිඳතිතුමභහශේ 

ගශිර්හදශඹ්  ඉිනරිඹට ඹෆභ ළන අපි තුමටු ශනහ. ඒ හශේභ 

අපි ශභඹ  නළත තහක් ඳසු ඳට ඹ් න ශද් ශ්  නළති රැ 

ත යුතුමයි.  

භභ හිතන ිශධිඹට අද දවක 1.30ට ඳභණ අඳට දළන ් නට 

රළශඵයි,  ජනහධිඳතියණඹ ප්රහලඹට ඳත් වුණහ කිඹරහ.  ඒ අනු  

අපි සිඹලු ශදනහශේභ ශඳොදු අශේක්ඹහ භහි් ද යහජඳක් 

ජනහධිඳතිතුමභහයි. භභ හිත් ශ්  අශේ අඹශනුත් ිශඳක්ඹට -  

[ඵහධහ කිරීභක්   ණඹට ් න ඹනහ කිඹරත් ගයංචියි.  ජනතහට 

ශ ඹ යන ශ්  ගණ්ඩු රැ ළනීභට ඉිනරි අනහතශ  දීත් 

ජනතහ ශඳශ ළසී සිටිනහඹ කිඹන එත් ව්  යමි්  භහ 

නිවඬ ශනහ. සතුමතියි. 

 

මූාවනාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ශවොයි. ශඵොශවොභ සතුමතියි.  

ීටශ ට, රු සුනික වඳු් ශනත්ති භ් ත්රීතුමභහ. ඔඵතුමභහට 

ිශනහඩි 10 හරඹක් තිශඵනහ. 

 
[ප.බහ. 11.26  
 

ගු සුනිල් ශඳු්දනනත්ින මශතා 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

මූරහනහරඪ රු භ් ත්රීතුමභනි, භට රළබී තිශඵ් ශ්  ශටි 

හරඹක් නිහ භහ ඉතහ ඉක්භනි්  මූලි රුණු ටි කිඹ් න් . 

ිශශල ශඹ් භ ප්රහවන අභහතෙහංලඹ ඹටශත් ශ්රී රංභඹට ඵස යථ 

2,200ක් රඵහ ළනීභට රු කුභහය ශකභ සභතිතුමභහශේ 

ෙහඳෘතිඹක් තිශඵනහ; ළඩ පිිබශශක් තිශඵනහ. 

 

ගු කුමාර නලල්ගම මශතා 
(ரண்தைறகு குர தல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
ත්තහ. 

2883 2884 
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ගු සුනිල් ශඳු්දනනත්ින මශතා 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ත්තහ? ඔේ, ඒ ඉතහ ශවොයි. නමුත් ප්රලසනඹ තිශඵ් ශ්  

ශ් යි. ීටට ලි්  තිුදණු බහිශතහ අනු ශ්රී රංභඹට ඵස යථ 

ශද් ශ්  ගණ්ඩුශ් . 2014 අශෝසතුම භ 18 ළනි ිනන ශ්රී රංභ 

නිශඹෝජෙ හභහනෙහධිහරි - (ධහන ) ඹන අඹශේ අත්නි්  යුතුම 

චක්රශකඹක් නිකුත් ය තිශඵනහ. එභ චක්රශකඹ භහ වභාගත* 

යනහ.  
 

නිශඹෝජෙ හභහනෙහධිහරි - (ධහන) ඹන අඹශේ අත්නි්  

යුතුම 2014 අශෝසතුම භ 18 ළනි ිනන නිකුත් ය සති 

චක්රශකශ  තිශඵන ගහයඹට ශ්  ඵස යථ 2,200 ටිනහමි්  

සිඹඹට 50 මුදරක් ශ්රී රංභශඹ්  ශ් න ඕනෆ. ශ්රී රංභඹ 

ඵස යථ ටිනහමි්  සිඹඹට 50ක් ශවීශ්  දී,  ඵස යථඹ 

නදනි ගදහඹශභ්  රුපිඹක 3,500ක් භවජන ඵළංකුශේ ශකක් 

වවුස ලහහශේ තිශඵන නිණුභට ඵළය ය් න ඕනෆ. එශ  රුපිඹක 

3,500 ණශ්  ඵළය යන ශොට, ණ්  වදරහ ඵළලුශොත් 

එශවභ එ ඵස යථඹකි්  භහඹට රුපිඹක 105,000ක් 

ශ් න ඕනෆ. අවුරු්ධදට රුපිඹක 1,260,000ක් ශ් න 

ඕනෆ. අවුරුදු ඳවකි්  ශශන ගහයඹට තිශඵ් ශ් . එතශොට 

රුපිඹක 6,300,000යි. ඔඵතුමභහට ඵස යථඹක් ශ් ් න ළඹ 

් ශ් , සශභරි්  ශඩොරර් 31,000යි.  ඒ කිඹ් ශ්  ඵස යථඹක් 

ශ් නශොට ළඹ න මුදර රුපිඹක 4,043,000යි. එතශොට 

තිශඵන ප්රලසනඹ ශ් යි. රුපිඹක 2,257,000ක් වළභ ඵස 

යථඹකි් භ තමු් නහ් ශ රහශේ ගදහඹභක් ිශධිඹට අභතය 

එතුම ය ් නහ. සත්තටභ ත්ශතොත්, භවජනතහට ශ ඹක් 

යන ගඹතනඹක් වළටිඹට ශ්රී රංභඹට ඵස යථ රඵහ දීභක්  

ශනොශයි සිදු ශරහ තිශඵ් ශ් . ශඳොලිඹට ඵස යථ රඵහ දීභක් 

තභයි ශ්  සිදුශරහ තිශඵ් ශ් . ඒයි තිශඵන ප්රලසනඹ. 

 
ගු කුමාර නලල්ගම මශතා 
(ரண்தைறகு குர தல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
නි්  ශද් ශ්  නළවළ ශ් . නි්  ශද් න අශේ ඵහේඳහද? 

 
ගු සුනිල් ශඳු්දනනත්ින මශතා 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

එතශොට  ශ්රී රංහ දු් රිඹ ශදඳහර්තශ් ් තුමට ශෝච්චිඹක් 

අයශන ශදනශොට ඒශ්  නදනි ඹ්  මුදරක් අඹ ය 

් නහ න් , තළඳළක ශ ඹට ශභොක් වරි හවනඹක් අයශන 

ශදනශොට; ශඳොලිසිඹට හවනඹක්  අයශන ශදනශොට;  ශ්  

ප්රතිඳත්තිඹභ න්  ිනටභ අශනක් ගඹතන ් ඵ් ධශඹනුත්  

අනුභනඹ ය් ශ් ,  ඒ ගඹතනරට  ීටට ලි්  යජශඹ්  

හවන රඵහ දීරහ ශ ශ හරට ශභොද ශ් ශ් ? 

අධෙහඳනඹට, ශෞෙඹට, ප්රහවනඹට, දු් රිඹට හවන ටි  

ගණ්ඩුශ්  අයශන දීරහ, ඳසු නදනි අඹය ් නහ. භභ 

ශ්  රු කුභහය ශකභ සභතිතුමභහ ශනුශ්  ථහ ය් ශ් . 

එතශොට තිශඵන ප්රලසනඹ ් ශ් , අ් තිශ් දී ඵරනශොට ඒහ 

ශඳොලිඹට තභයි දීරහ තිශඵ් ශ් . අභතය ගදහඹභකුත් ් නහ.  

ඊශ ට, ශ්  චක්රශකශ  ළදත් ශ්ධක ටික් තිශඵනහ. ඒ 

ගදහඹභ ් න නදනි ශ හක් ඳඹන ඵස එ දළ්  

ශොශව ද ඹ් ශ් ?  භවජන ශ හ ළන ථහ යනශොට  රු 

රලිත් ිනහනහඹ නිශඹෝජෙ සභතිතුමභහ කිේහ, එතුමභහ ශොශව ද 

ඈත භ ඉරහ ධර්භයහජ ඳහරට ඵස එශ්  නිඹහ කිඹරහ. 

වළඵළයි, ශ්  චක්රශකශ  තිශඵ් ශ්  ශභොක්ද? එ හි ශභශ  

ව්  ශනහ: 

“'2014 යට රළම භට නිඹමිත න ඵසයථ 2200 ඩිශඳෝ් ට 

අනුයුක්ත කිරීභ' සියසි්  යුතුම ශ්රිරංභ බහඳතිතුමභහ ශේ අත්නි්  යුතුම 

ඔඵශත එන රද ශකණශ  ව්  භහර්ර ඳභණි.”  

එභ ශකනශ  ව්  භහර්ර ිශතයයි ඹ් න පුළු් . ශභභ 

චක්රශකඹ සිඹලුභ ඩිශඳෝරට ඹනහ. එහි ශභශ ත් ව්  

ශනහ: 

"සිසු ළරිඹ වහ ශනත් වන ශ හ භහර් වහ ශභභ ඵසයථ 

ධහනඹට ශඹදිශභ ශනොර යුතුමඹ."  

දළ්  තමු් නහ් ශ රහශේ සිසු ළරිඹත් තිශඵනහ; වන 

ශ හ භහර්ත් තිශඵනහ. වළඵළයි, නිශඹෝඹක් තිශඵනහ,  සිසු 

ළරිඹ වහ ශනත් වන ශ හ භහර් වහ න ඵස යථ 2,200 

ධහනඹට ශඹොද් න ඵළවළ කිඹහ. සයි, ඒ ඳහයකර ඹ් න 

ඵළරි? දට රුපිඹක 3,500ක් ශවොඹ් න ඕනෆ. ඒ තභයි දළ්  

ප්රලසනඹ ් ශ් . ඒ නිහ රංභඹ භවජන ශ හක් ශනොශයි 

ය් ශ් . ගදහඹභ ශවොඹරහ, ත්ත ඵසර කුලිඹ ශ් න 

ඕනෆ. එතශොට ශොශවොභද රංභඹ රහබ රඵ් ශ් ? ශභොක්ද, 

ප්රහවන ශ ඹ? පුදුභ ළඩක් ශ් ශ් . ශන  සිටින 

ඳහයකර, භව ජනතහ සිටින ඳහයකර ශනොශයි ඵස යථ 

ධහනඹ ශ් ශ් . ගදහඹ්  තිශඵන ඳහයකර තභයි ඵස යථ 

ධහනඹ ශ් ශ් . ඒට ප්රමුතහ ශදනහ. දළ්  ශ්රී රංභඹ 

භවජන ශ ඹක් ශනොශයි ය් ශ් . භභ කිඹ් ශ්  ඒයි. 

ඒට ශව තුම ශභොක්ද? 

 

ගු නරෝශණ දිවානායක මශතා (ප්රලාශන නිනයෝජය 

අමාතයුරමා  
(ரண்தைறகு பரய றசரரக்க - பதரக்குத்து தறற 

அகச்சர்) 

(The Hon. Rohana Dissanayake - Deputy Minister of 

Transport) 
 

නැඟී සිටිනේය. 
ளந்ரர். 

rose. 

 

ගු සුනිල් ශඳු්දනනත්ින මශතා 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

රු නිශඹෝජෙ සභතිතුමභනි, භට ිශනහඩි 10 හරඹක් 

තිශඵ් ශ් . ත භට කිඹ් න ශොඩක් ශ්ධක තිශඵනහ.  

මූරහනහරඪ රු භ් ත්රීතුමභනි, දළ්  සිසු ළරිඹත් නළවළ. 

අ් තිභට වළයමිටිශඹ්  තභයි ශභයි් ට ඹ් න ශ් ශ් . 

ශභොක්ද ශව තුම? සිසු ළරිඹ වදරහ ඒ ඳහයකර ඵස ඹ් ශ්  

නළවළ. ඒ තභයි අද ශරහ තිශඵ් ශ් .  දට රුපිඹක 3,500 

ණශ්  ශවොඹ් න ගදහඹ්  තිශඵන ඳහයකර ඵස ඹ් ශ් . 
 

ගු නරෝශණ දිවානායක මශතා 
(ரண்தைறகு பரய றசரரக்க) 

(The Hon. Rohana Dissanayake) 

Sir, I rise to a point of Order.  

 

මූාවනාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රීති ප්රලසනඹක්, රු ශයෝවණ ිනහනහඹ නිශඹෝජෙ සභතිතුමභහ. 

2885 2886 

————————— 
*  පුවපතකානේ තබා ඇත. 
*  தணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 



ඳහර්ලිශ් ් තුම 

ගු නරෝශණ දිවානායක මශතා 
(ரண்தைறகு பரய றசரரக்க) 

(The Hon. Rohana Dissanayake) 

රු භ් ත්රීතුමභහ, අලුත් ඵස ශන භහර්රත් දුනහ. ගදහඹ්  

නළති භහර්රත් දුනහ. ඒ ළටලුක් ය ් න එඳහ. 

 

මූාවනාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

එතළන රීති ප්රලසනඹක් නළවළ. රු භ් ත්රීතුමභහ ථහ ය් න. 

 

ගු සුනිල් ශඳු්දනනත්ින මශතා 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

රු සභතිතුමභනි, ඒ ඵයඳතශ ප්රලසනඹක් කිඹහ භභ ඔඵතුමභහට 

අධහයණඹ යනහ. ිශශල ශඹ් භ රංභඹ භවජන ශ හ 

ඳඹන ගඹතනඹක් නහ ශනුට, දට රුපිඹක 3,500 

ණශ්  ගදහඹ්  ශවොඹ් න ශරහ තිශඵනහ. ශ්රී රංභඹට 

කුලිඹට ඵස යථ අය්  ශද් න ගණ්ඩු ටයුතුම ශ නිහ, අද 

ඔඵතුමභහට ශරහ තිශඵනහ ශඳොලි මුදරහලි හශේ මුදක ශවොඹ් න. 

ඒ තභයි ඔඵතුමභහ ඳත් ය තිශඵන තළන. 

රු සභතිතුමභනි, 2010 ඉ්  2014 දක්හ ශ්රී රංභ 
ශ යි් ශේ ශ  අර්ථ හධ අයමුදක ඵළංකුත ශනොකිරීභ 
පිිබඵ ප්රලසනඹක් තිශඵනහ. භභ එඹ ඔඵතුමභහශේ අධහනඹට 
ශඹොමු යනහ. ඒ ළන අශෝසතුම භහශ  28ළනිදහ "රංහදීඳ" 
ඳත්ත යශ  ඳශ වී තිුදණහ, "රංභ ශ  අර්ථ හධ ශෝටි 
374ක් ශහ නළවළ කිඹහ අශේ ෘත්ීරඹ මිති නඩු නිහි්  
තිශඵනහ" කිඹහ. 

 

ගු කුමාර නලල්ගම මශතා 
(ரண்தைறகு குர தல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
නඩු තිශඵනහ. 

 
ගු සුනිල් ශඳු්දනනත්ින මශතා 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

අවුරුදු 4ට ඵළංකුත ශ යුතුම මුදර රුපිඹක මිලිඹන 

7,680ක් ශ්  න ශොට ඵළංකුත ය නළවළ. ඒශ්  රුපිඹක 

ශෝටි 374ක් දළනට නඩුටත් වඳු් හ දී තිශඵනහ. රු 

සභතිතුමභනි, භභ ඔඵතුමභහශ්  දළන ් න ළභළතියි, එශවභ 

ය් ශ්  සයි කිඹහ. 

 
ගු කුමාර නලල්ගම මශතා 
(ரண்தைறகு குர தல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
දළ්  කිඹ් න ඕනෆ ද? 

 
ගු සුනිල් ශඳු්දනනත්ින මශතා 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ඔඵතුමභහශේ ශරහශේදී ඒට උත්තය ශද් න. ශභොද ශරහ 

තිශඵ් ශ්  කිඹහ ඔඵතුමභහශ්  ඳළවළිනලි ය ළනීභක් අලෙයි. ඒ 

නිහ භභ ඒ අධහයණඹ යනහ. ඊශ ට- [ඵහධහ කිරීභක්  ඔඹ 

දළ්  ඵස නිනි තිඹපු ථහ කිේශේ, භහනළකශක  petrol 

shedsරට ළශඩ් දීපු එක්ශනහ. 1989 ඔඵතුමභහ ශභොද ශශ . 

ඒහ ථහ ශනොය ඉඳිමු.  

උතුමයට "ඹහක ශ්ධිශ" දු් රිඹ ඹ් න ඳට්  ත්තහ. ඒ ඉතහ 

ශවො ශදඹක්. [ඵහධහ කිරී්     

රු සභතිතුමභනි, උතුමරු දු් රිඹ භහර්ඹ ගය් බ ය ඹහඳනඹට 

"ඹහක ශ්ධිශ" ඹ් න ඳට්  ත්තහ. දළ්  ප්රලසනඹ ශ් යි. අඳට 

භතයි, ඔඵතුමභහටත් භතයි කිඹහ භහ ිශලසහ යනහ, යශේ 

ජනතහටත් භතයි, අශේ ඩරස අරවේශඳරුභ සභතිතුමභහ 

ප්රහවන සභතියඹහ වළටිඹට ඉ් නශොට ඹහඳනඹට ශෝච්චිඹ 

ඹන හරශ දී ඹ් න පුළු්  න ිශධිශ  ticket එක් ිශකුණුහ, 

"උතුමරු- මිතුමරු දු් රිඹ අයමුදර" කිඹහ. අඳට භතයි ඒ හරශ  ඒ 

ළන දළ් වී්  ඳශ ශහ. රඳහහිනි දළ් වී්  තිුදණහ ශෝච්චි ශද 

එට ඈශදනහ; ඹහශනහ. ඒ ශනුශ්  අයමුදක එතුම ශහ. 

උතුමරු-මිතුමරු අයමුදර ශනුශ්  යජශ  ශ ශඹෝ තභ් ශේ 

ද ඳඩිඹ දු් නහ. දළ්  භභ ඔඵතුමභහශ්  අවනහ, ඹහඳනඹට 

ශෝච්චිඹ ඳට්  ත්තහට ඳසශ  බහිශත ය් න පුළු්  ප්රශේල 

ඳත්රඹක් රුපිඹක 1,000ට ිශකුණුහ. දළ්  ශ්  ශෝච්චිඹට 

නළේශොත් අය ප්රශේල ඳත්රශඹ්  ඹ් න පුළු් ද? 

 
ගු කුමාර නලල්ගම මශතා 
(ரண்தைறகு குர தல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
අයශන එ් න ශෝ. භභ නිහි්  ශඳ් ් න. 

 
ගු සුනිල් ශඳු්දනනත්ින මශතා 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ඹ් න පුළු් ද? ඊශ  ප්රලසනඹ තභයි ඒ අයමුදශක මුදකරට 

ශභොද වුශණ්; ඒ "උතුමරු-මිතුමරු" අයමුදශක මුදක ටිට ශභොද 

වුශණ්? දළ්  ඔඵතුමභහශේ නිරධහරී භවත්රු සති. ඔඵතුමභහට 

පුළු්  න්  ශවොඹරහ කිඹ් න ඒ මුදකරට ශභොද වුශණ්, 

ශඹශදේශේ ශොශවොභද, දළ්  ශොච්චය මුදරක් තිශඵනහද 

කිඹරහ. ඒ ශ්  ඳහර්ලිශ් ් තුමට කිඹ් න කිඹහ භහ ඉකරනහ. 

[ඵහධහ කිරී්   

ඊශ ට, උතුමරු දු් රිඹ භහර්ඹ වුනිඹහශේ ඉරහ තහ් ඩිකුර්  

දක්හත්, තහ් ඩිකුර්  ඉරහ ඕභ් තඹ දක්හත් ව කිශරෝීටටය 

12ක් -දු් රිඹ සථහන ශදක් එක්- ඉින ය් න දු් රිඹ 

ශදඳහර්තශ් ් තුමට නිශ  කිශරෝීටටයඹට රුපිඹක ශෝටි 5යි. 

ඒ භභ ශනොශයි කිඹ් ශ් , දු් රිඹ හභහනෙහධිහරි රලිතසිරි 

ුණණරු්  භවත්තඹහ කිේශේ. ඒ කිඹ් ශ් , කිශරෝීටටයඹක් 

වද් න ළඹ ශ මුදර රුපිඹක ශෝටි 5යි. වළඵළයි, ඳශරයි ඉරහ 

් ් තුමශර් දක්හ කිශරෝීටටය 56ක් ඉින ය් න එ 

කිශරෝීටටයඹට ර්ඹක් නිඹහද කිඹහ ඔඵතුමභහ කිඹ් න. රු 

සභතිතුමභනි, රුපිඹක ශෝටි 34ක් ළඹ ය තිශඵනහ. [ඵහධහ 

කිරී්   ප්රලසනඹ ශ් යි. ඒ තළ් ර දු් රිඹ නළතුම්  ශඳොශක 

නළවළ. දු් රිඹ නළතුම්  ශඳොශක 10ක් තිශඵනහ. ඒ 10්  5ක් 

වදරහ තිශඵ් ශ්  ශන ශන ගඹතනලි් . කිලිශනොච්චිඹ 

දු් රිඹ නළතුමභ වදරහ තිශඵ් ශ්  ශොභර්ක ඵළංකුශ් . 

එලිෂ් ේඳහස දු් රිඹ නළතුම්  ශඳොශ වදරහ තිශඵ් ශ්  අධෙහඳන 

අභහතෙහංලශඹ් . නහක්කුලි දු් රිඹ නළතුම්  ශඳොශ වදරහ 

තිශඵ් ශ්  ් ඳත් ඵළංකුශ් . මිරිසුිශක දු් රිඹ නළතුම්  ශඳොශ 

වදරහ තිශඵ් ශ්  ෘෂිර්භ ඳර්ශ ණ ගඹතනශඹ් . 

ඹහඳනශ  දු් රිඹ නළතුම්  ශඳොශ අලුත්ළඩිඹහ ශශ  රංහ 

ඵළංකුශ් . ඒහට යජශ  මුදක ශනොශයි, ශඹොදහ තිශඵ් ශ් . 

ශ්  දු් රිඹ සථහන වදරහ තිශඵ් ශ්  යජශ  ශන ශන 

ගඹතනලි් , ශඳෞ්ධලි ඵළංකුලි් . භභ ඳසු නිඹ තිශ ත් 

නිඹහ. ශනසුයහදහ, ඉරිදහ භභ නිඹහ. ඔඵතුමභහත් ඹ් න. දු් රිඹ භඟී 

ගයණ නළවළ. දු් රිඹ සථහනශ  හර්ඹ භණ්ඩරඹට නහතළ්  

ඳවසු්  නළවළ. දු් රිඹ සථහනශ  තුමය නළවළ. ළසිකිිබ ඳවසු්  

නළවළ. ප්රශේල ඳත්ර තඵහ ් න තළනක් නළවළ. අඩු තයශ්  

ගයක්ෂිත ශ ේපුක්ත් නළවළ. එතශොට ඔ් න ඕ තභයි 

සත්ත තත්ත්ඹ. 

2887 2888 
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මූාවනාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු භ් ත්රීතුමභනි, ඔඵතුමභහට ශ්  ශ ශරහශ්  ත ිශනහඩි 

ශද හරඹකුයි තිශඵ් ශ් . 

 
ගු සුනිල් ශඳු්දනනත්ින මශතා 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

භභ අ්  යනහ.  

ඊශ ට භභ ඔඵතුමභහශ්  දළන ් න ළභළතියි, ශ්  උතුමරු 

දු් රිඹ භහර්ශ  නඩත්තුම ටයුතුම තමු් නහ් ශ රහ ශද් ශ්  

හටද කිඹහ. ශභොද, උතුමරු දු් රිඹ භහර්ශ  භහර් නඩත්තුම අංල 

ඳවක් තිශඵනහ. භහ් කුර් , ඳය් ත් , ඹහඳනඹ, ශචේටිකුර් , 

භ් නහයශ්  ඒ ඳව තිශඵනහ. ශොඩනළඟිලි නඩත්තුම අංල ශදක් 

තිශඵනහ. භ් නහයශ්  ව ඹහඳනශ . දු් රිඹ සථහන 20ක් 

තිශඵනහ. භභ ද් නහ තයභට තභ ඔඵතුමභහ නඩත්තුම අංලඹට 

ශ ඹ්  ඵහ ශන නළවළ. ප්රලසනඹ තිශඵ් ශ්  

තමු් නහ් ශ   ශ් ශක් නඩත්තුම ශද් න ඹ් ශ් ත් ඉ් ිනඹහටද 

කිඹන එයි. ඒ තභයි දළන ් න ඕනෆ.  

ඊශ ට, ත හයණහක් තිශඵනහ. [ඵහධහ කිරීභක්   භශේ 

ශරහශේදී භභ කිඹ් න් . ඊට ඳසශ  ඔඵතුමභහ කිඹ් න. ශ්  ළන 

ඳහර්ලිශ් ් තුමශේදී ප්රලසනඹක් සහුහ. ිනශ් ස ුණණර්ධන 

සභතිතුමභහ උත්තය දු් නහ. භයදහන දු් රිඹ සථහනශ  මූරසථහන 

භූමිශඹ්   -එකෆි් සට්  ට යවුශ්  ඉරහ- අක්ය 29යි රඩ් 2ක් 

Chelina NEB Lanka (Pvt.) Limited කිඹන ගඹතනඹට  99 

අවුරුදු ඵ්ධදට දීරහ තිශඵනහ. නහරි ංර්ධන අධිහරිඹ ශ්  

ඳයහශන, ඒ තිශඵන ශොඩනළඟිලි අයි්  ය, යුද වමුදහ ඒ 

ඉිනකිරී්  යනහ. ප්රලසනඹ තිශඵ් ශ්  ශ් ට නිඹමිත ඵදු මුදක 

රළුදණහද කිඹන එයි. ඳහර්ලිශ් ් තුමට උත්තයඹ දු් නහ න්  

දළ්  ඔඵතුමභ් රහ කිඹ් න ශොච්චය රළුදණහද; ශ් ට නිඹමිත 

ිශධිඹට ඵදු මුදක රළුදණහද කිඹහ. 

ශ්  ශනශොට  ශදභටශොඩ දු් රිඹ සථහන නිහ භූමිශ  

අක්ය 3ක් ිශතය ඳයහ ශන, දු් රිඹ නිහ ඉත් යමි්  

සිටිනහ. ඒ හකට්  ගඹතනඹට, අධෙහඳන ගඹතනඹක් 

ගය් බ ය් න දීරහ තිශඵනහ. ශභ් න ශ්  ිශධිඹට දු් රිඹ 

ශදඳහර්තශ් ් තුමශේ ඉඩ ඩ්  ඉත් යමි්  සිටිනහ. ඊශ ට භභ 

ශභෝටර් යථ ප්රහවන ගඹතනඹ ළන ඹභක් කිඹ් න ඕනෆ. 

 
මූාවනාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ශවොයි, රු භ් ත්රීතුමභනි, දළ්  අ්  ය් න. 

 
ගු සුනිල් ශඳු්දනනත්ින මශතා 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

මූරහනහරඪ රු භ් ත්රීතුමභනි, භට ිශනහඩිඹක් ශද් න. භට 

එ ප්රලසනඹයි අව් න තිශඵ් ශ් . රු සභතිතුමභනි, ශභෝටර් යථ 

ඳරීක්රු් ට උසවී්  ් න තිශඵන එභ ක්රභඹ තභයි 

වහය ශොභහරිස හර්මි තනතුමය. නමුත් ශ්  ශනශොට 

අවුරුදු 60 ඉක්භපු භවත්තශඹක් ඒ තනතුමශර් හරඹ ිනක් 

යනිමි්  තභත් සිටිනහ.  ඒ හශේභ අවුරුදු 60 ඉක්භපු 

ශභෝටර් යථ ඳරීක්රු ිශලහර ංෙහක් සිටිනහ. ඒ නිහ 

අලුත් අඹට ඒ අසථහ නළවළ. ඒ ඉඩඩ රළශඵ් ශ්  නළවළ. 

ඔඵතුමභහ ශ්  ළන අධහනඹ ශඹොමු ය් න. [ඵහධහ කිරීභක්  

ිශශල ශඹ් භ ළම නේ අනුභළතිඹක් නළතුම -ළම නේ 

අනුභළතිඹකි්  ශතොය- එළනි ධුයශ  රැඳිරහ ඉ් න වළකිඹහක් 

තිශඵනහද කිඹහ භභ ඔඵතුමභහශ්  දළන ් න ළභළතියි. දළ්  

උත්තය ශද් න. 

 

මූාවනාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

I wish to announce that this House cordially welcomes 

the Parliamentary Delegation led by the Hon. Mr. 

Vladimir Andreichenko, Chairman of the House of 

Representatives of the National Assembly of the Republic 

of Belarus, now present in the Speaker’s Gallery.  

 
[ප.බහ. 11.38  

 

ගු කුමාර නලල්ගම මශතා  
(ரண்தைறகு குர தல்க ) 

(The Hon. Kumara Welgama) 

දළ්  උත්තය ශද් න් . දළ්  ශද් න් . ශොශ ටි ් න්  

අතට.  

මූරහනහරුඪ රු භ් ත්රීතුමභනි, ඉතහභත් ශවො ටිනහ අදවස 

කිහිඳඹක් ඳශවුණහ. ඒ හශේභ ්ධශේශඹ්  ථහ යපු අසථහත් 

තිුදණහ. ිශශල ශඹ් භ රංභඹ ත්ශතොත් -අශේ රු සුනික 

වඳු් ශනත්ති භ් ත්රීතුමභහ ඉ් නහ ශ් ද? 
 

ගු සුනිල් ශඳු්දනනත්ින මශතා 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ඉ් නහ, ඉ් නහ. 

 
ගු කුමාර නලල්ගම මශතා 
(ரண்தைறகு குர தல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
සුනික වඳු් ශනත්ති භ් ත්රීතුමභහ කිේහ හශේ ඵස 2,200ක් 

ත්තහ තභයි. ඒ සත්ත. අඳට වළභ දහභ ඳයණ ඵසලි්  ඹ් න 

ඵළවළ ශ් . ඔඵතුමභහ ද් නහ ශ් , ඳයණ ඵසලි්  නිශඹොත් වළභ 

දහභ භ  ළශඩන ඵ. ඒ නිහ ඳයණ ඵස දුන එ අඳට අරහබයි. 

ඊට ඩහ ශවොයි, ඒ ඵස ටි ශ් ශ්ධසි ය ඒ මුදක ශන ඒහට 

ඳහිශච්චි ය් ශ්  නළතුම EPF එට - Employees' Provident 

Fund එට- දළ් භහභ.  අපි ඵස ත්තහ. ඊට ඉසශකරහත් ඵස 

300ක් භභ ත්තහ. ඳශමුශ් භ අත්වදහ ඵළලීභක් ලශඹ්  ඵස 

300ක් ත්තහ. ඒ ඵස 300ට ත්තුම මුදක භභ ශරහ ඉය ශහ. 

වළඵළයි, සිඹඹට 100ක්භ ණඹ ක්රභඹ ඹටශත්යි ත්ශත්. ත 

ඳවක්ත් CTB  එශ්  ිශඹද්  ශශ  නළවළ. මූරහනහරඪ රු 

භ් ත්රීතුමභනි, ඒ ඵස 300ට ත්තුම මුදක ශරහ ඉය ශහ. භභ 

ශ්  අත්වදහ ඵළලීභක් ිශධිඹට යපු නිහ භභ බහණ්ඩහහයඹට 

ශඹෝජනහ ශහ,  CTB එට නි්  ඵස ශද් න එඳහ කිඹහ. ඒට 

ශව තුම තභයි නි්  ඵස දු් ශනොත් මිනිසසු ළඩ ය් ශ්  නළවළ 

ශ් . සයි, ශ් ට නි්  මුදක එනහ. ඒහ ඔක්ශෝභ spare 

partsරට ිශඹද්  ය ් නහ.  

ිශඹද්  ය් ශ්  ශන ශභොනහටත් ශනොශයි, ශභෝටර් යථ 

අභතය ශොටස පිටි්  ් නයි. එශවභ ත්තහභ commission  

එ ව් ඵ ශනහ. ඒ නිහ භභ කිේහ නි්  ශද් න එඳහ, අපිට 

ශ් න ඵස ශද් න කිඹරහ. දළ්  මිනිසසු ළඩ යනහ. සයි, 

ශ් න ඕනෆශ් . සුනික වඳු් ශනත්ති භ් ත්රීතුමභහ කිේ රුපිඹක 

3,500 ථහ වති සත්ත. එතුමභහට වුරු්  ශවෝ වරි 

ශතොයතුමරු දීරහ තිශඵනහ. ඒ රුපිඹක 3,500 අඹ යරහ භභ 

2889 2890 



ඳහර්ලිශ් ් තුම 

හක්කුශේ දහ ් ශනත් නළවළ; බහඳතිතුමභහ හක්කුශේ දහ 

් ශනත් නළවළ; නිශඹෝජෙ සභතිතුමභහ හක්කුශේ දහ ් ශනත් 

නළවළ. ඒ රුපිඹක 3,500 ඹ් ශ්  භවජන ඵළංකුශේ account 

එටයි. අපි ඒ ඵස එශක් හරිඹ ශ් ශ්  ව් ඵ යරහ; earn 

and pay ක්රභඹට. අපි ව් ඵ යරහ, අපි ශනහ. ඉති්  ඒ 

නයද? ශඳෞ්ධලි අංලඹත් ඒ ශනොශයිද ශශ ? ශඳෞ්ධලි 

අංලඹත් ය් ශ්  ඒ ශ්ධභයි. අපි ව් ඵ යරහ, අපි ශනහ. ඵස 

2,200ක් ශනළකරහ, අද ඒ ඵසලි්  900ක් ිශතය ඳහශර් දුනහ. 

2,200භ දුන ිශට ඵර් න. අලුත්භ ඵස - NB  අකුරු හිත ඵස- 

2,200ක් දුනහ. ඊට අභතය ත ශඳොඩි ඵස 400ක් ් නහ. භභ 

ඩිශඳෝලි්  ශොඹරහ ඵළලුහ; භභ කිේහ ශඳොඩි ඵස අලෙතහ 

තිශඵන භහර් කිඹ් න කිඹරහ. භට ඉකලී්  398ක් ගහ. අපි ශ්  

ශඳොඩි ඵස 400 ් ශනත් ශ් න. නි්  න්  ශද් ශ්  නළවළ. 

ඊට ඳසශ  දළ්  ඒ 400ත් අනුභත වුණහ. ඒ 400 ශඳොඩි ඵස, ග්රහීටඹ 

භහර්ර දු් න. ඒ ගන 35 ශඳොඩි ඵස 400 දුරහ, අපි හරි 

ශනහ. එශවභ නළති වළභ දහභ ග්රහීටඹ භහර්රට ඳයණ ඵස 

දළ් භහට ළඩක් නළවළ. බහඹක් දුයදී ඵස එ ළශඩනහ; ඊට 

ඳසශ  මිනිසසු ඵළවළරහ ඳයි්  ඹනහ. ඹන් භ ඵණි් ශ්  

හටද? භට. ශන හටත් ශනොශයි. අශේ අ් භත් භතක් 

යනහ. නමුත් භටයි ඵණි් ශ් . ඵණි් ශ්  ශන එක් නිහ 

ශනොශයි, " ශ්  ඹහ ප්රහවන සභති, වළභ දහභ අපි ඵස එශක් 

බහඹක් දුය නිහි්  ඳයි්  ඹනහ" කිඹරහ.  

භභ සුනික වඳු් ශනත්ති භ් ත්රීතුමභහට ශඳොඩ්ඩක් කිඹ් න් . 

ඊට අභතය භභ ඉකලීභක් ශහ, භට ඵස 500ක් ශද් න කිඹරහ, 

CHOGM ඵස ටි වළශය් න. CHOGM ඵසලි්  භට රළුදශණ් 

67යි. CHOGM ඵස වළශය් නට, -ඒ 67ට න්  ලතඹක්ත් 

ශේශේ නළවළ- භභ කිේහ සුශෝඳශබෝගී ඵස යථ ඵස 500ක් 

ශද් න; ඒ ඵස 500ට භභ ශ් න්  කිඹරහ. ඒශක්දී අවුරු්ධද 

grace period එක් තිශඵනහ. අවුරු්ධදක් ඹන්  අපි ලත 

ඳවක්ත් ශ් ශ්  නළවළ. ඉතිරි අවුරුදු වතශර්දී අපි ශරහ 

ඉය ය් න ඕනෆ. ශ් හ දුය භ්  ශ හරටයි ශඹොද් ශ් .  

අද අපි පිට ඳශහත්ර ඉ්  CHOGM ඵස දළ් භහභ, ශන  

පිරිරහ එනහ. අඳට අභතය ගදහඹභක් රළශඵ් ශ්  ඒහයි්  තභයි. 

අපි ඒහයි්  තභයි දළ්  ටික් ශවෝ ඔළු උසරහ ඉ් ශ් . පිට 

ඳශහත්ර සිට ඵස 300ක් භභ දහනහ.  පිට ඳශහත්ර සිට දුය 

භ්  ඹ් න සුශෝඳශබෝගී ඵස යථ 300ක් දහනහ. අය touristsරහ 

ඹන ඵස තිශඵ් ශ් . අ් න ඒ හශේ ඵස දහ් ශ් . ඒ ළයිනද? 

අශේ හභහනෙ මිනිවහට tourist  ඵස එක් දහන එ ශවොද? 

කිඹ් නශෝ සුනික වඳු් ශනත්ති භ් ත්රීතුමභහ. ශවොද, නයද 

කිඹරහ කිඹ් නශෝ.  

 

ගු ම්දත්රීලරනයක් 
(ரண்தைறகு உதப்தறணர் எதர்) 

(An Hon. Member) 

ඒහට උත්තය ශද් ශ්  නළවළ. 

 

ගු කුමාර නලල්ගම මශතා 
(ரண்தைறகு குர தல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
ශවොයි ශ් ? එශවභ ඵස 300ක් දහනහ. අද ශොශම ිනවහ 

ඵර් න. දළ්   අතිරු ජනහධිඳතිතුමභහයි, ශෝඅහබඹ යහජඳක් 

භවත්භඹහයි එතුම ශරහ මුළු ශොශමභ රසන යනහ ශ් . 

Pavements  තිශඵනහ,  ෙහඹහභඹ වහ සිශදීභට හ තිශඵන  

රසන භං ීරරු තිශඵනහ, parks තිශඵනහ. ශනෝනරහ 

භවත්භඹරහ ශ්  හශේ exercise යනහ අපි දහද දළක්ශක්? 

ලි්  අපි දළක්ශක් නළවළ ශ් . දළ්  ඵර් න ශොඳභණ රසනද 

කිඹරහ. ශ්  ඳහර්ලිශ් ් තුම එවහ ඳළත්ත ඵර් න. ඳළත්තට 

ශරහ ඵරහශන හිටිඹත් ළඳයි. ඒ අඹ exercise යන ිශධිඹ 

ඳළත්තට ශරහ ඵරහශන හිටිඹත් ළඳයි. නළ්ධද? ඔඵතුමභහත්  

එශවභයි. භභත් එශවභයි. ඒ ිශධිඹට ඹන ිශට  ශොශම නයශ  

ඳයණ ඵස ඹ් න අඳට පුළු් ද? අශේ රු ඹ් ත 

රුණහතිර භවත්භඹහ කිේහ ළඩිඹභ දු්  දභ් ශ්  CTB ඵස 

එශක් ව ශඳොලීසිශ  ජීේ එශක් කිඹරහ. ඒ හශේ ඵස දළ් ශභොත් 

වරි ඹ් ශ්  නළවළශ් . අය දුන ශනෝනරහටත් එඳහ ශනහ. එ 

දු්  ඳහයයි එ් ශ් , නවඹ ව ් නහ; ළස එනහ. ඊට ඳහු 

ශනි දහ එ් ශනත් නළවළ. දළ්  භභ ශභොක්ද ශශ ? සුනික 

වඳු් ශනත්ති භ් ත්රීතුමභහ, ශඳොඩ්ඩක් අව ් නශෝ. එතුමභහට 

යදය ය් න එඳහ. ඵස 200ක් ශේනහ. ශභොනහද? ශවො 

සුශෝඳශබෝගී low-floor buses 200ක් ශේනහ. සිංේපරුශේ 

ව ශවොංශොංර තිශඵන ඵස හශේ ඒහ. ඒ හශේ ඵස 200ක් 

ශේනහ. ශොශමට සතුමළු ශන ශදොයටු වඹක් වදනහ. ඒ ශදොයටු 

වශඹ්  ඒ ඵස 200භ දහනහ. ඉති්  මිනිසු් ට ශ්  හශේ 

ඳවසු්  දු් නහභ ශවොයිශ් . ශඳොඩ්ඩක් ණන න්  ළඩි ශයි. 

නමුත් අද ණන ශනොශයි ඵර් ශ් .  අද රෑට ළඩ සරිරහ ශදය 

ඹන ිශට ඵර් න, ශවෝටක ශ  ශොඳභණ හවන තිශඵනහද 

කිඹහ. ශොඳභණ ශභෝටර් යික තිශඵනහද? ඔක්ශෝභ පිටි්  

් ශ් . මිනිශවකුට හභහනෙශඹ්  ශවො ශ හක් ශදනහ න්  

ඵස එශක් ණන ළඩි වුණහට ඒ අඹ කිසි ප්රලසනඹක් සති 

ය් ශ්  නළවළ. ශ්  හශේ ශවො ශ හක් තභයි දළ්  භහ රඵහ 

ශද් න ඹ් ශ් .  

 
ගු සුනිල් ශඳු්දනනත්ින මශතා 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

රු සභතිතුමභනි, භභ ශඳොඩි හයණඹක් අව් නද? 

 
ගු කුමාර නලල්ගම මශතා 
(ரண்தைறகு குர தல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
අව් න. 

 
ගු සුනිල් ශඳු්දනනත්ින මශතා 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

රු සභතිතුමභනි, ශ්  ශඹෝජනහක්. ශවො ශ හක් 

ය් න ඔඵතුමභහශේ ඵරහශඳොශයොත්තුමක් තිශඵන නිහ අපි ශ්  

චක්රශකශ  ව්  න "සිසුළරිඹ වහ ශනත් වන ශ හ 

භහර්රට ශ්  අදහශ ශනොශ යුතුමයි" කිඹන එ අයි්  යමු 

ශ් ද?  

 
ගු කුමාර නලල්ගම මශතා 
(ரண்தைறகு குர தல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
ශභශවභයි. ඒ ළනත් භහ කිඹරහ ශද් න් . රු 

භ් ත්රීතුමභනි, භහ ණ්  වදරහ ඵරන ිශධිඹට ශ්  ඵස  එ ගයු 

හරඹ අවුරුදු 10යි. අවුරුදු 10ට ළඩිඹ ශ්  ඵස ධහනඹ 

ය් න ඵළවළ. ඳශමුළනි engine repair එ එනහ, 

කිශරෝීටටර් රක් වඹක් ධහනඹ ශහට ඳසශ . ඊට ඳසශ  

engine එ overhaul යරහ ධහනඹ ය් න පුළු්  

කිශරෝීටටර් රක් තුමනයි. ඊට ඳසශ ණු ළශඩනහ; ඳහ පුරු 

ළශඩනහ; එ් න එ් න repairs ළඩියි. එතශොට ඒ ඵස එ 

අයි්  ය් න ඕනෆ. ඒ ශනුට අලුත් ඵස එක් දභ් න ඕනෆ. 

ශ් යි හභහනෙ ක්රභඹ. ශ්  ක්රභඹට තභයි  භහ දළ්  ටයුතුම 

යශන ඹ් න වද් ශ් . ශ්  අලුත් ඵස යථ ශනළකරහ -දුය 

භ්  ශ හ ව අපි කලි ව් ඵ යන භහර් ළනශ් , ඔඵතුමභහ 

2891 2892 

[රු කුභහය ශකභ භවතහ  
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කිඹ් ශ් - ඒ භහර්ර ධහනඹට ශඹොදනහ. ත තිශඵනහ, 

අවුරුදු 10ට අඩු ඵස යථ. අශේ රු ඩරස අරවේශඳරුභ 

භළතිතුමභහශේ හරශ  ශනහහශ් ,  NA අකුරු හිත ඵස යථ. ඒ 

ඵස යථ ශවොයි. ඒහශ  ඳශමුළනි engine repair  එ  ශශ . 

අ් න ඒ ඵස යථ ටි ශඹොදනහ, සිසුළරිඹ වහ ව අශනක් 

භහර්ර ධහනඹට. දුය භ් රට ශඹොදනහ අලුත් ඵස යථ.  ඒ 

NA අකුරු හිත ඵස යථ - අවුරුදු 10ට අඩු ඵස - දභ් ශ්  

් පර්ණශඹ් භ ශ්  ඳහයකර ධහනඹටයි. ඒ නිහ 

තමු් නහ් ශ  ඒ ළන රඵර ශ් න එඳහ. ඒ  සිසු ළරිඹ 

හශේභ අශනක් ශ හ්  සිඹකරක්භ ඒ ගහයශඹ්  රඵහ 

ශද් න  පුළු් භ රළශඵනහ. 

අශන, ඵස යථ ප්රභහණඹ තත් භින. ත ් න ඕනෆ. 

හභහනෙශඹ්  ඵස යථ 7,000ක් ිශතය තිුදශණොත් තභයි අඳට 

ශවො  ශ හක් රඵහ ශද් න පුළු් භ රළශඵ් ශ් . ශ් ශක් 

තිශඵන ළයිනත් භහ ශඳ් හ ශද් න් . ශවො ිශතයක්භ කිඹ් න 

ඹ් ශ්  නළවළ. දළ්  රු භ් ත්රීතුමභනි, ඔඵතුමභහ කිේහශ් , අර්ථ 

හධ අයමුදක ශවීභ ළන. අර්ථ හධ  මුදක රුපිඹක මිලිඹන 

6,140ක් ශ් න තිුදණහ. ඒ රුපිඹක මිලිඹන 6,140්  අපි 

රුපිඹක මිලිඹන 1,017ක් ශේහ.  ත තිශඵනහ රුපිඹක මිලිඹන 

5,123 හි ඹක්. ඒ භහ නළවළ කිඹරහ කිඹ් ශ්  නළවළ. 

ශභොක්ද ඒට ත්ත පිිබඹභ? ඒ ශ් න ටික් අභහරු නිහ 

භභ  ළම නේ ඳත්රිහක් දළ් භහ. ඊශ  තභයි ඒ අනුභත වුශණ්. 

ශ්  ළන අවන නිහභයි භහ අද ඒ අයශන ගශේ. සත්තටභ 

ප්රසි්ධධ නයර තිශඵන අශේ ඉතහභ ශවො ඉඩ්  අයශන 

තිශඵනහ,  ශන ශන යහජහරිරට. භහ කිේහ, ඒහශ  ් ිනඹ 

ශද් න; ඒ ් ිනශඹ්  අය රුපිඹක මිලිඹන ඳ් දවසණන අපි 

ශමු කිඹරහ. ඒට Cabinet  එ එ  වුණහ. ශ්  තිශඵ් ශ්  

ඒ ළම නේ ඳත්රිහ.    

"එභ නිහ ශ්රී රංභශ  ඉඩඩ්  වහ ශ්ධශඳොශ යජශ  

ංර්ධන ටයුතුම වහ ශනත් යහජෙ ගඹතන භඟි්  ඳයහ 

ළනීශ් දී එභ ඉඩඩ්  වහ හධහයණ ශවීභක් ශ්රී රංභඹට 

රළම ඹ යුතුම ඵ නිරීක්ණඹ යමු.   

ශභභ හර්ඹඹ ිශධිභත් ඳරිින අධෙඹනඹ ය ශ්රී රංභඹට හි  

අර්ථ හධ මුදක ශවීභට වළකි න ඳරිින, ඒ ඒ යහජෙ 

ගඹතනශඹ්  රළම ඹ යුතුම මුදක ඩිනමි්  රඵහ ිනඹ වළකි ගහයඹ 

පිිබඵ අභහතෙ භණ්ඩරඹ ශත ශදභක් සතුමශත දළනු්  දීභ 

වහ ඳවත නිරධහරි් ශ්  භ් ිශත මිටුක් ඳත් කිරීභට 

සුදුසු ඵ ශඳ් හ ශදමු." කිඹරහ එහි ව්  නහ. 

ඒ ඳත් ශ එක් ශශනකු තභයි බහණ්ඩහහයශ  නිශඹෝජෙ 

ශක් . ඊශ ට ප්රහවන අභහතෙහංලශ  ශක් , යහජෙ ගයක් 

අභහතෙහංලශ  නිරධහරිඹකු, ඉඩ්  ශොභහරිස ජනයහකතුමභහ, ශ්රී 

රංභශ  බහඳතිතුමභහ, යජශ  තක්ශ රුරු ශවෝ නිශඹෝජිතඹකු, 

නහරි ංර්ධන අධිහරිශ  නිරධහරිඹකු, ඒ හශේභ ් රු 

වහ ් රු ඵතහ  අභහතෙහංලශ  ශක්  ඳත් ය තිශඵනහ. 

දළ්  ඔ් න වරිශ් . ශ් ටත් භහ දළ්  පිිබඹභක් ශඹදුහ ශ් ද  

රු භ් ත්රීතුමභනි? ළශඩ් ශවොයි ශ් ද? ශරුශණොත් ශවොයි. 

එශවභ ශ් ද?  ඒශ්  කිඹ් ශ් . 

  
මූාවනාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු සභතිතුමභනි, ඔඵතුමභහට ශ්  ශ ශරහ ඉයයි. නමුත් 

ගණ්ඩු ඳක්ශ  ශරහශ්  ත ිශනහඩි කිහිඳඹක් රඵහ ශද් න 

පුළු් . 

ගු කුමාර නලල්ගම මශතා 
(ரண்தைறகு குர தல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
මූරහනහරඪ රු භ් ත්රීතුමභනි, ත  ිශනහඩි ශද, තුමනක් රඵහ 

ශද් න. භභ ශ්  භනුෙඹහශ් .   

මූරහනහරඪ රු භ් ත්රීතුමභනි, ඒ ප්රලසනඹටත් භහ ිශඳුභක් 

රඵහ දීරහයි තිශඵ් ශ් . ඊශ ට "උතුමරු  මිතුමරු" අයමුදලි්  

බහණ්ඩහහයඹ ශත රුපිඹක මිලිඹන 40ක් රළබී තිශඵනහ. එභ 

මුදලි්  දු් රිඹ සථහනර ඉින කිරී්  ඉටු ය තිශඵනහ. දළනට 

උතුමරු දු් රිඹ භහර්ශ  සිඹලු දු් රිඹ සථහනර ශේිනහ, route 

covers  ව සිඹලු දු් රිඹ නිහ, නහතළ් , ඵංරහ ඉින කිරීභ සිදු 

ය තිශඵනහ. දළ්  ශ් ත් ඒට ඳහිශච්චි යනහ.  

 
ගු සුනිල් ශඳු්දනනත්ින මශතා 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

රුපිඹක මිලිඹන 40ක් ළඹ ශහ කිඹන එ වරි. ඒශ්  ඔඹ 

ශහඹ කිඹන ටි න්  ළයිනයි.  ශොශශ  එශවභ තිශඵනහ. 

 
ගු කුමාර නලල්ගම මශතා 
(ரண்தைறகு குர தல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
නළවළ, නළවළ.  යරහ තිශඵනහ. ඕනෆ න්  ිශසතය සති 

ඉිනරිඳත් ය් න් . ශ්  රුපිඹක මිලිඹන 40ට - [ඵහධහ කිරීභක්  

ඔශවොභ ඉ් න. අශේ රු ඩරස අරවේශඳරුභ භවත්භඹහ ශවො 

අං ශශනක්. භභ අවුරුදු 35ට ළඩිඹ ගරඹ යන 

ශශනක්. ඒ හරශ  අනුය ඵණ්ඩහයනහඹ භවත්භඹහ ශ  තභයි 

එතුමභහ සිටිශ . ඒ හරශ  ඉරහ භභ එතුමභහ ද් නහ.  ඒට 

රක්සභ්  කිරිසකර භළතිතුමභහත් හක්ෂි දයයි. ඩරස භවත්භඹහ 

අං ශශනක්. එතුමභහ දහත් හශ් ත් ත ඳවක්ත් 

ත්ත මිනිශවක් න්  ශනොශයි. [ඵහධහ කිරීභක්  එතුමභහ 

හශ් ත් ත ඳවක්ත් ත්ශත්ත් නළවළ හශේභ, එතුමභහ ශන 

ශශනක් ිනවහ සවළ සයරහ ඵළලුශේත් නළවළ, භභ ඵළලුහ මික්. 

එතුමභහ එශවභත් ඵළලුශේ නළවළ. ශ් යි සත්ත. ඵරත් උදිශඹ 

ිනවහ එතුමභහ සවළ සයරහත් ඵළලුශේ නළවළ. වළඵළයි, භභ න්  

ඵළලුහ; භභ ඒශක් අශනක් ඳළත්ත. එතශොට ඒ ප්රලසනඹත් වරිශ් . 

ඒ පිිබඵ ත දළන් න ශ්ධක තිශඵනහ න්  කිඹ් න් . 

දු් රිඹ ශදඳහර්තශ් ් තුම ළනත් දළ්  කිේහ. දු් රිඹ 

ශදඳහර්තශ් ් තුමශේ 2011ත් 2014ත් සතුමශත පීලි ඳළනී්  - 

derailments - 120ක් සි්ධධ ශරහ තිශඵනහ. 2011 ඉරහ 2014 

දක්හ දු් රිඹ වළේපුණු අසථහ 14ක් තිශඵනහ.  ශ් හ ළන 

ඳරීක්හ යරහ ඵරරහ එශවභ ශනොශ් න, ඒහ අඩු ය් න 

තභයි අපි දළ්  ළඩ ටයුතුම යශන ඹ් ශ් . ශභොද, ඒටත් 

ශව තුමක් තිශඵනහ. දු් රිඹ ශදඳහර්තශ් ් තුම සිඹඹට 100ක්භ 

වරිඹහහය දුන ගඹතනඹකුත් ශනොශයිශ් . ශභොද, තභ 

ඳයණ දු් රිඹ භහර් තිශඵනහ. ඒ හශේභ ඳයණ signals 

තිශඵනහ. ඒහ ළශඩනහ. ඒහ ළශඩන ශොට ශඳොඩි ශඳොඩි 

පීලි ඳළනී් , අයහ ශ් හ සි්ධධ ශනහශ් . ශ දී ශොකලුපිටිශ  

මුහුද අයිශ් ත් සි්ධධිඹක් වුණහශ් . අ් න ඒ හශේ ශ්ධක සි්ධධ 

ශනහ. ඒ තත්ත්ඹට මුහුණ ශද් න අපි දළ්  අලුති්  දු් රිඹ 

භහර් වදහශන ඹනහ. අනුයහධපුයශ  ඉරහ ේනිඹහ දක්හ 

දු් රිඹ භහර්ඹ වද් න අපි දළ්  රෆසති යනහ. 

 
ගු සුනිල් ශඳු්දනනත්ින මශතා 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

සභතිතුමභහ, ඒට ළම නේ අනුභළතිඹ ව් ඵ වුණහද? 
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ඳහර්ලිශ් ් තුම 

ගු කුමාර නලල්ගම මශතා 
(ரண்தைறகு குர தல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
තභ ළම නේ අනුභළතිඹ ව් ඵ වුශණ් නළවළ. ළම නේ 

භණ්ඩරඹට ඉිනරිඳත් යරහ තිශඵනහ. 

 

ගු සුනිල් ශඳු්දනනත්ින මශතා 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ඉ් ිනඹහශේ ඉර්ශෝ්  භහභටද ඒ ශද් ශ් ? 

 

ගු කුමාර නලල්ගම මශතා 
(ரண்தைறகு குர தல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
ඒ ශ් , තමු් නහ් ශ  ඳටරහ් නහ ශ් . 

තමු් නහ් ශ  ඳටරහ ් න තළන භභ කිඹ් න් . ශභ් න ශ්  

ශඳොඩ්ඩක් අව් න. ඉ් ිනඹහශේ ඉර්ශෝ්  භහභ කිඹ් ශ්  

ශඳෞ්ධලි ගඹතනඹක් ශනොශයි ශ් . 

 

ගු සුනිල් ශඳු්දනනත්ින මශතා 
( ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ඒ ළඩක් නළවළ ශ් . 

 

ගු කුමාර නලල්ගම මශතා 
(ரண்தைறகு குர தல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
සයි ළඩක් නළත්ශත්? වත්තිරේශේ! ඒ ළඩක් නළවළ ලු. 

 
ගු ලිත් දිවානායක මශතා 
(ரண்தைறகு னதத் றசரரக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

ඊට ඳසශ  කිඹයි ශොමිස ළහුහ කිඹරහ. 

 
ගු කුමාර නලල්ගම මශතා 
(ரண்தைறகு குர தல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
ඔේ, නළත්න්  කිඹයි ශොමිස ළහුහ කිඹරහ. ඉ් ිනඹහනු 

ඉර්ශෝ්  භහභ කිඹ් ශ් , ඉ් ිනඹහශේ දු් රිඹ 

ශදඳහර්තශ් ් තුමට අඹත් භහභක්. ඉති්  ඒශ්  ශොමිස 

ශදයිද? 

 
ගු සුනිල් ශඳු්දනනත්ින මශතා 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

රංහශේ දු් රිඹ ශදඳහර්තශ් ් තුමශ්  වද් න පුළු් ශ් . 

සයි රංහශේ දු් රිඹ ශදඳහර්තශ් ් තුමට වද් න ඵළරි? 

 
ගු කුමාර නලල්ගම මශතා 
(ரண்தைறகு குர தல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
රංහශේ දු් රිඹ ශදඳහර්තශ් ් තුම ළන කිඹ් න් , ශඳොඩ්ඩක් 

ඉ් න. රංහශේ දු් රිඹ ශදඳහර්තශ් ් තුමශ්  ීටට ඉසශකරහ 

කිශරෝීටටර් 9ක් වළදුහ. 

 
මූාවනාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු අභහතෙතුමභහ, ඔඵතුමභහට ශ්  ශ හර ශේරහ අ් . 

ථහ ශටිශඹ්  ය් න. 

ගු කුමාර නලල්ගම මශතා 
(ரண்தைறகு குர தல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
අපි ශද් නහ එ කිේටු ගන නිශඹෝජනඹ යන නිහ  

ශඳොඩ්ඩක් ශරහ ශද් න  ඵළරිද මූරහනහරඪ රු භ් ත්රීතුමභනි? 

 

මූාවනාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු සභතිතුමභහ, ගණ්ඩු ඳක්ඹට නිඹමිත හර ශේරහ 

අ්  වීශන ඹනහ.   

 

ගු කුමාර නලල්ගම මශතා 
(ரண்தைறகு குர தல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
ඉර්ශෝ්  භහභ කිඹ් ශ්  පිට එක් ශනොශයි. 

ඉ් ිනඹහනු ගණ්ඩුශේ  දු් රිඹ ශදඳහර්තශ් ් තුම ඹටශත් තිශඵන 

භහභක්. ඉති්  ඒශ්  ශොමිස ව් න පුළු් ද? ඔඵතුමභහ 

කිඹ් න ඒශ්  ශොමිස ව් න පුළු් ද කිඹරහ? [ඵහධහ 

කිරීභක්  යජඹක් තත් යජඹට ශොමිස ශදයිද? 

 

ගු සුනිල් ශඳු්දනනත්ින මශතා 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

රංහශේ දු් රිඹ ශදඳහර්තශ් ් තුමශ්  වද් ශ්  නළතුම සයි 

ඉර්ශෝ්  භහභට ශද් ශ් ? 

 

ගු කුමාර නලල්ගම මශතා 
(ரண்தைறகு குர தல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
රංහශේ වද් ශ්  නළත්ශත් ශ් යි. ීටට ඉසශකරහ 

කිශරෝීටටර් 10ක් වද් න අවුරුදු එවභහයක් නිඹහ. රලිතසිරි 

ුණණරු්  කිඹන භවත්භඹහශේ හරශ  කිශරෝීටටර් 10ක් 

වද් න අවුරුදු එවභහයක් නිඹහ. එශවභ න්  ඹහඳනඹට ඹන 

ශෝච්චි ඳහය වද් න ත අවුරුදු 20ක්ත් ඹයි. ඉති්  අවුරුදු 20ක් 

මිනිසසු ඵරහශන ඉඳියිද? අපි ර්ඹක් ශවෝ ළඩිපුය දීරහ ඒ දු් රිඹ 

භහර්ඹ වදපු නිහ තභයි අද ඹහකශ්ධිශඹ දු් ශ් . ඒයි ශභච්චය 

ගදහඹභක් එ් ශ් , මිනිසසු ් ශතෝඹට ඳත් ශරහ 

තිශඵ් ශ් . භභ ජනහධිඳතිතුමභහත් එක් නිඹ ශරහශේ මිනිසසු 

ෆ ළහුහ. 

 

ගු සුනිල් ශඳු්දනනත්ින මශතා 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ගපු නිහ ෆ ළහුශේ. 

 

ගු කුමාර නලල්ගම මශතා 
(ரண்தைறகு குர தல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
මිනිසසු ් ශතෝශඹ්  ෆ ළහුහ. ශඳොඩි ශභයි, ඹ 

අඹ, තරුණ අඹ, ඒ සිඹලුභ ශදනහභ ෆ වරහ ජනහධිඳතිතුමභහට 

තුමට ඳශ ශහ. එ station එ වහයඳ් දවක් සිටිඹහ. 

ඔඵතුමභහ ඵර් න, ශභය ජනහධිඳතියණශ දී උතුමශය්  

ළඩිශඹ් භ ඡ් ද ් ශනත් ජනහධිඳතිතුමභහ. ඵළරිද කිඹරහ 

ඵර් න. භභත් ඉති්  අවුරුදු 33ක් ශ්ධලඳහරනඹ යපු මිනිශවක්. 

භභ ද් නහශ්  තත්ත්ඹ. ඒ තය්  ් ශතෝශඹ්  ඒ මිනිසසු 

ෆ ළහුශේ.   භභ ීටට ළඩිඹ ථහ ය් ශ්  නළවළ. ත ථහ 

ය් න ශොඩක් ශ්ධක තිශඵනහ. 

රු සුනික  වඳු් ශනත්ති භ් ත්රීතුමභහ භශේ හිත මිත්රශඹක්; 

ඔඵතුමභහ ශවො ශශනක්. භභ ීටට ළඩිඹ හරඹ ් ශ්  නළවළ. 
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ශ්  ගඹතනඹ ිනයුණු ය් න සිඹලු ශදනහශේභ වශඹෝඹ රඵහ 

ශද් න. ිශශේචනඹ ය් න. ඒට භක් නළවළ. නමුත් සිඹලු 

ශදනහශේභ වශඹෝඹ ශද් න. ඵර් න, රු ඹ් ත 

රුණහතිර භ් ත්රීතුමභහ ශොච්චය රසනට ථහ ශහද කිඹරහ. 

ඔ් න ඵර් න, ඊශ ට ථහ යන රු නිශයෝ්  ශඳශර්යහ 

භ් ත්රීතුමභහ ඊටත් ඩහ ශවොට ථහ යයිශ් . අපි ඳයණ 

ඹහළුශෝශ් . ඒ අඹ එශවභ ය් ශ්  නළවළ. අපි ද් නහ අපි 

වුද කිඹන එ. තමු් නහ් ශ රහ සිඹලු ශදනහශේභ අදවස 

ශඵොශවොභ ශවොයි. ඒහයි්  ශවො අදවස ටි අයශන දු් රිඹ 

ශදඳහර්තශ් ් තුමශේ ටයුතුම භභ ් පර්ණශඹ් භ නිළයින 

ය් න් . 

රු සුනික වඳු් ශනත්ති භ් ත්රීතුමභනි, ඔඵතුමභහ කිේහශ්  

අවුරුදු 60 ප්රලසනඹ. [ඵහධහ කිරීභක්  ඒ වරි, භභ ඒ නිළයින 

ය් න් . දළ්  ් ශතෝයිශ් . භට වශඹෝඹ දු් නු භශේ රු 

නිශඹෝජෙ සභතිතුමභහ, ශක් තුමභහ, නිරධහරි භවත්භ භවත්ීට්  

සතුමළු සිඹලුශදනහට සතුමති් ත ශමි්  භභ නිවඬ ශනහ.  

 

මූාවනාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 
ශඵොශවොභ සතුමතියි.  

ීටශ ට රු නිශයෝ්  ශඳශර්යහ භ් ත්රීතුමභහ. ඔඵතුමභහට ිශනහඩි 

14 හරඹක් තිශඵනහ.  

 

[ප.බහ. 11.55  

 

ගු නිනරෝ්ද නඳනර්රා මශතා 
(ரண்தைறகு றபரன் ததபர ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

මූරහනහරඪ රු භ් ත්රීතුමභනි, අද ිනන ප්රහවන 

අභහතෙහංලශ  ළඹ ශීර් පිිබඵ ිශහද යන ශභොශවොතට එක් 

වීභට භටත් අසථහක් රඵහ දීභ ළන සිඹලු ශදනහට සතුමති් ත 

ශනහ. අපි ද් නහ, ශ්  යශේ ජනතහශ්  සිඹඹට 70ට ඩහ 

ශඳොදු ප්රහවන ශ ඹ ඳහිශච්චි යනහ කිඹරහ. අශේ ජනතහට 

ශවො ශ ඹක් හශේභ, ඒ ගඹතනර ශ ඹ් ට 

හධහයණඹක් ඉසට ය් න අපි සභතිතුමභකු ඳත් යරහ 

තිශඵනහ. ජනතහ ශ ඹක් වළටිඹට   ඵළලුශොත්, ශ්රී රංහ 

භනහභන භණ්ඩරශඹ්  ව ශ්රී රංහ දු් රිඹ 

ශදඳහර්තශ් ් තුමශ්  අද ජනතහට ශවො ශ ඹක් සි්ධධ 

ශනහද කිඹරහ සත්තටභ අපි ඵර් න ඕනෆ.  

අද න ශොට ඔඵතුමභ් රහ දන අඹ ළඹ ඉිනරිඳත් ය 

තිශඵනහ. අඳ ඔඵතුමභ් රහශේ ශභොනහ වරි ළරැ්ධදක් කිේශොත් 

හු ක් ශරහට ඔඵතුමභ් රහ ශිබ් භ ඹනහ එක්ත් ජහති 

ඳක්ශ  අීරතඹට. එශවභ නිහිකරහ, "එදහ අශයශවභ ශහ, 

ශභශවභ ශහ" කිඹරහ කිඹනහ. නමුත් අද න ශොට  ශ්  

ගඹතනර ශභොනහද ශ් ශ්  කිඹරහ සත්තටභ අපි  හිතරහ 

ඵර් න ඕනෆ.  

මූරහනහරඪ රු භ් ත්රීතුමභනි, දළ්  රු සභතිතුමභහ කිේහ, 

රංභශ  ETF, EPF ශහ නළවළ, ඔඵතුමභහ දළ්  ඒහ ශ් න 

ටයුතුම යශන ඹනහ කිඹරහ. නමුත් රු සභතිතුමභනි, ඒ 

රුපිඹක ශෝටි 512 ශ් න ඔඵතුමභහට අවුරුදු වතයක් ත 

ශරහ තිශඵනහ. භහ හිතන ිශධිඹට ශ්  ප්රලසනඹ 2010දී තභයි 

ඳට් ත්ශත්. යජශ  ගඹතනඹක් න රංභඹ ් ඵ් ධශඹ්  

අභහතෙයඹහ වළටිඹට ඔඵතුමභහට ර්භක් තිශඵනහ. ශඳෞ්ධලි 

අංලඹ ඔශවොභ ශහ න්  ඔඵතුමභ් රහ ඒ  ිශලහර ප්රලසනඹක් 

ය් නහ. රු සභතිතුමභනි, අපි කිඹ් ශ්  ඔඵතුමභහශේ 

අභහතෙහංලඹට මුදක ශ්  කිරීශ්  ඵයඳතශ ළටලුක් තිශඵනහ 

කිඹරහයි. මිහි්  එඹහර් එට රුපිඹක ශෝටි ණනක් පුච්ච් න 

පුළු්  න් , SriLankan Airlines එට රුපිඹක ශෝටි ණනක් 

පුච්ච් න පුළු්  න්  අශේ යශේ ජනතහශ්  සිඹඹට 70ට 

ඩහ -අශේ දුේඳත් ජනතහ- ඳහිශච්චි යන ශඳොදු ප්රහවන ශ ඹ 

ීටට ඩහ ශවො තත්ත්ඹට ශශන් න, ගශඹෝජනඹක් වළටිඹට 

රහ මුදක ශඹොද් න යජඹට ඵළරි ් ශ්  ශභොද කිඹරහ අඳට 

අව් න සි්ධධ ශනහ. ශ්  ETF, EPF ප්රලසනඹ නිහ නඩු භ ට 

ඹ් න ෘත්ීරඹ මිතිරට සි්ධධ වුණහ. ඔඵතුමභ් රහ සහු්  ්  

දු් ශ්  නළති හි් දහ තභයි ඒ යජශ  ශ ඹ් ට නඩු භ ට 

ඹ් න සි්ධධ වුශණ්.  

 

ගු කුමාර නලල්ගම මශතා 
(ரண்தைறகு குர தல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
දළ්  භභ ඒ ප්රලසනඹට පිිබඹභක් ශනළ් රහ තිශඵනහ. රු 

භ් ත්රීතුමභහ, ඒ ළන ඔඵතුමභහට ් ශතෝ ශ් න පුළු්  ශ් ද?  

 

ගු නිනරෝ්ද නඳනර්රා මශතා 
(ரண்தைறகு றபரன் ததபர ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

රු සභතිතුමභනි, භහ ඒ ළන ් ශතෝ ශනහ. නමුත් 

ඔඵතුමභහට ඒ වහ අවුරුදු වතයක් නිඹහ ශ් . 

 

ගු කුමාර නලල්ගම මශතා 
(ரண்தைறகு குர தல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
භභ ඒ ළරැ්ධද පිිබ් නහ ශ් . භහ ළරැ්ධද පිිබශනෝ නහ 

මිනිශවක් ශනොශයි ශ් . භභ ඒ ළරැ්ධද පිිබ් නහ. එඹ නිළරැින 

ය් න තභයි දළ්  Cabinet Paper එක් දහරහ අලෙ ටයුතුම 

ය් ශ් . ඒ ළන ඔඵතුමභහ වෘදඹංභ ් ශතෝ ශයි කිඹරහ 

භභ හිතනහ. 

 

ගු නිනරෝ්ද නඳනර්රා මශතා 
(ரண்தைறகு றபரன் ததபர ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

ඔඵතුමභහ ළරැ්ධද පිිබශන ඒ නිළරැින කිරීභ පිිබඵ අපි 

සතුමති් ත ශනහ. නමුත් අපි ඵරහශඳොශයොත්තුම ශනහ අය හි  

මුදක ටි ඔඵතුමභහ ඉක්භනි්  ශයි කිඹරහත්.  

රු සභතිතුමභනි, දළ්  යහජෙ ශ ශ  ිශරහභ ඹන ඹ අවුරුදු 

60 දක්හ දීර්ක ය තිශඵනහ. නමුත් රු සභතිතුමභනි, රංභශ  

ඒ ක්රිඹහත්භ ් ශ්  නළවළ ශ් . ිශශල ශඹ් භ, යහජෙ ෙහඳහය 

චක්ර ශක 01/2013 ක්රිඹහත්භ ය් න කිඹරහ ශ ඹ්  

හශේභ ෘත්ීරඹ මිති ිනනි්  ිනටභ ඔඵතුමභ් රහට කිේත් 

ඔඵතුමභ් රහ එඹ ණ්  ් ශ්  නළවළ. ඒ නිහ ශ ඹ් ට 

සි්ධ වුණහ නිහිකරහ නඩු දභ් න. නහරපිටිශ  හශේභ ෆකර 

ඩිශඳෝර ශ ඹ්  නිහිකරහ නඩු දභරහ ඒ අඹට හිතය ීර් දු 

ත්තත්, ඔඵතුමභ් රහ ගශඹභත් ඒ නඩු appeal යරහ තිශඵනහ. 

ශභොක්ද එතළන  තිශඵන හධහයණඹ? සයි ඒ ශ ඹ් ට 

එශවභ ර් ශ් ? ඔඵතුමභ් රහ කිඹනහ එක්ත් ජහති 

ඳක්ඹ ඒ ගඹතනරට වරිඹට ළරකුශේ නළවළ කිඹරහ. නමුත් 

ඔඵතුමභ් රහ ඊටත් ඩහ ළරැින ිශධිඹට ශ්  ඒ ගඹතනරට 

ර් ශ් . ඒ ළන අධහනඹ ශඹොමු යරහ ඒ ගඹතනර 

ශ ඹ යන යහජෙ ශ ඹ් ට හධහයණ ිශධිඹට ර් න 

කිඹරහ තභයි අපි කිඹ් ශ් .  

රු සභතිතුමභනි, භහ ඔඵතුමභහශ්  ශ් නේපු ඵස ඩිශඳෝ 

් ඵ් ධශඹ්  හචි පිිබතුමරු අශේක්හ යන ප්රලසනඹක් සහුහ. 

අද න ශොට භවය  ඩිශඳෝ වරිඹට ක්රිඹහත්භ ් ශ්  නළවළ 

2897 2898 



ඳහර්ලිශ් ් තුම 

කිඹරහ ඔඵතුමභහත් පිිබත්තහ. දළ්  ඔඵතුමභහත් පිිබ් නහ සති, 

භවය ශරහට ශ්ධලඳහරන ශව තුම භත ශ්  ඩිශඳෝ ඳහරනඹ 

ය් න ඹ්  ඹ්  පිරිස ඳත් ය තිශඵනහ කිඹරහ. ශ්ධලඳහරන 

ශව තුම භත ඳත් යන ඒ පිරිස ඒ ඩිශඳෝ වරිඹට ඳහරනඹ ය් ශ්  

නළවළ රු සභතිතුමභනි. ඒ ඩිශඳෝර ංචහ වහ දණ ිශලහර 

ප්රභහණඹක් ශනහ කිඹරහ අඳට දළ්  ශතොයතුමරු රළම රහ 

තිශඵනහ.    

භභ හිතන ිශධිඹට ඒ වහ ඔඵතුමභහ සිඹලුභ ඩිශඳෝ තුමශ වරි 

ඳහරනඹක් සථහපිත ය් න ඕනෆ. ශභොද, ඔඵතුමභහ තභයි එහි 

ඵරධහරිඹහ. ඔඵතුමභහට තභයි එහි ර්භ තිශඵ් ශ් . ඔඵතුමභහ වරි 

ඳහරනඹක් සථහපිත යරහ අශේ දු් රිඹ ශ ඹත්, ඒ හශේභ ඵස 

යථ ශ ඹත් තත්ත් ඳහරන ප්රතිඳත්තිඹට ශන ඹ් න ඕනෆ. 

එශවභ වුශණ් නළත්න්  වළභ ශරහශේභ අශේ ජනතහට සිදු 

් ශ් , භව භ ට ශරහ ඵරහශන සිටි් නයි. ශභොද, එක්ශෝ 

ඵස එ ළඩිරහ, නළත්න්  දු් රිඹ ප්රභහද ශරහ. එශවභ වුණහභ 

ශභයි් ට  ශරහට ඳහරට ඹ් න ඵළවළ, නළත්න්  ශ යි් ට 

වරිඹට ශරහට හර්ඹහරඹට ඹ් න ඵළවළ. ජනතහ 

ඵරහශඳොශයොත්තුම ් ශ්  ඒ හශේ ශ ඹක් ශනොශයි.  රුපිඹක 

ශෝටි ණනි්  මුදක ශ්  ගඹතනරට ශඹොදනහ. රු 

සභතිතුමභනි, ශ්  ගඹතනලි්  එ ඳහයටභ රහබ රඵ් න 

පුළු් ඹ කිඹරහ අපි ඔඵතුමභහට කිඹ් ශ්  නළවළ. නමුත්, ශ්  

ශ හ්  තුමිබ්  ඹ්  කිසි හධහයණ ශ ඹක් අශේ යශේ ජනතහ 

ඵරහශඳොශයොත්තුම නහ. ශභොද, ශ ශඹෝ එන ශතක් 

හර්ඹහරඹ ඵරහශන ඉ් ශ්  නළවළ. ඒ හශේභ ශභයි එන ශතක් 

ඳහර ඵරහශන ඉ් ශ් ත් නළවළ. ඔඵතුමභහ භවය ශරහට ශ්  

ශ්ධක ළවළකලුට ් නහ. ඔඵතුමභහ ශභොක් වරි ිශහිළුක් 

යරහ ඒශ්  ලිසහ ඹනහ. 

 

ගු කුමාර නලල්ගම මශතා 
(ரண்தைறகு குர தல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
ිශහිළු යන එ ශවොයි ශ් . 

 
ගු නිනරෝ්ද නඳනර්රා මශතා 
(ரண்தைறகு றபரன் ததபர ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

ිශහිළු යන  එ ශවොයි, රු සභතිතුමභනි. නමුත්, ප්රභහද වී 

හර්ඹහරඹට ඹන ශ ඹහ ඵළනු්  අවන ශොට ඔහු ශබ්යහ 

් න ඔඵතුමභහ එතළන නළවළ ශ් . ප්රභහද වී ඳහරට ඹන ශභඹහ 

දඬු්  රඵන ශොට ඒ ශභඹහ ශබ්යහ ් න ඔඵතුමභහ ඳහශක නළවළ 

ශ් . ඒ නිහ ශඳොඩ්ඩක් ශ්  ළනත් ඵර් න. ශ්  ් ඵ් ධශඹ්  

උන් දු ශරහ, ශ්  අංලරට ත ටික් මුදක ශඹොදරහ  ඹ්  කිසි 

ඳහරනඹක් සති ය් න; ප්රතිඳත්තිඹක් වද් න;  ශ්  ශ හ්  

හර්ඹක්භ ය් න කිඹරහ තභයි ඔඵතුමභහශ්  අපි ඉකරහ 

සිටි් ශ් . 

රු සභතිතුමභනි, අද න ශොට සී.බී. යත්නහඹ සභතිතුමභහ 

ශ්රීරංභශ  තුමශයක් ඵට ඳත් ශරහද කිඹරහ  අඳට අව් න සිදු 

නහ. ශභොද, සී.බී. යත්නහඹ සභතිතුමභහට ිශරු්ධධ ඵසර 

ශඳෝසටර් වශන ඹනහ අපි දළරහ තිශඵනහ. "ජනහධිඳතිතුමභහ 

අශේ ඳළත්ශත්. ඒහඵ්ධධ හර ටවනට අපි ිශරු්ධධයි. සී.බී. 

යත්නහඹ කිේ ශ්ධ ළයිනයි." කිඹරහ ඒ ශඳෝසටර්ර තිශඵනහ. 

රු සභතිතුමභනි, ශ්  ඒහඵ්ධධ හර ටවනට ඔඵතුමභහ එ ද, 

නළත්න්  ිශරු්ධධද? ඔඵතුමභහ සී.බී. යත්නහඹ සභතිතුමභහශේ 

ඳළත්ශත්ද, නළත්න්  ජනහධිඳතිතුමභහශේ ඳළත්ශත්ද? ඒ පිිබඵ 

අඳට ශඳොඩ්ඩක් කිඹ් න. 

ගු කුමාර නලල්ගම මශතා 
(ரண்தைறகு குர தல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
භභ වළභදහභ ඉ් ශ්  අතිරු ජනහධිඳතිතුමභහශේ ඳළත්ශත්. 

 

ගු නිනරෝ්ද නඳනර්රා මශතා 
(ரண்தைறகு றபரன் ததபர ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

එතශොට ඔඵතුමභහ ඒහඵ්ධධ හර ටවන ට ිශරු්ධධයි? 
 

ගු කුමාර නලල්ගම මශතා 
(ரண்தைறகு குர தல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
භභ ද් ශ්  නළවළ, ජනහධිඳතිතුමභහශේ ඳළත්ශත් තභයි භභ 

ඉ් ශ් . ඔඵතුමභහ භශ්  ප්රලසනඹක් සහුහ ශ් , භභ ඉ් ශ්  සී.බී. 

යත්නහඹ සභතිතුමභහශේ ඳළත්ශත්ද, නළත්න්  ජනහධිඳතිතුමභහශේ ඳළත්ශත්ද 

කිඹරහ. භභ ඉ් ශ්  ජනහධිඳතිතුමභහශේ ඳළත්ශත්. අශ්  අ් ශ් ! භශේ 

ශඵකර ඳ් න න්  ඔඵතුමභහ රෆසති ් න එඳහ. 
 

ගු නිනරෝ්ද නඳනර්රා මශතා 
(ரண்தைறகு றபரன் ததபர ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

මූරහනහරඪ රු භ් ත්රීතුමභනි, භභ සභතිතුමභහශ්  සහුශේ 

ශඵකර ඳන ප්රලසනඹක් ශනොශයි. භභ සහුශේ එතුමභහ ඒහඵ්ධධ 

හර ටවනට එ ද, නළ්ධද කිඹරහයි. ශභොද, රු සභතිතුමභහ 

ඹටශත් තිශඵන ශ්රී රංභ ඵස යථර  යජශ  සභතියඹකුටභ  

ිශරු්ධධ ශඳෝසටර් වශන ඹනහ අපි දකිනහ.  

 

ගු කුමාර නලල්ගම මශතා 
(ரண்தைறகு குர தல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
ඒ ශඳෝසටර් ව් ශ්  ෘත්ීරඹ මිතිශඹ් . 
 

ගු නිනරෝ්ද නඳනර්රා මශතා 
(ரண்தைறகு றபரன் ததபர ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

ඔඵතුමභහට ඒ ් ඵ් ධශඹ්  ශභොනහ වරි ප්රහලඹක් ය් න 

පුළු්  ශ් . රු සභතිතුමභනි, ඒහඵ්ධධ හර ටවනට 

සත්තටභ ඔඵතුමභහ එ  නහද, නළත්න්  ඔඵතුමභහ ිශරු්ධධද?  

භභ ඔඵතුමභහට ශරහ ශද් න් , ඒ පිිබඵ ඔඵතුමභහ කිඹ් න.   

අපි ඒ දළන් න රෆසතියි. 
 

ගු කුමාර නලල්ගම මශතා 
(ரண்தைறகு குர தல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
දළ්  කිඹ් නද? 
 

ගු නිනරෝ්ද නඳනර්රා මශතා 
(ரண்தைறகு றபரன் ததபர ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

ඔේ. 
 

ගු කුමාර නලල්ගම මශතා 
(ரண்தைறகு குர தல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
ඒහඵ්ධධ හර ටවනට භභ ළභළතියි. නමුත්, ඒහඵ්ධධ 

හර ටවන ිනයින පුයහභ වරිඹහහය ක්රිඹහත්භ ් න ඕනෆ. 

භභ ඒ වහ උදහවයණඹක් කිඹ් න් . නහයහශව ් පිට - 

පිටශොටු භහර්ශ  ් පර්ණශඹ් භ ධහනඹ ් ශ්  private 

buses. ඒ භහර්ශ  CTB buses ධහනඹ ය් න ඉඩ ශද් ශ්  

නළවළ. අ් න එතළනි්  ඳට්  නිමු කිඹරහයි භභ කිඹ් ශ් . අපි 

එතළනි්  ඳට්  නිමු, ඒට භභ ළභළතියි. 
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ගු නිනරෝ්ද නඳනර්රා මශතා 
(ரண்தைறகு றபரன் ததபர ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

ඔඵතුමභහ ශ්  ශඳෝසටයඹ වනහට ිශරු්ධධයි ශ් ? 

 
ගු කුමාර නලල්ගම මශතා 
(ரண்தைறகு குர தல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
ශඳෝසටර් වන එ නත්් න භට පුළු් ද? 

 
ගු නිනරෝ්ද නඳනර්රා මශතා 
(ரண்தைறகு றபரன் ததபர ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

නත්න එ ළන ශනොශයි භභ අව් ශ් . 

 
ගු කුමාර නලල්ගම මශතා 
(ரண்தைறகு குர தல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
භට ිශරු්ධධ ශඳෝසටයඹක් ළහුශොත්, ඒ නත්් න භට 

පුළු් ද? 

 
ගු නිනරෝ්ද නඳනර්රා මශතා 
(ரண்தைறகு றபரன் ததபர ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

ඒ ප්රලසනඹක් නළවළ. 

 
ගු කුමාර නලල්ගම මශතා 
(ரண்தைறகு குர தல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
ශඳෝසටර් ව් ශ්  ෘත්ීරඹ මිතිශඹ් . ඒහ භට 

නත්් න ඵළවළ. නමුත්, භභ කිඹ් ශ්  ඒහඵ්ධධ හර ටවන 

වළභ භහර්ශ භ සිඹඹට 60යි,  සිඹඹට 40යි, ඒ ිශධිඹට ක්රිඹහත්භ 

යමු කිඹරහයි. 

 

ගු නිනරෝ්ද නඳනර්රා මශතා 
(ரண்தைறகு றபரன் ததபர ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

ඔඵතුමභහ ද් නහද, ජනහධිඳතිතුමභහ ශ්  ඒහඵ්ධධ හර 

ටවනට ිශරු්ධධද කිඹරහ. 

 
ගු කුමාර නලල්ගම මශතා 
(ரண்தைறகு குர தல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
භහ ඔඵතුමභහශ්  එ ශදඹක් අව් න් .    ඔඵතුමභහ 

ඉසශෝශක නිශ  private bus එශක්ද, CTB bus එශක්ද? 

 

ගු නිනරෝ්ද නඳනර්රා මශතා 
(ரண்தைறகு றபரன் ததபர ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

භභ CTB bus එශක්ත් නිහිකරහ තිශඵනහ. 

 

ගු කුමාර නලල්ගම මශතා 
(ரண்தைறகு குர தல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
එශවභ න් , CTB bus එ ළන ථහ ය් න ශෝ. 

 

ගු නිනරෝ්ද නඳනර්රා මශතා 
(ரண்தைறகு றபரன் ததபர ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

ඒ ශ්  බහශේ භභ බඹ නළති කිඹනහ. භභ ඕනෆභ 

හවනඹ නිහිකරහ තිශඵනහ. භට ඒ ප්රලසනඹක් නළවළ. රු 

සභතිතුමභනි, ඔඵතුමභහ ශ්  කිඹ් න ශෝ. ජනහධිඳතිතුමභහ ශ්  

හයණඹට ඉතහ ළදත් ශ් . ජනහධිඳතිතුමභහ ඒහඵ්ධධ හර 

ටවනට එ ද, නළත්න්  ිශරු්ධධයි කිඹරහද ඔඵතුමභහ කිඹ් ශ් ? 

 

ගු කුමාර නලල්ගම මශතා 
(ரண்தைறகு குர தல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
එ යි. 

 

ගු නිනරෝ්ද නඳනර්රා මශතා 
(ரண்தைறகு றபரன் ததபர ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

එ යි. ඒ කිඹ් ශ්  ශඳෝසටයඹ ශඵොරු. භක් නළවළ, ඒ 

හයණහ  එශව් භ තිඹමු. 

අපි දු් රිඹ ළනත් ශඳොඩ්ඩක් ථහ ය් න ඕනෆ. අද 

නශොටත් තිශඵ් ශ්  බ්රිතහනෙ යුශ  දී ගය් බ යපු දු් රිඹ 
ඳ්ධධතිඹයි. එදහ බ්රිතහනෙ ජහතිඹ්  ඵහුර ලශඹ්  දු් රිඹ ශඹොදහ 

ත්ශත් බහණ්ඩ ප්රහවනඹ කිරීභ වහයි. නමුත් අද නශොට භගී 

ප්රහවන ඳ්ධධතිඹක් ශරට ඔඵතුමභ් රහට ශභඹ ඳරිර්තනඹ 
ය් න සිදු ශනහ. ශභොද, ශොශම අට ිශලහර ලශඹ්  

ජනවනඹ ළඩි ශරහ තිශඵනහ. රු සභතිතුමභනි, නමුත් දු් රිඹ 
ඳ්ධධතිඹට ිශලහර ගදහඹභක් එ් ශ්  නළවළ. ඒ නිහ තභයි 

ඔඵතුමභ් රහ දු් රිඹ ඳ්ධධතිශඹ්  ශ්  තය්  ිශලහර ඳහඩුක් අද 
රඵ් ශ් . අඩුභ තයමි්  දු් රිඹ ඳ්ධධතිඹ වයවහ ඔඵතුමභ් රහ 

බහණ්ඩ ප්රහවනඹ කිරිභ වහ ත් අධහනඹක් ශඹොමු යරහ 

නළවළ ශ් .  දළ්  ඵර් න, අද ශනශොට ් ශේනර් ර්ඹක් 
ඔඵතුමභ් රහ ශොශම යහඹට දු් රිඹ භඟි්  ශශනනහද කිඹරහ? 

අපි ඳහයකර භ්  යන ෆභ ශේරහභ දකිනහ ිශලහර 
් ශේනර් යථ ංෙහක් ඳහශර් භ්  යනහ. භවය 

් ශේනර් යථ නි ඳහය block ශරහ භඟී්  හු හක් අඳවසුතහට 

ඳත් ශනහ.  නමුත් ශ්  ් ශේනර් ශෝච්චිර ප්රහවනඹ 
යරහ අශේ යහඹට ශේ් න ඔඵතුමභ් රහට ළඩපිිබශශක් 

තිශඵනහ න් , ඒ තුමිබ්  ශතකරට ඹන ිශලහර මුදලි්  
ශොඳභණ ප්රභහණඹක් අඳට ඉතිරි ය ් න පුළු් ද  කිඹරහ 

කඳනහ යරහ ඵර් න.  භභ හිත් ශ්  අපි දු් රිඹ ශ ඹ  ළන 

ඒ ිශධිඹට අලුශත්  සිත් න ඕනෆ. ඒ හශේ ළඩපිිබශශක් වයවහ 
බහණ්ඩ ප්රහවනඹ කිරීභ ළන ඔඵතුමභහ උන් දු ශ් න.  

ඔඵතුමභහශේ ශදඳහර්තශ් ් තුමට එයි්  ිශලහර ගදහඹභක් රඵහ 
් නට වළකි න අතයභ, අශේ භහර්ර තිශඵන හවන 

තදඵදඹත් හු හක් දුයට අඩු ය ් නට වළකි න ඵත් කිඹ් නට 
ඕනෆ.  ඒ පිිබඵත් කඳනහ ය ඵර් න කිඹරහ ශ්  අසථහශේ 

දී අපි කිඹ් න ළභළතියි.   

ශ්  ඳහර්ලිශ් ් තුමටභ ඔඵතුමභ් රහශේ දු් රිඹ ශදඳහර්තුමශ් ් තුමශ්   

Report එක් එරහ තිශඵනහ අපි දළක්හ.  එභ හර්තහශේ  

පිිබශන තිශඵනහ, නිඹමිත ශරහට දු් රිඹ ධහනඹ කිරීභ  සිදු 

් ශ්  සිඹඹට තිස ඳවයි කිඹරහ.  සිඹඹට තිස ඳවකි්  තභයි 
නිඹමිත ශේරහට දු් රිඹ ධහනඹ යවීභ සිදු ් ශ් . - [ඵහධහ 

කිරීභක් - 

 

ගු කුමාර නලල්ගම මශතා 
(ரண்தைறகு குர தல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
ඔඵතුමභහ ඔඹ කිඹ් ශ්  ශොයි හරශ  එක් ද?  

 

ගු නිනරෝ්ද නඳනර්රා මශතා 
(ரண்தைறகு றபரன் ததபர ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

ශ්  භභ website එකි්  ත් එක්.  ඕනෆ න්  ඔඵතුමභහට 

එ් න් .  නළත්න්  භහ ශභඹ  බහත ය් න් .  [ඵහධහ 

කිරීභක්  

2901 2902 



ඳහර්ලිශ් ් තුම 

ගු කුමාර නලල්ගම මශතා 
(ரண்தைறகு குர தல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
එ එක්ශනහශේ ශඵොරු websites ද ද් ශ්  නළවළ. 

 

ගු නිනරෝ්ද නඳනර්රා මශතා 
(ரண்தைறகு றபரன் ததபர ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

නළවළ, නළවළ, රු සභතිතුමභහ ශ්  ඳහර්ලිශ් ් තුමශේ website 

එ තිුදශණ්. ඔඵතුමභහ කිඹ් න, දු් රිඹ ශොච්චය ප්රභහද 

ශනහද කිඹරහ.  

 

ගු කුමාර නලල්ගම මශතා 
(ரண்தைறகு குர தல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
රු භ් ත්රීතුමභහ අද න ිශට දු් රිඹ ප්රභහද වී්  ශඵොශවොභ අඩුයි.  

ඔඵතුමභහ කිඹන ිශධිඹට දු් රිඹ ප්රභහද ශනහ න් ,  ශ්  නශොට 

දු් රිඹර ඹන මිනිසසු භට අකරහ ශන වරහ. අද න ිශට දු් රිඹ 

ශේරහට එනහ. 

 

ගු නිනරෝ්ද නඳනර්රා මශතා 
(ரண்தைறகு றபரன் ததபர ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

රු සභතිතුමභනි,  දු් රිඹ ඳයක්කු ශ් න පුළු්  මිනිත්තුම 

10ක්, නළත්න්  ඳළඹ බහඹක්, නළත්න්  ඳළඹක් ඳභණ  ඳයක්කු 

ශන ශරහක තිශඵනහ ශ් .  

 

ගු කුමාර නලල්ගම මශතා 
(ரண்தைறகு குர தல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
රු භ් ත්රීතුමභහ ිශනහඩි 10ට අඩුශ්  භවය දු් රිඹ ප්රභහද 

ශනහ සති? ඒට ශව තුම තභයි,  දු් රිඹ ශේේටු ශ දී ටික් 

slow  ය් න සිදු ශනහ.  ඊට ඳසශ  දු් රිඹ භහර්ශ  භවය 

සථහන වරි නළති න්  ඒ සථහරදී ශඳොඩ්ඩක් slow  ය් න සිදු 

ශනහ.    

 

ගු නිනරෝ්ද නඳනර්රා මශතා 
(ரண்தைறகு றபரன் ததபர ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

ඒ ශඳොඩ්ඩක් කිඹරහ හිත් න ඵළවළ, රු සභතිතුමභනි.  ඒ 

තභයි අපි කිඹ් ශ් , ශ්  වහ  ප්රභහණත් මුදක ශ්  යරහ 

නළවළ කිඹරහ.  දළ්  ඵර් න, ඔඵතුමභ් රහශේ signal system එ 

ශොශවොභද කිඹරහ?  Signal system එ ඉතහභත් ඳළයණි 

ිශධිඹටභ ශ්  තභ තිශඵ් ශ් . රු සභතිතුමභනි, භවය 

ශේරහට ශෝචිචිඹ ඹන ශොට ඉිනරිශ  signals ළඩ ය් ශ්  

නළවළ.  භවය ශරහට ඒ හශේ signal ළඩ ය් ශ්  නළති 

වුණහභ  දු් රිඹ රිඹදුය් ට තභ් ශේ ඳශපුරු්ධශද්  හිතරහ  දු් රිඹ 

ධහනඹ යශන ඹ් න සිදු  ශන අසථහ තිශඵනහ.  ඒ හශේ    

-[ඵහධහ කිරීභක් -  

 

ගු කුමාර නලල්ගම මශතා 
(ரண்தைறகு குர தல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
රු භ් ත්රීතුමභහ, එශවභ සිදු වුණු අසථහ තිශඵනහ. 

 

ගු නිනරෝ්ද නඳනර්රා මශතා 
(ரண்தைறகு றபரன் ததபர ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

එශවභ සිදුවුණු අසථහ්  තිශඵනහ. ඔඵතුමභහ ශඳොඩ්ඩක් 

ඵර් නශෝ, ඒ ිශධිඹට ශභොන තය්  අනතුමරු ංෙහක් සිදු 

ශ් න ඉඩ තිශඵනහද කිඹරහ.  ඒ නිහ භඟී්  ශභොන තය්   

අසීරුතහට ඳත් ශනහද කිඹරහ ඵර් න.  ජීිශත එක් ශ්  

ශ්  ශකර්  ය් ශ් . 

 

මූාවනාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු භ් ත්රීතුමභහ, ඔඵතුමභහට ත ිශනහඩිඹ හරඹක් 

තිශඵ් ශ් . 

 

ගු නිනරෝ්ද නඳනර්රා මශතා 
(ரண்தைறகு றபரன் ததபர ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

ශවොයි.  රු සභළතිතුමභනි, භට ගයංචි ශරහ තිශඵනහ 

ඔඵතුමභහ දළ්  -[ඵහධහ කිරීභක් - 

 

ගු කුමාර නලල්ගම මශතා 
(ரண்தைறகு குர தல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
භභ ළන ගයංචි ශරහ තිශඵන ඒහ න්  ශභතළන කිඹ් න 

එඳහ. අශ් !  ඒහ න්  කිඹ් න එඳහ භ් ත්රීතුමභහ. 

 

ගු නිනරෝ්ද නඳනර්රා මශතා 
(ரண்தைறகு றபரன் ததபர ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

ඔඵතුමභහ ළන ගයංචි වුණු භවය ශ්ධක භභ ශභතළන 

කිඹ් ශ්  නළවළ.   ඒ ළන ඵඹ ශ් න එඳහ. නමුත් ශ්  -[ඵහධහ 

කිරීභක් - 

 

ගු කුමාර නලල්ගම මශතා 
(ரண்தைறகு குர தல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
යහජහරිඹට අදහශ කිඹ් න. 

 

ගු නිනරෝ්ද නඳනර්රා මශතා 
(ரண்தைறகு றபரன் ததபர ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

රු සභතිතුමභනි, දළ්  ශභශවභ ශනශොට ඔඵතුමභ් රහශේ 

අය කුභහරිරහ  වරි ශේරහට ශ් න ් න ඵළරි ශනහ ශ් .   

 

ගු කුමාර නලල්ගම මශතා 
(ரண்தைறகு குர தல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
භ් ත්රීතුමභහ එඹහ රසනට ඉ් නහ.  ඔඵතුමභහත් ළභළතිද 

සිශකරහ ඵරරහ ඹ් න. 

 

ගු නිනරෝ්ද නඳනර්රා මශතා 
(ரண்தைறகு றபரன் ததபர ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

භභ කිඹ් ශ්  අය ශ්ධිශරහ, ඹහක ශ්ධිශරහ, කුභහරිරහ ඒ 

ඔක්ශෝභ ශරහට ශ් න ් න ඵළරි ශනහ ශ් .  භභ ථහ 

ය් ශ්  ශෝච්චි ළන.  ශන ශභොනහ ළනත් ශනොශයි.   

 

ගු කුමාර නලල්ගම මශතා 
(ரண்தைறகு குர தல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
කුභහරිරහ නළති න්  අපි ඔක්ශෝභ ඉයයි. 

 

ගු නිනරෝ්ද නඳනර්රා මශතා 
(ரண்தைறகு றபரன் ததபர ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

රු සභතිතුමභනි,  භභ කිඹ් ශ්  ශෝච්චි පිිබඵයි. 
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ගු කුමාර නලල්ගම මශතා 
(ரண்தைறகு குர தல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
ශෝච්චි ළන තභයි භභත් කිේශේ.  රුහුණු කුභහරි, හලු 

කුභහරි. 

 

ගු නිනරෝ්ද නඳනර්රා මශතා 
(ரண்தைறகு றபரன் ததபர ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

ඔේ, ශන කුභහරිරහ ශනොශයි, ශෝච්චි ළන කිඹ් ශ් . 

එච්චයයි.  

සභතිතුමභනි, අඳට අලුශත්  ගයංචිඹක් රළම රහ තිශඵනහ, 

ඊශ  ශඳශර්දහ දු් රිඹ ශදඳහර්තශ් ් තුමට 1,500 පිරික් 

ඔඵතුමභහශේ ළුතය ිනසත්රික්ශඹ්  ඵහ ත්තහ කිඹරහ.  

 

ගු කුමාර නලල්ගම මශතා 
(ரண்தைறகு குர தல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
ඒ න්  භභ ද් ශ්  නළවළ.  

 

ගු නිනරෝ්ද නඳනර්රා මශතා 
(ரண்தைறகு றபரன் ததபர ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

ඒ ඔඵතුමභහ ද් ශ්  නළති ශ් න ිශධිඹක් නළවළ ශ් . 

 

ගු කුමාර නලල්ගම මශතා 
(ரண்தைறகு குர தல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
ළුතය ිනසත්රික්ශඹ්  කිඹරහ ශනොශයි,  ඳහය වද් න දු් රිඹ 

ශ යි්  ඕනෆ වුණහභ අපි නදනි ළටුඳට ශ යි්  ඵහ 

් නහ.  

 

ගු නිනරෝ්ද නඳනර්රා මශතා 
(ரண்தைறகு றபரன் ததபர ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

රු සභතිතුමභනි, හු හක්භ භතුමභ ගනශඹ්  ඵහ ත්තහ 

කිඹරහ තභයි ගයංචිඹ . 

 

ගු කුමාර නලල්ගම මශතා 
(ரண்தைறகு குர தல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
භතුමභ ගනශ  රැකිඹහ නළති 1,500ක් සත්ශතත් නළවළ.  එහි 

වළභ ශශනකුටභ රැකිඹහ රඵහ දීරහ තිශඵනහ.  

 

ගු නිනරෝ්ද නඳනර්රා මශතා 
(ரண்தைறகு றபரன் ததபர ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

ඔඵතුමභහශේ "Welgama" theory  එක් එශවභ -[ඵහධහ 

කිරීභක් - 

 

ගු කුමාර නලල්ගම මශතා 
(ரண்தைறகு குர தல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
භතුමභ ඳළත්ශත්  ශකභරහ ශොඩහක් ඉ් නහ.  

 

ගු නිනරෝ්ද නඳනර්රා මශතා 
(ரண்தைறகு றபரன் ததபர ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

ඔඵතුමභහ දු් රිඹ ශදඳහර්තශ් ් තුමශේ "Welgama" theory 

එක් අනුභනඹ ය් ශ්  නළවළ ශ් ? 

ගු කුමාර නලල්ගම මශතා 
(ரண்தைறகு குர தல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
ශභොද භටත් දළ්  ශොඩහක් ඹයි ශ් . ඒ නිහ ශකභරහ 

වළභ ් දභ හශේ ඉ් නහ.  

 

ගු නිනරෝ්ද නඳනර්රා මශතා 
(ரண்தைறகு றபரன் ததபர ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

වරි. රු  සභතිතුමභනි, සත්තටභ -[ඵහධහ කිරීභක් - 

 

මූාවනාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු භ් ත්රීතුමභනි, දළ්  ඔඵතුමභහශේ ථහ අ්  ය් න. 

 

ගු නිනරෝ්ද නඳනර්රා මශතා 
(ரண்தைறகு றபரன் ததபர ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

මූරහනහරඪ රු භ් ත්රීතුමභනි, භට ිශනහඩිඹක් රඵහ ශද් න.  

රු සභතිතුමභනි, සත්තටභ දළ්   - ඔඵතුමභහ  ඵර් න - 

ඳංුණක් තළ් ර තිශඵ් ශ්  තනි railway line එක්. තනි 

භහර්ඹක් තිශඵ් ශ් . ඒ නිහ තභයි, දු් රිඹ ප්රභහදවී්   හු ක් සති 

වී තිශඵ් ශ් . ඒ නිහ ිශශල ශඹ් භ උඩව ඳළත්ශත්, 

ශඳොකවශර ඹන ශොට ඒ හශේ double railway lines - 

 

ගු කුමාර නලල්ගම මශතා 
(ரண்தைறகு குர தல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
වරිඹට වරි. ශඳොකවශර, භව දු් රිඹ භහර්ඹ වහ 

්ධිශත් භහර්ඹක් අලෙභයි. 

 
ගු නිනරෝ්ද නඳනර්රා මශතා 
(ரண்தைறகு றபரன் ததபர ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

ඔේ. ඒ තභයි, භභ කිඹ් ශ් . රුණහය ඔඵතුමභහ ඒට 

මුදක අයශන, ඒ හශේ ෙහඳෘතිඹක් ය් න ඵරහශඳොශයොත්තුම 

ශ් න.  ඒ හශේභ අහන ලශඹ්  ඔඵතුමභහට භභ කිඹනහ, 

දු් රිඹ ශදඳහර්තශ් ් තුම තුම තිශඵන ඉඩ් , නහරි ංර්ධන 

අධිහරිඹ ් නහ න් , ඒශ්  දු් රිඹ ශදඳහර්තශ් ් තුමට 

හධහයණඹක් න ිශධිඹට ඒ අලෙ ටයුතුම ය් නඹ කිඹරහ. 

ිශශල ශඹ් භ ශදභටශොඩ නිහ ශදසිඹ ශද එතුමභ් රහ ් න 

ශොට,  ඒශ්  දු් රිඹ ශදඳහර්තශ් ් තුමට හධහයණඹක් වුණහද 

කිඹරහ කිඹ් න භභ ද් ශ්  නළවළ.  

 
මූාවනාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු භ් ත්රීතුමභනි, ථහ අ්  ය් න. 

 
ගු නිනරෝ්ද නඳනර්රා මශතා 
(ரண்தைறகு றபரன் ததபர ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

ිශශල ශඹ් භ ඔඵතුමභහ දු් රිඹ ශදඳහර්තශ් ් තුමශත්,                         

ශ්රී රංභශඹත් තත්ත් ඳහරනඹක්  සති ය් න. ඔඵතුමභහ ඒ 

ප්රතිඳත්තිඹ වද් න. එභ ප්රතිඳත්තිඹ අඩු තයශ්  වද් න ඳට්  

් න, අපි  භහ ශදකි්  ිශතය ඒ ඉය ය් න් . අඩු තයමි්  

ඒ වද් න ඳට්  ් නඹ  කිඹන  එ ප්රහල යමි්  භහ භශේ 

ථහ අ්  යනහ. 
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ඳහර්ලිශ් ් තුම 

මූාවනාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ශඵොශවොභ සතුමතියි.  

ීටශ ට නිශඹෝජෙ අභහතෙ රු ශයෝවණ ිනහනහඹ භවතහ. 

ඔඵතුමභහට ිශනහඩි 20 හරඹක් තිශඵනහ. 

 
[අ.බහ. 12.11  

 

ගු නරෝශණ දිවානායක මශතා (ප්රලාශන නිනයෝජය 

අමාතයුරමා  
(ரண்தைறகு பரய றசரரக்க - பதரக்குத்து தறற 

அகச்சர்) 

(The Hon. Rohana Dissanayake - Deputy Minister of 

Transport) 

රු ජහන ඵණ්ඩහය භළතිතුමභහ මූරහනශ  සිටින 

ශභොශවොත,  අඹ ළඹ ිශහදශ  හය බහ අසථහශේදී ප්රහවන 

අභහතෙහංලශ  ළඹ ශීර් පිිබඵ හච්ඡහ යන අද දශ  අශේ 

අභහතෙහංලඹ ළන චනඹක් ථහ ය් න රළබීභ පිිබඵ භහ 

තුමටු ශනහ.  ිශශල ශඹ් භ අතිරු ජනහධිඳති භහි් ද 

යහජඳක් භළතිතුමභහශේ භහි් ද චි් තනඹ තුමශත්, භහි් ද චි් තන 

ඉිනරි දළක්භ තුමශත් අපි කඳනහ යරහ ඵළලුශොත් 2005 ඉරහ 

ය 9 ක් ගපු භන ිනවහ ඵරපුහභ භසත ශ්රී රහංකිඹ්  

ලශඹ්  අපිට තුමටු ශ් න පුළු්  තළන අද ප්රහවන ශ ඹ 

තිශඵනහ. ඒ හශේභ අතිිශලහර ව ජනතහක්, රක් 10ක් 15ක් 

අවුරු්ධදට ශ්  යටට ඳළමිශණනහ. ඒ අනු ඵළලුහභ ප්රහවන 

ශ ඹ  අපිට ඉතහභ ෆහීභට ඳත්ශ් න පුළු්  තළන අද 

තිශඵනහ. ප්රහවන අභහතෙහංලඹ ඹටශත් තිශඵන ශ්රී රංභඹ 

අයශන ඵළලුශොත්, අද එහි බහඳතිතුමභහශේ ඉරහ නිරධහරි්  

සතුමළු ශ  පිරි 35000ක් ඳභණ සිටිනහ. ඒ හශේභ දු් රිඹ 

ශදඳහර්තශ් ් තුම අයශන ඵළලුශොත් එහි හභහනෙහධිහරිශේ 

ඉරහ 19000ක් ඳභණ න ශ  පිරික් සිටිනහ. ඒහශේභ 

ශභෝටර් යථ  ප්රහවන ශදඳහර්තශ් ් තුම ත්ශතොත් එහි ශභෝටර් 

යථ ප්රහවන ශොභහරිස ජනයහකතුමභහ සතුමළු ශ  පිරික්ද,                 

ශ්රී රංහ ප්රහවන නදෙ ගඹතනඹ ත්ශතොත් එහි බහඳතිතුමභහ 

සතුමළු ශ  පිරික් ද, ඒහශේභ සීභහහිත රක්ින ඵස භහභ  

ලශඹ්  ගඹතන 5ක්ද, අශේ ප්රහවන අභහතෙහංලඹ එහි 

ශක් තුමභහ සතුමළු අශනකුත් කියුතුම තහනහ් තයඹ්  දයන 

නිරධහරි්  භ  ශ්  යශේ ප්රහවන ක්ශ ත්රඹට අද  සුිශශල ී 

ශ හක් ඉටු යමි්  සිටිනහ.   

ිශශල ශඹ් භ ශ්  රු බහශේදී රු නිශයෝ්  ශඳශර්යහ 

භ් ත්රීතුමභහත්, සුනික වඳු් ශනත්ති භ් ත්රීතුමභහත් ථහ යනහ භභ 

අවශන හිටිඹහ.  නමුත් 2001 සිට 2004 දක්හ ගණ්ඩු ඵරඹ 

ඳළළති හරශ   ශ්රීරංභඹ ඈය ය් න ටයුතුම යපු ගහයඹ 

අපිට භතයි. එදහ එ ශොටක් ඵස යථ නිණි තිබ්ඵහ. 

මූරහනහරඪ රු භ් ත්රීතුමභනි, එදහ තයභ, තංකර, ශභොයටු 

ඩිශඳෝරට අඹත් ඵස යථ ඳහයට දභරහ, ඵස යථ නිනි තිඹරහ යශේ 

ශඳොදු ප්රහවන ශ ඹ ිශනහල ය් න ටයුතුම ශහ. ත පිරික්       

ශ්රී රංභඹ ඈය ය් න ටයුතුම ශහ. ශේයවළය හශේ අශේ 

යශේ  අපිට තිුදණු භවහ ් ඳත්  ිශනහල ශහ. ඵස යථ වද් න, 

අලුශත්  ඵස ශනකරහ චළසි ව් න, ඵස ශඵොඩිඹ වරහ අශේ 

යශේ ඵස යථ නිසඳහදනඹට සිඹඹට ණන දහඹත්ඹක් ශද් න 

පුළු් භ තිුදණු  ඒ තළ්  තභයි ිශනහල ශශ . ඒහ ශෝටි 

ණනක් ටිනහ ශ්ධක  වුණත් තුමේටු ශදට රඵහ ශද් න ටයුතුම 

ශහ. ඒ හශේභ අය භහ් , ශ්  භහ්  කිඹරහ ශදට තුමනට 

ඩරහ ිශනහල යරහ දළ් භහ. ශඳෞ්ධලි අංලඹට ඵහය දීරහ, 

එහශ  සිටි ශ  ශ ිශහශෝ එිබඹට දභරහ, ඔවු් ශේ 

අනහතඹ නළති ය් න ටයුතුම ශහ. අද රංභඹ ළන 

ගදයශඹ්  ථහ යන ශ්  පිරි භහ හිතන ිශධිඹට 

ශඳෞ්ධලියණශ  එ ඳළත්තක් ිශතයයි එදහ දළක්ශක්. ශ්  

ඔක්ශෝභ ශඳෞ්ධලි අංලඹට ශද් න ඕනෆ කිඹන තළනයි 

හිටිශ .   ශ්  ඳසු නිඹ අවුරුදු  9 හරඹ තුමශ ඔවු් ශේ සිතුම්  

ඳළතුම් , ඔවු් ශේ චි් තනඹ්  භහි් ද චි් තනශ  ඉිනරි දළක්භත් 

එක් එට භහීට ඹ් න එ  ය ළනීභ ් ඵ් ධශඹ්  

අද අපි තුමටු ශනහ. ශභොද, අද ඔවු්  යහජෙ ප්රහවන ශ ඹ 

ළන ගදයශඹ්  ථහ යනහ. ශඳෞ්ධලි අංලඹ ළන ඳභණක් 

ිශලසහ යපු ඔවු්  අද ශඳොදු ඵස යථ ශ හ, දු් රිඹ ශ හ 

හශේභ ශභෝටර් යථ ප්රහවන ශදඳහර්තශ් ් තුම ළන ථහ  යන 

එ ඉතහභ ළදත්. මූරහනහරඪ රු භ් ත්රීතුමභනි, ඔවු් ශේ සිත් 

ත්  ඳහ ශනස ය් න භහි් ද චි් තනඹ ව භහි් ද 

චි් තන ඉිනරි දළක්භ තුමිබ්  ිශලහර හර්ඹ බහයඹක් ය තිශඵනහ.  

අද අඳට ශඵශවිශ්  තුමටු ිශඹ වළකි හයණඹක් තිශඵනහ. 

ප්රහවන අභහතෙ රු කුභහය ශකභ භළතිතුමභහ තභයි, අද ශ්  

යශේ ප්රහවන ක්ශ ත්රඹට සුදුසුභ තළනළත්තහ. අතිරු 

ජනහධිඳතිතුමභහ ඒ සුදුසුභ තළනළත්තහ  ශ්  යශේ ප්රහවන ශ ඹ 

ශනුශ්  ඳත් ය තිශඵනහ. අපි එතුමභහට සතුමති් ත ශනහ, 

ප්රහවනඹ ් ඵ් ධශඹ්  ව ඒ ර්භ එතුමභහට බහය දීභ ළන. 

යශේ වළශභෝභ කිඹන ථහක් තභයි, එතුමභහ හවනඹ engine 

එශක් සිට radiator එ දක්හභ සිඹලු හයණහ ළන ද් නහඹ 

කිඹන එ. ප්රහවන භහභ ප්රහශඹෝනි අත්දළර්්  තිශඵන 

නහඹශඹක් ලශඹ්  එතුමභහට  ප්රහවන ක්ශ ත්රඹ ් ඵ් ධ 

භනහ ඳශපුරු්ධක් තිශඵනහ. එතුමභහට ශ්  ර්භ බහය දු් නහට 

ඳසශ , ඹ්  ඹ්  අඩු ඳහඩු්  තිුදණු, ඹ්  ඹ්  ගහයශ  

අටයුතුම්  තිුදණු ඵස යථ ශ හ ව දු් රිඹ ශ ඹ අනිකුත් 

ශ හ්  භ  භහීට ඉිනරිඹට ශන ඹ් න ටයුතුම ශ 

ගහයඹ ඉතහභ ප්රලංනීඹයි. ඒ නිහ තභයි, එදහ තිුදණු ශ්රීරංභඹ, 

දු් රිඹ, ශභෝටර් යථ ප්රහවන ශදඳහර්තශ් ් තුම සතුමළු අනිකුත් 

ගඹතන අවුරුදු ර්ඳඹක් සතුමශත ංර්ධනඹ යරහ, එභ අංල 

යශේ ඹවඳත, ප්රභණඹ වහ ශඹොදරහ, භව ජනතහශේ 

ප්රහවන ඳවසු්  ර් න අඳට පුළු් භ රළුදශණ්.  

අද ඳහයට භනිශඹක් ගහභ ශඵොශවොභ ශේත්, ඉක්භනි් , 

ගයක්හහරී ඔහු ඔහුශේ භනහ් තඹ දක්හ ශන ඹ් න 

පුළු්  ගහය ශ  ළඩ පිිබශශක් අද අශේ ප්රහවන අභහතෙතුමභහ 

ස ය තිශඵනහ. එතුමභහ දු් රිශ , ඵස රිශ  නිහි් , ඵස 

නළතුම්  ශඳොශට, railway station එට නිහි් , ජනතහ එක් 

එට ඉශන, ඒ අඹශේ අදවස අයශන ශ්  ටයුතුම යන 

ගහයඹ අඳ දළ තිශඵනහ. "අහදඹට ඩහ ගදර්ලඹ උතුම් ඹ" 

ඹන කිඹභන අනු ටයුතුම යමි් ,  නිශඹෝජෙ සභතියඹහ 

ලශඹ්  භට ඳභණක් ශනොශයි, අනිකුත් සිඹලුභ නිරධහරි 

භවත්රු් ටත් එතුමභහ ගදර්ලඹක් වුණහ. ශ්  සිඹලු ශදනහ එතුම 

ය ශන, ණ්ඩහඹභක් ිශධිඹට ගපු භන සුිශශල ී 

ප්රතිපරඹක් ිශධිඹට තභයි, 2015 අඹ ළඹට ඹන ශොට අපි 

ඔක්ශොභ ශ්  එට එතුම ශරහ ඉ් ශ් .  

ශ්රී රංහ භනහභන භණ්ඩරශ  බහඳති ලී ශකභ 

භළතිතුමභහ ප්රහශඹෝනි ටයුතුම යන, ඉතහභ ශවො 

බහඳතියශඹක්. 35,000ක් ශ ශඹෝ - අපි ඳවුශක අඹ - 

රංභශ  ඉ් නහ. ඵස යථ 2,200ක් රංභඹට රළශඵන ශොට, 

ඒ ඵස යථලි්  උඳරිභ ගදහඹභ රඵහ ් න ටයුතුම ශශයනහ.  

අද රංභශ  තභයි, රංහශේ ශවොභ network එ 

තිශඵ් ශ් . අද දශ  ළඩ යන රිඹළදුය්  ංෙහ 

ශොඳභණද, නළත්න්  ඵස ශෝ ශදොසතයරු ශොඳභණ 

ඉ් නහද, ඊශ  ිනනශ  අඳ ඩීක ලීටර් ශොඳභණ ළහුහද, ඊශ  

අඳට ශොඳභණ ගදහඹභක් තිුදණහද, ඊශ  අශේ ිශඹදභ 

ශොඳභණද, ර් ශදශනක් නිහඩු ත්තහද කිඹන හයණහ ළන 
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ශවට උශ්ධ අට න ිශට රංභ ප්රධහන හර්ඹහරඹට රඵහ ් න 

පුළු්  තය්  ශවො network එක් අද අඳට තිශඵනහ. ඒ ඉතහ 

ළදත්. ඒ අද අනික් අඹට අභිශඹෝඹක් ශරහ තිශඵනහ. ඒ 

network එ රඵහ ් න අඳට පුළු්  වුණහ. ඒ නිහ ශඵොශවොභ 

ශරශවසිශඹ් , ඳවසුශ්  ඒ ටයුතුම ක්රිඹහත්භ යරහ, නු 

ශදනු ීර් දු යරහ, අඹ ළඹ ශකනඹට ඉිනරිඳත් ය් න අඳට 

පුළු් භ රළුදණහ. එශවභ network එක් තිශඵන ිශට ඔඹ 

කිඹන ිශධිශ  දණ, අක්රමිතහ කිසික් ය් න ඵළවළ. ශ්  

network එ නිහ ඒ තුමශ ශවො ිශනිිශදබහඹක්  - transparency 

එක්-  තිඹහ ් න අඳට පුළු් භ රළුදණහ.  

හර්ඹක්භ ඩිශඳෝ ශභනහරු්  ඳත් ය් න, 

හර්ඹක්භ ප්රහවන ශ හක් ඳත්හ ශන ඹ් න අද අඳට 

පුළු් භ රළම රහ තිශඵනහ. ඒ තභයි, ඉතහ ළදත් ් ශ් . 

අද ශ්  රු බහශේ අශේ අභහතෙහංලඹ ළන යන ශොට වුණත්, 

වළභ දහභ අවන ශ්ධක තභයි අව් න රළුදශණ්. අලුත් ශදඹක් 

අඳට අව් න රළුදශණ් නළවළ. ීටට අවුරුදු 4ට, 5ට ලි්  ථහ 

යපු ශ්ධකත් අද අඳට ිශඳක්ශ  භ් ත්රීතුමභ් රහශ්  අව් න 

රළුදශණ් නළවළ.  සුළු සුළු රුණු ර්ඳඹට ඳභණක් ශ්  ිශහදඹ 

ශඹොමු වුණහ කිඹරහ තභයි භට න්  හිශත් ශ් . ඒ තුමිබ්  අපි 

දකි් ශ්  ප්රහවන අභහතෙහංලශ  ඉිනරි දළක්භ තුමශ අපි ය ශන 

ග ළඩ ශොටට ජනතහශ්  රළශඵන ප්රහදඹයි.  

අද වුරුත් භව භ  යසතිඹහදු ් ශ්  නළවළ. එ 

ඳළත්තකි්  රංභ ඵස ශ හ  ක්රිඹහත්භ න අතශර්,  අනික් 

ඳළත්ශත්  ශඳෞ්ධලි ඵස ශ ඹ  ක්රිඹහත්භ ශනහ. අතිරු 

ජනහධිඳතිතුමභහ දහත් කිඹ් ශ්  නළවළ, ශ්  එ අංලඹක් අයි්  

යරහ අනික් අංලශඹ්  ශ්  ටයුත්ත ය් න කිඹරහ. යහජෙ-

ශඳෞ්ධලි ් ඵ් ධතහශ්  -PPP, Public-Private Partnership 

එක් අනු-  ශ්  අංල ශදභ එට ශන ඹ් න කිඹරහයි එතුමභහ 

වළභ ිශටභ කිඹ් ශ් .  

ඵස යථර හර ටව්  ළන ශභතුමභ් රහ සහුහ. අද ශ්  

එ අංලඹක්ත් අර්භණෙ ශනොය, ජනතහශේ ඹවඳත උශදහ 

ශන ඹන ළඩ පිිබශශක් ප්රහවන අභහතෙහංලඹ තුමිබ්  

ක්රිඹහත්භ ය තිශඵනහ.  

ිශශල ශඹ්  ඵස යථ 2,200ක් අඳට අලුති්  රළශඵනහ. භභ 

දකින ිශධිඹට low-floor buses කිඹන ඵස ශ්  න ිශට ධහනශ  

ශඹොදනහ. ිනන ගදහඹභ රුපිඹක රක් 630ක් -මිලිඹන 63ක්- 

ඳභණ රඵනහ. මූරහනහරඪ රු භ් ත්රීතුමභනි, භභ හිතනහ 

ඒට ශරොකු වශඹෝඹක් ශරහ තිශඵ් ශ්  ශ්  යශේ තිශඵන 

භහර් ඳ්ධධතිඹයි කිඹරහ. ශ්  එ ඳළත්තක් ඳභණයි. එදහ අපි 

ඳහයට ඵස එක් දළ් භහභ දවක 12 ඳභණ න ිශට breakdowns 

නහ. Clutch plate නිඹහ කිඹයි, ඒ හශේභ දුනු ළඩුණහ කිඹයි, 

අද එශවභ නළවළ. අද යශේ කිශරෝ ීටටර් 116,000 ඳභණ භහර් 

ඳ්ධධතිඹ ශවොට carpet දහරහ ස ය තිශඵනහ. උතුමරු 

නළශ නහියත් සතුමළු මුළු යශේභ ඹ් න පුළු්  ිශධිඹට භහර් 

ඳ්ධධතිඹ ස ය තිශඵනහ. ඒ නිහ රංභ ඵසලි්  අශේ 

රහබඹ තදුයටත් ළඩි ය ් න පුළු් භ රළම රහ තිශඵනහ.  

මූරහනහරඪ රු භ් ත්රීතුමභනි, රංභඹ කිඹ් ශ්  ිශනහල 

යපු තළනක්. ඈය ය් න හිටපු තළනක් තභයි අපිට ශොඩ 

් නට සිදු ශරහ තිශඵ් ශ් . ඒ අඳ අභත ය් න ශවො 

නළවළ. එක්තයහ අභිශඹෝඹක් එක් තභයි අපි ශභඹ බහය ත්ශත්. 

රංභශ  රු බහඳතිතුමභහ, නිශඹෝජෙ බහඳතිතුමභහ, ප්රධහන 

ිශධහඹ නිරධහරි ඹන සිඹලු ශදනහභ  රු සභතිතුමභහත් එක් 

එතුම ශරහ යපු ළඩ පිිබශශශ  උච්චතභ අසථහ වළටිඹට 

රංභඹ ශොඩ න හ තිශඵනහ.  ශ්  ගපු භන තත් ශේත් 

ඉිනරිඹට ඹ් න 2015 ර්ශ  දී අතිරු ජනහධිඳතිතුමභහ අඳට මුදක 

රඵහ දු් නහ. ඵස යථ 2,200ට අභතය ඳුයට ප්රශ්ධලශ  දුන 

කුඩහ ඵස යථ රඵහ දී තිශඵනහ. අ් තර් නය ඵස යථ ශ හක් 

ගය් බ ය තිශඵනහ. ඒ හශේභ low-floor buses ශඹොදහ ශන  

luxury ඵස යථ ශ හක් රඵහ ශද් න ටයුතුම ය තිශඵනහ. අද 

ජනතහට ඒ ගහයශඹ්  ඳවසු්  රඵහ දීරහ තිශඵනහ. යහජෙ 

ශ ශඹෝ ඳහ ශඵොශවොභ ගදයශඹ්  රංභත් එක් එතුම 

ශරහ තභ් ශේ ප්රහවන ශ හ රඵහ ් නහ. ඔවු්  ශඵොශවොභ 

තුමටු ශනහ. රංභට එභ ශ හ ඉටු කිරීභට වළකි වීභ ළන  

ප්රහවන ගභහතෙහංලඹ ශනුශ්  ිශශල ශඹ් භ අශේ තුමට 

ප්රහල යනහ.  

දු් රිඹ ශ හශේ අද ිශලහර ිනයුණුක් සති ශරහ තිශඵනහ. 

ශ්  යශේ එදහ දු් රිඹ භහර් තිුදශණ් කිශරෝීටටය 1,400 

ප්රභහණඹක්. ඳසු නිඹ හරශ දී උතුමශර් දු් රිඹ භහර් වයවහ ඵංර් 

වදරහ තිුදණහ. ීටට අවුරුදු වතයට ඳවට ඉසය ශරහ ඒහශ  

ම ්  ශඵෝ් ඵ ශරහ තිුදණහ. ඒහ අපිට කිසි ශරකි්  

ප්රශඹෝජනඹක් ් න ඵළරි ිශධිඹටඹ තිුදශණ්. ඒ ශොකශරෝ 

ශනත් ශ්ධක වහ, ශනත් වුභනහ්  වහ ඒහ ශඹොදහ 

ශන තිුදණහ.  

2009 භළයි 18 ශනිදහයි්  ඳසශ , යු්ධධඹ ජඹග්රවණඹ ශහට 

ඳසශ  ශ්  යට අලුත් ිනලහනතිඹට ඹනශොට ජනහධිඳතිතුමභහට 

පුළු් භ රළුදණහ ශභභ ප්රශ්ධල ිනයුණු ය් න. අද න ිශට  

ඹහකශ්ධවී දු් රිඹ ඹහඳනඹට ඹනහ. ශවට අනි්ධදහ න ිශට උත්තය 

ශ්ධවී දු් රිඹත් ධහනඹට එතුම නහ. ඒ හශේභ නළතත් එභ 

භහර්ශ  ඵඩු ප්රහවනඹ ය් න පුළු්  නහ. ඒ තුමිබ්  අලුත් 

ංසෘති රක්ණඹක් සති ශරහ තිශඵනහ. උතුමයයි, දකුණයි 

ඹහ යමි්  අශේ සිංවර, දමිශ වදත් ඹහ යමි් , භනිශඹ් , 

වජීනශඹ්  එට භනක් ඹ් න පුළු් භ රළම රහ 

තිශඵනහ කිඹහ භභ හිතනහ. ඹහකශ්ධවී දු් රිඹ උතුමයට භ්  

කිරීශභ්  ශ්  යශේ ජනහර්නි ළටලුරට ිශලහර ලශඹ්  

පිිබතුමයක් ශද් න පුළු් භ රළම රහ තිශඵනහ. භභ හිතනහ ඒ 

අපි රඵහ ත් ිශශල  ජඹග්රවණඹක් කිඹරහ. ඹහඳනශ  මිින ටි ත 

අවුරුදු කිහිඳඹක් ඹන ිශට අඳට ශොශමට ශේ් න පුළු් භ 

රළශඵනහ.  

 
ගු අල්ශාජ් ඒ.එච්.එම්. අවපලර් මශතා 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

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

 
ගු නරෝශණ දිවානායක මශතා 
(ரண்தைறகு பரய றசரரக்க) 

(The Hon. Rohana Dissanayake) 
දළ්  එනහ. ඹහඳනශ  නිසඳහදනඹ යන එශලු ටි 

දඹුකරට එනහ. වඵයණ ඉරහ දඹුකරට ශේ් න, දඹුකශක ඉරහ 

කුරුණෆර වයවහ ශොශමට ශේ් න පුළු් . ඉිනරිශ දී ශොශම 

ඉරහ භහතයට, භහතය ඉරහ ශඵලිඅත්තට, ශඵලිඅත්ශත් ඉරහ 

තයභට දු් රිශඹ්  අය්  ඹ් න පුළු් . ශ් හ සිහින 

ශනොශයි. ශ් හ ඹථහර්ථඹ්  ඵට ඳළශඹ්  ඳළඹ, ශභොශවොති්  

ශභොශවොත, දසි්  ද ඳත් ශමි්  තිශඵනහ. ශ්  තභයි 

සත්ත තත්ත්ඹ. ඒ ශ්ධක එශවභ වුණත් අද ිශඳක්ඹට ශ් හ 

ඉහ ් න ඵළරි ශරහ තිශඵනහ. අවුරුදු ණනහකි්  දු් රිශ  

ඵරඳත්ර හසතුම අපි ළඩි ශශ  නළවළ. ඹ්  ඹ්  අසථහරදී ඩීක 

මිර ළඩි වුණහ. ශ්  තත්ත්ඹ ශත්රු්  ත් ජනහධිඳතිතුමභහ ඩීක 

මිර අඩු ශහ. ශ්  වළභ ගහයඹකි් භ ෘජු ව ක්රහහය 

ජනතහට වන රඵහ ශද් න එතුමභහ අලෙ ටයුතුම ශහ. එඹ ශ්  

ෆභ ක්රිඹහක් තුමිබ් භ ශඳශනනහ. එ ඳළත්තකි්  භඩු 

ශ්ධසථහනඹට ඹ් න ඳවසු්  රහ දු් නහ. ශවට අනි්ධදහ න 

ිශට ් ් තුමශර්ට තභයි ශ් හ ශනිඹ් ශ්  රු අසර් 

2909 2910 



ඳහර්ලිශ් ් තුම 

භ් ත්රීතුමභනි. දු් රිඹ ශ ඹට ජනතහ පුදුභහහය උන් දුක් 

දක්රහ තිශඵනහ. අවුරුදු 24ට ඳසශ  ඹහකශ්ධවී දු් රිඹ 

ඹහඳනඹට ඹන ිශට ශෝච්චිඹක් දළරහ නළති අවුරුදු 6, 7, 10, 15 

ශභයි  අලුත් අත්දළර්භක් ිශ් දහ. මූරහනහරඪ රු භ් ත්රීතුමභනි, 

ඔවු්  ගශ  දහත් කුරිරු යු්ධධඹට ළභති ් ශ්  නළවළ. 

 
ගු අල්ශාජ් ඒ.එච්.එම්. අවපලර් මශතා 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
අලුත් ශරෝඹක් රළුදණහ. 

 
ගු නරෝශණ දිවානායක මශතා 
(ரண்தைறகு பரய றசரரக்க) 

(The Hon. Rohana Dissanayake) 
ඔවු් ට අලුත් ශරෝඹක් රළුදණහ. ඔවු් ට ිශදුලිඹ රළම රහ 

තිශඵනහ. ජරඹ රළශඵමි්  ඳතිනහ. භහර් ඳ්ධධතිඹ 

ංර්ධනඹ ශමි්  ඳතිනහ. අද න ශොට ද්රිශඩ ජහති 

් ධහනඹ ඒ අඹශේ භනස ිශෘති ය් නට ටයුතුම යරහ 

තිශඵනහ. වළඵළයි, ශ්  තත්ත්ඹ ශත්රු්  ් නහ ඔවු්  නළත 

ශනස ් ශ්  නළවළ, මූරහනහරඪ රු භ් ත්රීතුමභනි.  ඒ තභයි 

සත්ත තත්ත්ඹ. 

අඳට කිේහ දු් රිඹ ශදඳහර්තශ් ් තුමට අලුති්  ශ ඹ්  

ඵහ ් නහ කිඹරහ. යටක් ඉිනරිඹට ඹන ශොට, දු් රිඹ භහර් 

කිශරෝීටටර් ණනි්  ළඩි ශන ශොට එශ  ඵහ ් න ඕනෆ. 

එදහ ශවරිශ ශවරිශ, ඳළ්ධින ඳළ්ධින, ළසසි ළසසි නිඹ දු් රිඹ, අද 

කු්  භහත හශේ, ඳහහඩ එරපු භහත හශේ ඹනහ. එදහට 

ඩහ ශේශඹ් , ඳළඹට  කිශරෝ ීටටර් 120 ශේශඹ්   දු් රිඹ 

ඹනහ. ශවට අනි්ධදහ ශේේටුරට Bell and Light System දහරහ 

ඒහ ටිත් ශවො රසනට වදනහ. ශ්  යශේ railway crossings 

එක්දවස ණනක් තිුදණහ. ඒහශ දී වළභදහභ හශේ හවන 

ශෝච්චිශ  වළේපිරහ මිනිසු්  භළරුණහ.  අතිරු ජනහධිඳතිතුමභහ 

ඒට ීර් දුක් ත්තහ. දු් රිඹ ශදඳහර්තශ් ් තුමශේ 

හභහනෙහධිහරිතුමභහශේ ඉරහ ෆභ නිරධහරිශඹක්භ ශඳොලිසිශ ත් 

වශඹෝඹ අයශන ශඵොශවොභ ළඳවීශභ්  අද න ිශට ඒ අලෙ 

දු් රිඹ ශේේටු ිශ කිරීශ්  ටයුත්ත යනහ. දු් රිඹ 

ශදඳහර්තශ් ් තුමශේ ශ්  ටයුතුම ශනුශ්  තත් රුපිඹක 

මිලිඹන ණනහක් 2015 අවුරු්ධදට  ශ්  ය තිශඵනහ.  ඒ 

මුදක රඵහ දීභ පිිබඵ අතිරු ජනහධිඳතිතුමභහට ශ්  යශේ භසත 

ජනතහ ශනුශ්  අඳශේ සතුමතිඹ පුද යනහ. යශේ ෆභ 

ශදනහටභ දු් රිඹ ශ ශඹ්   වනඹක් ළරශනහ.  

ඳසු නිඹ භහශ  13ළනි දහ ජනහධිඳතිතුමභහ ඹහක ශ්ධිශ දු් රිඹ 

ිශෘත ය සුභහන ශදක් සතුමශත රුපිඹක රක් 100 

ගදහඹභක් රළබී තිුදණහ. ඒ ශොයි තය්  ගර්ණීඹද? ඒ 

ගර්ණඹ සති නශොට, ජනතහශේ සිත් ත්  ශනස 

ශනශොට ඉහ ් නට ඵළරි අඹත් සිටිනහ. ශභොද, ඊශ  

ඡ් දඹක් එනශොට ශ් හ ඵරඳහනහ. ශ්  නත්් න ඵළවළ. 

ශ්  ළඩ පිිබශශ ශඳොක ේශට්  ව් න ඵළවළ. ශ්  තභයි 

ඹථහර්ථඹ. ශ්  තභයි ප්රහශඹෝනි තත්ත්ඹ.  ඔවු් ශේ  හිත් දෙ 

යරහ, ඔවු් ශේ හිත් ශනස යරහ ටයුතුම ය් නට ඵළවළ.  

ඉතහ ශවොඳි්  ශ්  ශ ඹ රන භසත දු් රිඹ 

ශදඳහර්තශ් ් තුමටභ අශේ තුමට ප්රහල යනහ. ශවට අනි්ධදහ 

ශනශොට ත දු් රිඹ එ් ජි්  ශ් නහ;  ත දු් රිඹ භළිනරි 

ශ් නහ. අද යහජෙ ශ යි්  අශඳ්  ඉකරහ තිශඵනහ, 

ඔවු් ට ඹහඳනඹට ඹ් න හයු ීටයණඹ ශ දු් රිඹ භළිනරිඹක් 

රඵහ ශද් නඹ කිඹරහ.   

මූරහනහරඪ රු භ් ත්රීතුමභනි, අඳ අහ තිශඵනහ, ය්  

මිරිළඩි  රක් ශොඹහ ශන ඳින ශේිනහශේ ඹන ශොට කුක 

නළති මිනිසු්  සිටිඹහඹ කිඹරහ.  ඒ යුඹ අද ශනස ශරහ.  අද 

වළශභෝභ තභ් ශේ ර්්  ව අයිතිහසි්  ඉසට යන භ්  

යශේ ඉතිවහඹ දකි් න, ශ්  ප්රශ්ධල දකි් න, ඒ තුමිබ්  ඔවු් ශේ 

අධෙහඳන තත්ත්ඹ ළඩි ිනයුණු ය ් නට ටයුතුම යනහ.  ඒ 

හශේභ හභඹ, භනිඹ, භහදහනඹ රඵහ ශන එභ ශ්රී රහංර්ඹ 

ජනතහක් ලශඹ්  ඉිනරිඹට ඹ් නට පුළු්  ළඩ පිිබශශක් 

ක්රිඹහත්භ ශ දු් රිඹ ශදඳහර්තශ් ් තුමශේ හභහනෙහධිහරිතුමභහට 

අඳශේ සතුමතිඹ ප්රහල යනහ.   

 

මූාවනාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 
ඔඵතුමභහට ශ්  ශ ශරහශ්  ත ිශනහඩි 2 හරඹක් 

තිශඵ් ශ් . 

 

ගු නරෝශණ දිවානායක මශතා 
(ரண்தைறகு பரய றசரரக்க) 

(The Hon. Rohana Dissanayake) 
භට ිශනහඩි 3ක් ශද් න, මූරහනහරඪ රු භ් ත්රීතුමභනි.   

ශභෝටර් යථ ප්රහවන ශදඳහර්තශ් ් තුමට අද තහක්ණඹ  

ශනළකරහ තිශඵනහ. GPR system එ ශනළිශත් තිශඵශනහ. 

අලුත් licence එක් ශදන ශොට රිඹදුරුශේ භහනසි 

ඒහග්රතහඹ - physical and mental balance -ඵර් නට ඕනෆ. ඒ 

භතුමලිතතහඹ සති යරහ, ශවො රිඹදුය්  ලශඹ්  ධහන 

ටයුතුමරට ශඹොමු ය් නට අපි ටයුතුම ය තිශඵනහ. ඒ 

licence එශක් න තහක්ණ ක්රභශේදඹ්  සතුමශත් ය තිශඵනහ.  

ඒ ගහයඹට ඒ අංලඹ ිනයුණු ය් නට පුළු්  ශරහ තිශඵනහ.   

ඒ එක්භ ජහති ප්රහවන නදෙ ගඹතනඹ ළන කිේශොත්, 

පුත්තරභ ිනසත්රික්ශ  වළශය් නට අශනක් ිනසත්රික් ිශසි 

වතශර්භ එභ ගඹතන පිහිටුරහ තිශඵනහ. ඒ නිහ එහි 

හර්ඹඹ්  ය ළනීභට  තදඵදඹක් සති ් ශ්  නළවළ.  ශනදහට 

ිශලහර මුදරක් ිශඹද්  ය ශන ශේයවළයට  නිහිකරහ, භවනුයට  

නිහිකරහ, ශොශමට නිහිකරහ තදඵදශ  එභ හර්ඹඹ ය ත් 

ජනතහ අද භවනුයට නිහිකරහ ඒ ය ් නහ; භහතශකට 

නිහිකරහ  ය ් නහ; ඹහඳනඹට නිහිකරහ ය ් නහ; 

රංහශේ ෆභ තළනකි් භ  ය ් නහ. තිඹකි්  ඳභණ 

පුත්තරභ ිනසත්රික්ශ ත් එඹ ක්රිඹහත්භ  යනහ.  එිශට එභ 

ප්රශ්ධලශ ත් තදඵදඹක් සති ් ශ්  නළවළ. අඩු ිශඹදභකි්  

ඔවු් ට අලෙ ඳවසු්  රඵහ ් නට -ඵරඳත්රඹ ් නට, 

නදෙ වතිඹ රඵහ ් නට- පුළු් භ රළම රහ තිශඵනහ. 

එභ ටයුත්ත කිරීභ ළනත් බහඳතිතුමභහට සතුමති් ත ශනහ.  

මූරහනහරඪ රු භ් ත්රීතුමභනි, රක්ින ඵස යථ භහභ  අද 

න ිශට  ණ්ඩහඹ්  ශදක් ශඹොදරහ අනතුමයට රක් ශන ඵස යථ 

ළඩි ිනයුණු යරහ නළත භහර්ශ  ධහනඹ ය් නට පුළු්  

ළඩ පිිබශශක් ක්රිඹහත්භ යරහ තිශඵනහ. ඒ ් ඵ් ධශඹනුත්  

භභ සතුමති් ත නහ. 

මූරහනහරඪ රු භ් ත්රීතුමභනි, භට ත ිශනහඩිඹක් ශද් න.  

අතිරු ජනහධිඳතිතුමභහට, ප්රහවන අභහතෙ රු කුභහය ශකභ 

භළතිතුමභ් ට, ධ් මි ශඳශර්යහ ශක් තුමභහට භශේ සතුමතිඹ 

පිරිනභනහ.  

ඊශඹත්, අදත් ශරෝශ  ශඵොශවොභ යටකර වබහනිත්ශඹ්  EST 

- Environmentally Sustainable Transport ව BAQ - Better Air 

Quality පිිබඵ ් භ් ත්රණඹක් ශ්රී රංහශේ ඳළළත්වුණහ. ඒ භඟි්  

අශනක් යටක භ  ටයුතුම යමි්  රංහශේ අත්දළර්්  

2911 2912 

[රු ශයෝවණ ිනහනහඹ භවතහ  
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ඔවු් ට රඵහ දීරහ, ඔවු් ශේ අත්දළර්්  අඳ රඵහ ශන,  ශ්  යට 

ප්රහවන ක්ශ ත්රශඹ්  ිනයුණු යටක භ  එට භනක් ඹ් නට 

පුළු්  ළඩ පිිබශශ අද ශ්  යශේ  ක්රිඹහත්භ ශනහ. ඒ 

ටයුත්ත හර්ථ ය ශන ඹන ප්රහවන අභහතෙහංලඹට 

ඔඵතුමභ් රහශේ වශඹෝඹ රඵහ ශදන ශර ශෞයශඹ්  

ගඹහචනඹ යනහ. ශොශම ප්රශ්ධලඹ සතුමළු භසත යටභ 

ංර්ධනඹ න ිශට, යභණීඹ න ිශට, ප්රහවන ඳ්ධධතිඹ ිනයුණු 

යමි් , තියහය ප්රහවන ඳ්ධධතිඹක් ශ්  යට තුමශ ශන ඹ් නට 

අඳ ටයුතුම යනහ ඹයි ප්රහල යමි් ,  ශ්  අසථහ රඵහ දීභ 

පිිබඵ භහශේ සතුමතිඹ ප්රහල යමි්  භභ නිවඬ ශනහ.  

ශඵොශවොභ සතුමතියි. 

 

මූාවනාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ශඵොශවොභ සතුමතියි. ශභභ ළඹ ශීර්ඹ ් භත කිරීභ අද ිනන 

ඳස රු 6.30ට සිදු නහ. ිනහ ගවහය ිශශේඹ වහ හය 

බහශේ ටයුතුම ඳස රු 1.00 දක්හ අත් හිටුනහ. 

 

රැවපවීම ඊ  අනුකූල තාලකාලිකල අත් හිටුලන දි්ද, අ.භා.1.00 
  නිනයෝජය කාරක වභාඳිනුරමානේ වභාඳිනත්ලනය්ද නැලත 
ඳලත්ලන දී. 

அன்தடி, அர்வு தற.த. 1.00 றக இகடறதத்ப்தட்டு 

லண்டுந் தரடங்கறற்த. குளக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள் 

[ரண்தைறகு தொதபகசு சந்றகுரர்]  கனக கறத்ரர்கள்.   

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

DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES in the Chair. 

 
නිනයෝජය වභාඳිනුරමා 
(தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Deputy Chairman) 
 ිශශල  හර්ඹඹ්  පිිබඵ ශක්  හර්ඹහරඹ (ශජෙසඅ 

අභහතෙරු) ළඹ ශීර්  අං 3. රහ ඵළලීභ  අඳය බහ 1.00 සිට 

අඳය බහ  6.30 දක්හ.  

 
3 ලන ශීර්ය.- විනේ කාර්යය්ද ිළිතබ නල්කම් කාර්යාය 

(නජයපඅ අමාතයලු  
 

01 න ළඩටවන.- ශභශවයු්  ළඩටවන - පුනයහර්තන ිශඹදභ, 
රු. 376,000,000 

 
கனப்தை 3.- றபசட தசற்தரடுகளுக்கரண தறகம் (சறபட்ட 

அகச்சர்கள்) 

 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள் -  

லண்டுதஞ் தசனவு தௐதர 376,000,000 

 
HEAD 3.- SECRETARIAT FOR SPECIAL FUNCTIONS (SENIOR 

MINISTERS) 
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,              

Rs. 376,000,000 
 

[අ.බහ. 1.02  
 

ගු එම්. නජෝප් මයිකල් නඳනර්රා මශතා 
(ரண்தைறகு ம். பஜரசப் கக்கல் ததபர) 

(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 

රු නිශඹෝජෙ බහඳතිතුමභනි, "2015 ිශර්ජන ඳනත් 

ශටු් ඳශත් හය බහ අසථහශේ අද ිනන එන් , 

2014.11.20න බ්රවසඳති් දහ ඳසරුශේ ිශහදඹට ළශනන   අං 

3 දයන ළඹ ශීර්ශඹ්   ් ප්රදහඹහනුූලර සිඹලුභ පුනයහර්තන 

ිශඹද්  වහ මූරධන ිශඹද්  රුපිඹක 10කි්  ඳහ වළරිඹ යුතුමඹ" යි 

භභ ශඹෝජනහ යමි. 

රු නිශඹෝජෙ බහඳතිතුමභනි, අද හච්ඡහට බහජනඹ වී 

තිශඵ් ශ්  ිශශල   ළඹ ශීර්ඹක්. ශජෙසඅ අභහතෙරු් ශේ 

ශක්  හර්ඹහරඹ ව  ශජෙසඅ අභහතෙරු් ශේ  ළඩ ටයුතුම 

පිිබඵ අශේ ිශශල  හය බහශේදී  අපි ශ ප්රධහන ශඹෝජනහ 

කිහිඳඹක් පිිබඵ ඳශමුශ් භ භභ භතක් ය් න ළභළතියි. 

ශජෙසඅ අභහතෙරු් ශේ  හච්ඡහක් අඳට රළශඵ් ශ්  ශ්  

හය බහශේදී ිශතයයි. එභ නිහ  ශ්   ිශශල  හර්ඹඹ්  පිිබඵ 

ශක්  හර්ඹහරඹ (ශජෙසඅ අභහතෙරු) ශනුශ්  ිශශල  

උඳශ්ධල හය බහක්  ඳත් ය් නටඹ  කිඹහ අඳ ඉකලීභක් 

ශහ. ශ්  ඉකලීභ අපි ඳසු නිඹ ශර්ත් ශහ. නමුත් තභ  එඹ 

ඉසට වුශණ්  නළවළ. ඒ පිිබඵ  අශේ නහටු ප්රහල යනහ. 

ිශශල ශඹ් භ ශ්  මිටුශේදී කිසිභ ප්රලසනඹක් නළති ශ්  

ශඹෝජනහ ් භත වුණහ. ශජෙසඅ අභහතෙරු් ටත් ඒශ්  

ශරොකු ර්භක් තිශඵනහ, තභ්  ඹටශත් තිශඵන -තභ්  

අධීක්ණඹ යන- එක් එක් අභහතෙහංලර තිශඵන රුණු 

පිිබඵ හච්ඡහ ය් නට. ඒ හශේභ භහ නළත යක් භතක්  

ය් නට ළභතියි, ශ්  ඳහර්ලිශ් ් තුමශේ මුදක පිිබඵ  හය 

බහක්   - a finance committee -  ිනටභ ඳත්හ ශන ඹ් නට 

ඕනෆඹ කිඹහ ඳසු නිඹ අවුරු්ධශ්ධත්, ශ්  අවුරු්ධශ්ධත් ිශශල   හය 

බහශේදී අපි ශඹෝජනහ ය සථිය ය ත්තහ. ඒ හය 

බහක්. ඒ හශේභ  ඳහර්ලිශ් ් තුමත් එඹ අනුභත ය තිශඵනහ. 

නමුත් තභ එඹ ක්රිඹහට නළඟුශණ් නළවළ.  

රු නිශඹෝජෙ  බහඳතිතුමභනි,  අද තිශඵන ශ්  අභහතෙහංල 

ශද ඵළලුහභ,  ඒහට ශ්  ය ති ශඵන  මුදක ශද ඵළලුහභ  

ඒහ ශොයි ගහයශඹ්  ිශඹද්  ශනහ ද කිඹහ වුරුත් ද් ශ්  

නළති තත්ත්ඹක් තිශඵ් ශ් . එභ නිහ ශ්  ඳහර්ලිශ් ් තුමට  

කිඹන  යජඹක් වළටිඹට  ශ්  ශ්  යන මුදකර යජශ  ර්භ 

ශභොක්ද කිඹහ ඳහර්ලිශ් ් තුම තුමිබ්  දළන ළනීභ යශේ ජනතහට 

තිශඵන  අයිතිඹක්.  එඹ ඉසට ය් නටඹ කිඹහ අපි නළතත් ශ්  

අසථහශේදී භතක් යනහ.  

ශජෙසඅ අභහතෙරු් ශේ ශක්  හර්ඹහරශ   නිරධහරි 

භවත්රු් ට භභ ිශශල ශඹ්  සතුමති් ත ශනහ. එභ 

නිරධහරි්  ඉසට ය් ශ්  ශඵොශවොභ අභහරු හර්ඹ බහයඹක්.  

 ඒ ශරශවසි ඳවසු ශදඹක් ශනොශයි. නමුත් ඔවු්  ඉතහ ශවොට ඒ 

හර්ඹ බහයඹ ඉසට යන ඵ අඳට  ශඳශනනහ. අදහශ ිශසතය, 

ශතොයතුමරු අඳට රඵහදීභ තභයි තිශඵන ඩහත්භ  ළදත් ශදඹ. 

වළභ රැසවීභටභ සිශත් ඒ ශක්  භවත්රු ව  නිරධහරි 

භණ්ඩරඹ ඉතහභ ශවො හර්ඹ බහයඹක් ඉසට යනහ. ශ්  

් ඵ් ධශඹ්  ීටට ඩහ ඹභක් කිඹ් නට භහ හරඹ ් ශ්  

නළවළ. රු ශජෙසඅ අභහතෙරු්   තභ් ශේ අභහතෙහංලරට 

පිටි්  බහය දී තිශඵ් නහ ව හර්ඹඹ්  පිිබඵ ශවො  

අධීක්ණඹකි්  ක්රිඹහ යනහ. නමුත් ඒ ෆභ ශදඹක්භ  

ක්රිඹහත්භ ය් නට තය්  මුදක  ප්රතිඳහදනඹ්  ඒ ඒ 

අභහතෙහංලරට රළශඵනහ ද කිඹහ ශජෙසඅ අභහතෙරු්   ශේ 

නිර්ශ්ධලඹ භත අඳට ප්රලසනඹක් ශරහ තිශඵනහ.  

ඳශමුශ් භ ඹවඳහරනඹ වහ  ඹටිතර ඳවසු්  පිිබඵ ශජෙසඅ  

අභහතෙ, රු යත්නසිරි ිශක්රභනහඹ භළතිතුමභහට  අයිති  හර්ඹඹ්   

ළන කිඹ් නට ඕනෆ. ශ්  අසථශේදී එතුමභහ ශ්  රු බහශේ 

නළවළ. සිටිඹහ න්   අඳට එතුමභහ භ   හු ක් දුයට අදවස  හුභහරු 

ය ් නට තිුදණහ. භහි් ද චි් තන ඉිනරි දළක්භ තුමිබ්  

අශේක්ෂිත ංර්ධන ඉරක්ඹ්  හක්හත් ය ළනීභ පිණි 

යහජෙ ත් ත්රඹ තුමශ ඹවඳහරනඹ ප්රර්ධනඹ කිරීභ. ශ්  තභයි  

එතුමභහට තිශඵන ප්රධහන හර්ඹඹක් ශ් ශ් . ඒ හර්ඹශ දී 

එතුමභහට රළම ඹ යුතුම වශඹෝඹ භට න්  හිශත් ශ්  යජශඹ් ත් 
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ඳහර්ලිශ් ් තුම 

අශනක් අභහතෙහංලලි් ත්  එතුමභහට රළශඵ් ශ්  නළවළ කිඹන 

එයි.  ඒ හශේභ ලක්තිභත් ඵරත් පුයළසිඹ්  ම හි කිරීභ පිණි  

ජනතහ අශේක්හ් ට මුක තළන රඵහ ශදන  යහජෙ ශ ඹක් 

නිර්භහණඹ කිරීභ වහ  ප්රතිඳත්ති ් ඳහදනඹ කිරීභ ව  

ක්රිඹහත්භ කිරීභ.  

ශභතළනදී එතුමභ් ශේ ර්භ ශභොක්ද කිඹන එ ළනත් 

අඳට ප්රලසනඹක් තිශඵනහ. ඒ හශේභ ඹටිතර ඳවසු්  

ංර්ධනඹ අයමුණු ය නිමි්  භවහභහර්, ිශදුලිඵර, ඵරලක්ති, 

ිශදුලි ංශ්ධල, ප්රහවන, හරිභහර්, ෘෂිර්භ වහ ජර ් ඳහදන 

ගදී ිශඹඹ් ට අදහශ අභහතෙහංල භ  ් ඵ් ධීයණඹ කිරීභ 

පිිබඵත් ිශලහර ර්භක් ඳළශය් ශ්  ශ්  ශජෙසඅ 

අභහතෙතුමභ් ටයි.  

භවහභහර් පිිබඵ, ප්රහවනඹ පිිබඵ අපි අද උශ්ධ ථහ 

ශහ. ප්රහවන ක්ශ ත්රශ  සති ශරහ තිශඵන ශනස්  

පිිබඵ අපි ථහ යනහ න් , ප්රහවන ක්ශ ත්රශ  තිශඵන 

ප්රධහනභ අංඹක් තභයි දු් රිඹ. භභ එ යජඹට ශදොස කිඹනහ 

ශනොශයි ; එ අභහතෙයශඹකුට ශදොස කිඹනහ ශනොශයි. 

ප්රහවන ක්ශ ත්රශ දී, දුේඳත් අඹට තිශඵන ප්රධහනභ අංඹක් තභයි 

දු් රිඹ. දු් රිඹ තභත් ඒ ිශධිඹටභ තභයි ධහනඹ ශ් ශ් . භට 

භතයි තමු් නහ් ශ  දක් කිේහ, "මුදක න ඹක්කු කිහිඳ 

ශදශනක් ඉ් නහ" කිඹරහ. එයි්  එක් ශශනක් තභයි දු් රිඹ. 

නමුත් ජනතහට ළඩි ප්රහවන ශ ඹක් ළඳයීභ වහ 

ප්රශඹෝජනත් ශ් ශ්  දු් රිඹයි. එතළන ශභොන ිශධිඹකි් ත් 

ළරකිඹ යුතුම අ් දශ්  ිනයුණුක් සති ශරහ නළවළ. ඒ වහ ශ්  

යරහ තිශඵන මුදක ප්රභහණඹ ඵළලුශොත්, ශභොක්ද ය් ශ්  

කිඹන එ ළනත් අඳට නළත යක් හිත් න ශනහ.  

අද උශ්ධ ප්රහවන සභතිතුමභහශේ ථහශේදී එතුමභහ කිේහ, 

එතුමභහ අලුත් භ ට නිහිකරහ තිශඵනහ; යජඹ ඒ අනුභත යරහ 

තිශඵනහ කිඹරහ. ඒ තභයි, CTB එ න හ සිටු් නට අලුත් ඵස 

රඵහ ළනීභ, ඒ අලුත් ඵසරට ශන මුදර ශ ඹ් ශේ 

ගදහඹභ වයවහ අඩු යරහ ශන එ. ශ්  අලුත් ් ප්රදහඹඹක්. 

දළ්  ශ් ට යහජෙ අංලඹ කිඹරහ කිඹ් න අභහරුයි. ශභොද යහජෙ 

අංලශ  තිශඵන ඵය ඔක්ශෝභ ඒ ශ ඹ් ට බහය දීරහ ඒ අනු 

ඵස ෙහඳහයඹ ිනයුණු ය් න වදනහ. ශභතළන ඳයසඳය 

ිශශයෝධීතහක් තිශඵනහ. එතුමභ් රහශේ ළඩ පිිබශශට අපි ශදොස 

කිඹ් ශ්  නළවළ. නමුත් ඳයසඳය ිශශයෝධීතහක් තිශඵනහ. ඵස 

කලිරට අයශන CTB එට ශදනහ. CTB එශ්  ඒ ණඹ 

ශ් න ඕනෆ. ශ්  තභයි අලුත්භ තත්ත්ඹ. අඩු තයමි්  ශ්  

ිශධිඹටත් ශර්කලු -දු් රිඹ- ළනත් හිතුමශොත් ඩහ ශවොයි 

කිඹරහ භභ හිතනහ. ඒ තමු් නහ් ශ රහට ශනක්. 

ශඳෞ්ධලීයණඹ ය් ශ්  නළතුම ඒ ශ ඹ්  අතට රහබ 

ප්රශඹෝජන ඹන ිශධිඹට ඹ්  කිසි ළඩ පිිබශශට භ්  යනහ 

න්  ශඳෞ්ධලි ඵස ශ ඹත් භ  ං් දනඹ යන ශොට 

අඳට ශත්ශයනහ, අපි අලුත් භහර්ඹ ඹනහ, ශ ශඹෝත් ඒ 

දහඹත්ඹ රඵහ ් නහ කිඹරහ. අපි ද් නහ, භවය තළ් ර 

රුපිඹක 11,000ක් ශන ශොට ඉතුමරු මුදර උඳඹහ ් න ඕනෆ 

ඒ depot එශ්  ඵ. ඒ තභයි ක්රභඹ. එශවභ උඳඹහ ් න 

තභයි ශ්  ඵස දීරහ තිශඵ් ශ් . යජශ  වතිඹ ඹටශත් ඵස 

ණඹට අය ශන ඒ ශොකර් ට ශදනහ. ඒ ශොකර්  ඒ 

ශ් න ඕනෆ. ශභොක් වරි අලුත් ළඩ පිිබශශට දළ්  

තමු් නහ් ශ රහ ඹ් න රළවළසතියි. ශඳෞ්ධලීයණඹ 

ය් ශ් ත් නළවළ, ඒත් වරි. එතශොට යජශ  ශ ඹක් ිශධිඹට 

යජඹ බහය ් ශ් ත් නළවළ. ඒත් ඒ ිශධිඹටභ ඹනහ. ඒ අතය 

අඳට ශඳශනනහ, ක්රභ කිහිඳඹක් ළන අඳට අලුශත්  හිත් න 

ශරහ තිශඵන ඵ.  

රු නිශඹෝජෙ බහඳතිතුමභනි, ශ්  අතයතුමය අඳට ශඳශනනහ, 

යජඹ ඳනන නීති යජශ  ගඹතනරට ඵරඳහ් ශ්  නළති ඵ. ඒ 

කිඹ් ශ්  ඹවඳහරනඹක් නළවළ. වුරු වරි EPF ශනොශේශොත්, 

ETF ශනොශේශොත්, gratuity එ ශනොශේශොත් ඒ අඹ ය 

ශද් න නීතිභඹ ක්රිඹහ භහර්ඹක් තිශඵනහ. ඒ ශඳෞ්ධලි 

අංලඹට ඵරඳහනහ. නමුත් යහජෙ අංලඹට ඵරඳහ් ශ්  නළවළ. 

ශ්  ශදිශධිඹක්. ඒ පිිබඵ ඹවඳහරනඹක් සති ශ් ශ්  

නළවළයි කිඹන එ තභයි භශේ අදව. අපි ඒ පිිබඵ තභයි 

තමු් නහ් ශ රහට භතක් ය් ශ් . ඹව ඳහරනඹ  කිඹන එ 

ඉතහ ළදත්. ඒ වළභ තිසශ භ  වළභ තළනභ ථහ ශන ශදඹක්. 

ංර්ධනශ  ඉරක් හක්හත් යළනීභ පිණි යහජෙ ත් ත්රඹ 

තුමශ ඹවඳහරනඹ ප්රර්ධනඹ කිරීභ කිඹරහ තිශඵනහ.  ඒ  සි්ධධ 

ශනහද කිඹන හයණඹ අපි තමු් නහ් ශ රහශ්  අව් න 

ළභළතියි. තමු් නහ් ශ රහ එශවභ යරහ තිශඵනහ න් , ඒ 

ළනත් අඳට හච්ඡහ ය් න පුළු් භ තිශඵනහ.  

ශ්  අනු, ිශශල ශඹ් භ ශජෙසඅ අභහතෙ ශක්  හර්ඹහරඹ 

වයවහ  ශජෙසඅ අභහතෙරු් ට  ඳළරිරහ තිශඵන ටයුතුමරදී 

ශභොන ිශධිශ   ළඩ පිිබශශට ඹනහද කිඹරහ අපි ඵරමු. ඹව 

ඳහරනඹ කිඹ් ශ්  ශභොක්ද? ඹවඳත්  ඳහරනඹ. එතළනට ශ්  

යශේ ප්රධහන අංල කිහිඳඹක් තිශඵනහ. අශේ ගණ්ඩුක්රභ 

ෙසථහ අනු, යහජෙ ඳහරනශ දී නීතිඹ, අධියණඹ, 

ඳහර්ලිශ් ් තුම ගදී ශ්  වළභ ශදඹක් තුමිබ් භ ඹව ඳහරනඹ 

ක්රිඹහත්භ  ිශඹ යුතුමයි. ඊශ  ශ්  උත්තරීතය බහශේ ථහ වුණහ, 

ඳශහත් ඳහරන ගඹතනර භ් ත්රීරු් ට ශභෝටර් යික 

ශදනහ; ඒහ ශද් ශ්  යජශ  අඹට ිශතයයි කිඹරහ. ඉති්  

ශොශවොභද ඳශහත් ඳහරනඹ තුමශ ඹව ඳහරනඹක් ශ් ශ් ?  ඒ 

අඹට ිශතයක් න්  ශද් ශ් , එතළන ඹවඳහරනඹක්  නළවළ ශ් . ඒ 

නිහ ඒ ළන ථහ යරහ, ශ්   තිශඵන ශබ්ද, ශ්  තිශඵන නය  

අයි්  ය් න ඕනෆ. අශේභ අශේභ මිනිසු් ට ශ්ධලඳහරන 

ලශඹ්  රන ිශධිඹ තභයි ඒ. ඉති්  එතළන ඹව ඳහරනඹක් 

දකි් න නළවළ.  

ඒ එක්භ භභ  ශජෙසඅ අභහතෙරු් ශේ අධහනඹ ශඹොමු 

යනහ, ශ්  ඳහර්ලිශ් ් තුම ළන. එතළනත් ප්රලසනඹක්. අද 

තිශඵන ඹ්  ඹ්   යප්රහද යජශ  අඹට ිශතයයි රළශඵ් ශ් . 

ිශරු්ධධ ඳක්ශ  භ් ත්රීරු් ට ඒ යප්රහද  රළශඵ් ශ්  නළවළ. 

ඒ නිහ ඒ ළඩ පිිබශශත් ඉතහ  අර්ුදදහරී  තත්ත්ඹට, 

ශනොඳළවළිනලි තත්ත්ඹට ඳත් ශනහ. භ් ත්රීරු් ට දළ්  ඒ  

යප්රහද තිශඵනහද කිඹරහ භභ ද් ශනත් නළවළ. දළ්                 

භ් ත්රී ශශනකුට හවනඹක් ශදනහ, රයිර් ශශනක් ශදනහ, 

ශතක ශදනහ. ඒ ටයුතුම ඔක්ශොභ ශශයනහ. අධීක්ණ 

භ් ත්රී කිඹන ශොටකුත් දහනහ. අශේ ගණ්ඩු  හරශ ත් 

එශවභ තිුදණහ. එතළනදී ශ් ශ් , ශ්  භ් ත්රීරු කිසිභ  ළඩක් 

නළති,  ඳහර්ලිශ් ් තුමට සිශකරහ  නි්  ඉරහ  ඹන භ් ත්රීරු්  

ිශධිඹට අයි්  යරහ තිඹන එයි. ඒයි ශ් ශ් .  රු 

සභතිතුමභ් රහට ශඳශනනහ සති, අදත් ශභතළන  ර් ශදශනක්ද 

ඉ් ශ්  කිඹරහ. අද ඳළළත්ශ් ශ්  ශජෙසඅ   අභහතෙ ශක්  

හර්ඹහරශ  ළඹ ශීර්ඹ ළන  ිශහදඹයි.  ශභතළන ිශලහර ළඩ  

ශොටක් තිශඵනහ. නමුත් අද ශ්  ිශහදඹට ් ඵ් ධ ශ් න 

භ් ත්රීරු  ශ්  රු බහශේ නළවළ.  භහජශ   වළභ අංලඹභ අද 

ශ්   ර් කිරීභ සි්ධධ ශනහ. ශ්   ඉතහ බඹහනයි.  අද  ශ්  

යශේ තිශඵන ග්  අතය අර්ුදදඹ, ජහීර්  අතය අර්ුදදඹ ළන අපි 

ශ්  මිටුශේදී ථහ ශහ.  ඒ හශේභ ශ්ධලඳහරන අර්ුදදඹ ළන 

ථහ ශශොත්, ගණ්ඩුක්  ඳත් ශහට ඳසශ ,  ශ්  යශේ සිටින 

හභහනෙ ජනතහ ිශිශධ ක්රභරට ශඵදරහ ශ්   යරහ ළඩ 

යන ඵ ශඳශනනහ.  

අධියණඹ පිිබඵ ථහ යනශොට, ඒ  තභයි ශ්  යශේ 

ඹව ඳහරනශ  තිශඵන ඉතහ ළදත් ් ධිසථහනඹ. ඹව ඳහරනඹ 
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පිිබඵ ිශලසහඹක්  නළවළ කිඹන එ අද අඳට ශඳශනනහ. 

අධියණඹ පිිබඵ ිශලසහඹක් නළති න  තත්ත්ඹට ඳත් ශරහ 

තිශඵනහ. ඒ හශේභ නීතිඹ පිිබඵ, ශඳොලීසිඹ යහජහරි 

යනශොට වරිඹට, නීතෙනුූලර  ටයුතුම ය් න ඒ අඹට 

ඉඩක් නළවළ  කිඹන එ ශඳශනනහ. රුණු කිහිඳඹක් ිශතයයි 

භභ ශ්  ඉිනරිඳත් ශශ .   

ශ්  අඹ ළඹ පිිබඵ තභ අපි ථහ යනහ.  ඒට ඡ් දඹ 

දීරහ ් භත යරහ නළවළ. වළඵළයි, රංහශේ වළභ ශඳොලීසිඹභ  

ඵළනර් වරහ තිශඵනහ, ශ්  අඹ  ළඹට ඳක්ඳහතිත්ඹ දක්රහ.  

ඔඵතුමභ් රහත් දකිනහ සති, වළභ ශඳොලීසිඹභ ඉසයව  ඵළනර් 

එක් වරහ  තිශඵනහ. එතළනි් භ අඳට  ශඳශනනහ, ශඳොලීසිඹ 

යජශ  හර්ඹහරඹක් ඵට ඳත් ශරහ තිශඵන ඵ. යජශ  

කිඹ් ශ් ,  අද වළභ ශඳොලීසිඹක්භ ශ්රී රංහ නිදවස ඳක්ශ  

හර්ඹහර ඵට ඳත් ශරහ තිශඵනහ.  

 ශ්   ඳහර්ලිශ් ් තුමශේදී අඳට ිශශල  ප්රලසනඹක් භතුම වුණහ.  භභ 

ද් ශ්  නළවළ, තමු් නහ් ශ රහ ඒ ළන හිත් ශ්  ශොශවොභද 

කිඹරහ.  ශ්  බහශේ ශජෙසඅ අභහතෙරු ඉ් නහ. අඳට ඒ 

අඹශනුත් අව් න පුළු් , ශ්  ජනහධිඳතියණශ දී භහි් ද 

යහජඳක් භවතහට තුම් ළනි යටත් ඉිනරිඳත් ශ් න පුළු් ද 

කිඹන හයණඹ ් ඵ් ධශඹ් . එතුමභහ නිඹහ ශ්  පිිබඵ භතඹක් 

රඵහ ් න ශර සඅහධියණඹට - Supreme Court එට. නිභක 

සිරිඳහර ද සිකහ  සභතිතුමභහ ඒ භතඹ ළන ඳහර්ලිශ් ් තුමට  

කිේහ. ඒ භතඹට තුමඩු දු්  රුණු පිිබඵ ඹ්  කිසි හර්තහක් 

ශ්  ඳහර්ලිශ් ් තුමට රඵහ ් න අපිත් ළභළති වුණහ. 

ඳහර්ලිශ් ් තුමට ඉිනරිඳත් යන ඳනත් ශටු් ඳතට ිශරු්ධධ 

ශ්  යශේ භව ජනතහට ඕනෆ න්  ශර සඅහධියණඹට ඹ් න 

පුළු් . ඒ හශේභ, ජනහධිඳතිතුමභහට ඹ්  කිසි ඉකලීභක් 

ශර සඅහධියණඹට ශඹොමු ය් නත් පුළු් . ඒ ශඹොමු යන 

හයණඹ අශේ ගණ්ඩුක්රභ ෙසථහට අනුූලරද නළ්ධද කිඹන 

හයණඹ පිිබඵ Supreme Court එ ශ්  ඳළවළිනලි කිරීභක් 

යනහ. ඒ ීර් දු ථහනහඹතුමභහට එනහ. එතශොට, 

''ශභ් න ශභශවභයි Supreme Court එශක් ීර් දු සිශකරහ 

තිශඵ් ශ් , ගණ්ඩුක්රභ ෙසථහට එ  න්  අඳට ඉිනරිඹට 

ඹ් න පුළු් , එශවභ නළත්න්  ංශලෝධන ය් න ඕනෆ''  

කිඹන ඒ ඳණිවුඩඹ අඳට ශද් ශ්  අශේ රු ථහනහඹතුමභහ. 

නමුත් ථහනහඹතුමභහට  Supreme Court එශක් ශ්  භතඹ 

රළම රහත් නළවළ. භභ කිඹ් ශ්  නළවළ, රළශඵ් න ඕනෆ කිඹරහ. 

නමුත් නිභක සිරිඳහර ද සිකහ සභතිතුමභහ ශ්  හයණඹ කිඹ්ධදී, 

ශනත් අංලලි්  හශේභ අපිත් ිශසතය ඉකලුහ, ඒ භතඹ ශභොන 

ශභොන ශව තුම නිහද අයශන තිශඵ් ශ්  කිඹන හයණහ ශ්  

බහට ඉිනරිඳත් ය් න කිඹරහ. නමුත් ඒ ළන නිවඬයි. ඒ ළන 

ථහ ය් ශ්  නළවළ. ඒ නිහ අඳට ශඳශනනහ, ශ්  ඹව 

ඳහරනඹ, අධියණඹ පිිබඵ තිශඵන ප්රලසන ත තත් එ් න 

එ් නභ ළඩි න ඵ.  

අපි ද් නහ, ඌ ඳශහත් බහ භළතියණශ දී නිඹං ගධහය 

ශඵදහ දී්  පිිබඵ ප්රලසනඹක් සති වුණු ඵ. යශේ ශඵොශවෝ 

ඳශහත්රට ඒ නිඹං ගධහය රඵහ ළනීශ්  අලෙතහ තිුදණහ. 

නමුත් ඒ භළතියණඹ ශරහශේ දී නිඹං ගධහය ශඵදන ශොට 

භළතියණ ශොභහරිසයඹහ ීර් දුක් දු් නහ, ''ශ්  නිඹං ගධහය 

භ් ත්රීරු වයවහ ශඵද් න එඳහ''  කිඹරහ. නමුත් වුද ශශනක් 

උහිශඹට නිඹහභ, උහිශශඹ්  ීරයණඹක් ශදනහ, ඒ වනහධහය 

ශඵද් න කිඹරහ. අනික් ඳශහත්ර ඉ් න අඹට එශවභ වනහධහය 

දීභක් නළවළ. ඒහ නතය ශරහ. ශභතළනදී අඳට ශඳශන් ශ් , 

නීතිශ  ගධිඳතෙ ඩහශන ළටිරහ, ඹව ඳහරනඹ  කිඹන එට 

ිශලහර ඵහධඹක් සති ශරහ තිශඵන ඵයි. අපි ථහ ය් ශ්  

යශේ ජනතහ අද නිය් තයශඹ්  ථහ ශන හයණහ පිිබඵ. 

අශේ මිකශයෝයි ප්රනහ් දු ශජෙසඅ අභහතෙතුමභහ ශ්  අසථහශේ 

 රු බහශේ ඉ් නහ. ඔඵතුමභහට දීරහ තිශඵනහ, භහජ 

ංර්ධනඹ අයමුණු ය නිමි්  භහජ ශ හ, අධෙහඳන, 

ංසෘති, රහ, ශෞෙ, ් රු ගදී ිශශල  ක්ශ ත්රරට 

අදහශ අභහතෙහංල භ ් ඵ් ධීයණඹ කිරීභ. ශ්  ඔක්ශොභ 

රුණු  කිඹ් න ශරහ නළති නිහ භභ රුණු ශදට 

ඔඵතුමභහශේ අධහනඹ ශඹොමු යනහ. එක් තභයි, භහජ 

ශ හ. අද උශ්ධ භහ වමු ශ් න සහමි පුරුඹහත් එක් දුේඳත් 

ෆනු ශශනක් ගහ. ඒ ෆනු ශනහශේ සවළට හචඹක් දහ 

් න ඕනෆ ශරහ තිශඵනහ. ශ්  හචඹ රඵහ ් න ිශධිඹක් 

ළන ථහ ය් න තභයි සිශකරහ තිුදශණ්. ඔවු්  දළනටභත් 

ෆශවන දුයට යසතිඹහදු ශරහ ඉ් ශ් . අහනශ දී අයශන 

සිශකරහ තිුදණහ , AGA භවත්තඹහශ්  ඒ පිිබඵ ශතොයතුමයක්. 

ගශයෝෙ ලහරහශ්  අයශන සිශකරහ තිුදණහ, ශභොන ශභොන 

ිශධිඹටද ඒ හචඹ දහ් න ඕනෆ කිඹන ශතොයතුමරු. භභ ද් නහ 

පිිබශශට කිේහ, ිශජඹ කුභහයතුමං අනුසභයණ hospital  එට 

නිහිකරහ ශ්  හර්ඹඹ ය ් න කිඹරහ. භභ වඳුනන 

නදෙරිඹක් ඉ් නහ. භභ එතුමමිඹට ථහ ශහ. එතුමමිඹ කිේහ, 

"ශ්  තිශඵන ටව්   එක් භහජ ශ හ ශදඳහර්තශ් ් තුමට 

ඹ් න, එතළනට නිඹහභ ශ්  හචඹ ශදනහ" කිඹරහ. ඵර් න ශ්  

ප්රලසනඹ ශොච්චය දුය ඹනහද කිඹරහ? ඔඵතුමභහශේ අධහනඹට භභ 

ශ්  හයණඹ ශඹොමු යනහ. භහජ ශ හ ශදඳහර්තශ් ් තුමශ්  

ශොච්චය දුයට ශ්  හර්ඹඹ ඉටු ශනහද? ශභොක්ද ඔඵතුමභහ 

යරහ තිශඵ් ශ් ? ඔඵතුමභහ ශ්  රුණු ද් නහ සති ශ් . 

ඔඵතුමභහට ඹභක් ය් න පුළු් ද, ඵළරිද කිඹන එ භභ ද් ශ්  

නළවළ. භහජ ශ හ අංලශඹ්  සති න ශ්  හශේ ප්රලසන යහශිඹක් 

අපි දකිනහ.  

අභහතෙතුමභහ ද් නහ, ගඵහධිත පු්ධරඹ් ට භහඹට 

රුපිඹක 3,000 ණශ්  ශද් න අඳට නිඹ අවුරු්ධශ්ධත්, ශ්  

අවුරු්ධශ්ධත් අඹ ළඹ ශකනලි්  මුදක ශ්  ශ ඵ. ඒ 

දු් න ක්රභඹ පිිබඵ ව සිඹලුභ ගඵහධිඹතඹ් ට ඒ මුදර 

රළුදණහද කිඹන එ පිිබඵ තමු් නහ් ශ ට හච්ඡහක් 

ය් න තිුදණහ. තමු් නහ් ශ ශේ ථහශේදී ඒ ළන කිේශොත් 

ශවොයි. රු මිකශයෝයි ප්රනහ් දු සභතිතුමභනි, ශ්  ඔඵතුමභහ 

අධීක්ණඹ යන අභහතෙහංලඹ. භභ ශභතළනදී ශ් ට පිිබතුමයක් 

ඔඵතුමභහශ්  ඵරහශඳොශයොත්තුම ් ශ්  නළවළ. නමුත් ශ්  

අවුරු්ධශ්ධත් ඒ මුදක ශ්  ය තිශඵනහ. එතශොට ඒ ශ්  

ශ ප්රභහණශ  ළඩිවීභ ශොච්චයද? ත ශොච්චය පිරිට 

ශදනහද? එශවභ නළත්න්  අය ලි්  දු් න අඹටභ ශ්  

අවුරු්ධශ්ධ අඹ ළශඹනුත් ශදනහද? ඒ පිිබඵ අිශනිලසචිත 

තත්ත්ඹක් අද ශ්  අභහතෙහංලර සති ශරහ තිශඵනහ.  

ත ඉතහ ළදත් හයණඹක් භභ තමු් නහ් ශ ශේ 

අධහනඹට ශඹොමු යනහ මිකශයෝයි සභතිතුමභනි. -ඔඵතුමභහ 

තභයි අද ශ්  ඳහර්ලිශ් ් තුම බහ ළශබ්දී අකරහ ් න ඉ් ශ් .-  

ශ්  ඳහර්ලිශ් ් තුමශේදී භභ ප්රලසනඹක් භතුම ශහ. අපි ් භත ය 

තිශඵන ඳනතක් ළන අශේ නහඹතුමභහත් සථහය නිශඹෝ 23(2) 

ඹටශත්  ප්රලසනඹක් භතුම ශහ. අපි ඒ ඳනතට ංශලෝධනඹක් 

ශනළකරහ තිශඵනහ. ශ්  අසථහශේ රු ඩිේ ුණණශ ය 

ශජෙසඅ අභහතෙතුමභහ රු බහශේ හිටිඹහ න්  ඩහත් ශවොයි. අපි 

ඒ ංශලෝධනශ දී ීරයණඹ ශහ, ළඩ යන ජනතහට ඒ 

අසථහශේදී අයිති අර්ථ හධ අයමුදලි්  සිඹඹට 30ක් ශද් න 

කිඹරහ. එශවභ සිඹඹට 30ක් ශද් න කිේශේ එක්ශෝ අනීඳඹක් 

ශනුශ් , එශවභ නළත්න්  ඉඩභක් මිරට ් න, නළත්න්  

ණඹක් ශ් න හශේ රුණට. ශ්  ඳනත ් භත ශරහ 

ක්රිඹහත්භ ය් න න්  ඒ ශයුණරහසි ඳහර්ලිශ් ් තුමට එ් න 

ඕනෆ. ඒ ඳහර්ලිශ් ් තුමශේ නෙහඹ පුසතශ  තිශඵනහ. ඒ ළන 

භභ කිහිඳ යක් භතක් ශහ. නමුත් ශ්  ංශලෝධන ් භත 

ය් ශ්  නළවළ. ඒ ් ඵ් ධශඹ්  සභතිතුමභහ කිේශේ ශභොක්ද? 

දළ්  ඒහඵ්ධධ යරහ නිණු්  ටයුතුම ය ශන ඹනහ, ඒ 

ෆහීභට ඳත් න ප්රභහණඹට ගහභ අපි ඒ ඳට්  ් නහ 
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ඳහර්ලිශ් ් තුම 

කිඹරහ එතුමභහ කිඹනහ. ඒ ශනොශයි සත්ත ථහ. අපි කිේහ, 

EPF එශක් ශ් ට කලි නළවළ, යජඹ ශඳෞ්ධලි අංලඹටත්, 

යජශ  ළඩරටත් ඒ ඳහිශච්චි යරහ තිශඵ් ශ්  කිඹරහ. එශවභ 

කිඹරහ ඹ්  කිසි ිශධිඹ හච්ඡහක් යනහ න්  ඩහ ශවොයි 

ශ් . නමුත් ඒට දු් න පිිබතුමය තභයි, "නිණු්  ඒහඵ්ධධ 

යනහ, ඒ තභ ඉය නළවළ"යි කිඹන එ. ශ්  කිඹන එ 

සත්තද කිඹරහ භභ ශොඹරහ ඵළලුහ. ශභතළනදී  අඳට හයණහ 

කිහිඳඹක් ශඳශනනහ.  

2013 භව ඵළංකු හර්තහශේ ඳළවළිනලි ශඳ් නු්  යන රුණු 

කිහිඳඹක් තිශඵනහ.  රු නිශඹෝජෙ බහඳතිතුමභනි, එයි්  එක් 

ශභශ යි:  

"ශ . අ.අ. හභහජිඹ්  නළත ලිඹහඳිනංචි කිරීභ." 

රු මිකශයෝයි ප්රනහ් දු සභතිතුමභනි, එහි තදුයටත් ශ්  

ිශධිඹට ඳළවළිනලි ය තිශඵනහ: 

 "2013 අහන නිශට මිලිඹන 1.4ට ග් න හභහජිඹ් ශේ 

ජහ.වළ.ඳ. ශතොයතුමරු ප්රභහණඹක් රැස ය නිමි්  අයමුදශක ක්රීඹ 

(ර්තභහන දහඹ මුදර ශනු රඵන) හභහජියි්  නළත ලිඹහඳිනංචි 

කිරීභ සිදු ය සත. ඒ අතුමරි්  සිඹඹට 79 (නිණු්   මිලිඹන 1.1)ක් ඳභණ ව 

හභහජි ප්රතිලතඹට ඒර්ඹ වඳුනහ ළනීශ්  අං රඵහ දී සති අතය... " 

ශ්  භව ඵළංකු හර්තහ අනු එදහ  සභතිතුමභහ කිේ ථහ 

් පර්ණශඹ්  ශනස. එතශොට ශ්  මුදර ශද් න ඵළරිභක් 

නළවළ. නමුත් ඳහර්ලිශ් ් තුම ඒ මුදර ශද් න රළවළසති නළවළ: ඒ 

ංශලෝධනඹ ් භත ය් න රළවළසති නළවළ. එතශොට ළඩ 

යන ජනතහට ඔවු් ශේ තළ් ඳත් මුදලි්  ශොටක් ් න 

පුළු් භක් නළවළ.  

ඒ හශේභ ශ  අර්ථහධ අයමුදශක අංල කිහිඳඹක් 

තිශඵනහ. ඒ අංල ළන ිශණහධිඳති හර්තහශේ රුණු 

කිහිඳඹක් ව්  තිශඵනහ.  

එයි්  එක් ශභශ යි: 

"2012 අං 02 දයන ශ  අර්ථහධ අයමුදක (ංශලෝධන) 

ඳනති් , ප්රධහන ඳනශත් 23 ් තිඹට ඉක්ම ති එතුම යන රද 23(අ) 

් තිඹට අනු ප්රධහන ඳනශත් අලෙතහ ් පර්ණ යනු රඵන 

හභහජියි් ට තභහශේ හභහජි මුදක  ශරට ඵළයට තළ් ඳත් සති 

මුදලි්  සිඹඹට 30ක් නිහ වහ නදෙහධහය  ප්රතිරහබ ශර රඵහ දීභට 

ටයුතුම ශඹොදන රද නමුදු එඹ ශභශතක් ක්රිඹහත්භ වී ශනොතිුදණි."  

ශ  අර්ථ හධ අයමුදර ළන ශභශවභ කිඹ් ශ්  

ිශණහධිඳති හර්තහශේයි. එහි  තදුයටත් ශභශ  ව්  

ශනහ: 

 "2012 අං 2 දයන ඳනතට අදහශ ශයුණරහසි ඳහර්ලිශ් ් තුමට ඉිනරිඳත් 
ය සති අතය, එඹ අනුභත ව ඳසු අදහශ ප්රතිරහබ රඵහ දීභට අලෙ 
ටයුතුම යනු රඵන ඵ ් රු ශොභහරිස ජනයහක ද් හ තිුදණි."   

ශ්  හයණහ ශදක්. ශ  අර්ථ හධ අයමුදර පිිබඵ ඒ 

ශොකර්  ඵරහශඳොශයොත්තුම ශ් ශ් ත් අපි කිඹන ශදඹභයි. ශ්  

ශයුණරහසි ටි ඳහර්ලිශ් ් තුමශේ නෙහඹ පුසත ශ  තිශඵනහ. 

ශ්  ් භත ය් න. ් භත යපු වළටිශ  ඒ අඹට පුළු් , ශ්  

කිඹන වනඹ අශේ ළඩ යන ජනතහට රඵහ ශද් න. ශ්  

හර්තහශේ ව්  න ිශට හභහජිඹ්  මිලිඹන 1.4ශේ ිශතය 

මුදක. සයි, ශ්  ිශධිඹට ඳහර්ලිශ් ් තුමට අතෙ ප්රහල 

ය් ශ් ? රු මිකශයෝයි ශඳශර්යහ සභතිතුමභනි, සයි ඔඵතුමභහ 

ශ්  ළන ශේශේ නළත්ශත්? ශජෙසඅ අභහතෙයශඹක් වළටිඹට 

ඔඵතුමභහට තභයි ශ්  අභහතෙහංලඹ බහය. අද ශ්  යශේ ළඩ යන 

ජනතහ ඉකර් ශ්  EPF එශක් තභ් ට හිමි මුදක තභ් ශේ 

නිණුභට ඵළය යරහ ඒ මුදලි්  සිඹඹට 30ක් - ඔක්ශෝභ 

ශනොශයි - රඵහ ශද් න කිඹරහයි. ඒ කිඹ් ශ් , අනීඳඹක් 

හශේ රුණදී රඵහ ් න රු සභතිතුමභනි. අපි ශ්  ළන 

හු ක් දුයට ථහ යරහ තිශඵනහ. අනීඳඹක් වුශණොත්, heart 

surgery එට ඹ් න වුශණොත් ඔවු් ට මුදක නළවළ. නමුත් 

ඔවු් ශේ අර්ථහධ අයමුදක නිණුශ්  කලි තිශඵනහ. ඒශ්  

සිඹඹට 30ක් ශද් න කිඹරහයි ඉකර් ශ් . ශ්  ඳනත 

ංශලෝධනඹ ශශ  අපි සිඹලුශදනහශේ එ ත්ශඹ් .  

“එ තහ” කිඹන එ අපිට ළදත් ශ් . එ ත්ශඹ්  ශභඹ 

ශශ . ඒ එ ත්ශඹ්  යපු ශදඹ දළ්  යජඹ ක්රිඹහත්භ 

ය් ශ්  නළත්න්  ශොශව ද ශභහි ඹව ඳහරනඹක් තිශඵ් ශ් ? 

ශ්  තභයි ප්රලසනඹ.  

ිශණහධිඳති හර්තහට අනු ඊශ රුණ ඵරමු. ඒශක්ත් 

තිශඵනහ, ඳළවළිනලි ිශසතයඹක්. එහි ශභශ  ව්  ශනහ: 

“ශ  අර්ථහධ අයමුදශක හභහජිඹ් ට න වළඳුනු් ඳත් නිකුත් 

කිරීභ වහ නළත ලිඹහඳිනංචි කිරීශ්  ෙහඳෘතිඹ ඹටශත් 2008 ර්ශ  දී 

රු. 2,391,800ක් ශහ මිරදී ත් කිශඹෝස ඹ් ත්ර 5ක් 2013 ජුනි 30 න 

ිශටත් අදහශ අයමුණ ඉටුය ළනීභ වහ ශඹොදහශන ශනොතිුදණි.”  

වුද ශ් හ ත්ශත්? ශොශව් ද ශ් හ ත්ශත්? ශ්  ප්රලසනඹ 

අඳට තිශඵනහ. ිශණහධිඳති හර්තහශේ තදුයටත්  ශභශ ත් 

ව්  ශනහ: 

“ඉවත ව්  න වළඳුනු් ඳත් නිකුත් කිරීශ්  ඳරිණ ටයුතුම වහ 

ශභභරි චිේ 15,000ක් රු.10,965,000ට මිරදීශන තිුදණත් 2013 ජුනි 

30 ිනන න ිශටත් ශභභ ශභභරි චිේ ප්රශඹෝජනඹට ශනොශන නිසක්රීඹ 

ඳළතුමණි.”  

ශ  අර්ථ හධ අයමුදර ළන ශ්  රුණු තිශඵ් ශ්  

ිශණහධිඳති  හර්තහශේ. ශභභ ිශණහධිඳතිශේ හර්තහශේ ශ්  

අයමුදරට අදහශ තත් රුණු යහශිඹක් තිශඵනහ.  

අපිට තිශඵන හර ශේරහ අනු අපි ථහ ය් න අලෙයි. 

රු සභතිතුමභනි, ඔඵතුමභහශේ අධහනඹ  ශඹොමු ය් න 

තිශඵ් ශ් ,  ශ්  ිශධිශ  ළඩ ශොට ඔඵතුමභ් රහශේ හර්ඹ 

බහයඹ ශභොක්ද කිඹන රුණ ශශයහියි.  ඳහර්ලිශ් ් තුමශේ 

ප්රලසනඹක් අවනහ. ඒට උත්තයඹක් ශදනහ. අපි කිඹනහ, 

ශ්  ළයිනයි කිඹරහ. ඔඵතුමභ් රහ ශජෙසඅ අභහතෙරු්  වළටිඹට 

ඒ ළන ශොඹහ ඵරහ ටයුතුම යනහද? ශ්  වනඹ දු් නහ න්  

රක් 14ක් ිශතය සිටින අශේ ළඩ යන ජනතහට  EPF එශක් 

කලිලි්  සිඹඹට 30ක් ් න පුළු් . ශ්  තභයි සත්ත 

ත් දයඹ. භභ ් රු සභති ඉ් නහ හරශ  සති යපු, 

නිහ වහ ඒ අඹශේ අයමුදශක සති මුදලි්  සිඹඹට 75 

ණඹක් රඵහ දීශ්  ළඩ පිිබශශ භත- භභ හිතනහ, ඒ ණඹ 

ක්රභඹට ඩහ ශ්  ක්රභඹ ශවොයි කිඹරහ.- 15,000ක් ිශතය ශදනහ 

ප්රශඹෝජන අයශන තිශඵනහ. භවය ශවී්  ප්රභහද වුණහභ ඒ 

ශිශ් රට ශ්  මුදලි්  ශ් න පුළු් . එශවභ ශවී්  ඳහ 

ය තිශඵනහ. එශවභ ය් න ඵළරිභක් නළවළ. ිශලහර යහජෙ 

ත් ත්රඹ ිශිශධ අංලර ඉ් න පිරි පිිබඵදත්, යජශ  

ශ ඹ්  පිිබඵත් ් රු ශදඳහර්තශ් ් තුමශේ අධහනඹ 

ශඹොමු යනහද? භභ හටත් ඵණි් ශ්  නළවළ. ඔඵතුමභ් රහට 

බහය දීරහ තිශඵන ශ්  ළඩ ටයුතුමරදී ඔඵතුමභ් රහශේ හර්ඹ 

බහයඹ ශභොන ගහයශඹ් ද සිදු ශ් ශ්  කිඹරහ - භභ ඔඵතුමභහට 

හිරිවළය ය් න ඹ් ශ් ත් නළවළ. ප්රලසන ය් න ඹ් ශ් ත් 

නළවළ. භභ ද් නහ, ඔඵතුමභහ ඉ් න තත්ත්ඹ.- රුණහයරහ 

ශ් හ පිිබඵ ිශශල  අධහනඹක් ශඹොමු කිරීභ ඉතහභ ළදත්.  
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රු නිශඹෝජෙ බහඳතිතුමභනි, ජහති ් ඳත් ශජෙසඅ 

අභහතෙතුමභහ, ඳහරිශබෝනි සුබහධන ශජෙසඅ අභහතෙතුමභහ ළනත් 

භහ ශ්  අසථහශේදී ිශශල ශඹ්  භතක් ය් න ඕනෆ. භභ වුරු 

එක්ත් තයවත් නළවළ, භට ිශශල  ඹහළුශෝත් නළවළ. මිකශයෝයි 

ප්රනහ් දු සභතිතුමභහත් එක් අශක තිශඵ් ශ්  ශනත් 

් ඵ් ධඹක්.  

ඩිේ ුණණශ ය සභතිතුමභහ ශභොනහ  වරි ළඩ ශොටක්  

ශභතළන යනහ. අපි ඒ අධහයණශඹ්  භතක් ය් නට ඕනෆ. 

COPE එශක්ත් එතුමභහ ශවො ළඩ ශොටක් යරහ ඒ හර්තහ 

ශ්  ඳහර්ලිශ් ් තුමට ඉිනරිඳත් යරහ තිශඵනහ. නමුත් එතුමභහට 

එතළනි්  එවහට ඒ ශනිඹ් න ඵළවළ. අද ශ්  යශේ ජනතහ 

ද් නහ, ශොයි තය්  දුයට මුදක ශවොය්  යරහ තිශඵනහද 

කිඹරහ. මිහි්  රංහ ගඹතනඹට, ශ්රීර් ්  එඹහර්රයි් ස 

භහභට, රංහ ිශදුලිඵර භණ්ඩරඹට මුදක ශොච්චය ශඹොදරහ 

තිශඵනහද කිඹරහ ඒ ිශසතය ඒ හර්තහශේ තිශඵනහ. රංහ නිජ 

ශතක නීතිත ංසථහශේ ශවජි්  නු ශදනුත් එක් ත 

ශොච්චය ශවොය්  ශරහ තිශඵනහද?  ඒහ ළන ශවොඹ් ශ්  

නළ්ධද? ඩිේ ුණණශ ය සභතිතුමභහ ශ් හ ඒ හර්තහශේ ව්  

යරහ තිශඵනහ. අභහතෙතුමභහ එතුමභහශේ හර්ඹ බහයඹ ඉසට 

යරහ තිශඵනහ. ශවොය්  ශොඹ් ශ්  නළති වුණත්, ශවොරු්  

අකර් න ශ්  යජඹ ඉිනරිඳත් ශ් ශ්  නළවළ. නමුත් ඔඵතුමභහටත් 

දළ්  ය් න ශදඹක් නළවළ. ඔඵතුමභහට ඳළරිරහ තිශඵන ටයුතුම 

ටි ඔඵතුමභහ යනහ. නමුත් අඳට ශඳශන් ශ්  නළවළ, ළරකිඹ 

යුතුම ප්රභහණශ  ළඩ ශොටක් අශනක් අභහතෙරු් ට දීරහ 

තිශඵනහ කිඹරහ. 

නවීණ තහක්ණඹ භට ශන ඹෆශ්  ළඩටවනක් ළන වළභ 

දහභ  අශේ ශජෙසඅ අභහතෙ රු (භවහචහර්ඹ) තිස ිශතහයණ 

භළතිතුමභහ ෆ වනහ. -තිස ිශතහයණ සභතිතුමභහ වරිඹට 

ශේරහට රු  බහට  ගහ.-  ඔඵතුමභහ ශොඹහ ත් දත්ත අනු 

ටයුතුම ය් න ඔඵතුමභහට ශ්  යරහ තිශඵන මුදක ප්රභහණඹ 

භින. භට භත වළටිඹට ඔඵතුමභහට ශ්  යරහ තිශඵ් ශ්  

රුපිඹක මිලිඹන 85 ිශතය ප්රභහණඹක්. ඔඵතුමභහ කිඹනහ, "භට 

ශවො ළඩ ශොටක් ය් න පුළු් . භට ීටට ඩහ මුදක ඕනෆ" 

කිඹරහ. ශරොකු ළඩ ශොටක් ය් න ඔඵතුමභහට වළකිඹහ 

තිශඵනහ. නමුත් මුදක ශද් ශ්  නළවළ. භභ ද් ශ්  නළවළ සයි 

කිඹරහ. ඔඵතුමභහ ශ්  ගණ්ඩුශ්  එිබඹට ඹ් ශ්  නළති ශ් න, 

ඉ් දහ ් න, තද ය ශන අකරහ ශන ඉ් න ඕනෆ  නිහද 

ශභශවභ ය් ශ්  කිඹහ භභ ද් ශ්  නළවළ. ශ්  ප්රලසනඹ ඳසු නිඹ 

අවුරු්ධශ්ධත් භතුම වුණහ. ඔඵතුමභහ ඳසු නිඹ අවුරු්ධශ්ධත් භතුම ශහ. 

දළ්  ශ්  අවුරු්ධශ්ධ අපිත් භතුම ශහ; ඔඵතුමභහත් භතුම ශහ. ශභච්චය 

ශවොට ළඩ ය් න පුළු්  රු අභහතෙරු් ට අලෙ 

ප්රතිඳහදන ශද් ශ්  නළත්න්  ශභොක්ද ශභතළන සති  ඹව 

ඳහරනඹ කිඹරහ භභ තමු් නහ් ශ රහශ්  අව් න ළභළතියි.  

ශ්  ඵර් න ිශඹද්  යරහ තිශඵන අ් දභ ශඳ් රහ රසන 

ශඳොතක් වරහ තිශඵනහ. හු ක් ශවොයි. ළඩ ශොටස ටි දීරහ, 

ඒ ශඳොශත් සතුමශත් ය තිශඵනහ. නමුත් ළඩ ටි ශ් ශ්  

නළවළ. ඒ තභයි සත්ත තහ් තයඹ. තමු් නහ් ශ රහ 

න් න තභයි දළ්  ශ්  ටයුත්ත යරහ තිශඵ් ශ් . ඉති්  

තමු් නහ් ශ රහ ඒශ්  ෆහීභට ඳත් ශනහ න්  භට ඒ 

පිිබඵ ප්රලසනඹක් නළවළ.  

අද යශේ අර්ුදදඹක් තිශඵනහ. ශ්  අර්ුදදඹ තමු් නහ් ශ රහශේ 

ගණ්ඩු තුමිබ් භ ගහ. ඒ තභයි, ජනහධිඳති ක්රභශ  ශනක් 

ය් න කිඹන එ. එශ  ශනක් ය් න කිඹරහ ශභභ ප්රලසනඹ 

ගශේ, ශජ්.ගර්. ජඹර්ධනභළතිතුමභහ 1978 දී ිශධහඹ ජනහධිඳති 

ක්රභඹ සති ශහට ඳසශ .  ජනහධිඳති ක්රභඹ ශනස ශ යුතුමයි, 

ඵරතර අඩු ශ යුතුමයි කිඹරහ යජඹඹ් , ඳක් නහඹරු ශත්රු්  

ත්තහ. ඒ නිහ දවවත්න ගණ්ඩුක්රභ ෙසථහ ංශලෝධනඹ 

පිිබඵ එ තහට ගහ. ඒශක් ුණණ අුණණ තිශඵනහ. ඒ 

ෙසථහ ංශලෝධනඹ අනු ගණ්ඩුක්රභ ෙසථහ බහශේ, 

ථහනහඹ වළටිඹට භභ ළඩ යරහ තිශඵනහ. එයි්  ඉතහභ 

ශවො ළඩ ශොටක් යරහ තිුදණහ. ඵරතර අඩු යනහ 

කිඹ් ශ්  ිශධහඹ ජනහධිඳති ශශනකුට ඕනෆ ඕනෆ ශ්ධ ය් න 

ඵළවළ කිඹන එයි. භට භතයි, එතළනදී ශඳොලිසඳතියශඹක් ඳත් 

කිරීභ පිිබඵ හිටපු ජනහධිඳතිතුමමිඹ එක් අපි ඹ්  ඳළටලීභට 

නිඹහ කිඹරහ. "අශේ නිර්ණහඹ අනු ශභොහු ඳත් ිශඹ යුතුමයි" කිඹරහ 

ගණ්ඩුක්රභ ෙසථහ බහ කිඹ්ධදී, එට  ජනහධිඳතිතුමමිඹ "ඵළවළ" 

කිේහ. ශභොක්ද ඊශ ට ය් ශ්  කිඹරහ අර්ුදදඹක් සති වුණහ. 

ඒ හශේ ප්රලසන යහශිඹක් අඳට තිුදණහ. රු නිශඹෝජෙ 

බහඳතිතුමභනි, ඒ ප්රලසනත් එක් සිශකරහ 2000 ර්ශ දී 

තමු් නහ් ශ රහශේ ගණ්ඩු අලුත් ගණ්ඩුක්රභ ෙසථහ 

ංශලෝධනඹක් වදරහ ශ්  ඳහර්ලිශ් ් තුමට ඉිනරිඳත් ශහ. එදහ 

අපි ඒට ිශරු්ධධ වුශණ් ඹ්  ඹ්  ශව තූ්  නිහයි. ඒ ශව තුම 

ශභොනහද කිඹරහ භට කිඹ් නත් පුළු් . 

රු නිශඹෝජෙ බහඳතිතුමභනි, ත ිශනහඩි 10ක් ිශතය භට  

රඵහ ශද් න.  

"ශ්රී රංහ ප්රජහතහ් ත්රි භහජහදී ජනයජශ  ගණ්ඩුක්රභ 

ෙසථහ ඳරිච් ි ් න ශොට ඒ ශනුට ශනත් ගණ්ඩුක්රභ 

ෙසථහක් ප්රතිශඹෝජන කිරීභ වහ ව ශටු් ඳත් ඳනතකි."  

කිඹන ශ්  ඳනත් ශටු් ඳත  ශනහශේ ච් ද්රිහ ඵණ්ඩහයනහඹ 

භළතිනිඹශේ හරශ . එතුමමිඹ තභයි ශ්  ඳනත් ශටු් ඳත 

ඳහර්ලිශ් ් තුමට ඉිනරිඳත් යරහ -ඒ ළන ශරොකු ිශසතයඹක් 

තිශඵනහ, භහ ශ .- ථහ ඵව ශශ . ශ්  ඳනත් ශටු් ඳශත් අඩු 

ඳහඩු්  තිශඵනහ. අපි නළවළ කිඹ් ශ්  නළවළ. ඒ නිහ අපි 

ිශරු්ධධ වුණහ. ඒ පිිබඵ ශනොශඹක් ප්රලසන අඳට සති වුණු 

ශරහරදී අපි ඳළවළිනලි කිේහ, ශභොක්ද අශේ සථහයඹ 

කිඹරහ. ඒ සථහයඹ අනු අඳට එ  ශ් න ඵළරි තළ්  තිුදණහ. 

අපි සිඹලු ශදනහ එට එතුම වුණහ, ඒ ළඩ පිිබශශශ ින අඳට 

ඹවඳත් ප්රතිචහයඹක් රඵහ ් න පුළු්  නිහ. ඒ වළ් හඩ් 

හර්තහත වුණහ. ඒ ළදත්. ඒ වළ් හඩ් හර්තහ අපි ශ  

තිශඵනහ. එතළනදී සයි, එක්ත් ජහති ඳක්ඹ ශ් ට ිශරු්ධධ 

වුශණ් කිඹරහ  එහි ව්  තිශඵනහ. ඒ වළ් හඩ් හර්තහශේ 

ඳළවළිනලි ව්  ශනහ, සයි අපි ිශරු්ධධ වුශණ් කිඹරහ. යනික 

ිශක්රභසිංව භවතහ ශ්  ඳහර්ලිශ් ් තුමශේදී ඒ ඳනත් ශටු් ඳත 

පිිබඵ ශ ප්රහලඹ 2000 අශෝසතුම 07 ළනි දහ වළ් හඩ් 

හර්තහශේ ීරරු අං 895හි ශභශ  ව්  තිශඵනහ: 

"ශ්  යශේ ප්රලසන ණනහක් පිිබඵ ඳශමු තහට ප්රධහන ඳක් 

ශදශක් නහඹයි්  අතය හච්ඡහ වී එ ත්ඹට එ් නට පුළු්  

වුණහ. ශ්  ෙසථහ ශටු් ඳත ඉිනරිඳත් කිරීභ ඉක්භ්  කිරීභ නිහත්, 

අදහශ ශනොන රුණු එඹට සතුමශත් කිරීභ නිහත් අඳට ශභශ  

වශඹෝඹ ශද් න ඵළරි සථහයඹට අඳ ඳළමිණ තිශඵනහ. නමුත් අපි 

අතය ඳළතුමණු හච්ඡහ, අඳ අතය තිුදණු එ ත්ඹ ශභතළනි්  ම  

ළශට් න ඉඩ ශද් ශ්  නළති, අනහතශ දී අඳ සිඹලු ශදනහභ එතුම 

යශන, ප්රධහන ඳක් ශද ඳභණක් ශනො, අශනකුත් ඳක්ත් -ශ්  

කේටනඹට ් ඵ් ධ ෆභ ඳහර්ලසඹක්භ- එතුම යශන ංක යත්නඹ 

සතුමළු පජෙ ඳක්ත්, සිිශක භහජඹත් වබහනි යශන, ශ්  යට 

ශඵද් ශ්  නළති, ශ්  යටට හභඹක් රඵහ ් න පුළු්  

ප්රජහත්් ත්රහදී භහජඹක් සති ය් න පුළු්  සථහයඹට වුභනහ 

ජහති එ ත්ඹට ඳළමිශණ් නට අශේ ඳක් ශද ඹිබත් ඒ ළඩ 

ටයුතුම ගය් බ යමුයි කිඹහ භභ ශ්  අසථහශේදී ශඹෝජනහ යනහ."  

ගණ්ඩුශ්  ශනහපු ඳනත් ශටු් ඳතට අඳට ිශරු්ධධ ් න 

ඹ්  ඹ්  හයණහ තිුදණත්, අපි නළත යක් එ ත්ඹ ඳශ 

යරහ අපි එතළනි්  එවහට නිඹහ.  

රු නිශඹෝජෙ බහඳතිතුමභනි, අඳට ශ්  ඉතිවහඹ භතක් 

කිරීභ ළදත් ශනහ. එතුමභහ යපු දීර්ක ිශසතයඹක් එහි 
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ඳහර්ලිශ් ් තුම 

තිශඵනහ. ශටි ිශසතයඹකුත් තිශඵනහ.  භභ ශටි ිශසතයඹ 

ිශතයක් කිඹ් න් . ශභොද, නළත්න්  භට ශරහ භින ශනහ.  

Sir, Column 892 of the Hansard dated  7th August, 

2000 states, I quote:  

"This Bill retains only part of the agreements reached between the 

Government and the UNP. Some of the important areas of consensus 

have been changed unilaterally. Furthermore, several issues, which have 
not been discussed during these meetings, have been included in the 

Bill. 
 

Mr. Deputy Chairman, allow me to point out the major changes in 

relation to the substance of the constitution.  

1. There was no agreement reached on the Transitional 

Provisions relating to the Executive Presidency. But this 

matter has been incorporated in the new Bill as Article 233

(1) which states ....." 

ශ්  වළ් හඩ් හර්තහශේ ව්  තිශඵනහ, ඒ ිශසතය 

සිඹකරභ. අපි එ  ශනොශච්ච හයණඹත් ව්  ශනහ. 

ශන චනලි්  කිඹනහ න් , අපි එදහ ඡ් දඹ දීරහ ගණ්ඩුක්රභ 

ෙසථහ ශනස වුණහ න් , එදහ ඉරහ ශ්  ජනහධිඳති ක්රභඹ 

ශනස ශ් ශ්  නළවළ. ඒ ශනස වුණත්, ඒ ඉ් න 

ජනහධිඳතිතුමභහ වුරු ශවෝ ශේහ ඒ හරඹ ඉය ශන ක ඒ 

ටයුතුම ය් න ඕනෆ කිඹරහ බහය ් න ඕනෆ. ශ්  provision 

එට අපි එ  ශරහ තිුදශණ් නළවළ. 

අපි ශ්  හශේ ශරහ කඳනහ ය් ශ්  ශභඹයි. ශ්  
වළභ ඳළත්ශත් භ නළ ශ න වඬක්. ශ්  හභහනෙ ජනතහ 
අතයට ශොයි ගහයඹට ඹනහද ද් ශ්  නළවළ. සභතිතුමභනි, 
දළ්   භශේ අශත් තිශඵනහ, ඔශබ් ගණ්ඩු ඉිනරිඳත් යපු, 
2000 ගණ්ඩුක්රභ ෙසථහ ඳනත් ශටු් ඳත. ඒ ඉිනරිඳත් 
ශශ , ඔශබ් ගණ්ඩු. ශ්  ඉිනරිඳත් යපු ශරහශේ, "සයි, 
ිශරු්ධධ වුශණ් කිඹරහ?" කිඹ් න අශේ ඳළත්ශත් එදහ හිටපු 
ප්රධහන ථිඹහ අසර් භවත්තඹහ. ශ්  ඳනත් ශටු් ඳත අපි 
පිච්චුහ. 2000 දී ශ්  ඳනත් ශටු් ඳත ඉිනරිඳත් යරහ 
තිශඵනහ, ච් ද්රිහ ඵණ්ඩහයනහඹ හිටපු ජනහධිඳතිතුමමිඹ. 
හටත් ශභළනි ශදඹක් ය් න ඵළරු නිඹහ. 1978්  ඳසශ  
ශ්  අඩු ඳහඩු දළක්ත්, ඒහ වද් න එ තහට එ් න ඵළරු 
නිඹහ. නමුත් දළ්  අඳට තිශඵනහ, අලුශත්  හිත් න; 
එ තහට එ් න. ගණ්ඩුශේ ඉ් න ඳක් ගණ්ඩුට 
කිේහ, ශ්  ශන ය් න කිඹරහ. 

දවවත්න ගණ්ඩුක්රභ ෙසථහ ංශලෝධනඹ ශේ් න, 

ජනහධිඳති ක්රභඹ අශවෝසි ය් න, ජනහධිඳතියඹහශේ මුක්තිඹ 

එතළනි්  අයි්  ය් න, ඳහර්ලිශ් ් තුමට  කිඹන ළඩ 

පිිබශශක් වද් න කිඹරහ කිේහ. ශ් හ එක්ත් පිිබ් ශ්  

නළති ඉිනරිඹට ඹනහ න්  ශ්  යට ඒහධිඳති ක්රභඹට ඉිනරිඹට 

අයශන ඹනහ කිඹන හයණඹ ශ්  ඳහර්ලිශ් ් තුමශේදීත්, ඉ්  

පිටතදීත් තමු් නහ් ශ රහශේ ගණ්ඩුශේභ නිශඹෝජිතශඹෝ, 

භ් ත්රීරු් , සභතිරු්  ප්රහල ශහ. ිශශල ශඹ් භ භභ 

ද් නහ ශජෙසඅ අභහතෙරු්  ශොයි තය්  දුයට ශ්  ජනහධිඳති 

ක්රභඹ ශනස ිශඹ යුතුමද, දවවත්න ගණ්ඩුක්රභ ෙසථහ 

ංශලෝධනඹ ක්රිඹහත්භ ශ යුතුමද කිඹරහ  වෘදඹ හක්ෂිඹට 

එ  ප්රහල යරහ තිශඵනහද ටයුතුම යරහ තිශඵනහද 

කිඹරහ. ශ්  ශවො ශරහක්. ජනහධිඳතියණඹක් ඳත්න 

ශරහ. නළත යක් ඡ් දඹක් ඳත්න ශරහ. ශ්  ශරහ 

තභයි ශවොභ ශරහ. භවරු අවනහ, "සයි ශ්  ශරහශේභ 

කිඹ් ශ් ?" කිඹරහ. අපි ද් නහ, අශේ ෘත්තිඹ මිතිඹක් වුණත් 

ඹ්  කිසි ෘත්තිඹ මිති ෙහඳහයඹට ඹ් ශ්  ඹභක් රඵහ ් න 

පුළු්  ශවොභ ශරහශේ කිඹරහ. ශ්  පිිබඵ අද සති ශරහ 

තිශඵන ථිහරට ඉතහ ළදත් ශදඹක් ශනහ, ශ්  

ඳහර්ලිශ් ් තුම තුමශ සති ශරහ තිශඵන එ තහ් . ඒ 

එ තහ් ලි්  එක් තභයි ශ් . සුළු සුළු ශනස්  

තිශඵ් න පුළු් . අශනක් එ තහ තභයි දවවත්න 

ගණ්ඩුක්රභ ෙසථහ ංශලෝධනඹ. අශනක් එ තභයි ශ  

අර්ථ හධ අයමුදර ස ඳනත ංශලෝධනඹ යරහ සිඹඹට 30 

ප්රභහණඹක්  අතෙලෙ ශරහදී රඵහ ් න ශ යි් ට 

අසථහ රඵහ දීභ. ශ්  කිසිභ ශදඹක් ණ්  ් ශ්  නළති 

තමු් නහ් ශ රහ ඹන ශ්  භන අති බඹහන භනක්. ඒ 

ඔඵතුමභ් රහටත් ශවො නළවළ, අපිටත් ශවො නළවළ, ශ්  යටටත් 

ශවො නළවළ. භභ ඒයි මුරදීභ හයණහ කිහිඳඹක් කිේශේ.  

ඉසශකරහභ, අපි  ඔක්ශොභ එතුම ශරහ ජහීර්  ලශඹ්  

අඩු ළරකිලි යරහ ශඵදී්  ශහ. ඊට ඳසශ  ඳහර්ලිශ් ් තුම 

භ් ත්රීරු්  වළටිඹට අඩු ළරකිලි යරහ භ් ත්රීරු්  ශඵදුහ. 

දළ්  ඳශහත් ඳහරන ගඹතනර භ් ත්රීරු්  ශඵදරහ තිශඵනහ, 

අඩු ළරකිලි යරහ.  අපි එ ශොටක් වළටිඹට යශේ එට 

ජීත් ිශඹ යුතුම න්  සයි ශභශවභ ය් ශ් ?  

රු මිකශයෝයි ප්රනහ් දු සභතිතුමභහ ද් නහ, අඳට ප්රලසන 

යහශිඹක් තිශඵනහඹ කිඹරහ. භභ ඒ ළන ිනටභ කිඹ් න ඹ් ශ්  

නළවළ. ශතෝලිඹ්  වළටිඹට ප්රලසන යහශිඹක් තිශඵනහ. ිශඳු්  

ශෝ? ිශඳු්  නළවළ. අපි ශන ශොටක්. ඒයි ශරහ 

තිශඵ් ශ් . අපි සුළු ශොටක්. ශ්  ප්රලසනඹ ඉ් ිනඹහනු 

් බඹක් තිුදණු ජනතහටත් තිුදණහ. ද්රිශඩ ජනතහටත් තිුදණහ. 

අශනක් ඳළත්ශත්  අඳට ිශතයක් ශනොශයි, ශඵෞ්ධධ ජනතහටත් 

ශ්  ප්රලසනඹ තිශඵනහ.  

භභ එ හයණඹක් කිඹ් න් . ඳහක යජඹට ත්තහට ඳසු 

ළඩිභ අහධහයණඹක් වුශණ් ශඵෞ්ධධඹ් ට. ඒ අඹට තිුදණු ඳහක 

ටි - 

 

නිනයෝජය වභාඳිනුරමා 
(தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Deputy Chairman) 
Hon. Member, you have only two more minutes.  
 

ගු එම්. නජෝප් මයිකල් නඳනර්රා මශතා 
(ரண்தைறகு ம். பஜரசப் கக்கல் ததபர) 

(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 
රු නිශඹෝජෙ බහඳතිතුමභනි, අශේ ථිශඹකුශ්  භභ 

ිශනහඩි ශද තුමනක් ඉකරහ ් න් .  

 
නිනයෝජය වභාඳිනුරමා 
(தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Deputy Chairman) 
Okay, Sir.  
 

ගු එම්. නජෝප් මයිකල් නඳනර්රා මශතා 
(ரண்தைறகு ம். பஜரசப் கக்கல் ததபர) 

(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 
දළ්  අපි ශ්  යශේ සිදු න අඳයහධ පිිබඵ ථහ යනහ. 

භභ ඳහර්ලිශ් ් තුමශේදී කිහිඳ ිශටක්භ ඒ ළන කිේහ. ශොශව ද 

යද තිශඵ් ශ් ? යද තිශඵ් ශ්  අධෙහඳනශ . එදහ රුතය 

සහීට්  ව් ශ රහශේ නහඹත්ඹ ඹටශත් ඳ් ශක තභයි 

අධෙහඳනඹ තිුදශණ්. ිශිශධ ඵරශේ නිහ ශ්  නළති නිඹහ. 
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[රු එ් . ශජෝලේ භයික ශඳශර්යහ භවතහ  
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ශතෝලි බහ තුමශත් අධෙහඳනඹ රළුදශණ් ඳකලිඹ මුක 

යශන. වළභ ඳකලිඹක් එක්භ ඳහර තිුදණහ. වළභ ඳ් රක් 

එක්භ ඳහර තිුදණහ. අද ගමි ඳරියශඹ්  අධෙහඳනඹ ඈත් 

යරහ. භභ කිඹ් ශ්  නළවළ ගභ උ් ් ශ්  නළවළ කිඹරහ. 

ගභ ිශඹඹක් වළටිඹට උ් නහ. අපි එට ඉ් න න් , ශ්  

භහජඹ හධහයණ භහජඹක් ය් න න් , ඹව ඳහරනඹක් සති 

ශ් න න්  ශභොන ගභක් ඹටශත් ශවෝ ශේහ අශේ දරු 

ඳයපුයට, තමු් ශේ අ් භහ තහත්තහ අදවන ගභ ඹටශත් ඒ 

ගමි ඳරියඹත් භ  අධෙහඳනඹ රඵහ ශද් න ඕනෆ. භභ ඊශ  

ඒ හයණඹ ළන උස අධෙහඳන සභතිතුමභහටත් කිේහ. 

ිශලසිශදෙහරඹට නිහි්  එතුමභහට ශ්  වද් න ඵළවළ. ශ්  

ය් න පුළු්  ශ් ශ්  කුඩහ හරශ දී. ඒ නිහ ශ්  ගමි 

ංිශධහන සිඹකරභ එතුම යරහ, ඹවඳත් භහජඹක් වද් න අපි 

ශභොනහද ය් න ඕනෆ කිඹරහ ඵර් න. උස අධෙහඳන 

සභතිතුමභහ ඒ පිිබත්තහ. එතුමභහ ඔළු ළනුහ. ඉතිරි වරිඹ භභ 

ද් ශ්  නළවළ. එතුමභහ පිිබත්තහ. "නළවළ, ඵළවළ" කිේශේ නළවළ. අද 

සති ශ යුතුම භහජඹ ශභොක්ද කිඹරහ ීර් දු යන ර්භ ශ්  

ශරහශේ වළභ ශදනහටභ  ඳළරී තිශඵනහ.   

ඊශ   ශ්  ඳහර්ලිශ් ් තුමශේදී භහ එ හයණඹක් කිේහ.  ඵහධහ 

ය්ධදී භහ එ හයණඹක් කිේහ.  භභ කිේහ, එතුම ශරහ ළඩ 

කිරීභ පිිබඵ තමු් නහ් ශ රහත් එතුම ශරහ ීරයණඹක් ් න 

කිඹරහ. ඒ හශේභ ශ්  ජනහධිඳතියණඹ දහද තිඹ් ශ්  කිඹරහ 

සහුහ. එිශට ඔඵතුමභ් රහ කිේහ, "ඒ අඳට අයිති ළඩක්" 

කිඹරහ. භහ කිේහ, "ඒ වරි. අපිත් රළවළසති ශ් න එඳහඹළ.  

තමු් නහ් ශ රහ අශේක්ඹකු ළන අවනහශ් , ඒ නිහ අපිත් 

දළන ් න එඳහඹළ" කිඹරහ.  සිඹලුභ සභතිරු දළන ශන හිටිඹහ 

ඊශ  භධෙභ යහත්රිශ  ශ්  ප්රහලඹ නිකුත් යනහ කිඹරහ. භභ 

කිේහ නළවළ කිඹරහ. ඒ වුශණ් ශ්  තිුදණු ශඵදීභ නියි. 

තමු් නහ් ශ රහශේ තිුදණු අභනිඹ නියි. ඔඹ ඳළත්ශත්  

ේටිඹක් ශභශවට එනහ කිේහ. ඒ අඹ ගයක්හ ය් න 

ළම නේ භණ්ඩරශ  රෑ ශන්  හච්ඡහ ඳළළත්වුණහ.  ශ්රී රංහ 

නිදවස ඳක්ශ  ිශධහඹ බහ රෑ ශන්  නිඹහ. ප්රලසනඹ ඉය 

වුශණ් නළවළ.  රු මිකශයෝයි ප්රනහ් දු සභතිතුමභනි, දළ්  ඒ ප්රලසනඹ 

ඉයද? අඳට ගයංචි වුණහ, අද ඳ.. 1.00ට ඒ නිශේදනඹ යනහ 

කිඹරහ. ඒ ළන ද් නහ ද? ඒ යනහ ද? [ඵහධහ කිරීභක්   

ද් ශ්  නළත්න්  භක් නළවළ. එතුමභහ ද් ශ්  නළවළශ් . ශ්  

තභයි තිශඵන අර්ුදදඹ.   ශන එක් ශනොශයි. භනි එට 

ඹ් න න්  අඳට ීටට ඩහ අශඵෝධඹකි්  ළඩ ටයුතුම ය් න 

ශනහ. ශ්  ඳහරනඹ ඒහධිඳති ඳහරනඹකි්  ශතොය 

ප්රජහත් ත්රහදී ඳහරනඹක් වළටිඹට ඹ් න ඕනෆ. ඳහර්ලිශ් ් තුමට 

 කිඹන, ප්රජහත් ත්රහදී ගණ්ඩු ක්රභඹක් ශ්  යශේ සති ශ් න 

ඕනෆ. එක්ත් ජහති ඳක්ඹ ඒ වහ ළඳ ශරහ ඉ් නහ. ඒයි 

භහ කිේශේ.  ශඳොදු අශේක්ඹහ කිඹ් ශ්  ශඳොදු ප්රතිඳත්තිඹක්. 

අශේක්ශඹෝ පු්ධරයි්  ඳසශ  නිහිකරහ ප්රතිඳත්තිඹ අභත 

යනහ.  එ ප්රතිඳත්තිඹට දළ් ත් ශ්  යට වළඩ ස් න 

තමු් නහ් ශ රහ සිඹලු ශදනහටභ ගයහධනහ යමි්  භහ නිවඬ 

නහ, සතුමතියි. 
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ගු පී. දයාරත්න මශතා (ආශාර සුරක්ෂිතතා අමාතයුරමා  
(ரண்தைறகு தே.  ரத்ண - உவுப் தரதுகரப்தை அகச்சர்) 

(The Hon. P. Dayaratna - Minister of Food Security) 
රු නිශඹෝජෙ බහඳතිතුමභනි, ගවහය සුයක්ෂිතතහ පිිබඵ 

ශජෙසඅ අභහතෙයඹහ ලශඹ්  ගවහය, ෘෂිර්භ, ශශශ වහ 

හණිජ, ත්ත් නිසඳහදන, ඳශු ් ඳත් වහ ශෞෙ ඹන ිශඹ 

ක්ශ ත්රඹ් ට අදහශ අභහතෙහංල වහ ් ඵ් ධීයණ ටයුතුම 

කිරීභත් ඒ භඟි්  ප්රභහණත්, ඵහධහ අහියලි්  ශතොය ගවහය 

ළඳයීශ්  ක්රිඹහලිඹක් තවවුරු කිරීභත් තභයි භට ඳළරී සති   

ර්භ ් ශ් . 

එශභ් භ, යට තුමශ ගවහය   ශඵදහ වළරීශ්  ක්රිඹහලිඹ 

් ඵ් ධීයණඹ කිරීභත්, ඒ භඟි්  ජනතහට ඉසිලිඹ වළකි 

මිරට වහ අලෙ ප්රභහණශඹ් , ුණණහත්භ ගවහය නිසඳහදන 

ශශශ ශඳොශට ළඳයීභ වහ එහි සුයක්ෂිතතහ පිිබඵ ශොඹහ 

ඵළලීභත් අඳශේ අභහතෙහංලශ  ර්භක්.   

ීටට අභතය, අතිරු ජනහධිඳතිතුමභහශේ ප්රධහනත්ශඹ්  ෆභ 

භටභ යක් ඳළළත්ශන ගවහය සුයක්ෂිතතහ පිිබඵ 

රැසවීශ් දී භශේ වබහනිත්ඹ අනිහර්ඹශඹ් භ සිදු නහ. ශභභ 

රැසවීශ් දී ගවහය සුයක්ෂිතතහ පිිබඵ ඳළන නළ ශ න 

ප්රලසනරට හලීන පිිබතුමරු ළඳයීභ ශඵොශවෝ දුයට සිදු නහ.   

ගවහය ළඳයීභ මූලි ජහති අලෙතහක් නහ. යශේ 

ශශන සිඹලු ජනතහට ශභඹ එ ශ  ඵරඳහන රුණක් න  

ශවයි් , ගවහය සුයක්ෂිතතහ පිිබඵ ප්රලසනඹක් සති න වළභ 

ිශටභ එඹට සුදුසු පිිබඹ්  ශවීභ අතෙලෙ රුණක්.  දුේඳත් ශවෝ 

ශඳොශවොත්, ශයෝගී ශවෝ නිශයෝගී, ග්රහීටඹ ශවෝ නහරි, ශභහ 

ශවෝ ළඩිහිටි හටත් හභහනෙ ජීිශතඹක් ත කිරීභ වහ අලෙ 

න ඳරිින ුණණහත්භ ගවහය ළභ ිශටභ රඵහ ළනීශ්  වළකිඹහක් 

තිම ඹ යුතුමයි. ශ්  අනු ගවහය සුයක්ෂිතතහ ඹනු ෆභ කහිභ 

දළරිඹ වළකි මිරට ුණණහත්භ ගවහය අලෙ ප්රභහණශඹ්  වහ 

ර්ලි්  ෆභ ජන ශොටටභ රඵහ ත වළකි වීභයි. ගවහය 

සුයක්ෂිතතහ තවවුරු කිරීභ වහ එඹ ජහති වහ ෘවසථ 

භේටමි්  ඳත්හ ශන ඹහභ අතෙලෙ රුණක්. ගවහය 
සුයක්ෂිතතහ තවවුරු කිරීභ ඳවසු හර්ඹඹක් ් ශ්  නළවළ. ඒ 

වහ යට තුමශ අලෙ ගවහය ප්රභහණඹ නිසඳහදනඹ ශ යුතුම 

ශනහ. යට තුමශ නිසඳහදනඹ ශ ශනොවළකි ගවහය යටට 

ගනඹනඹ ශ යුතුම ශනහ. ශ්ධශීඹ ලශඹ්  නිඳදන ශවෝ 

ගනඹනඹ යන ගවහය ිනයින පුයහ එශ  ශඵදහ වළරීභද 

අනිහර්ඹ  රුණක්. ශොිශ ඳවුකර ගදහඹභ ළඩි ය දීභ 

වහත්, න රැකිඹහ්  ම හි ය දීභ වහත්, ගවහය ගනඹනඹ 

අභ කිරීභ වහත් ෘෂි නිසඳහදනඹ යට තුමශ ළඩිිනයුණු ශ 

යුතුමයි. 

ඉවත ව්  අයමුණු ඉටු ය ළනීභ හවත්, එඹට අදහශ 

ඉරක් පුයහ ළනීභ වහත් ගවහය නිසඳහදනඹ ශභ් භ ගවහය 

ශඵදහ වළරීභ සිදු යන ක්ශ ත්රඹ් ට අදහශ අභහතෙහංල භ  

ග් න ් ඵ් ධීයණ ක්රිඹහලිඹ භභ නියත වී සිටිනහ. 

ශභභ ක්රිඹහලිඹ ඳණ ළ් වීභ වහ ගවහය නිසඳහදනඹ ළඩි 

කිරීභ, පරදහයීතහ වහ අසනු ළඩිිනයුණු කිරීභ, කුඩහ ප්රභහණශ  

ෘෂි නිසඳහදන ටයුතුමරට උඳහය කිරීභ ශභ් භ ප්රහවනශ දී 

වහ ශඵදහ වළරීශ් දී සිදු න අඳශත් ඹෆ්  අභ ය ළනීභත්, ගවහය 

නිසි ඳරිින ඵඩහ ය ළනීභත්, ඵඩහ ව ශීත හභය ඳවසු්  

සති කිරීභත්, ගවහය සසුරු්  ිශධි ක්රභත් කිරීභත්, නිසඳහදන 

ක්රභශේද ළඩිිනයුණු ය ළනීභත්, ගවහය ගනඹනඹ අභ ය 

ළනීභත් වහ අලෙ උඳශදස වහ භ  ශඳ් වීභ භශේ 

හර්ඹහරශඹ්  සිදු ශනහ. 

ගවහය සුයක්ෂිතතහ වහ ජරජ ඳළශෆටි ර්භහ් තඹ ිනයුණු 

කිරීභ වහ භත්ෙ ර් ජනතහ අතය ප්රචලිත කිරීශ්  

උත්හවඹට දළනට අපි මුර පුයහ තිශඵනහ. ෘෂි ර්භඹ, ජරජ 

ජීවී අංලඹ වහ ත් නිසඳහදන ක්රභශේද ඒහඵ්ධධ න ගර්ථි 

ප්රතිඳත්තිඹක් ම හි කිරීභ වහ ශභයි්  භවත් පිටුවරක් 

රළශඵනහ. ශ්  වහ රැසවී්  වහ ළඩ මුළු යහශිඹක් ඳත්හ 

තිශඵනහ. ඒ භ භ ජරජ ඳළශෆටි ගශ්රිත ගවහය ර්භහ් තඹ 

ප්රර්ධනඹ වහ ජහති ළඩටවනක් වඳු් හ දීභත්, එඹ 

ක්රිඹහත්භ කිරීභත් වහ ළම නේ ් ශ්ධලඹක් ඉිනරිඳත් ය 

තිශඵන ඵත් ශ්  අසථහශේදී කිඹ් නට අලෙයි. එශ  ඉිනරිඳත් 

ය තිුදණු අභහතෙ භණ්ඩර ් ශ්ධලඹට ෆශවන ප්රතිචහය රළබී 

තිශඵන ඵ භභ ශ්  අසථහශේ ප්රහල යනහ. 
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ඳහර්ලිශ් ් තුම 

ෘෂි ගර්ථි රහඳ සති කිරීභ භඟි්  ිශිශධ හ්  වඳු් හ 

දීභටත්, එශලු ව ඳරතුමරු හ ිනයුණු කිරීභටත්, ශොිශ ජනතහ 

අඳනඹන ශඵෝ නිසඳහදනඹට ශඹොමු යවීභටත් යජඹ උත්හව 

දයනහ. එශභ් භ ුණණහත්භ බීජ බහිශතඹ, හ උඳයණ වහ 

ඹ් ත්ර සත්ර වඳු් හ දීභ, න තහක්ණි දළනුභ ප්රචලිත කිරීභ ගදී 

ක්රිඹහහය්  භඟි්  පරදහයීතහ නංහලීභට අදවස යනහ. 

භහතශක, කිලිශනොච්චිඹ, අනුයහධපුයඹ, ශඳොශශෝ නරු, 

කුරුණෆර වහ වුනිඹහ ඹන ප්රශ්ධලර ශරොකු ලනු ඵඩහ 

කිරීශ්  ඳවසු්  ළඳයීභට ටයුතුම යමි්  ඳතිනහ. එශභ් භ 

අ් ඳහය, අනුයහධපුය වහ භයවමුර ප්රශ්ධලර වී ඵඩහ 

ඳවසුභක් සති කිරීභටත් අදවස යනහ. "ිනිශ නළඟුභ" 

ක්රිඹහලිඹ ඹටශත් ශොිශ ජනතහට ඳවසු්  යහශිඹක් රඵහ දී සති 

අතය, ශොිශ ගර්ථිඹ ලක්තිභත් කිරීභ වහ ිශලහර ශ ඹක් ඉටු 

යමි්  සිටිනහ. 

ශ්  සිඹලු ටයුතුම සිදු ශ යුතුම සත්ශත් අසීරු, නිතය ශනස 

න සුළු ඳරියඹ ඵ අශේ අධහනඹට ශඹොමු ිශඹ යුතුමයි. යට 

තුමශ සිදු න ඳහරිරි වහ හරුණණි ශනස වී්  වහ ඵරඳෆ් , ඳ 

නිරු වීභ වහ ශෝදහ ඳහළුට රක් වීභ, ිනුණ ක ඳතින නිඹ ඹ, 

අධි ළසි, ඳු ශඳශදසර නහඹ ඹෆ්  ගදී ගඳදහ්  ශව තුමශ්  

නිසඳහදනඹ ප්රභහණශඹ්  අඩු වීභත්, නිසඳහදන මිර ඉවශ ඹහභත්, 

ෘෂි පරදහයිතහ අඩු වීභත් ශව තුමශ්  ෘෂි නිසඳහදන පිටති්  

ගනඹනඹ කිරීභට සිදු වීභ ඹන ප්රලසනරට යජඹ නිතය මුහුණ ඳහන 

අතය නියතුමරුභ ඒහට සුදුසු ිශඳු්  ශවීශ්  ෙහඹහභඹ අපි 

ශඹදී සිටිනහ. තිස ය යු්ධධඹ නිභහ කිරීශභ්  ඳසු උතුමරු 

නළ ශ නහිය පුය්  නිඹ ශොඩ භඩ ඉඩ්  නළත හ කිරීභට අත 

හිත දීශභ්  යජඹ ශ්ධශීඹ ෘෂි නිසඳහදන ළඩි කිරීභ වහ උත්සු 

න ඵ භළනිශ්  ඳළවළිනලි ශනහ. ශශ  ශතත් ශ්රී රංහ තුමශ 

ජහති භේටමි්  ගවහය හි ඹක් සති ශනොවීභට යජඹ ඵරහ 

් නහ ඵ ඳළවළිනලි කි යුතුමයි. 

හ ංර්ධනඹ වහ ෘෂිර්භ ෙහේති ශ හ භට ශන 

ඒභ, ශොිශ ඳවුකරට ඉඩ්  රඵහ දීභ, ශඳොශවොය වනහධහයඹ රඵහ 

දීභ, බීජ නිසඳහදනඹ ළඩිිනයුණු කිරීභ, වීරට වති මිරක් රඵහ 

දීභ, ශොිශ මුඳහය පිහිටුවීභ, ෘෂි නිසඳහදන අශශිශඹ වහ 

ශශ ශඳොශ ඳවසු්  ළඩිිනයුණු කිරීභ ගින ක්රිඹහහය්  භඟි්  

ගඹතනි වහ ශනත් ඳවසු්  යහශිඹක් ශොිශ ජනතහට රඵහ දීභ 

වහ අපි ෙහඹහභඹ ශඹදී සිටිනහ. ගවහය මිර හධහයණ 

භේටභ ඳත්හ ශන ඹෆභට යජඹ භඟි්  උත්හවඹක් දයමි්  

සිටිඹද, ශ්  ිනනර එශලු වහ වක මිර ඉවශ ඹෆභ අඹවඳත් 

හරුණණි වහ ඳහරිරි ඵරඳෆ්  භත සිදු වී තිශඵනහ. ශභභ 

තත්ත්ඹ භනඹ කිරීශ්  උත්හවඹ යජඹ නිඹළලී සිටිනහ.  

ශ්රී රංහ කුඩහ ිනයිනක් වුද ඳවත යට වහ උඩ යට ලශඹ්  

ද, ශතත් වහ ිශඹිබ රහඳ ලශඹ්  ද, ශභයට හ ශ වළකි ශබෝ 

රැක් නහ. එශවත් හරුණණි වහ ඳහරිරි ඵරඳෆ්  

ශව තුමශ්  සිදු න අහිතය තත්ත්ඹ්  ළශළක්ිශඹ ශනොවළකියි. 

ඒහ අභ ය ළනීභට යජඹ උත්හවඹ ශඹදී සිටිනහ. එඵඳු 

අහිතය ශව තුමක් නිහශ්  නිසඳහදනඹ අඩු වී, මිර ඉවශ ඹෆභක් 

සිදු වුශවොත්, එභඟි්  ළඩිභ ඵරඳෆභක් සිදු ් ශ්  දුේඳත් 

ජනතහට ඵ යජඹ ද් නහ. ඒ ශව තුම නිහශ් , ශොිශ 

ජනතහට ශවො මිරක් රඵහ දීභටත්, නිසඳහදනඹ අඩු න ර 

ගවහය ඳහන පිට යටි්  ශ් වීභටත්, මිර හධහයණ භේටභකි්  

ඳත්හශන ඹෆභටත් යජඹ උත්හව දයනහ. එශව් භ ගවහය 

ක තඵහ ළනීභ, සසුරු්  වහ ඵඩහ කිරීභ ගින අලෙතහ්  

වහ ද යජඹ ඳවසු්  ඳඹමි්  සිටිනහ.  

රු නිශඹෝජෙ බහඳතිතුමභනි, ීටට අභතය ශීඝ්රශඹ්  ඉවශ 

ඹන යථහවන අනතුමරු පිිබඵ රුණු ිශභර්ලනඹ කිරීභ වහ 

න ිශශල  හය බහශේ බහඳතිත්ඹ භහ ිශසි්  දයනු රඵනහ. 

එභ හය බහ අ්  හර්තහක් ස ය සති අතය, එඹ 

රඵන තිශ  ඳහර්ලිශ් ් තුමට ඉිනරිඳත් කිරීභට අපි 

ඵරහශඳොශයොත්තුම ශනහ. භහර් ගයක්හ පිිබඵ නීති රීති 

ක්රිඹහත්භ කිරීභ වහ ලක්තිභත් කිරීභ, ක්ශ ත්රශ  නියුතුම 

නිරධහරි් ට ළඩි ඳවසු්  ළඳයීභ, යක්ණ ගයණ ් ින 

ශවීශ්  ක්රභඹ ිශධිභත් කිරීභ ශභ් භ භහර් ගයක්හ පිිබඵ 

දළනුත් කිරීශ්  ළඩටව්  ිනඹත් කිරීශ්  අලෙතහ එභ 

හර්තහශ්  ඉසභතුම ය තිශඵනහ. "දළඹට කිරුශ" ප්රදර්ලනඹ වහ 

භහීට සිදු යන රද ංර්ධන ළඩටව් ර නිරීක්ණ 

ටයුතුම ද භහ ිශසි්  සිදු ශශයනහ. අ් ඳහය ිනසත්රික්ඹ තුමශ 

ක්රිඹහත්භ න ංර්ධන, භහජයීඹ වහ සුඵහධන ළඩටව්  

යහශිඹට ද භශේ දහඹත්ඹ රඵහ දී තිශඵන ඵ ඳමි්  භශේ 

ථහ ශභශතකි්  භහේත යනහ.   
 

[தற.த. 2.01] 
 

ගු නඳෝද. නවල්ලරාවා මශතා 
(ரண்தைறகு ததரன். தசல்ரசர) 

(The Hon. Pon. Selvarasa) 
தகப தறறத் றசரபர் அர்கபப, இன்த ல்னரட்சற 

ற்தம் உட்கட்டகப்தை சறகள் தரடக்கம் சர்பச றறக் 

கூட்டிகப்தை கறனரண தத்து சறபஷ்ட அகச்சர்கபறன் 

கலழ்தகறன்ந அகச்சுக்கபறன் றறதரதுக்கலடுகள் லரண 

குளறகன றரத்றபன ரங்கள் கனந்து 

தகரண்டிதக்கறன்பநரம். இந் சறபஷ்ட அகச்சர்கள் 

ரட்டுக்கரக அசறல் ரலறரக உகத்து ஏய்வுறகன 

தததகறன்ந இந்ச் சந்ர்ப்தத்றல், அர்கள் ததற்ந 

அததத்க, அரது அர்கள் அசறதபன அததறத்து 

ந் அத்கண அததங்ககபத்ம் ரட்டு க்களுக்குப் 

ததற்தக்தகரடுப்தற்கரக அசரங்கம் இந்ச் சந்ர்ப்தத்க 

அர்களுக்குக் தகரடுத்றதக்கறன்நது. ன்கணப் 

ததரதத்ட்டில், இர்கள் சறன அகச்சுக்கபறன் 

தசற்தரடுககப தொகரகத்தும் தசய்தர்கபரகவும் 

அர்களுக்கறதக்கறன்ந அததங்ககப அந் 

அகச்சறதெடரகப் தறபரகறப்தர்கபரகவும் பற்தரர்க 

தசய்கறன்நர்கபரகவும் இதக்கறன்நரர்கபப ற, 

அதறறதத்றப் தரகறபன தசல்ற்கு அர்களுக்கரக  

எதுக்கலடுகள் தசய்ப்தடுறல்கன ன்தரன் ரன் 

றகணக்கறன்பநன். அர்ககபப் தரரறப்தற்கரக ட்டும் சறன 

எதுக்கலடுகள் தசய்ப்தடுகறன்நண. ஆணரலும் அர்கள் 

ங்களுக்குக் தகரடுக்கப்தட்ட பகனககபத் ங்கள் 

அததத்றன்தோனம் எதரத சரபறத்துக்தகரண்டிதப்தக 

ரங்கள் இன்த கரண்கறன்பநரம். 
 

නිනයෝජය වභාඳිනුරමා 
(தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Deputy Chairman) 
Order, please! Will an Hon. Member propose the 

Hon.(Mrs.)  Thalatha Atukorale to the Chair?  
 

ගු අල්ශාජ් ඒ.එච්.එම්. අවපලර් මශතා 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
I propose that the Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale do 

now take the Chair. 
 

ගු ුල්ද විජයලර්ධන මශතා 
(ரண்தைறகு தன் றஜர்ண) 

(The Hon. Ruwan Wijayawardhana) 
 

විසි්ද වපථිර කරන දී 
ஆபரறத்ரர். 

Seconded. 

2927 2928 

[රු පී. දඹහයත්න භවතහ  
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අනුරුල නිනයෝජය කාරක වභාඳිනුරමා මූාවනනය්ද ඉලත් 
වුනය්ද, ගු තතා අුරනකෝර මශත්මිය ුාවනාරූඪ විය. 

அன்தறநகு, குளக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள் 

அக்கறரசணத்றணறன்த அகனப, ரண்தைறகு (றதற) னர 

அத்துபகரன அர்கள்  கனக கறத்ரர்கள். 

Whereupon MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES  left 
the Chair, and  THE HON. THALATHA ATUKORALE  took the 

Chair. 

 

මූාවනාරූඪ ම්දත්රීුරමිය 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Hon. Member, you may continue with your speech.  
 

ගු නඳෝද. නවල්ලරාවා මශතා 
(ரண்தைறகு ததரன். தசல்ரசர) 

(The Hon. Pon. Selvarasa) 
தகப கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கபப, 

அர்கள் து அததத்க கத்து அந் அகச்சுக்ககப 

பற்தரர்க தசய்கறன்ந அபவுக்கு து கடகககபச் 

தசவ்பண தசய்துதகரண்டிதக்கறன்நரர்கள். இர்கபறன் 

தசற்தரடுகள் அம்தரகந பதரன்ந தறபசங்ககபத் றர்த்து, 

தன் தகுறறபன கூடுனரகக் கரப்தடுகறன்நண. டக்கு, 

கறக்கறல் றர்கள் அறகரக ரழ்கறன்ந தறபசங்கபறல் 

அந்ச் தசற்தரடுகள் குகநரக  இதப்தக ரங்கள் 

கரண்கறன்பநரம். சறன பகபகபறல் அர்களுகட றகனக 

கரரக அப்தடி இதக்கனரதன்தம் ங்களுக்கு ண்த் 

பரன்தகறன்நது.  

 

இந் 10 சறபஷ்ட அகச்சர்கபபரடு 

இணப்தறச்சறகணக்குப் ததரதப்தரண எத சறபஷ்ட 

அகச்சகத்ம் றறத்றதந்ரல், அர் ரன் ததற்ந 

அததத்கத்ம் கடந் கரனங்கபறல் கண்டநறந் 

உண்கககபத்ம் கற்நநறந் தரடங்ககபத்ம் தகரண்டு, இந் 

இணப்தறச்சறகண லர்றபன அசரங்கத்துக்கு ஆபனரசகண 

கூததரக அர் இதந்றதப்தரர். ஆகப, கரனம் 

தசல்னறல்கன, இன்ததரத டக அசரங்கம் பரசறத்து 

தத்பரடு தறதணரன்நரக இணப்தறச்சறகணத் லர்வுக்கரண 

சறபஷ்ட அகச்சர் எதகத்ம் றறத்ரல் அது 

உண்கறபன எத ல்ன தசற்தரடரக இதக்குதண 

றகணக்கறன்பநன்.  

ல்னரட்சறக்குப் ததரதப்தரக ஏர் அகச்சர் இதக்கறன்நரர். 

தொதபன ல்னரட்சற இந் ரட்டிபன டக்கறன்நர? ன்தக 

ரங்கள் ஆர பண்டிர்கபரக இதக்கறன்பநரம். 

ல்னரட்சற இதப்தரக இதந்ரல் இந் ரட்டில் சட்டத்றன் 

ஆட்சற இதக்க பண்டும். சட்டத்றன் ஆட்சற இந் ரட்டில் 

தசற்தடுகறன்நர? ன்தக ரங்கள் தக் கண்ரடி 

பதரட்டுத்ரன் தரர்க்கபண்டிர்கபரக இதக்கறன்பநரம். 

தணன்நரல், சட்டத்கச் தசற்தடுத்துற்கு ரநரகச் 

சட்டத்துக்கு தைநம்தரண தசற்தரடுககபச் தசய்த்ரத 

அறகரரறகளுக்கு கட்டகபகள் தறநப்தறக்கப்தடுகறன்நண. 

சட்டத்றன் ஆட்சற தக்கப்தடுகறன்நததரளது ப்தடி எத 

ல்னரட்சறக இந் ரட்டிபன ற்தடுத் தொடித்ம் ன்த ரன் 

பகட்கறபநன்.  

இந் ரட்டில் சட்டத்றன் ஆட்சற இல்கனதன்தகத்ம் 

ல்னரட்சற இல்கனதன்தகத்ம் றபக்குற்கரகப் தன 

உரங்ககப டுத்துக் கரட்டனரம். ட்டக்கபப்தை 

ரட்டத்றல் அம்தரகநகச் பசர ந் தததம்தரன்க இண 

க்கள் அச கரறகபறல் அத்துலநறக் குடிபநறததரளது 

அர்களுக்கு றரகச் சட்ட டடிக்கக 

டுக்கக்கூடரதன்த தகரளம்தறததந்து கடிதோனம் அளத்ம் 

தநந்து. தததம்தரன்கரக இதக்கனரம் அல்னது 

சறததரன்கரக இதக்கனரம், ரரக இதந்ரலும் 

உண்கறபன ஏர் அச கரறறல் அத்துலநறக் குடிபதகறன்ந 

ததரளது சட்டத்றன் ஆட்சற அங்கு தசற்தட பண்டும்.  

கரற அறகரம், கரறச் சட்டம் ன்தண ன்ண 

தசரல்கறன்நண? உடணடிரக அக தபறபதரத 

தறபச தசனரபர் டடிக்கக டுக்கபண்டும் ணவும் 

அரல் இனர தட்சத்றல் ததரதசரகக்தகரண்டு 

உடணடிரக அர்ககப தபறபற்நறரகபண்டும் ன்தம் 

கூதகறன்நண.  ஆணரல் இங்பக டப்தது ன்ண? இந் 

ரட்டில் தததம்தரன்க இணத்துக்கு எத லறத்ம் சறததரன்க 

இணத்துக்கு எத லறத்ம் இடம்தததகறன்நது. றர்களும் 

தததம்தரன்க இண க்களும் ரழ்ந்துதகரண்டிதக்கறன்ந 

சறன ரட்டங்கள் சட்டத்றன் ஆட்சறறல்னர எத 

றகனப்தரட்டுக்குத் ள்பப்தட்டிதக்கறன்நண.  ஆகப, இந்ச் 

சட்டத்கச் சரறரண தொகநறபன தசற்தடுத்துற்கு 

அசரங்க அறகரரறகளுக்குச் சுந்றத்கக் தகரடுத்ரல் 

ட்டும்ரன் சட்டத்றன் ஆட்சற ரட்டிபன கடதததம். 

சட்டத்றன் ஆட்சற கடதததகறன்நபதரது இந் ரட்டில் 

ல்னரட்சறக்கரண எத தம் வீசும்.  ஆணரல், இங்கு 

சட்டத்றன் ஆட்சறத்ம் இல்கன; ல்னரட்சறக்கரண ம்கூட 

இல்கன.   

ரன் இன்ததரத உரத்கச் தசரல்கறபநன். 

ட்டக்கபப்தைப் தறபசத்றலுள்ப சறன தறபச தசனரபர் 

தறரறவுகபறல் அம்தரகந ரட்டத்கச் பசர்ந் 

தததம்தரன்க இண க்கள் சட்டத்துக்கு தொரண 

ககறபன அத்துலநறக் குடிபநறப் தறர்ச்தசய்ககறபன 

ஈடுதட்டுக்தகரண்டிதக்கறன்நரர்கள். பர்ல் ததங்குகறன்ந 

தடிறணரல் அர்களுக்கு றரகச் சட்ட டடிக்கக 

டுக்கபண்டரம் ன்த தகரளம்தறததந்பர அல்னது பத 

ங்கறதந்பர அங்கு அளத்ம் தநக்கறநது.   ங்பக சட்டத்றன் 

ஆட்சற? தசன்ந தடம் அத்துலநறக் குடிபநறர்கள்லது 

சட்ட டடிக்கக டுத் ண இனரகர அறகரரற, இன்த சட்ட 

டடிக்கக டுப்தற்கு தக்கறன்நரர். ன் அர் 

தக்கபண்டும்? ரங்கள் தரரளுன்நத்றபன சட்டங்ககப 

உதரக்கற அசரங்க அறகரரறககபச் சட்டத்க  அதொனரக்கம் 

தசய்ற்கரக அதப்தைகறன்பநரம். தரரளுன்நத்றல் 

சட்டத்க உதரக்குன் பரக்கம் ன்ண? சட்டத்க 

எததைநத்றல் தூக்கறகத்துறட்டு அசரங்க அறகரரறககபச் 

சட்டத்துக்கு தொரகச் தசற்தடுங்கள் ன்த தசரல்ற்கர? 

ட்டக்கபப்தை ண இனரகர அறகரரற DFO - District Forest 

Officer அன்த சரறரக டந்ர், இன்த டடிக்கக 

டுப்தற்கு தக்கறன்நரர். கரம் ன்ண? ன்த 

பகட்படரம். க்கு அளத்ம் ந்றதக்கறன்நது ன்த 

கூதகறன்நரர். ங்கறதந்து அளத்ம் ந்றதக்கறன்நது 

ன்தகச் தசரல்ற்கு தக்கறன்நரர். இங்பக சகதக்குள் 

ந்துதகரண்டிதக்கறன்ந ட்டக்கபப்தை ரட்ட அதறறதத்றக் 

குளத் கனர் தகப யறஸ்தைல்னரஹ் அர்களுக்கும் இது 

தரறத்ம். தன டக ரங்கள் ரட்ட அதறறதத்றக் குளக் 

கூட்டத்றபன இது சம்தந்ரகப் தறஸ்ரதறத்றதக்கறன்பநரம்.  

இப்தடிரண அத்துலநற குடிபற்நங்ககபத் டுத்து 

றதத்துற்கரக, தரறக்கப்தட்ட க்கள் அர்களுக்தகறரக 

தகரளம்தை பன்தொகநதௌட்டு லறன்நத்றபன க்குகள் 

ரக்கல் தசய்து, சட்டத்றன் ஆட்சறக லறன்நத்றபன 

தததற்கரக இன்த கரத்றதக்கறநரர்கள். எவ்தரத 

டகத்ம் க்குககபத் ரக்கல் தசய்ற்கரக அந் க 

க்களுக்கு தகரளம்தைக்கு ந்துபதரகபண்டி அசதொம் 
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அசறதொம்  இல்கன. எளங்கரண சட்ட ஆட்சற இதக்குரக 

இதந்ரல், இந் ரட்டில் ல்னரட்சற றனவும்! எளங்கரண சட்ட 

ஆட்சற இல்னர ரட்டில் ல்னரட்சற இல்கனதன்தரன் 

கூநபண்டும். ஆகப, இந் ரட்டில் ல்னரட்சறக 

ற்தடுத்துற்கரக  இந்ப் தத்துப்பதரறல் எதர் - எத 

சறபஷ்ட அகச்சர் - றறக்கப்தட்டிதக்கறன்நரர். இந் 

சறபஷ்ட அகச்சரறன் கடகதன்ண? அந் றடத்றபன 

அர் இதுக வ்ரநரண ஆபனரசகணககப 

அசரங்கத்துக்கு அல்னது சம்தந்ப்தட்ட அகச்சுக்கு 

ங்கறறதக்கறநரர் ன்தக ரங்கள் அநறபண்டிர் 

கபரக இதக்கறன்பநரம். ஆகப, ரன் தொதல் 

குநறப்தறட்டதுபதரன்த, இணப்தறச்சறகணத் லர்வுக்குப் 

ததரதப்தரக  11ஆது சறபஷ்ட அகச்சரக எத சறபஷ்ட 

அகச்சக றறக்கபண்டும். கரனம் தசல்னறல்கன! கரனம் 

கணறந்துதகரண்டிதக்கறன்ந இந் பத்றல், அப்தடிரண ஏர் 

அகச்சகத்ம் றறக்க பண்டுதன்த ரங்கள் 

அசரங்கத்கக் பகட்கறபநரம். தணன்நரல், சறபஷ்ட 

அகச்சர்கள் அசறதல் தளத்ர்கள்; அததம் 

ரய்ந்ர்கள்; தைத்றசரதகள். தகப அகச்சர்கபரண டித 

குபசக, றஸ்ம றர பதரன்நர்கள் தைத்றஜலறகள்!  

ல்ன கதத்துக்ககபத் தரறறக்கக்கூடி சறபஷ்ட 

அகச்சர்கள் இதக்கறன்ந இக்குரறல் குநறப்தறட்ட 11ஆது 

அகச்சகத்ம் றறத்ரல் ரங்கள் ன்நறத்கடர்கபரக 

இதப்பதரம். தணன்நரல், - [இகடதௌடு] றபங்கறல்கன. 
 

ගු අල්ශාජ් ඒ.එච්.එම්. අවපලර් මශතා 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
லங்கள் ந்ரல், அகணத் தபரம்! 

 

ගු නඳෝද. නවල්ලරාවා මශතා 
(ரண்தைறகு ததரன். தசல்ரசர) 

(The Hon. Pon. Selvarasa) 
இல்கன. ரன் சறபஷ்ட அகச்சர் தறகப் 

தததற்கு குறறல்கன ன்த றகணக்கறன்பநன். ரங்கள் 

றர்க்கட்சற ரறகசறல் இதக்கறன்நர்கள். ரங்கள் 

ற்தக்தகரள்பக்கூடி லர்வு தகறன்நததரளது அதுதற்நற 

பரசறத்துப் தரர்க்கனரம் ன்த றகணக்கறன்பநன். ரங்கள் 

ற்தக்தகரள்பக்கூடி, றர்கபறன் அதறனரகசககப 

றகநபற்நக்கூடி உங்களுகட லர்ரணம் கறகடத்ரல், 

அகக்கூட ரங்கள் பரசறப்தற்குத் ரரக 

இதக்கறன்பநரம்.  

இங்பக றற, றட்டறடல் தறற அகச்சர் இதக்கறன்நரர். 

அதம் எத சறபஷ்ட அகச்சர். சர்பச றற 

கூட்டிகப்தைக்குப் ததரதப்தரக இதக்கறன்நர். து 

பகரரறக்ககக இபனசரக றபங்கறக்தகரள்பக்கூடி ஏர் 

அகச்சர். ரன் எதடக, "டக்கு, கறக்கறபன 12 

கக்கரபர்கள் நறடப்தட்டுள்பரர்கள்; கரத ஸ்ரணங்கள் 

- வெற்றிடங்கள் கூடுதலாக இருக்கின்றன" என்று அொிடம் 

பகரரறக்கக றடுத்ததரளது, அர் எத சறபஷ்ட அகச்சர் 

ன்தரல், உடணடிரக ணது பகரரறக்ககக ற்நரர். 

அவ்ரநரண றரரண பகரரறக்கககள் அசரங்கத் 

ப்தறததந்து ந்ரதனன்ண, றர்த்ப்தறததந்து 

ந்ரதனன்ண, அகணத்து க்களும் இந் ரட்டு க்கள்! 

அக ரங்கள் நந்துறடக்கூடரது. இந் ரட்டில் ரழ்கறன்ந 

அகணத்து க்களும் இந் ரட்டுக்குச் தசரந்ரண க்கள். 

ரங்கள் ங்கறதந்பர இநக்குற தசய்ப்தட்டர்கள் 

அல்னர். ரங்கள் இந் ரட்டிபன தை றரக, எத கனரசர 

றளறத்றன் அடிப்தகடறபன ரழ்ந்துதகரண்டிதக்கறன்ந 

எத சதோகம். ணப,  இந் ரட்டுப் தறகஜகள் ன்ந 

கரத்றணரல், து பசறத்கப் தற்நறக்  ககப்தற்கு 

ங்களுக்கு அதககறதக்கறன்நது ன்த ரங்கள் 

றகணக்கறன்பநரம்.  

தகப றற தறறகச்சர் அர்கள் உடணடிரக அந் 

12 கரத ஸ்ரணங்ககபத்ம்  றப்தைற்கு டடிக்கக 

டுத்றதக்கறநரர். இப்ததரளது அற்கரக பர்தொகப்தரலட்கச 

டத்ப்தட்டிதக்கறநது. அகணறட்டு அதக்கு ரன் ன்நற 

தசரல்ன றதம்தைகறன்பநன். இன்தம் 9 கரத ஸ்ரணங்கள் 

இதக்கறன்நண.  அகண  இந் ரட்டிததக்கறன்ந 

தொஸ்தம்களுக்பகர அல்னது றர்களுக்பகர இந் அசரங்கம் 

ங்குகறன்நததரளது - 

 

මූාවනාරූඪ ම්දත්රීුරමිය 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Order, please!  Hon Member, you have got another 

one minute. 
 

ගු නඳෝද. නවල්ලරාවා මශතා 
(ரண்தைறகு ததரன். தசல்ரசர) 

(The Hon. Pon. Selvarasa) 

Okay, thank you.  

இந் ரட்டில் ல்ன தசற்தரதடரன்த டக்கறன்நபதரது 

இந் ரட்டுப் தறகஜ எததக்கு லங்கள் ன்க 

தசய்கறன்நலர்கள் ன்பந கததொடித்ம். இந் றடத்றல் 

சறங்கபர், றர், தொஸ்தம்கள் ன்த தரர்க்க பண்டி 

அசறறல்கன. இந் ரட்டில்  ரங்கள் எற்தகரக 

ரழ்ரக இதந்ரல்,   சுதொகரண எத ரழ்க்ககக 

டத்துரக இதந்ரல், சுதொகரண ஏர் அசறகன 

டத்துரக இதந்ரல்  இந் தோன்த இண க்களும் 

ற்கக்கூடி ஏர் அசறனகப்கத உதரக்க பண்டும்.  
 

ගු අල්ශාජ් ඒ.එච්.එම්. අවපලර් මශතා 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
அதகரண கதத்பரட்டதொகடது உங்களுகட 

உக! அப்தடிரண தறச்சறகணகள், றங்கள் தும் 

இதந்ரல், அகணத் லர்ப்தற்கு இந்ப் தரரளுன்நத் 

தரறவுக்குளவுக்கு ரதங்கள் ன்த உங்ககபக் ககலட்டி 

அகக்கறன்பநரம்! 

 

ගු නඳෝද. නවල්ලරාවා මශතා 
(ரண்தைறகு ததரன். தசல்ரசர) 

(The Hon. Pon. Selvarasa) 
தரறவுக்குளவுக்கு ரட்படரம் ன்த ரங்கள் 

அடம்தறடிக்கறல்கன! தகப உதப்தறணர் அர்கபப, 

ரங்கள் அடம்தறடிக்கறல்கன! 

 

මූාවනාරූඪ ම්දත්රීුරමිය 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Hon. Member, your time is up. 

 

ගු නඳෝද. නවල්ලරාවා මශතා 
(ரண்தைறகு ததரன். தசல்ரசர) 

(The Hon. Pon. Selvarasa) 

Madam, can I have another five minutes? The Hon. S. 

Shritharan has got 15 minutes. Out of his time, can I get 

five minutes?  

2931 2932 

[රු ශඳෝ . ශකයහහ භවතහ  
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මූාවනාරූඪ ම්දත්රීුරමිය 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Okay.  

 

ගු නඳෝද. නවල්ලරාවා මශතා 
(ரண்தைறகு ததரன். தசல்ரசர) 

(The Hon. Pon. Selvarasa) 
ஆகப அடம்தறடித்ர்கள் ரங்கள் அல்னர். இந் 

ரட்டிபன ரளகறன்ந றழ் க்கபறன் அதறனரகககபத் 

லர்த்துகப்தற்கரக இங்கு த்கண பதச்சுரர்த்கககப, 

த்கண எப்தந்ங்ககபச் தசய்து தொடித்ரர்கள் ன்ந 

னரற்கந லங்கள் றதம்தறப் தரதங்கள்! அது டட்த - தசல்ர 

எப்தந்ரக இதந்ரதனன்ண, தண்டர - தசல்ர எப்தந்ரக 

இதந்ரதனன்ண, அத்கணத்ம் கறறத்தநறப்தட்ட 

எப்தந்ங்கள். அன்த தண்டர - தசல்ர எப்தந்ம் 

அதொனரக்கப்தட்டிதந்ரல், இன்த இந் பகணககப 

அததறத்றதக்கரட்படரம். இனட்சக்கக்கரண றழ் க்கள் 

து உறர்ககப அறரரகப் தத 

தகரடுத்றதக்கரட்டரர்கள். ஆறக்கக்கரண சறங்கப 

இகபஞர்களும் றழ் இகபஞர்களும் இநந்றதக்க 

ரட்டரர்கள். ஆகப இத்கணக்கும் கரம், இந் 

ரட்டிபன ரநறரநற ந் அசரங்கங்கபப ற, பத 

துவுரக இதக்க தொடிரது.  

அதுட்டுல்ன,  2010ஆம் ஆண்டுக்குப் தறநகும்கூட  2011 

இல் ஸ்ரீ னங்கர சுந்றக் கட்சறக்கும் றழ்த் பசறக் 

கூட்டகப்தைக்குறகடப தன டககள் பதச்சுரர்த்ககள் 

டந்ண. இதறறல் டந்து ன்ண? பதச்சுரர்த்கக 

தொநறத்துச் தசன்நர்கள் ரர்? ரங்கபர, அல்னது 

அசரங்கர? Hon. Azwer அர்கபப, இந் னரற்கந எத 

டக சறந்றத்துப் தரதங்கள்! லங்கள் யறந் சறந்கணறபன 

ரழ்ந்துதகரண்டிதக்கறநலர்கள். ரன் உங்கபறடம், றர்கபறன் 

னரற்கந எத டக தறன்பணரக்கறப் தரர்க்கும்தடி 

தசரல்லுகறபநன்.  இந்ப் தறன்பணரக்கற னரத றரறன் 

தஞ்சறபன பல் தரய்ந்துபதரன  இதக்கறன்நது. Hon. Azwer 

அர்கபப, தஞ்சறபன பல் தரய்ந்ரல் ன்ணரறரறரக 

இதக்கும்? பல் தரய்ந் தஞ்பசரடு இதக்கறன்ந ரங்கள் 

றதந்கணகள் துவுற்ந றகனறபன அசரங்கத்துடன் 

பதச்சுரர்த்கக்பகர அல்னது தரறவுக் குளவுக்பகர ந் 

ககறல் தொடித்ம்? ன்த பகட்கறன்பநன். றதந்கணகள் 

ன்த தம்பதரது, ரங்கள் தொன்கக்கறன்ந றதந்கணககப 

லங்கள் ற்தக்தகரள்ப பண்டும். ரதம் எத சறததரன்க 

இணத்ன்! லங்களும் எத சறததரன்க இணத்கச் 

பசர்ந்ர்! இந் ரட்டிபன ரழ்கறன்ந சறததரன்கறணரறன் 

தறச்சறகணககப ல்ன றரக லர்ப்தற்கரகத்ரன், அது 

றர்களுக்கரக இதக்கனரம் அல்னது தொஸ்தம்களுக்கரக 

இதக்கனரம், இண்டு சதோகத்தம் பசறத்க ரடி 

டந்துதகரண்டிதக்கறன்பநரம். ஆகப அர்களுக்கரகத்ரன் -  

 
ගු අල්ශාජ් ඒ.එච්.එම්. අවපලර් මශතා 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
றநந் ணபரடு பதசுபரம், ரதங்கள்! 

 

ගු නඳෝද. නවල්ලරාවා මශතා 
(ரண்தைறகு ததரன். தசல்ரசர) 

(The Hon. Pon. Selvarasa) 
த்கண டக றநந் ணதுடன் பதசறத்ம் எப்தந்ங்கள் 

கறறத்தநறப்தட்ட னரதகள் இந் ரட்டிபன  

இதக்கறன்நண ன்தகப் தைரறந்துதகரண்டும் -  

ගු අල්ශාජ් ඒ.එච්.එම්. අවපලර් මශතා 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
ர, கடந்கரனக் கசப்தைர்வுககப நப்பதரம்! 

 

ගු නඳෝද. නවල්ලරාවා මශතා 
(ரண்தைறகு ததரன். தசல்ரசர) 

(The Hon. Pon. Selvarasa) 

கடந் கரன கசப்தைர்வுககப நப்தற்குத் ரர்! 

ஆணரல், அப்தடி நப்தற்குச் சறன றதந்கணககப 

ஆக்கறக்தகரள்பரம்! ன், றதந்கணறல்னரல் ரங்கள் 

ககக்க பண்டும்? ணந்றநந்து பதச னரம். ஆணரல், 

றதந்கணறல்னரல் பதச்சுரர்த்ககபறபன ஈடுதட்டரல்  

எப்தந்ங்கள் கறறத்தநறப்தடனரம்! தொன்கண 

எப்தந்ங்ககபறட, ங்கப தொணசறங்க தரரளுன்நத் 

தரறவுக்குளவுக்கு, All Party Representatives Committee க்கு 

ன்ண டந்து?    

 

මූාවනාරූඪ ම්දත්රීුරමිය 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Order, please!  Hon. Member, your time is up. 
 

ගු නඳෝද. නවල්ලරාවා මශතා 
(ரண்தைறகு ததரன். தசல்ரசர) 

(The Hon. Pon. Selvarasa) 
அற்நறன் சறதரர்சுகள்கூட அதொல் டத்ப்தடறல்கன. 

தகப றஸ்ம றர அர்கள் கனகறபன 

கடததற்ந All Party Representatives Committee சறதரர்சறன் 

அதொனரக்கம் ங்பக? அகதல்னரம் கறடப்தறபன 

கறடக்கறன்நண. கறடப்தறபன கறடக்கறன்நற்கந எத டக தூசு 

ட்டிப் தரதங்கள்! உங்கபரல் தொடித்ம். றதந்கணக்கு 

உடன்தடுங்கள்! தரறவுக்குளவுக்கு ரங்கள் த் ரர்! 

ஆணரல், றதந்கணத்டன்ரன் தபரப ற, எதரளும் 

ரங்கள் றதந்கணற்ந தொகநறபன தரறவுக்குளவுக்கு 

ரட்படரம் ன்தக லண்டும் லண்டும் தத்தத்றக்கூநற, 

றகடதததகறன்பநன். ன்நற. க்கம்.    

[අ.බහ. 2.27  
 

ගු (ආචාර්ය  වරත් අුුගම මශතා (ජාතය්දතර මූය 

වශනයෝගිතා අමාතය වශ ුදල් ශා ක්රමවම්ඳාදන නිනයෝජය 

අමාතයුරමා  
(ரண்தைறகு (கனரறற) சத் அதொதக -  சர்பச றற 

கூட்டிகப்தை அகச்சதம் றற, றட்டறடல் தறற 

அகச்சதம்) 

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

International  Monetary Co-operation and Deputy Minister 

of Finance and Planning)       
මූරහනහරඪ රු භ් ත්රීතුමමිඹනි, ශ්  අසථහශේ දී 

ජහතේ තය මූරෙ වශඹෝනිතහ අභහතෙහංලඹ පිිබඵ චන 

සකඳඹක් තහ කිරීභට අසථහ රළබීභ ළන භභ ඉතහභත්භ 

් ශතෝ ශනහ.  සිඹලුභ ගර්ථිඹ්  එකිශනට ් ඵ් ධ 

ශන ශරෝඹ තභයි අද අපි සිටි් ශ් . ඉසය ිශිශධ දර්ලන 

අනු, ිශිශධ භත අනු ශන ශනභ සත් ත්ර ගර්ථිඹ්  ළන 

ථහ ශත්, අද ර්තභහන ශරෝශ  ඹථහර්ථඹ න්  ඒ සිඹලුභ 

ගර්ථිඹ්  එකිශනට ඵ්ධධ ශරහ, ් ඵ් ධ ශරහ  තිශඵනහ 

කිඹන එයි.   

ශරෝශ  ිශලහර ගර්ථිඹ්  වළටිඹට ළරශන චීනඹ, 

ඉ් ිනඹහ ළනි ගර්ථිඹ්  ශද ඵළලුත් අද එ් න එ් නභ එභ 
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ඳහර්ලිශ් ් තුම 

යටක ශෝලීඹයණඹට රක් ශරහ තිශඵනහ.  ශවොභ නිදසුන 

තභයි යුශයෝඳහ ංභඹ.  ඒ ිශිශධ යටකර ප්රඵර ගර්ථිඹ්  

තිුදණහ.  නමුත් අද ශරෝශ   අලෙතහ්  අනු ඔවු් ශේ 

ගර්ථිඹ්  ඒහඵ්ධධ ශරහ තිශඵනහ.  ඒ නිහ අද අඳට 

ිශශල ශඹ්  තර් ය් න ශදඹක් නළවළ. අශේ ගර්ථිඹත් 

අනිහර්ශඹ් භ ශරෝ ගර්ථිඹට ිශිශධ ිශධිඹට ඵ්ධධ ශරහ 

තිශඵනහ.  අද අශේ යශේ ගදහඹ්  භහර් ශද ඵර් න.  අශේ 

රක් ඳවශශො ිශතය ජනතහ ිශිශධ යටකරට ශොස  

රැකිඹහ්  යනහ.  ඒ යටකලි්  රඵහ ් නහ ගදහඹභ  නළත 

ශ්  යටට එනහ.  ඒ අශේ ිශලහර ගදහඹ්  භහර්ඹක් ඵට ඳත් 

ශරහ තිශඵනහ.  අශේ ිශතයක් ශනොශයි,  ඵංේරහශ්ධලඹ, 

තහයිර් තඹ, ිශඹේනහභඹ, පිලිපීනඹ ළනි යටරත් ංක්රභණි 

ශ ඹ්  අද න ිශට ඒ යටකර ගර්ථිශ  ප්රධහනභ ගදහඹ්  

භහර්ඹ ඵට ඳත් ශරහ තිශඵනහ.   අපි යටි්  පිට ගර්ථිඹ්  

එක්ත් ඵ්ධධ ශන වළටි තභයි ඒශ්  ශඳශන් ශ් .   

ඊශ ට, අශේ ංචහය ෙහඳහයඹ ශද ඵළලුශොත්,  අශේ 

ස ලු්  ෙහඳහයඹ ශද ඵළලුශොත්,  අශේ ශත්, යඵර්, ශඳොක ගිනඹ 

ශද ඵළලුශොත්, තහක්ණි ශභර්  ශර  IT  සතුමළු ශ්  

වළභශදඹක්භ ත්ශතොත්, එ් න එ් නභ ජහතේ තය ශශ 

ශඳොශක එක් ඵ්ධධ ශරහ තභයි අශේ යශේ ගර්ථිශ  

අනහතඹ ඉිනරිඹට ඹ් ශ්  කිඹන එ අඳට ශඳශනනහ.  අශේ 

දශ ශ්ධශීඹ නිසඳහදනඹ ිශග්රව ශශොත් ඒ ඵ ඳළවළිනලිභ 

ශඳශනනහ.  ශභොද, අශේ ෘෂිර්භ ක්ශ ත්රශ  අනුඳහතඹ අඩු 

ශනහ.  ර්භහ් ත ක්ශ ත්රඹ ඳළයණි භේටභටභ ඳතින අතය,  

ශඳොඩ්ඩක් ළඩි ශනහ. ශ හ ක්ශ ත්රඹ ඵහුර ලශඹ්  ළඩි 

ශනහ. ඒ තුමිබ්  අඳට ශඳශන් ශ්  ජහතේ තය ගර්ථිඹත් 

එක් ් ඵ් ධ න ශොටස ශීඝ්රශඹ්  ශනස ශේශන ඉවශ 

තළනට ඹනහ කිඹන එයි.  

ශ්  ඳසු ම භ තුමශ අශේ යශේ ගර්ථිඹට ඉතහභ අලෙ න 

ශදඹක් තිශඵනහ. නිතය නිතය ිශඳර්ඹහඹට රක්ශන ජහතේ තය 

ගර්ථි වහ මුරෙ නුශදනු ළන, ් ඵ් ධතහ ළන ිශභසිලිභත් 

ිශඹ යුතුම තිශඵනහ.  ඒහ තුමිබ්  අඳ ඩහත්භ පරදහයී තත්ත්ඹක් 

සති ය ් ශ්  ශොශවොභද කිඹන එ යටක් වළටිඹට කඳනහ 

ය, අඳ ඒ අනු ක්රිඹහත්භ ිශඹ යුතුමයි.  ඒ අනු තභයි අශේ 

අභහතෙහංලඹ ජහතේ තය මූරෙ ගඹතන එක් ් ඵ් ධතහ සති 

ය ශන ඒහයි්  අශේ යටට රඵහ ් න පුළු්  ප්රතිරහබ රඵහ 

් ශ් .  ඒ හශේභ අශේ භහි් ද චි් තන ඉිනරි දළක්භ  තුමශ   ඳංච 

ශක්් ද්රීඹ  ගර්ථි ක්රිඹහ භහර්ඹක් වහ භ්  යමි්  සිටින 

ඵත්  භතක් ය් න ළභළතියි.   

එතශොට ඒ ඳංචශක්් ද්රීඹ ගර්ථිඹ අනිහර්ඹශඹ් භ 

ජහතේ තය, රහපීඹ ලශඹ්  ඒ ඒ යශට්  පිටසතය ක්ශ ත්රඹ්  

එක් අනුඵ්ධධ ශ් න ඕනෆ. නළත්න්  ශ්  යශේ ිශතයක් අපිට 

ශක්් ද්රත ශ් න ඵළවළ. එතශොට ඒ උඳහඹ භහර්ඹ තුමශත් අඳට 

ශඳශනනහ, අපි ඩහ ඳශක රහපීඹ වහ ජහතේ තය දර්ලනඹක් 

තුමශ අශේ ගර්ථිඹ ර්ධනඹ කිරීභට අනිහර්ඹශඹ්  ටයුතුම ශ 

යුතුම ඵ. එතශොට ශභොනහද, ශ්  මූරෙභඹ ගඹතන? 

ඵහුඳහර්ලසිශ ව ්ධිශඳහර්ලසිශ ලශඹ්  ඒහ තිශඵනහ. 

ඵහුඳහර්ලසිශ නළත්න්  multilateral agencies වළටිඹට තිශඵන 

ඒහයි්  එ ශොටක් තභයි ඳසු නිඹ ශරෝ යු්ධධඹට ඳසශ   

ම හි වුණ ඒ ජඹග්රහහී යටක. ිශශල ශඹ් භ යටක 5ක් එක්හසු 

ශරහ ් භ් ත්රණඹක් ඳළළත්වුහ, Bretton Woods  කිඹන තළන. 
ඒ සථහනඹ ශොෂි් ට්  නුයට ඩිංක් එවහයි්  තභයි පිහිටහ 

තිශඵ් ශ් . ඒ ශොකශරෝ මූරෙභඹ ගඹතන වළදුහ.  

ිශශල ශඹ් භ ශරෝ ඵළංකු ව ජහතේ තය මූරෙ අයමුදර 

කිඹන මූරෙ ගඹතන ශද වළදුහ. ඒ ශදශක්භ අදව වුශණ් ිශලහර 

මුදක ංචිත ඳත්හ ශන  ඹමි් , ඒ මුදක ංචිත තුමිබ්  

ංර්ධනඹ ශමි්  ඳතින යටකරට මූරෙභඹ ගධහය රඵහ 

දීභයි. ඒ අයමුණි්  තභයි, ඒ ගඹතන ශද සති ශශ . සත්ත 

ලශඹ් භ මුලි් භ ඒ අධහය රඵහ දු් ශ්  යුශයෝඳඹට.  යුශයෝඳඹ 

යු්ධධශඹ්  ඳසු ඉතහභ ිනිබඳු තත්ත්ඹට ඳත්ශරහ තිුදණහ. 

ප්රංලඹ, ජර්භනිඹ, එංර් තඹ යු්ධධඹට ශලි් භ මුහුණ දු් නු 

යටක  නිහ ඉතහභ දුර්ර තත්ත්ඹට ඳත්ශරහ හිටිඹහ. ඒ 

ශොකර් ට ිශශ්ධශීඹ මූරෙභඹ ගධහය නළතුම ඉිනරිඹට ඹ් න ඵළරි 

තත්ත්ඹක් තිුදණහ. භවරු න්  ඒ හරශ  කිේහ, ඒ තුමිබ්  ඒ 

යටක ශොමියුනිසහදඹට  ඹන එ නත්ත් න තභයි ශ්  

ිශධිඹට මූරෙභඹ ගධහය  රඵහ දු් ශ්  කිඹරහ. ඒ ඒ හරශ  

තිුදණ භතහදඹක්. ශශ  නමුත් ළටිරහ තිුදණ යුශයෝඳඹට 

ිශලහර මුදක ප්රභහණඹක් මූරෙභඹ ගඹතන තුමිබ්  රඵහ දීභ තුමශ ඒ 

ගර්ථිඹ්  ප්රතිංසයණඹ ය් න පුළු්  වුණහ.   

ඊට ඳසශ  ඹටත් ිශජිත ශරෝශඹ්  එිබඹට ගපු 

යටකරටත් ගධහය රඵහ දීශ්  ගඹතන ඵට ඒ ගඹතන -  

ිශශල ශඹ් භ ශරෝ ඵළංකු ව ජහතේ තය මූරෙ අයමුදර - 

ඳත් වුණහ. අද ඒ ශොකශරෝ ශනත් තළනට සිශකරහ 

තිශඵනහ.  ශභොද ශරෝ ගර්ථි තත්ත්ඹ ශනස ශරහ.  අද 

ප්රඵර යටක වළටිඹට චීනඹ ව ඉ් ිනඹහ සිශකරහ තිශඵනහ. 

ඒහශේභ BRICS   කිඹන යටක  ඒ කිඹ් ශ්  බ්රසීරඹ, රුසිඹහ, 

දකුණු අප්රිහ, චීනඹ, ඉ් ිනඹහ ශ්  යටක ඔක්ශෝභ අද 

දළළ් ත ගර්ථි ඵරශේ ඵට ඳත්ශරහ තිශඵනහ. ඒ හශේභ 

තත් අලුශත්  එන  ශදශනි ඳසු ශඳශ - second-tier countries 

-  ලශඹ්  ගර්ථි ංර්ධනඹට ඹන යටක තිශඵනහ.  ඒ 

කිඹ් ශ්   ශ්රීකශඹ්  ංර්ධනඹ ශන ඒ යටක.  ඒ යටක 

තභයි පිලිපීනඹ, ඉ් දුනීසිඹහ, නයිජීරිඹහ හශේ යටක. 

ඒහශේභ දළ්  රංහත් ඒට සතුමළුශරහ තිශඵනහ. ඒ නිහ 

ජහතේ තය මුරෙ අයමුදරට, ශරෝ ඵළංකුට ඒ ශොකර් ශේ 

ඳයණ අදවස ශනස ය ් න සි්ධධ ශරහ තිශඵනහ. අද එහි 

ළඩි හභහජිත්ඹක් දය් ශ්  ශ්  ිනයුණු ශන යටලුයි. නමුත් 

අපි භත තිඹහ ් න ඕනෆ, ඒ ගඹතන ශදශක් ඵරඹ තිශඵ් ශ් , 

ශොටස මුදක තිශඵ් ශ්  අය ඳයණ ිශධිඹටභයි කිඹන එ. 

එක්ත් ජහීර් ශේ ංිශධහනශ  හශේ වළභ එක්ශනහටභ භ 

ඡ් දඹක්  ඒහශ  නළවළ.  ළඩිභ ශොටස මුදක තිශඵන 

යටකරට ළඩියි. ඒට කිඹ් ශ්  "Vote and Voice"  කිඹරහ.  

එතශොට ඒහත් එක්ත් අපිට නු ශදනු ය් න සි්ධධ ශනහ.  

ඒ ළන භභ ඳසු ත ටික් ිශසතය කිඹ් න් .  

මූරහනහරඪ රු භ් ත්රීතුමමිඹනි, ඒ හශේභ රහපීඹ ඵළංකු 

තිශඵනහ. ගසිඹහනු ංර්ධන ඵළංකු ඉ්  එක්. අද අඳට 

ළඩිශඹ් භ ඵහුඳහර්ලසිශ ගධහය රළශඵ් ශ්  ගසිඹහනු 

ංර්ධන ඵළංකුශ් . ඒ හශේභ UN ESCAP හශේ  මූරෙ 

ගඹතනත් තිශඵන ඵ අපි ද් නහ. ඒ හශේභ SAARC Fund, 

Commonwealth Fund කිඹරහ ශනොශඹක් අයමුදලුත් තිශඵනහ. 

ඒ අතරි්  භවය අයමුදකරට ිශලහර ලශඹ්  මුදක තිශඵනහ. 

භවය ඒහට තිශඵ් ශ්  සුළු මුදරක්. ශ්  හශේ ශනොශඹක් මූරෙ 

ගඹතන අද ශරෝශ  තිශඵනහ. ඒ ශොකර්  එක් නු ශදනු 

යරහ අඳට හසිදහඹ ප්රතිපරඹක් අපි අනිහර්ඹශඹ්  රඵහ 

් නහ.  

ශ්  ක්ශ ත්රඹ අද ශොයි තය්  ළදත්ද කිඹරහ අපි කඳනහ 

ය් න ඕනෆ. ර්තභහන ශරෝශ  තිශඵන මූරෙ ගඹතන 

ංෙහ එ් න එ් න ිශලහර ලශඹ්  ළඩි නහ. ඹටිතර 

ඳවසු් රට මුදක ඹට ය් න ඕනෆ නළවළ, ණඹ ් න ඕනෆ 

නළවළ කිඹරහ අද ශඵොශවෝ දුයට අශේ යශේ ශශයන ංහදරදී 

ළයින භතඹක් ඉිනරිඳත් වී තිශඵනහ. ශ්  ් පර්ණශඹ් භ ළයින 

භතඹක්. සිඹලුභ යටක, රහපීඹ ් ඵ් ධතහ තිශඵන SAARC, 

ASEAN ළනි ණ්ඩහඹ්  නිය් තයශඹ්  කිඹන ශදඹක් තභයි, 

2935 2936 

[රු (ගචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ  
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ඹටිතර ඳවසු්  ඳඹහ ් න වුභනහ යන මුදක ප්රභහණඹ 

ශවොඹහ ් න එ අද අභහරු හර්ඹඹක් ශරහ තිශඵනහඹ කිඹන 

එ. ඹටිතර ඳවසු්  පුයහ ළනීභ වහ මූරෙභඹ ඳවසු්  

රඵහ ශද් න කිඹරහ අද ශනොශඹක් යටලි්  ශරොකු ඉකලුභක් 

තිශඵනහ. ඒ වහ අලෙ මූරෙභඹ ඳවසු්  අද තනිය ශරෝ 

ඵළංකුට ශද් නත් ඵළවළ; ගසිඹහනු ංර්ධන ඵළංකුට ශද් නත් 

ඵළවළ. අද infrastructure development කිඹන එට ිනයුණු න 

යටලි්  තිශඵ් ශ්  ිශසමිත ඉකලුභක්. භට භත වළටිඹට 

trillion 40ක් හශේ ිශලහර ණන ශරොකු තයඹක් අද 

තිශඵනහ. ඒ ිනයුණු න යටක අතයයි. රංහ ඒ අති්  

ඉතහභත්භ හනහ් තයි. අඳට අශේ ෙහඳෘතිරට මුදක රඵහ 

් න අභහරු නළවළ. නමුත්, අප්රිහ ත්ශතොත්, ගසිඹහශේ 

අශනක් යටක ත්ශතොත් ඒ ශොකර් ට තභ් ශේ ඹටිතර 

ඳවසු්  පුයහ ් න අලෙ මුදක ශවොඹහ ් න ිශලහර ශර 

ඵළෆඳත් ් න සිදු නහ. අශේ ඹටිතර ඳවසු්  පුයහ ළනීභ 

වහ අලෙ මුදක අඳට ඉක්භනට රඵහ ශද් න කිඹරහ සිඹලුභ 

ිනයුණු න යටකලි්  ශරොකු ඉකලුභක් තිශඵනහ.  

මූරහනහරඪ රු භ් ත්රීතුමමිඹනි, ඒ නිහ තභයි ඳසු නිඹ භහ 

ර්ඳඹ තුමශ -දශ ලශඹ්  කිේශොත් අවුරු්ධදක් තුමශ - ඹටිතර 

ඳවසු් රට මුදක රඵහ දීභ ් ඵ් ධශඹ්  ශරොකු ශනක් 

සති ශරහ තිශඵ් ශ් . ඒ වහ පිහිටුහ තිශඵන එක් 

ගඹතනඹක් තභයි, BRICS Bank කිඹන එ. ශ්  ගඹතන 

පිහිටුහ තිශඵ් ශ්  ශරෝ ඵළංකුත් එක් තය ය් න 

හශේයි. ිනයුණු න යටරට ඹටිතර ඳවසු්  වහ මුදක රඵහ 

ශද් න භභ මුලි්  කිඹපු BRICS යටක එතුම ශරහ අයමුදරක් 

වදරහ තිශඵනහ. ඒ අනු ඒ ශොකර්  BRICS Bank එ දළ්  

Shanghai නුය ගය් බ යනහ. ඒ හශේභ චීනඹ මුක ය ශන 

Asian Infrastructure Investment Bank කිඹරහ ගඹතනඹක් ඳසු 

නිඹ භහශ  ක්රිඹහත්භ ශහ. චීනඹ ඳභණක් සශභරි්  ශඩොරර් 

ම ලිඹන 50ක් දළනට ඒ ගඹතනඹට ශඹොදහ තිශඵනහ. අද අශේ 

යටත් ඒශක් මූලි හභහජිශඹක්. Asian Infrastructure 

Investment Bank එශක් ප්රධහනිඹහ අද රංහට සිශකරහ 

ඉ් නහ. එතුමභහ රංහශේ ශවො මිත්රශඹක්. ඒ Mr. Lee Jin. භභ 

ශ්  බහට එ් න ඳළඹ ශදට ඉසශකරහ භට එතුමභහ ව් ඵ 

වුණහ. එතුමභහ දළ්  අපිත් එක් ඉ් නහ. ශවට අපි 

් භ් ත්රණඹකුත් ඳත්නහ. ඒ හි් දහ ඉතහභ ශෞයනීඹ 

ිශධිඹට රංහත් ශ්  ගඹතනඹට රනහ. එහි මූරසථහනඹ 

දළ්  බීජිං නුය ගය් බ යරහ තිශඵනහ. ශ්  හ් ප්රදහයි 

ඵහුඳහර්ලසිශ ණඹ ශදන ගඹතන අතයට අද අලුශත්  BRICS 

Bank එයි, AIIB එයි කිඹන ගඹතන  ශදභ සිශකරහ 

තිශඵනහ; එතුම වී තිශඵනහ.   

ඒශ්  ශඳ් ් ශ්  ශභොක්ද? එඹ ශඵොශවෝ ශේරහට 

ශභභ රු බහශ්  ්  ශන ශදඹක්. වළභ යටක්භ වද් ශ්  

පුළු්  ඉක්භනට තභ් ශේ ඹටිතර ඳවසු්  වදහ ් න: 

තභ් ශේ ශතොටුශඳොශක ටි වදහ ් න; තභ් ශේ ඳහයක වදහ 

් න; තභ් ශේ ශතක ගයරට අලෙ ඳවසු්  වදහ ් න. 

ඒ සිඹලු ශදඹටභ  මුදක රඵහ ් න වළභ යටක්භ අද තයශ  

ශඹශදනහ. අපි වරි හනහ් තයි. රංහශ අපි ිශශේචනඹට 

මුහුණ ශද් න ශනොශයි, ගඩ් ඵය ශ් න ඕනෆ, අපිට අලෙ 

ප්රභහණඹට ශභභ ඹටිතර ඳවසු්  රඵහ ් න අපිට මුදක රඵහ 

් න පුළු්  ශරහ තිශඵනහ කිඹරහ.  

අද තමු් නහ් ශ රහ ද් නහ, ඵංේරහශ්ධලශ  "ඳ්ධභහ" කිඹන 

  වයවහ ඳහරභක් වද් න මුදක රඵහ ් න අවුරුදු 10ක් තිසශ  

ඒශොකශරෝ හච්ඡහ යනහ කිඹරහ. කලි ් න ඵළවළ. නීති 

රීති ශනස යනහ, ශරෝ ඵළංකුට නිහිකරහ ඵළෆඳත් ශනහ. 

නමුත් තභත් ඒ වහ මුදක ් න ඵළරි ශරහ තිශඵනහ. අපි අද 

් ශතෝ ශ් න ඕනෆ, රංහත් එක් ් ඵ් ධ ශභභ 

ඵළංකුලි් , ඵටහිය Bretton Woods ගඹතන ඳභණක් ශනොශයි, 

අද අලුශත්  සති ශරහ තිශඵන BRICS Bank  ව Asian 

Infrastructure Investment Bank  කිඹන ඵළංකුලිනුත් අපිට 
ගධහය රඵහ ළනීභට පුළු් භ තිශඵන නිහ.  

 
මූාවනාරූඪ ම්දත්රීුරමිය 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 
Order, please!  
 
ගු (ආචාර්ය  වරත් අුුගම මශතා 
(ரண்தைறகு (கனரறற) சத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
මූරහනහරඪ රු භ් ත්රීතුමමිඹනි, රුණහය භට ිශනහඩි 5 

ඳභණ හරඹක් රඵහ ශද් න. අද ිනන රු ඒ.එච්.එ් . ෂවුසි 

සභතිතුමභහත් රු බහට එ් ශ්  නළවළ.  

භභ ඒ ථහ ශශ  ඵහුඳහර්ලසිශ අසථහ ළන. ඒ හශේභ 

්ධිශඳහර්ලසිශත් අපි ශඵොශවෝ ගධහය රඵහ ් නහ. අපිට 

ජඳහනශඹ්  ගධහය රළශඵනහ; චීනශඹ්  ගධහය රළශඵනහ; දළ්  

ඉ් ිනඹහශ්  ගධහය රළශඵනහ. එක් තභයි ඒ යටක භ  

තිශඵන වශඹෝඹ. ඒ හශේභ පු්ධලි අංලශඹනුත් ණඹ වන 

රළශඵනහ. ශඵොශවෝ අඹ කිේහ, චීනශඹ්  ිශතයයි ශභභ ණඹ 

මුදක රඵහ ් ශ්  කිඹරහ. නමුත් ඊශ  ිනනශ දී සභරි්  

ශඩොරර් මිලිඹන 300 ෙහඳෘතිඹක් වහ - ඉ් ිනඹහශේ අලුශත්  

ශවෝටරඹක් ගය් බ ය් න- මුක ක තළුදහ. අද න ිශට 

ගශඹෝජනලි්  නය ් පර්ණශඹ් භ ශනස ශරහ. භභ 

කිඹ් ශ්  ඉසය හශේ ශනොශයි, අඩුභ ණශ්  සභරි්  

ශඩොරර් ම ලිඹන 3ක් දක්හ අපිට ශ්  අවුරු්ධශ්ධ ිශශ්ධල ගශඹෝජන 

රඵහ ් න පුළු් . ඒ වහ ඵහුඳහර්ලසිශ ව ්ධිශඳහර්ලසිශ 

අපිට ශවො අසථහ රළම රහ තිශඵනහ. ශඵොශවෝ ිශට අපිට 

රළශඵන ිශශේචන තභයි ශභභ ්ධිශඳහර්ලසිශ ණඹ අනුඳහතඹ ළඩියි 

කිඹරහ ඒහයි්  අපිට රළශඵන අහසිදහඹ තත්ත් ළන. එශවභ 

නළවළ. මුදක අභහතෙහංලශඹ්  ව භශේ අභහතෙහංලශඹ්  අපි ණඹ 

යහමුක් වදනහ. ඒ ණඹ යහමු තුමශ ශඳොලී ප්රතිලතඹ කුභක්ද, 

ගඳහු ශන හරඹ දහද, යටක්  වළටිඹට අපි යක්ණ, 

නළේත කිරී්  ගිනඹ වහ ශොච්චය ළඹ යනහද ඹනුශ්  

ඵරනහ. ශ්  හධ අනු ඉතහභ ිශෘත ක්රභඹක් තුමශ තභයි එභ 

ෙහඳෘතිඹ අපි ගය් බ ය් ශ් .  

භභ කිඹ් න ළභළතියි, හ් ප්රදහයි ණඹ ශදන යටක 

හශේභ අද න ිශට ශනත් ගඹතන ශඵොශවෝ ංෙහක්ද වන 

ණඹ ක්රභරට ගධහය රඵහ ශද් න ඉිනරිඳත් ශරහ තිශඵන ඵ. 

භළද ශඳයිනනි්  OPEC Fund එ තිශඵනහ; Saudi Fund එ 

තිශඵනහ; Kuwait Fund එ තිශඵනහ. ඒහයි්  අපිට ගධහය 

රළශඵනහ. ශ් හ අලුශත්  එන ගධහය. ඒ හශේභ අද ප්රංලඹ, 

ඔසට්රිඹහ, සඳහඤසඤඹ, බ්රසීරඹ ශ්  වළභ යටලි් භ අපිට 

්ධිශඳහර්ලසිශ ණඹ අසථහ ළරශනහ. එභ නිහ ශභඹ ශවොට 

අපි ශභනහයණඹ යන ළඩ පිිබශශක් කිඹන එ භභ ශභභ 

රු බහට කිඹ් න ළභළතියි.  

එ ඳළත්තකි්  ඵහුඳහර්ලසිශ ණඹ ශදන ගඹතන ව 

අශනක් ඳළත්ශත්  ්ධිශඳහර්ලසිශ ණඹ ශදන ගඹතන තිශඵනහ. 

ඒහත් භ  අපි ගහට නිඹහට නුශදනු ය් ශ්  නළවළ. 

ශඵොශවෝ ිශට අපිට ශඳශනන ශදඹක් තභයි, ශභභ වනදහයි ණඹ 

ශඵොශවොභඹක් රළශඵ් ශ් , ඉතහභ දුේඳත් යටරට, ඌන 

ංර්ධිත යටරට ඵ. එ හරඹ, Club of Rome කිඹන 

ණ්ඩහඹභ ශඹෝජනහ යරහ, ඒ heavily indebted poor 

countriesර ණඹ ඳහ වළරිඹහ. ඒ debt forgiveness.  ඒට 
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ඳහර්ලිශ් ් තුම 

කිඹ් ශ්  HIPC Initiative  කිඹරහ. ඒ යටක හිතහභතහභ ඒ ණඹ 

මුදක ඳහ වළරිඹහ. නමුත් සතළ්  අසථහරදී- [ඵහධහ කිරීභක්   

භට ශේරහ නළවළ, ඔඵතුමභහශේ අසථහශේදී  ථහ ය් න. 

 
ගු (ආචාර්ය  ශර් ද සිල්ලා මශතා 
(ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர) 

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

Hon Minister, can I ask a question, please? 

 
ගු (ආචාර්ය  වරත් අුුගම මශතා 
(ரண்தைறகு (கனரறற) சத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

Yes. 
 

ගු (ආචාර්ය  ශර් ද සිල්ලා මශතා 
(ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
When the external debt is defined, there is a problem 

because you only take the external debt of the 

Government, not of companies, agencies, or corporations 

associated, owned completely by the Government. Now, 

there is a definitional issue when you classify that debt to 

the GDP ratio. Could you kindly explain in your analysis, 

whether you are talking of only the Government debt or 

the debt associated with Government including 

corporations? 
 

ගු (ආචාර්ය  වරත් අුුගම මශතා 
(ரண்தைறகு (கனரறற) சத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

භහ ඒ ශත්රු්  යරහ ශද් න් . ඒ හයණඹ ශභශවභයි.  අඳ 
අඹ ළඹට සතුමශත් ය් ශ්  Consolidated Fund.  අපි කිඹමු, 
“භවහ අයමුදර” කිඹරහ.  ඒ, භවහ අයමුදරට රහ ශන එන මුදක 
තභයි, අඹ ළඹ ශකනඹ වළටිඹට ඳහර්ලිශ් ් තුමට ඉිනරිඳත් 
යරහ, ඳහර්ලිශ් ් තුමශේ අනුභළතිඹ ් ශ් . නමුත්, ශරෝශ භ 
ඒ ක්රභඹ අද ශනස වීශන ඹනහ. ශභොද, ඒ යහමු තුමශ ිශතයක් 
මුදක රඵහ ළනීභ ව ශඹොදහ ළනීභට ඩහ අලුත් ක්රභ තිශඵනහ.   

ිශශල ශඹ් භ ඵළංකු ළන ථහ කිරීශ් දී අඳ කඳනහ යරහ 
ඵර් නට ඕනෆ, අශේ යශේ ශ්ධශීඹ ඉතිරි කිරී්  ව භවයිශට 
ඵළංකු, ණඹ රඵහ ශන ඳසු නිඹ හරශ  ඒ ශොකශරෝ  ක්රිඹහ 
ශශ  ශොශවොභද කිඹරහ. භවය ණඹ අඳ රඵහ ් නහ, යජශ   
sovereign guarantee එක් දීරහ. වර් භ් ත්රීතුමභහ ද් නහ, ඒ 
ඵළංකු  Frankfurt Bank එක් ශ් න පුළු් , KfW  ඵළංකුක් 
ශ් න පුළු් . ඔඵතුමභහත් ඒ දසර NDB එශයි DFCC 
එශයි හච්ඡහරටත් වබහනි ශ් නට සති.  ශන යටලි්  
අශේ යටට එනහ. ඒ  යටර ඵළංකුලි්  අඳ ණඹ අය ශන ඒහ 
ශදනහ, අශේ යශේ ඵළංකුරට. එභ නුශදනු සිදු ය් ශ්  ඵළංකු 
ිශසි් .  තමු් නහ් ශ රහ ඒ මුදක ළඩි ණනට -තමු් නහ් ශ  
කිේශේ ඔඵතුමභහ ශනොශයි, ඵළංකු- බහණ්ඩහහයඹට දීරහ, ඒ අඩු 
ණන ශරහ ඒ ණඹ පිඹනහ. අඳ දළ්  ඊට ඩහ ලිහික 
ප්රතිඳත්තිඹක් - a more liberal policy  එක් - අනුභනඹ 
යනහ. ඒ ඵළංකුරට පුළු් , ණඹ මුදක රඵහ ශන ණඹ 
ශද් නට. යජඹට ණඹ මුදක රඵහ ශද් නටත් ඒ ඵළංකුරට 
පුළු් . අශේ ඵළංකුරටභ ඒ හර්ඹඹ යරහ, ඒ ශඳොලිඹ 
රංහශේභ යහ ් නට පුළු්  න් , සයි අඳ පිටයටකි්  ණඹ 
මුදක රඵහ ශන පිටයටතට ශඳොලිඹ ශ් ශ් ? ර්තභහනශ  ඒ 
ළඩ ටයුතුම පුළුක ශ් නට අඳ ඉඩ ශදනහ. එභ නිහ, 
ඵළංකුරට ණඹ රඵහ ් නට පුළු්  න ිශධිශ  තත්ත්ඹක්  

අපි සති ශහ. ඉසය රංහශේ ඵළංකුට වුණත් -පු්ධලි 
අංලශ  ඵළංකුට ඳහ- භවහ බහණ්ඩහහයඹ වයවහ ඹ් නට 
ශනහ, ණඹ රඵහ ් නට. ඒ ශොකශරෝ ශේ balance sheet  
එ ඳහිශච්චි ය් ශ්  නළවළ, sovereign guarantee  එ තභයි ඒ 
ශොකශරෝ ඳහිශච්චි ය් ශ් . දළ්  අපි කිඹ් ශ්  ඊට ඩහ තින්  
ඉ් න කිඹරහ. මුදක තිශඵනහ න් , මූරෙභඹ ලශඹ්  ලක්තිභත් 
න් , ඒ අඹශේ balance sheet එශ් භ - ශල  ඳත්රශඹ් භ- ණඹ 
් නට කිඹරහයි දළ්  අඳ කිඹ් ශ් . ශ්  ිශධිඹට අඳ ඩහත් 
පුළුක ක්රභරට භ්  යනහ. 

දළ්  අපි සුිශශල ී  bonds ඉිනරිඳත් යනහ. අපි කිඹමු UDA 
එට, එශවභ නළතින්  ශන ගඹතනඹට ලක්තිඹ තිශඵනහ 
න් , ඒ අඹට ිශශ්ධලශඹ්  කලි ් නට පුළු් .  නමුත් අඳ ඒ 
අඹට මුක අසථහශේදී letter of comfort එක් ශදනහ, ඒ 
ශොකශරෝ  ගයක්හ ය ළනීභ වහ. භවය තළ් ර යජශ  
guarantee එක් ශදනහ, භවයිශට ණඹ පිිබඵ letter of 
comfort  එක් ශදනහ. ිශිශධ ක්රිඹහභහර් තුමිබ්  ඒ ණඹ රඵහ 
ළනීශභ්  රංහට මුදක රහ එන ක්රභඹ තදුයටත් පුළුක 
යනහ. ශභොද, අහන ලශඹ් , එභ ඵළංකුශේ ශල  ඳත්රඹ 
ශවො නළතින්  කිසිශක් ඵළංකුරට ණඹ මුදක රඵහ ශද් ශ්  
නළවළ, ඊට ඩහ ඒ ශොකශරෝ  ළභළතියි, යටකරට ණඹ 
ශද් න. ඊට ශව තුම, අඳ sovereign guarantee එක් ශදන නිහ.  
ඵළංකු ිශතයක් ශනොශයි, ශනත් ගඹතන තභ් ශේ මූරෙභඹ 
ලක්තිඹ භත ඒ ගධහය රඵහ ් නහ. ඒ නිහ භහ කිඹ් ශ් , ශභඹ 
ඉතහභ ංර්ර්ණ ශදඹක්.  ඒ හශේභ, අඳ ඹ්  නිර්ණහඹ අනුයි 
ක්රිඹහ ය් ශ් .   

මූරහනහරඪ රු භ් ත්රීතුමමිඹනි, අහන ලශඹ්  භභ 
කිඹ් නට ළභළතියි, අද අශේ ප්රලසත ගර්ථි ංර්ධනඹ ළන. 
ශ්  ෆභ මූරෙභඹ ගඹතනඹක් ළනභ ශොඹහ ඵරනහ. IMF  
එශක් ප්රධහනභ හර්ඹඹ ණඹ රඵහ ශදන එ ශනොශයි, ප්රධහනභ 
හර්ඹඹ surveillance. එන්  ශරෝ ගර්ථි ක්රභඹ ශොශවොභද 
ළඩ ය් ශ්  කිඹන එ ඵළලීභ. අඳ ද් නහ, ෆභ යටභ 
තිශඵන ගර්ථි තත්ත්ඹ ලක්තිභත්ද, දුර්රද කිඹරහ Article IV 
Consultation - Staff Report  එක් ශද් නට ඕනෆ කිඹරහ.   

ඒ තභයි  IMF  එශක් Board  එ රහ ඵර් ශ් . වුරු 
ශවෝ  IMF   එට  ඵළ ශනහ  න්  Article IV Surveillance  
එක් ය් න ඒ ශොකශරෝ එ  ශනහ. ඒශ්  තභයි 
හර්ෂි "State of the World Economy" කිඹහ analysis   
එක් වද් ශ් .  ශ්  හශේ  හු ක් දුයට අපි රහ ඵරහ ඒ 
ටයුතුම යනහ. ඒ අශේ ලක්තිභත්බහඹ නිහ  ජහතේ තය මූරෙ 
අයමුදශර්   අඳට සශභරි්  ශඩොරර්  ම ලිඹන 2.7 Stand-by 
Arrangement   එක්  තිශඹනහ.  අශේ රංහ ඉතහභ හර්ථ 
ිශධිඹට Stand-by Arrangement එ ක්රිඹහත්භ ය  අහනශ   
අපි දළ්   ඒ  හු ක් දුයට ශරහ ඉයයි.  ඉතහභ හර්ථ  
ගර්ථිඹ ශභනහයණඹ ය ති ශඵනහ. ිශශල ශඹ්   
ජහතේ තය මූරෙ ටයුතුම පිිබඵ  ශඟි් භ ළඩ ය් ශ්   මුදක 
අභහතෙහංලඹ, භධෙභ ඵළංකු ව ගර්ථි ංර්ධන 
අභහතෙහංලඹයි.  ඒ සිඹලුභ අභහතෙහංලර ,ගඹතනර නිරධහරි්   
අපි එභ ණ්ඩහඹභක් වළටිඹටයි ළඩ ය් ශ් .  පිටයට 
ඹනශොට අපි ඹ් ශ්  එභ ණ්ඩහඹභක්  වළටිඹටයි. ඒ සිඹලු 
ශදනහට භශේ සතුමතිඹ ප්රහල යමි්  භශේ චන සකඳඹ 
අ්  යනහ.  
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ගු මිල්නරෝයි ප්රනා්දදු මශතා (වමාජ සුබවාධන 

අමාතයුරමා  
(ரண்தைறகு றல்பரய் தர்ணரந்து - சதோக னன்தைரற அகச்சர்) 

(The Hon. Milroy Fernando - Minister of Social Welfare) 

මූරහනහරඪ රු භ් ත්රීතුමමිඹනි, භහජ සුඵහධන ශජෙසඅ 

අභහතෙයඹකු වළටිඹට  අශේ අභහතෙහංලශඹ්  ශශයන ටයුතුම 
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[රු (ගචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ  
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් ඵ් ධ  හච්ඡහ ය් නට  අසථහ රඵහ දීභ ් ඵ් ධ 

ිශශල ශඹ්  සතුමති් ත ශනහ.  

ිනිශ නළඟුභ ළඩටවශන්  තභයි  අශේ අභහතෙහංලශඹ්  

ශශයන  ළඩ ටයුතුම ළඩිශඹ් භ ක්රිඹහත්භ ශ් ශ් . ධීය 

වහ ඳශු ් ඳත් හර්ඹඹ තභයි අශේ ිශඹ ඳථඹට ළශට් ශ් . 

ධීය  ප්රලසන ් ඵ් ධ, ධීය නිසඳහදන  ් ඵ් ධ  අපි ටයුතුම 

ය තිශඵනහ.  

එදහ ධීය ප්රලසනඹක් ් ඵ් ධ ධීය අභහතෙහංලශ  ළඹ 

ශීර්ඹ ඹටශත් ථහ ශශ , ඒ ධීය ජනතහට සිදු වුණහ වු 

අහධහයණඹක් ් ඵ් ධයි.  ඒ හශේභ  ඒ ධීය ජනතහශේ  

ප්රලසනරට ිශදු්  රඵහ ශද් න ධීය අභහතෙතුමභහත්  භ  

හච්ඡහ ය  දළනට ටයුතුම ය ශන ඹනහ. ිශශල ශඹ් භ 

අශේ ප්රශ්ධලඹ ිශලහර ධීය ජනතහක් ශශන ප්රශ්ධලඹක්. ඒ  

අඹට අලෙ යන ඳවසු්   රඵහ  ශද් නට අඳ ටයුතුම යනහ.  

ඒ හශේභ  සුයතක භසු්  සති කිරීශ්  ෙහඳහයඹ  අශේ ප්රශ්ධලශ  

-වෙන්නපුෙ  මැතිෙරණ  ව ොට්ඨාසවේ-  දැනට අපි ඉතාමත් 

හර්ථ ිශධිඹට  ක්රිඹත්භ  යනහ. හ් තහ් ට තභ් ශේ  

නිශ  ඉශනභ ය් නට පුළු්  හර්ඹඹක්  වළටිඹටයි  අපි 

එඹ දකි් ශ් .  එභ නිහ අපි  ඒ අඹට "ිනිශ නළඟුභ"  ළඩටවන 

ඹටශත් ගධහය රඵහ දී දළනට ඒ අඹට ශවො ගර්ථි තත්ත්ඹක් 

රඵහ ශද් නට  ටයුතුම ය තිශඵනහ.  මිරිිනඹ අංලශඹ්  ඒ අඹට 

කුඩහ ශඳොකුණු  ස ය දී  ඒ ශඳොකුණුරට  භත්ෙ ඳළටේ දභහ 

ඒ භත්ෙඹ්   ශරොකු වුණහට ඳසශ   ඔවු්  අශශිශ ය අලෙ 

යන මුරෙ  ඳවසු්  රඵහ ශද් නට අපි ටයුතුම ය තිශඵනහ.  

ඳශු  ් ඳත් ඳළත්ශත්  ිශශල ශඹ්  ඵරන ිශට  අද ම ත්තය මිර  

ඹ් කිසි භේටභට අඩු ශරහ තිශඵනහ.  අද ම ත්තය 

ඳරිශබෝජනඹත් ළඩි ශනහ  හශේභ  ඳහරිශබෝනිඹහට මිරදී 

් නට පුළු්   තත්ත්ඹට ශශන් නට පුළු් භ 

රළුදශණ් එදහ ිනිශ නළුණශභ්   කුකුක ඳළටවු   රඵහ දී  ජනතහ 

උන් දු ය ව නිහ යි.  ඒ ටයුත්ත  දළ්  හර්ථ  ශශයනහ.  

   හිටපු  ධීය අභහතෙයඹකු න  ශජෝලේ භයික භ් ත්රීතුමභහ 

සස හච ් ඵ් ධ  ප්රහල ශහ. ඒ ශරහශේ භභ එතුමභහට ඵහධහ 

ශශ  නළවළ. ශභොද, අපි ඵහධහ යමි්  ථහ ය් න ඕනෆ 

ශදඹක් ශනොශයි ශ් . අශේ ශ ට සිශත් වමු වුශණොත්, ඒ අලෙ 

ඕනෆ ශශනකුට සස හච රඵහ ශද් න අඳට පුළු් . ඒ හශේභ 

සස ණ්ණහඩි රඵහ ශද් නත්, ගඵහධිත අඹට අලෙ ශයෝද පුටු, 

අත්හරු රඵහ ශද් නත් පුළු් . අපි ඒ ටයුත්ත ය ශන 

ඹනහ.  

ඒ හශේභ හරිඹශඳොශ තිශඵන ිනිශ නළඟුභ ශදඳහර්තශ් ් තුමශේ 

ප්රධහන හර්ඹහරඹත්, කුරුණෆර, ෆකර ඒ හශේභ පුත්තරභ 

ිනසත්රික්ර තිශඵන ිනිශනළඟුභ හර්ඹහර භ ත් අපි න ළඩ 

පිිබශශක් ක්රිඹහත්භ යනහ. භභ එඹ ශව යත් භවත්භඹහ සතුමළු 

ණ්ඩහඹශ්  ිශශල  අධහනඹට ශඹොමු ශහ. පුත්තරභ 

ිනසත්රික්ශ  ඳහරිශඹ වරිශ  LRC එට අයිති අක්ය 50 ිශතය 

ඉඩ්  ශොටක් තිශඵනහ. ඒ කිසිභ හට ් න ඵළවළ. 

ශභොද, ඒ ප්රශ්ධලඹ ශපු ප්රශ්ධලඹක්. ඒ නිහ අපි ශඹෝජනහ ශහ,  

ඳවුක 50ට ලුණු නිසඳහදනඹ ය් න කිඹහ. ඒ අඳට 

ශඳෞ්ධලි අංලඹට ශද් න පුළු් . නමුත් අපි අදවස ය 

තිශඵන ගහයඹට ඒ ටයුත්ත ශහභ ඳවුක 50ක් න හ සිටු් න 

පුළු් . ඒට අලෙ යන මූලි ප්රතිඳහදන දළනට ිනිශ නළඟුභ 

ශදඳහර්තශ් ් තුමශ්  රඵහ ශද් න ටයුතුම ය තිශඵනහ. අ් න 

ඒ ිශධිශ  ළඩටව්  ණනහක් ශපු ගශ්රිත සිදු යනහ. 

ශඳෞ්ධලි අංලඹට ශනොදී අඩු තයශ්  ඳවුක ණනහක් ශවෝ 

ිනයුණු ය් න තභයි ඵරහශඳොශයොත්තුම ශ් ශ් . ඒ අඹශේ 

ගර්ථිඹ ිනයුණු ය ් න පුළු්  එ ශඹෝජනහක් වළටිඹට 

තභයි දළනට අපි ශභඹ ක්රිඹහත්භ ය් න ඹ් ශ් . ඒ හශේභ 

තත් ඉඩ්  ණනහක් තිශඵනහ. ඉසශෝ ෙහඳහයඹ ය 

අත්වළයපු ඉඩ්  ණනහක් පුත්තරභ ිනසත්රික්ශ  තිශඵනහ. ඒ 

නිහ අපි දළනට ීර් දු ය තිශඵනහ, ඒ ප්රශ්ධලර අඹටත් අලෙ 

යන මුදක ඳවසු්  වහ අශනකුත් මූලි ඳවසු්  රඵහ දීරහ 

ටයුතුම ය් න. ශභොද, එතළනි්  තභයි අශේ යශේ හභහනෙ 

ජනතහ ෙහඳහයඹට ශඹොමු ශ් ශ් . තනිඹභ ය් න ඵළරි 

වුණත්, ණ්ඩහඹභක් එතුම ශරහ ශහභ ඒ අඹට ඒශ්  ඹ්  

කිසි පර ප්ර ශඹෝජනඹක් රඵහ ් න පුළු්  ඵ අඳට ශත්රිරහ 

තිශඵන නිහ අපි ඒ ටයුත්ත ය ශන ඹනහ.  

ඒ හශේභ අශේ හිටපු  රු ශජෝලේ භයික ශඳශර්යහ 

සභතිතුමභහ අධෙහඳනඹ ් ඵ් ධශඹ්  ප්රහල ශහ. 

ිශශල ශඹ් භ ගමි අධෙහඳනඹ ් ඵ් ධශඹ්  කිේහ. භභත් 

ශතෝලිශඹක් වළටිඹට කිඹ් ශ් , අඳට ප්රලසන ණනහක් 

තිශඵනහ. ඹ්  ඹ්  සථහනර අපි ශ්ධසථහනඹක් එශවභ 

නළත්න්  දව්  ඳහක ශොඩනළඟිකරක් වද් න නිඹහභ ඹ්  ඹ්  

ප්රලසන භතුම ශරහ තිශඵනහ. ිශශල ශඹ් භ අශේ යශේ අධෙහඳනඹ 

ළන කිඹනහ න් , අඳට අද ශ්  හශේ සථහනඹට ශවෝ එ් න 

පුළු් භ රළුදශණ් අපි එදහ දව්  ඳහක තුමිබ්  රළබූ ශතෝලි 

අධෙහඳනඹ නිහයි. ිශශල ශඹ් භ  ගමි ඳසු ම භක් ඹටශත් 

දරු් ට අධෙහඳනඹ රඵහ ශදනහ න් , ඉතහභත්භ ශවො දරු 

ඳයපුයක් ම හි ය් නට පුළු් . ඒ භඟි්  ශ්  යටට ශවො 

පුයළසිඹ්  ම හි ය් න පුළු් . ඒ නිහ එතුමභහශේ ශඹෝජනහ 

භභ සථිය යනහ. ිශශල ශඹ් භ ශ්  යටට ඉතහභත්භ ශවො, 

ිශනඹ රු, ළඩදහයී දරු ඳයපුයක් ම හි ය් න අඳට අලෙයි. ඒ 

හශේභ ඳසු නිඹ හරශ දී භහජ සුඵහධන අභහතෙහංලශඹ්  

ිශලහර ළඩ ශොටක් අපි  ය  තිශඵනහ. භභ හිතන ිශධිඹට 

ඒශ්  ශවො ප්රශඹෝජනඹක් අශේ ප්රශ්ධලර ජනතහට රඵහ දීරහ 

තිශඵනහ. ඉිනරිශ දීත් ශ්  ටයුත්ත ය් න ඵරහශඳොශයොත්තුම 

ශනහ. ඒ හශේභ භඩරපු ිනසත්රික්ශ  අශේ ද්රිශඩ 

භ් ත්රීතුමභහ ප්රහල ශහ, ජනහර්නි ප්රලසනඹ ් ඵ් ධශඹනුත් 

ශජෙසඅ අභහතෙ ධුයඹක් තිුදණහ න්  ශවොයි කිඹහ. ඉති්  අපි 

හිතනහ, ඒත් ඉතහභ ළදත් කිඹහ. ශභොද, අපි සිඹලු ශදනහභ 

එභ යට ජීත් න පුයළසිඹ්  වළටිඹට ජහති, ග්  ශේද 

නළතුම ජීත් ශනහ න්  තභයි ශ්  යට ංර්ධනඹ ය් න 

පුළු් භ රළශඵ් ශ් .  

ශ්  අසථහශේදී එළනි ශඹෝජනහක්  කිරීභ ් ඵ් ධශඹ්  

භඩරපු ිනසත්රික්ඹ නිශඹෝජනඹ යන ඒ රු භ් ත්රීතුමභහට 

භශේ සතුමතිඹ පුද යනහ. ශ්  යශේ ඉිනරි ටයුතුමරදී අශේ 

අභහතෙහංලශඹ්  ශශය් න ඕනෆ ළඩ ටයුතුම ඉතහ හර්ථ 

යන ඵ ප්රහල යමි් , අශේ අභහතෙහංලශ  ශක් තුමභහ 

සතුමළු සිඹලුභ නිරධහරි  භවත්රු් ට අශේ සතුමතිඹ පුද යමි්  

ඉිනරි ටයුතුම  හර්ථ යශන ඹ් නට අසථහ උදහශේහයි 

ප්රහර්ථනහ  යමි්  භභ නිවඬ ශනහ. සතුමතියි.   

 

[අ.බහ. 3.01  

 

ගු (ආචාර්ය  ශර් ද සිල්ලා මශතා 
(ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர) 

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

මූරහනහරඪ රු භ් ත්රීතුමමිඹනි, අද ිනනට නිඹමිත ිශඹඹ 

ළන ථහ ය් න  ලි්   භහ නිශඹෝජනඹ යන ගනශ  

යහජනිරිශ , ශ්  දළ්  සිදු න ක්රිඹහක් ් ඵ් ධශඹ්  ඹභක් 

කිඹ් න ළභළතියි. රු අතුමයලිශ  යතන සහීට්  ව් ශ ශේ 

දව්  ශණ ගයණෙඹ පිහිටහ තිශඵ් ශ්  භහ නිශඹෝජනඹ  

යන ගනශ  ඔශබ්ශ යපුය ප්රශ්ධලශ යි.  අශේ යතන  

වහමුදුරුශෝ ගණ්ඩුත් එක්  ිශය ශරහ ගණ්ඩුශ්  එිබඹට 

නිඹහයි්  ඳසු විනසිශ භ  ශෝේශේ  නයහධිඳතියඹහ, භළයඹ්  

දභරහ, කුඩු හයඹ්  දභරහ දළ්  උ්ධශකෝණ යනහ, ඒ දව්  

ශණ ඉඩභ ව ශොඩනළඟිකර යජඹට ඳයහශන ඒහ 

2941 2942 



ඳහර්ලිශ් ් තුම 

ජනතහ අතය ශඵදහ ශද් නඹ කිඹරහ.  භභ හිතන වළටිඹට ඹව 

ඳහරනඹ කිඹ් ශ්  ඒ ශනොශයි. අශේ වහමුදුරු් ට 

ප්රජහත් ත්රහදී අයිතිඹ තිශඵනහ, උ්  ව් ශ ට ශවොයි කිඹහ 

හිශතන ිශධිඹට ශ්  යට ඉිනරිඹට ශන ඹ් න ඕනෆඹ කිඹන 

භතශ  රැඳී ඉ් න. එතශොට අශේ සහීට්  ව් ශ  යජඹත් 

එක් ඉ් න අසථහශේදී ශවො ිශධිඹට ර් නත්, යජශඹ්  

ශඳොඩ්ඩක් ඉත් වුණු අසථහශේදී ළයින ිශධිඹට ර් නත් 

ටයුතුම යනහ න්  භභ හිතන වළටිඹට ඹව ඳහරනඹ කිඹ් ශ්  

ඒ ශනොශයි. මූරහනහරඪ රු භ් ත්රීතුමමිඹනි, දළ්  භභ ශ   

තිශඵනහ, 2007 ශඳඵයහරි 9 ිනන Lanka Newspapers  ශබ් 

අඩිශ පුත් හර්තහක්. ඊට අනු ශ්  ඉඩභ ළම නේ එශ්  දීරහ 

තිශඵ් ශ් . භභ එභ පුත් හර්තහ වභාගත* යනහ. 

That news article states, I quote: 

“The Cabinet has granted its approval to a Memorandum 

submitted by His Excellency President Mahinda Rajapaksa as the 

Minister of Religious Affairs and Moral Upliftment, for the  

construction of an International Buddhist Centre." 

ජනහධිඳතිතුමභහභ තභයි ශ්  ළම නේ ඳත්රිහ ඉිනරිඳත් 
යරහ තිශඵ් ශ් . ශ්  ඉඩභ යතන වහමුදුරු් ට ිශතයක් දීපු 

ශදඹක් ශනොශයි.  This is an international Buddhist centre.   

It further states, I quote: 

“This  Centre will be established with the scope of acting as an 

Asian centre for propagation of the Theravada Buddhist 
philosophy overseas, organizing the Buddhist community on a 

strong institutional background, Buddhism and language 

education for both clergy and laymen etc." 

ශ්   දව්  ශණට  නිශඹොත් තමු් නහ් ශ රහට ඵරහ් න 

පුළු් , ඵළතිභතුම්  2,000ට ිශතය  සිශකරහ  ධර්භ ශ්ධලනහරට 

්  ශද් න පුළු්  සථහනඹක්ඹ කිඹන එ. භභ දළරහ 

තිශඵනහ, ජනහධිඳතිතුමභහ ශභතළනට එනහ. ශෝඅහබඹ යහජඳක් 

ශක් යඹහ ශභතළනට එනහ. යජශ  ශනොශඹකුත් සභතිරු 

එනහ. විනසිශඹ් භ ශ්  සථහනඹ ඩහ ම  දභහ යජඹට ් නඹ 

කිඹහ කුඩු හයඹ්  ශනළකරහ, ශ්  නයහධිඳතියඹහ යන 

ළශඩ් ඉතහභත්භ පිිබකුක ිශධිඹට අපි ශවශහ දකිනහ. ඹව ඳහරනඹ 

පිිබඵ ශජෙසඅ සභතිතුමභහශ්  අපි ඉකලීභක් යනහ, 

ඔඵතුමභහට පුළු්  න්  වහභ ශ්  පිිබඵ භළිනවත් ශරහ ශ්  

යන තක්ඩි ළශඩ් නත්් නඹ කිඹහ.   

මූරහනහරඪ රු භ් ත්රීතුමමිඹනි, රු යත් අමුණුභ 

ශජෙසඅ සභතිතුමභහ, මුදක පිිබඵ ථහ ශ තළනි්  භශේ ථහ 

ගය් බ ය් න භභ ළභළතියි. එතුමභහ කිේහ, ජහතේ තය මුරෙ 

අයමුදර තිශඵ් ශ්  ණඹ ශදන එට ඩහ surveillance 

ය් නඹ; ශ්  යටකර ළඩ ටයුතුම ශොයි ිශධිඹටද 

ශරීශන ඹ් ශ්  කිඹහ ශොඹහ ඵරහ ඔවු් ට අහද ශද් නඹ 

කිඹහ. එතුමභහ  කිේහ, 2009 දී ත්ත ශඩොරර් ම ලිඹන 2.9 ණඹ 

දළ්  ශහශන ඹනහඹ කිඹරහ. ශ දී ඒ පිිබඵ  ඔවු් ශේ 

අහන හර්තහත් ඉිනරිඳත් ශහ කිඹරහ කිේහ. ඒ අහන 

හර්තහශේ "IMF Executive Board Concludes 2014 Article IV 

Consultation and Second Post Program Monitoring 

Discussion with Sri Lanka" නළභති භහධෙ නිශේදනඹ භහ ශ  

තිශඵනහ. මූරහනහරඪ රු භ් ත්රීතුමමිඹනි, භභ ඒ අහන 

හර්තහ වභාගත* ය් න ළභළතියි.  

එයි්  හයණහ තුමනක් වතයක් පිිබඵ ඳභණක්  ථහ 

ය් න භභ ඵරහශඳොශයොත්තුම ශනහ.  ඒ අහන හර්තහශේ 

ඔවු්  ශභශවභ කිඹනහ:  

“However, given sizeable investment needs, the staff was of the 

view that spending cuts may have reached their effective limit, 

and that the burden of adjustment needed to fall more squarely on 

increasing  revenue.” 

COPE  එශක් බහඳති වළටිඹට අශේ රු ඩිේ ුණණශ ය 

භළතිතුමභහත් භවය ශරහට එතුමභහශේ භතඹ ඉිනරිඳත් යමි්  

කිඹ් ශ්  ඵදු අඹ ය ළනීභ පිිබඵ ශ්  යශේ තිශඵන ළටලු 

ළනයි. භෆත ඉතිවහශ  දහත් රංහශේ සිදු ශනොවුණු ිශධිඹට 

දශ ශ්ධශීඹ නිසඳහදනඹට හශේක් ඵදු අඹ කිරීභ ඉතහභත්භ 

ඳවශට ළටිරහ තිශඵනහ. ශඳෞ්ධලි ගදහඹ්  ඵදු ළන 

ඵළලුශොත් ශවොංශො, සිංේපරු ඹන යටක ශදට ඳසශ  

highest marginal tax rate එක් තිශඵන  යට ඵට අශේ යට ඳත් 

ශරහ තිශඵනහ. ඵදු ප්රතිලතඹ අඩු කිරීභ පිිබඵ යජඹ 

ප්රතිඳත්තිභඹ ීරයණඹක් අය ශන තිශඵනහ. භවරු කිඹනහ, 

"කලි ව් ඵ යනහ න් , ඒ මිනිසසු් ශ්  ළඩිපුය ඵදු අඹ 

ය් න ඕනෆ" කිඹරහ. භවරු කිඹනහ, "නළවළ, කලි ව් ඵ 

යන අඹශ්  අඩු ඵදු ප්රතිලතඹක් අඹ යරහ, අශනක් අඹශ්  

ළඩි ඵදු ප්රතිලතඹක් එතුම ය ් න" කිඹරහ. ඒ ශදළනි භතඹ 

අනු තභයි ශ්  භහි් ද චි් තන යජඹ ළඩ ය ශන ඹ් ශ් .  

නමුත් සති ශරහ තිශඵන ප්රලසනඹ ් ශ්  ඵදු එතුම ය ළනීභ 

පිිබඵ තිශඵන ිශලහර ළටලුයි. එතශොට IMF එශක්   

recommendation  එ තභයි "දළ්  ීටට ඩහ ිශඹද්  ඳහ වරි් න 

අභහරුයි, ඒ නිහ ශ්  ඵදු එතුම කිරීභ වහ ඵදු ප්රතිලතඹ ළඩි ය 

් න  නළත ටයුතුම ය් න" කිඹන එ. It states  “….that 

the burden of adjustment needed to fall more squarely on 

increasing revenue”. 

එතශොට ඵදු ළඩි ය් ශ්  ශොශවොභද කිඹන එ පිිබඵ 

යජඹ කඳනහ ය ඵර් න ඕනෆ. දළ්  ශභය අවහයරට ඵදු අඹ 

යනහ. ගවහයරට ඵදු අඹ යන එ දහචහයහත්භද? ඵදු 

එතුම ය් න ඕනෆ තභයි. ඉසය කිේහ supermarketsරට 

ඹ් ශ්  කලි තිශඵන මිනිසසු කිඹරහ. එශවභ නළවළ. දළ්  

හභහනෙ මිනිසසුත් ඹ් ශ්  supermarketsරට තභයි. වළභ 

තළනභ  supermarkets  තිශඵනහ. ශතොරත් supermarkets   

තිශඵනහ. හර්තුමට රුපිඹක මිලිඹන 250ට ඩහ business 

තිශඵන ගඹතනරට තභයි  VAT  එ ළහුශේ. දළ්   භහි් ද 

යහජඳක් මුදක සභතියඹහ ශභොද ශශ ? ඒ limit   එ රුපිඹක 

මිලිඹන 100ට අඩු ශහ. ඒ කිඹ් ශ්  ශරොකු supermarketsලි්   

ශනොශයි, හභහනෙ   medium-scale supermarketsලි්  ඵඩු 

ත්තත් දළ්  ඒ ෆභට ඵදු ශ් න ශනහ. ඒ ඵදු ශ් න 

ශ් ශ්  ිශශල  ශශශ බහණ්ඩ ඵ්ධදට - Special Commodity 

Levy එට- අභතයයි. ඵදු එතුම කිරීභ පිිබඵ හශේත් 

ළටලුක් නළවළ. නමුත් ශ්  ඵදු එතුම යන ක්රභශේදඹ පිිබඵ 

ළටලු යහශිඹක් තිශඵනහ.  

ඒ භහධෙ නිශේදනශ  ශදළනි හයණඹ ලශඹ්  ශභශවභ 

කිඹනහ: 

2943 2944 

[රු (ගචහර්ඹ) වර් ද සිකහ භවතහ  

————————— 
*  පුවපතකානේ තබා ඇත. 
*  தணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 

————————— 
*  පුවපතකානේ තබා ඇත. 
*  தணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 
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“There is also room, in the mission’s view, to take another look at 
the medium-and long-term strategy for debt reduction, and 

consider a more ambitious debt target ..................over a longer 

time horizon.” 

අපි ශ්  අහද පිිබ් න ඕනෆ. ශභතළන කිඹ් ශ්  

ශභොක්ද? භභ රු ගචහර්ඹ යත් අමුණුභ ශජෙසඅ 

සභතියඹහශ්  අවපු ප්රලසනඹට එතුමභහ පිිබතුමයක් දීරහ ගහ හශේ 

ලිසරහ නිඹහ. ශ්  ණඹ අඩු කිරීභ - debt reduction - පිිබඵ 

් නහ ක්රිඹහ භහර්ඹ ශභොක්ද? එ ක්රිඹහ භහර්ඹක් ශර අපි 

කිඹනහ, අපි ශ්  ණඹ ශනොදළක්හ හශේ ඉ් නහ කිඹරහ. දළ්  

එතුමභහ කිේශේ ඒශ් . එතුමභහ කිේහ ඒහඵ්ධධ අයමුදරට තභයි 

ඉසය ණඹ ත්ශත්, ඒහඵ්ධධ අයමුදරට ් න ණඹ දශ ශ්ධශීඹ 

නිසඳහදනශ  ප්රතිලතඹක් වළටිඹට සිඹඹට 80යි, සිඹඹට 75යි, 

සිඹඹට 60යි කිඹරහ. ඒ ිශධිඹට අඳට ශඳ් ් න පුළු් . 

එතශොට අපි කිේශොත් නළවළ, අපි ණඹ ් නහ, නමුත් අපි 

ඒහඵ්ධධ අයමුදරට ඒ ණඹ ් ශ්  නළවළ, ශ්  ණඹ ් ශ්  

ඒහඵ්ධධ අයමුදලි්  එිබශ  කිඹරහ, එතශොට ඒ ණඹ යජඹ 

් න ණඹ ශනොශයිද? සභතියඹහ කිඹ් ශ් , "නළවළ, නළවළ. 

අපි ඒ ණඹ ඒහඵ්ධධ අයමුදර වයවහ ් ශ්  නළති නිහ ඒ ළන 

රඵර ශ් න ඕනෆ නළවළ" කිඹරහයි. වළඵළයි, අශේ sovereign 

guarantee එශ්  තභයි ශ්  ණඹ ් ශ් . භභ හිතන වළටිඹට 

එන අවුරු්ධශ්ධ රංහ ිශදුලිඵර භණ්ඩරඹට ඒහඵ්ධධ අයමුදර 

වයවහ ් න රෆසති ශරහ තිුදණු රුපිඹක ම ලිඹන 20 ණන 

ණඹ ශ්    අඹ ළශඹ්  ඉත් යරහ තිශඵනහ. ඉත් යරහ 

ශිබ් භ ඒ ිශදුලිඵර භණ්ඩරශ  ණඹක් වළටිඹට දභරහ 

තිශඵනහ. ිශදුලිඵර භණ්ඩරශ  ණඹක් වළටිඹට දභන ශොට 

calculation එට, ණඹ ප්රභහණඹට ශ්  ණඹ එතුම ශ් ශ්  

නළවළ. ශභොද, ශ්  ණඹ තිශඵ් ශ්  ඒහඵ්ධධ අයමුදර සතුමශශ  

ශනොන නිහ. ඒ ිශධිඹට window dress යරහ, ඒ ිශධිඹට 

ශොශශ  වරහ ණඹ අඩු ය ් න එ භභ හිත් ශ්  නළවළ, 

දහචහයහත්භ ශවෝ තියහය ණඹ අඩු ය ළනීභක් කිඹරහ. 

රු යත් අමුණුභ ශජෙසඅ සභතිතුමභහට භභ ශඵොශවොභ රු 

යන හ. එතුමභහ ඔඹ හයණඹ  කිඹරහ ලිසරහ නිඹහට, එතුමභහභ 

කිඹනහ ශ්   IMF එ තිශඵ් ශ්  surveillanceරටයි, 

adviceරටයි කිඹරහ. එශවන්  ශ්  advice එ ් න. සත්ත 

ලශඹ් භ අපි ශ්  හයණඹ ළන කඳනහ යරහ ඵර් න ඕනෆ. 

අපි ිශහදරට ඹනහ. ශ්ධලඳහරනඥඹ්  ශේිනහර ථහ 

යනහ, යනික ිශක්රභසිංව හිටපු හරශ  සිඹඹට 105ට දශ 

ශ්ධශීශ  නිසඳහදනශ  ණඹ තිුදණහ  කිඹරහ. ථහ සත්ත. 2001දී 

එතුමභහ ගණ්ඩු ් න ශොට  1998, 1999, 2000 ර්ර 

විනසිශ  ත්ත ණඹ තිුදණහ. ඒ හරශ  ශොටි වරහ, ශ්  යට 

ිශනහල ශරහ, ගර්ථිඹ ෘණ ශරහ, සිඹඹට 105 ණඹ තිුදණහ. 

ඒ නිහ තභයි එතුමභහ දීර්ක හලීන කඳනහ යරහ 2003 දී  

Fiscal Management (Responsibility) Act එ  ශනහශේ. මූරෙ 

ශභනහයණ (ර්භ) ඳනශත් ශභොක්ද තිශඵ් ශ් ? 2006 

න ශොට යශේ ණඹ, දශ ශ්ධශීඹ නිසඳහදනශඹ්  සිඹඹට 60ට 

අඩු ය් න කිඹරහයි මූරෙ ශභනහයණ (ර්භ) ඳනශත් 

තිශඵ් ශ් . ඒ නීතිඹ, ඒ framework එ සතුමශශ  තභයි ශ්  ණඹ 

අඩු කිරීභ වහ ශභච්චය ප්රමුතහක් ශද් ශ් . එදහ එශවභ ඒ 

ණඹ අඩු ය් න කිඹරහ කිේශේ, ශොශශ  වරහ  ණඹ ටි අයි්  

යරහ අඩු යනහ කිඹන එ ශනොශයි, සිඹලු ණඹ ප්රභහණ අඩු 

ය ත යුතුමයි කිඹන එයි. එතශොට ශ්  ණඹ තභ් ශේ ශල  

ඳත්රශ  ලක්තිඹ භත ් න කිඹරහ සභතිතුමභහ ිශදුලිඵර 

භණ්ඩරඹට කිේහට, ිශදුලිඵර භණ්ඩරශ  තිශඵ් ශ්  ෘණ 

ත්් . අශේ COPE එශක් බහඳතිතුමභහත් ද් නහ, ශ්  

අවුරු්ධශ්ධ ිශදුලිඵර භණ්ඩරඹ ඵරහශඳොශයොත්තුම ් ශ්  රුපිඹක 

ම ලිඹන ිශසි ණන ඳහඩුක් කිඹරහ. රුපිඹක ම ලිඹන ිශසි 

ණන ඳහඩුක් තිශඵන ගඹතනඹක් ශ්  හශේ ණඹක් අයශන 

ශොශවොභද නළත ශ් ශ් ? එතශොට ශ්  ශොශශ  ළහිකර 

 පිිබඵ ළටලු භතුම ශනහ. එතළනදී ඹව ඳහරනඹ ළන  

කඳනහ ය් න සි්ධධ ශනහ.  

තුම් ළනි හයණඹ ශභඹයි. ශභොක්ද, ශ්  මූරෙ අයමුදලි්  

කිඹ් ශ් ? 

I further quote the IMF press release: 

“Recent improvements in the trade and current account balances 
notwithstanding, Sri Lanka remains vulnerable to external shocks. 
Medium-term sustainability will depend on maintaining an 
outward orientation, diversification of the export structure, and a 
judicious use of foreign borrowing-particularly given the rapid 
increase in debt servicing costs that have accompanied the shift 
from bilateral concessional debt to new loans on commercial 
terms.” 

ශභොක්ද ශ්  ථහ? භවය ශරහ ට ශරොකු ශරොකු 

නිරධහරි්  කිඹනහ, "ශභ් න  අශේ ංචිත ් ද" කිඹරහ. අඳට   

ශඩොරර් ම ලිඹන අට, ශඩොරර් ම ලිඹන නඹ ංචිත ් දක් 

තිශඵනහ කිඹනහ. ශොශව් ද ශ්  ශඩොරර් ම ලිඹන අට, ශඩොරර් 

ම ලිඹන නඹ සිශකරහ තිශඵ් ශ් ? 

මූරහනහරඪ රු භ් ත්රීතුමමිඹනි, භභ භවහ ශරොකු උජහරුට 

ඔඵතුමමිඹට කිේශොත් භශේ ඵළංකුශේ රුපිඹක මිලිඹනඹක් 

තිශඵනහ කිඹරහ, ඔඵතුමමිඹ කිඹ් න පුළු් , "ග! වර් වරි 

කලිහයශඹක් ශ් . රුපිඹක මිලිඹනඹක් තිශඵනහ  ශ්  ඵළංකු 

account එශක්" කිඹරහ. වළඵළයි, ශන ඵළංකුකි්  ණඹක් 

අයශන භශේ ශ්  නිණුභට දළ් ශ්  කිඹරහ ඔඵතුමමිඹට  කිඹ් ශ්  

නළත්න්  භභ භටභ ශඵොරුහයශඹක් ය ් නහ.  

මූරහනහරඪ රු භ් ත්රීතුමමිඹනි, අශේ ංචිත ම ලිඹන අටක්  

නඹක් තිුදණත් ළඩක් නළවළ, ඒහ අපි ගදහඹභ වළටිඹට රඵහ 

ත්ත ඒහ ශනොශයි න් . ඒහ අපි ණඹ වළටිඹට රඵහ ත්ත ඒහ 

න් , එතළන ශරොකු ළටලුක් තිශඵනහ; ශොශශ  ළහීභක් 

තිශඵනහ. එතළනත් ඹව ඳහරනඹ පිිබඵ ළටලු යහශිඹක් ඳළන 

නඟිනහ. ඒ තභයි  ශ්  IMF එශ්  අහද ය් ශ් . ඒ 

තභයි ශ්  අනතුමරු අ ් ශ් . They say, “Recent 

improvements in the trade and current account balances 

notwithstanding, Sri Lanka remains vulnerable to external 

shocks”. ඒ කිඹ් ශ්  ජහතේ තය shocks එ් න පුළු් . ශ් හ 

කිඹ කිඹහ එන ශ්ධක ශනොශයි. විනසිශ  සි්ධධ ශන ශ්ධක. 

Lehman Brothers ඩහ ශන ළශටනහඹ කිඹරහ, කිඹ කිඹහ 

ඩහශන ළටුශණ් නළවළ. එතශොට අඳට වළකි ශ් න ඕනෆ, 

ජහතේ තයශ  ශන ඒ ිශභතහ, ජහතේ තයශ  ශන 

වළරවළේපී්  එක් අශේ ගර්ථිශ  සථහයබහඹ ඉිනරිඹට 

අයශන ඹ් න. අපි ශරෝඹට ශ්  හශේ ණඹ ශරහ හිටිශඹොත් 

එශවභ ය් න අභහරු ශනහඹ කිඹන එ තභයි ශභොවු්  

ඳළවළිනලි යරහ ශද් ශ් .  

මූරහනහරඪ රු භ් ත්රීතුමමිඹනි, අහන ලශඹ්  භභ 

් නහ උපුටහ ළනීභ ශ් යි. ශ්  ශඩොරර් ම ලිඹන 2.9 ණශඹ්  

ඳසශ  ජහතේ තය මූරෙ අයමුදශක අහන ිශග්රවශ  ශභශ  

ව්  ශනහ.  

The IMF press release further states, I quote: 

“The staff urges caution with respect to external borrowing 
through the banking system.” 

ශ්  ඉතහභ ළදත් ශදඹක්. භභ ිශතයක් ශනොශයි, ශඵොශවෝ 

ශදනහ ශ්  පිිබඵ ථහ යනහ. ශභොක්ද ශභතළන ශරහ 

තිශඵ් ශ් ? සත්ත ලශඹ් භ භව ඵළංකු කිඹනහ, “නිහි්  

2945 2946 



ඳහර්ලිශ් ් තුම 

ශඩොරර් ණඹ ් න” කිඹරහ. භට භතයි, එක්තයහ පුත් ඳතට 

ජඹසු් දය ශක් යඹහ කිඹරහ තිුදණහ, “DFCC ඵළංකුට 

ශඩොරර් මිලිඹන 50 ණඹක් ් න ඵළරි න්  ශ්  ඵළංකු 

තිඹහශන ළඩක් නළවළ. හ දභ් න” කිඹරහ. ඔඹ ිශධිඹටයි 

තර්ජනඹ යරහ තිුදශණ්.  ශභොක්ද ශ් ශක් ශත්රුභ? NSB එට 

කිේහ, ශඩොරර් ම ලිඹනඹ ණඹක් ් න කිඹරහ. ණඹ ත්ශත් 

ර්ශ  ශඳොලිඹටද? රු ඩිේ ුණණශ ය සභතිතුමභනි, ඔඵතුමභහ 

ද් නහ. ශ්  රංහ ඉතිවහශ  ළඩිපුයභ ශඳොලිඹ - interest  - 

ශේශේ ඒ ඵළංකු. ඒ සිඹඹට 8.875ක්. Fees එතුම ශහභ, 

සිඹඹට නඹක්. සිඹඹට නඹක් දීරහ ශඩොරර්ලි්  ජහති ඉතිරි 

කිරීශ්  ඵළංකුට කිඹරහ ණඹ ත්තහ. එතශොට ඒ ඒහඵ්ධධ 

අයමුදශර්  ත්ත ණඹක් ශනොශයි. අඳට කිඹනහ, ඒහඵ්ධධ 

අයමුදශක ඒ ණඹ නළති නිහ දශ ශ්ධශීඹ නිසඳහදනඹට හශේක් 

රංහශේ ණඹ ප්රතිලතඹ ඳවශට එනහඹ කිඹරහ. එශවභ කිඹරහ 

ළඩක් නළවළ. ශභොද, NSB එට කිඹරහ ශ්  ණඹ අයශන 

තිශඵන නිහ. ශභොනහද ඒ ණඹරට ශශ ? NSB එ 

ශඩොරර්ලි්  ණඹ ශදනහද? NSB එට ශඩොරර්ලි්  ගදහඹභක් 

තිශඵනහද?  ශොශවොභද ශ්  ශඩොරර් ම ලිඹනඹ නළත 

ශ් ශ් ?  NSB එ ළන ිශතයක් ශනොශයි,  ඔඹ අර්ථ හධ 

අයමුදර වයවහ ශඳෞ්ධලි ඵළංකු, යජඹ  ් න ශොට භභ 

අනතුමරු ස ශ ේහ. භහත් එක් ශභතළන අවුරුදු තුමනක්, 

තුමනවභහයක් තිසශ  ිනටභ ශ්  පිිබඵ හද ිශහද ශහ. අර්ථ 

හධ අයමුදර ළන  මුදක වහ ක්රභ් ඳහදන අභහතෙහංලශ  ළඹ 

ශීර් ිශහදඹට ් නහ ඳුදහ භහ යන ථහශේදී කිඹ් න් . භභ 

අනතුමරු ස ශ ේහ. භභ කිේහ, ශ්  ඵළංකුරට ශ් ශ්  

ශභොක්ද කිඹරහ. ශ්  ඵළංකු යජඹ ිශසි්  රඵහ ් නහ. යජඹ 

ඒහශ  ශොටස අයශන අධෙක් භණ්ඩර ඳත් යනහ;  

ඒහශ  බහඳතිරු්  ඳත් යනහ. ඊට ඳසශ  යජශ  

අලෙතහ්  වහ ශ්  ඵළංකුත් අය යජශ  ඵළංකු හශේභ ඳහිශච්චි 

යනහ.  

ඵර් න, රංහ ඵළංකුට ශභොද ශරහ තිශඵ් ශ්  කිඹරහ. 

ශභය Budget එශ්  රුපිඹක ම ලිඹන 10ක් pass ශහ, 

recapitalize ය් න. ඒ ඵළංකු ඔඹ තය්  රහබ රඵනහ න්  

ශභොටද recapitalize ය් ශ් ? දළ්  ශරහ තිශඵ් ශ්  

ශභොක්ද? වළට්  නළනක ඵළංකු, ශොභර්ක ඵළංකු හශේ 

ශඳෞ්ධලි ඵළංකුලිනුත් යජඹ ශඩොරර් ණඹ රඵහ ් නහ. ඒ 

ශරහ තිශඵ් ශ්  ශොශවොභද? ඒ ශරහ තිශඵ් ශ් , අර්ථ 

හධ අයමුදර වයවහ ඔවු් ශේ ශොටස යජඹ රඵහ ශන, ශ්  

සිඹලු ප්රධහන ශඳෞ්ධලි ඵළංකුර, ප්රධහන, ඳශමුළනි 

ශොටසරු්  තුම් ශදනහ අතශර් ඉ් ශ් , යජඹ; අර්ථ හධ 

අයමුදර. අර්ථ හධ අයමුදරට රංහ ඵළංකු ව Sri Lanka 

Insurance Corporation එ එතුම ශහභ ශඵොශවෝ ශරහට 

මූලි ලශඹ්  ශ්  ඵළංකුර අයිතිරුහ ශ් ශ් , යජඹ.  ශ්  

ඵළංකු ශන යටකරට නිහිකරහ, Eurobonds ඳහිශච්චි යරහ 

ශඩොරර් ණඹ  අයශන, ඒහ ඳහයක වද් න දු් නහභ ශ් ශ්  

ශභොක්ද? ශ්  ඳහයකර ගදහඹමි්   ශ්  ඵළංකුරට ශ් න 

වළකිඹහක් නළවළ. [ඵහධහ කිරී්   - භභ කිඹ් ශ්   rural roads 

ළනයි. I am not talking about toll roads, I am talking of rural 

roads. How can you build rural roads at these commercial 

rates? භභ  යන ිශශේචනඹ ඒ ිශධිඹට ් න. භභ ශඳෞ්ධලි 

හටත් ව් ශ්  නළවළ. භභ කිඹ් ශ්  ජහතේ තය මූරෙ 

අයමුදරභ කිඹරහ තිශඵන ශ්ධ. What happened in some 

countries before the Asian financial crisis?  

තහයිර් තඹට ශභොද වුශණ්? ඉ් දුනීසිඹහට ශභොද වුශණ්? 

ඒ යටරට ශභොද වුශණ්? Asian financial crisis එ එ් න 

ලි්  ඵළංශොක් නුය වළභ තළනභ තේටු ඳණශව , වළශේ  

buildings වළදුහ. ශොශවොභද ඒ buildings වළදුශේ? ඒ ඵළංකු පිට 

යටලි්  ශඩොරර් ණඹ ත්තහ. ඔවු්  හිතුමහ, Baht එ සථහය 

තිඹහ ශන ඉ් න පුළු්  කිඹරහ. ඒ ණඹ රඵහ දු් නහ, 

ර්භහ් තරු් ට ව  real estate buildersරහට. අහනශ  ඒ 

ණඹ ශ් න අසථහ ගහභ ඔවු් ට ඒ ණඹ ශහ ් න ඵළරි 

වුණහ. නමුත් තහයිර් ත යජඹ ශභොක්ද කිේශේ? "කිසි ප්රලසනඹක් 

නළවළ. අපි Baht එ ඒ මිරටභ තිඹහ ශන ඉ් නහඹ" කිඹරහ. 

ඔවු්  ංචිත ිශකුණරහ, ංචිත නළති ශරහ අහනඹට ශච්ච ශ්ධ 

අපි වුරුත් ද් නහ. ඒශ්  තභයි භශේ අහනභ point එ 

භභ ් ශ් . මූරහනහරඪ රු භ් ත්රීතුමමිඹනි, ඒ IMF Press 

Release එ තදුයටත් ශභශ  කිඹනහ:  

"....staff also cautioned that the persistent stability of the rupee 
(vis-à-vis the US dollar) that has arisen as a side effect of foreign 

exchange absorption by the central bank since the fourth quarter 

of 2013 carries risks". 

So, you have to understand this. People might say, 

"Well, that is what we want; we want exchange rate 

stability; we want the value of the rupee to stay at 130 

against the US Dollar forever”. I remember that the 

Governor of the Central Bank once said that the value of 

the rupee would be at 109 forever. But, it never happened 

or it would happen only for a while. Suddenly, it went up 

from 109 to 135 and now, it has stabilized at 130. So, 

why is the IMF saying this? The IMF Press Release goes 

on to state, I quote: 

"First, it may create the perception that the rupee is implicitly 
fixed - a point supported by the shift in exchange rate 

classification from "managed  float" to "stabilized" under the 

IMF's Annual Report on Exchange Rate Arrangements. This 
perception could lead market participants and firms to hold un-

hedged foreign exchange risk on their balance sheets". 

It states "un-hedged foreign exchange risk on their 

balance sheets". මිනිසසු ද් ශ්  නළවළ ශ් . ශ්  ළඩ ය් ශ්  

ඔවු් ට කිඹ කිඹහ ශනොශයි ශ් . Inside information පිිබඵ 

භභ ඳසශ  ශරහ ථහ ය් න් . ශඩොරයඹට හශේක් 

රුපිඹශක අඹ වළභ දහභ 130ට තිඹහ ් න භව ඵළංකුට පුළු්  

න් , හභහනෙශඹ්  ශශශ ශඳොශශ  ඉ් න market 

participantsරහ, එශවභ නළත්න්  ළනු් රුශෝ, business 

යන ේටිඹ  ඒ risk එ hedge ය් ශ්  නළවළ. So, it is an 

open position, an un-hedged position. එශවභ අසථහදී 

තභයි භභ ලි්  කිේහ හශේ ජහතේ තය වළරවළේපීභක් - a 

global shock - ගශොත් ශ්  ඩහ ශන ළශට් න පුළු් , 

cardsලි්  වදරහ තිශඵන ශඹක් හශේ; like a house of cards, 

it can collapse. That is what these people warn about.  

The Press Release further states, I quote: 

"Second, should external balance continue to improve and 
inflation stay low, it could gradually lead to increasing currency 

misalignment. The central bank should thus be prepared to allow 
sufficient exchange rate flexibility to adjust to fundamental 

pressures, while limiting intervention to accumulation of reserves 

and smoothing short-term volatility." 

භභ කිඹ් න වද් ශ් , අපි ප්රශේල්  ිශඹ යුතුමයි කිඹරහයි. 

There could be illusions.  මිරිඟු තිශඹ් න පුළු් . අපි හිතහ 

ශන ඉ් නහ න්  ශඩොරර් එට හශේක් රුපිඹශක අඹ 

ිනටභ 130ට තිඹහ ශන ඉ් න පුළු්  කිඹරහ ඒ තුමශභ ප්රලසන 

නිර්භහණඹ නහ.  
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අහන ලශඹ්  මූරහනහරඪ රු භ් ත්රීතුමමිඹනි, භභ ඹව 

ඳහරනඹ ළන ථහ යමි්   සිලලිපිටිඹ ඩදහසි ් වරට ශරහ 

තිශඵන තත්ත්ඹ පිිබඵ චනඹක් කිඹ් න ඕනෆ. ශ්  

හර්තහශේ තිශඵනහ, ය 30 හරඹක් තිසශ  ඕසශේලිඹහනු 

භහභක් න Perth Engineering and Maintenance (Pvt.) 

Limited ශත ඵදු ඳදනභ භත සභති භණ්ඩරඹ ශභඹ දීරහ 

තිශඵනහ ලු. ඊට ඳසශ  Auslanka Paper Company (Pvt.) 

Limited කිඹන local company එත් භ  ඵදු නිිශසුභට 

සිශකරහ තිශඵනහ ලු. ර්තභහන තත්ත්ඹ තභයි, සිලලිපිටිඹ 

ඩදහසි ් වර ඵදු ඳදනභ භත රඵහ ් නහ රද ගශඹෝජඹහ 

ිශසි්  2012 අහන හර්තුම න ිශට භහශ්  නිසඳහදන ටයුතුම 

් පර්ණශඹ් භ නතහ දහරහ අභහතෙහංලඹට ශවෝ යජශ  ශනත් 

කිසිදු ඵරධහරිඹකුට ිශධිභත් දළනු්  ිනභකි්  ශතොය එහි තිුදණු 

ශ්ධඳශර ගයක්හ පිිබඵ නිසි ළඩ පිිබශශක් ශනොශඹොදහ 

අිශධිභත් ශර ශ්ධඳශ අතවළය ඹහභක් සිදු යනහ ලු. එඳභණක් 

ශනොශයි. නිසඳහදන ටයුතුම නතහ දභහ ් වශක ඹ් ත්ර සත්ර 

ඵදුරු ිශසි්  ශරහ්  ඵළංකුට උස ය මුදක රඵහ ශන සති 

ඵටත් හර්තහ නහ ලු.  

ශභතළන ශරොකු ථහක් තිශඵනහ, ඳරිවයණඹ පිිබඵ. ඒ 

ශභොක්ද? ශ්  ගඹතනශ  ඵදු අයිතිඹ ශරහ්  ඵළංකු ශත 

උස ය සති ඵළිශනුත්, ශරහ්  ඵළංකු ිශසි්  තභ්  ශත 

උස ය සති ඹ් ත්ර සත්ර අශශිශ ය උසයශ  ටිනහභ 

අඹ ය ළනීභට දයන රද ක්රිඹහ භහර්ඹට එභ ඵදුරු ිශසි්  

අධියණඹ වමුශේ නඩුකුත් ශොනු යරහ තිශඵනහ ලු.  

භභ ශ්  කිඹ් න වද් ශ්  ශ් යි. ශභොවු් , භවහ ශරොකුට 

ථහ යනහ, "අපි ශ්  ජහති ් ඳත් ශබ්යහ ් නහ" කිඹරහ. 

නමුත් අහනශ  ශභොක්ද ශ් ශ් ? දහත් අවරහ නළති, 

චීනශ  වරි, ඕසශේලිඹහශේ වරි, ඩුඵහයිර වරි හට වරි ශ් හ 

ිශකුණ් ශ්  නළතුම ිශකුණරහ දහනහ. ජහති ් ඳත් ටි වුරු 

වරි රහ ශන, ශවොය්  යශන ඹනහ. අහනශ දී 

ශභොක්ද ශ් ශ් ? ගනිඹ අතක් නළවළ. කිසි ශ්ධට කිසි 

ශශනක්  ර්භක් දය් ශ්  නළවළ. මූරහනහරඪ රු 

භ් ත්රීතුමමිඹනි, භභ ශ්  ිශනහඩි කිහිඳඹ අයශන ශඳ් ් න 

උත්හව ශශ  ශභඹයි. අශේ රු යත් අමුණුභ ශජෙසඅ 

සභතිතුමභහ කිේහ, ඔහු දකින ිශධිඹට ශ්  යශේ ගර්ථි 

සථහයබහඹ ළන. ඔහුභ කිඹපු ිශධිඹට, අ් තර්ජහති 

ගඹතනලි්  -ප්රධහන ලශඹ්  අ් තර්ජහති මූරෙ අයමුදර 

භඟි් - "අශේ යශේ ගර්ථිඹ ශවොයි" කිඹරහ කිේහට භභ 

ශඳ් නුශේ ශ්  හසිශ  අශනක් ඳළත්ත. ශඵොශවොභ සතුමතියි, 

මූරහනහරඪ රු භ් ත්රීතුමමිඹනි.   
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ගු එවප. බී. නාවි්දන මශතා (ඳාරිනභෝගික සුබ වාධන 

අමාතයුරමා  
(ரண்தைறகு ஸ்.தற. ரறன்ண - தகர்பரர் னன்தைரற 

அகச்சர்) 

(The Hon. S.B. Nawinne - Minister of Consumer Welfare) 

මූරහනහරඪ රු භ් ත්රීතුමමිඹනි, භශේ ඳහරිශබෝනි සුඵ 

හධන පිිබඵ අභහතෙහංලඹට අඹත් තිශඵ් ශ් , ශශශ, 

හණිජ, ගවහය, මුඳහය, ෘෂිර්භ, ධීය ඒ හශේභ ගර්ථි 

ංර්ධන, ිශදුලිඵර ගදී ිශඹඹ ක්ශ ත්රඹ් ට අදහශ අභහතෙහංල 

් ඵ් ධීයණඹ කිරීභ ව ඳහරිශබෝනි අයිීර්  ගයක්හ කිරීභට 

අදහශ ළඩටව්  ් ඳහදනඹ කිරීභ, ප්රතිඹ භහශරෝචනඹ 

කිරීභ ඹනහිනඹයි. 

ජහති අඹ ළඹ කිඹ් ශ් , ඹ්  යට ගර්ථි, භහජයීඹ, 

ශ්ධලඳහරනි, ංසෘති ගදී ලශඹ්  ව භසත ංර්ධනඹ 

පිිබඵ ඉරක්  ශොට භසත යශේ ගදහඹ්  වහ ිශඹද්  පිිබඵ 

දළක්ශන ශකනඹයි. අඹ ළඹ ළන හු ක් අඹශේ සිත් තුමශ 

තිශඵ් ශ්  බහණ්ඩ මිර ශනස යන, ඵදු අඹ යන, ඳඩි ළඩි 

යන ශකනඹක් ශරයි. 

අශේ ජනහධිඳතිතුමභහ ඉිනරිඳත් යපු ශභභ අඹ ළඹ ශකනඹ 

සතුමළු අඹ ළඹ ශකන නිහ අඹ ළඹ කිඹ් ශ්  යට ගර්ථි 

ංර්ධනඹ පිිබඵ ඉිනරි දළක්භ දක්න ශකනඹක් ශර 

හභහනෙ ජනතහ හිත් න ඳට්  අයශන තිශඵනහ. ඒ භහි් ද 

චි් තනඹ ඹටශත් රඵපු ජඹග්රවණඹක්. 

ිශඳක්ඹ තහභ ඉ් ශ්  අය භළජික් ශඳ් නපු අඹ ළඹ ශකන 

භහනසිත්ශ . ඒ ඵ ඔඵතුමභ් රහ අවන ප්රලසනලි්  හිශතනහ. 

ඒත් අපි තුමටි්  ප්රහල ය් න ළභළතියි, අශේ ජනහධිඳතිතුමභහ 

ඉිනරිඳත් යපු අඹ ළඹ ශකනලි් , අද නහ, ශඵොනහ 

ශනුට අනහත ඳය් ඳයහ ළන හිතරහ, යට ංර්ධනඹ 

ය් න සථිය හය ඳදනභක් දහරහ තිශඵනහ කිඹරහ.  

අපි අවුරුදු 30ට අධි හරඹක් ත්රසතහදඹ ඳය්ධද් න 

යු්ධධඹ ඳළටලිරහ හිටිඹහ. ඒත් අශේ ජනහධිඳතිතුමභහශේ 

නහඹත්ශඹ්  ිශශයෝදහය වමුදහ ශ්  යට ශබ්යහ ත්තහ; 

එක්ශ ත් ශහ. දළ්  අඳට යු්ධධඹ ිනනහ ත්තහ හශේ යට ිනයුණු 

ය් න යු්ධධ ය් න ශරහ තිශඵනහ. යු්ධධඹ ඉය ශරහ 

අවුරුදු කිහිඳඹක් තුමශ අඳ ිශලහර ංර්ධන භහතට එශිලරහ 

තිශඵනහ. අඳට ක්ණි ගයක් ිශඹද්  ් පර්ණශඹ්  අඩු 

ය් න ඵළවළ. ඒ ක්රමි සිදුශේිශ. ිශඳක්ඹට ඒ ශත්රු්  

් න ුද්ධධිඹ ඳවශ ශේිශ කිඹරහ භභ ිශලසහ යනහ. අපි 

යු්ධධඹ ඉය ශහට, ජහති ගයක්හ ළන වළභ දහභ හිත් න 

ඕනෆ. 
 

මූාවනාරූඪ ම්දත්රීුරමිය 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 
Order, please! වුරු ශවෝ රු භ් ත්රීයශඹක්, මූරහනඹ 

වහ රු ශඳරුභහක යහජදුයයි භවතහශේ නභ ශඹෝජනහ ය් න. 
 

ගු පී. දයාරත්න මශතා  
(ரண்தைறகு தே.  ரத்ண ) 

(The Hon. P. Dayaratna) 

මූරහනහරඪ රු භ් ත්රීතුමමිඹනි, "රු ශඳරුභහක යහජදුයයි 

භ් ත්රීතුමභහ දළ්  මූරහනඹ ත යුතුමඹ"යි භහ ශඹෝජනහ යනහ. 
 

ප්රපනය විමවන දි්ද, වභා වම්මත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනුරුල ගු තතා අුරනකෝර මශත්මිය මූාවනනය්ද ඉලත් 

වුනය්ද, ගු  නඳුමාල් රාජදුරයි මශතා ුාවනාරූඪ විය. 
அன் தறநகு, ரண்தைறகு (றதற) னர அத்துபகரன 

அர்கள் அக்கறரசணத்றணறன்த அகனப, ரண்தைறகு தததரள் 

ரஜதுக அர்கள்  கனக கறத்ரர்கள். 

Whereupon THE HON. (MRS.) THALATHA ATUKORALE left 

the Chair and THE HON. PERUMAL RAJATHURAI took the Chair. 

 

ගු එවප.බී. නාවි්දන මශතා 
(ரண்தைறகு  ஸ்.தற. ரறன்ண) 

(The Hon. S.B. Nawinne) 

අද අපි ජහති ංර්ධනශ  නිළයින භහතට ශඹොමු ශරහ 

තිශඵනහ. ිශඳක්ඹ ශ්  ශත්රු්  ් න උත්හව ශනොත්තහට 

ජනතහ ඒ ශවොඳි්  ශත්රු්  අයශන ඉ් න ඵ අඳ ද් නහ. 

ජහති ලශඹ්  ගර්ථි ංර්ධනඹ පිිබඵ ප්රතිඳත්ති වහ 

ළඩ පිිබශශක් ස යරහ ජහති, ඳශහත්, ිනසත්රික් වහ 
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ඳහර්ලිශ් ් තුම 

ප්රහශ්ධශීඹ භේටමි්  ිශිශධ අභහතෙහංල වහ ගඹතන 

් ඵ් ධීයණඹ යමි්  ශ්රී රංහ ගසිඹහශේ ගලසචර්ඹ ඵට 

ඳත් ය් නට රු ඵළසික යහජඳක් සභතිතුමභහ ිශලහර හර්ඹ 

බහයඹක් ඉටු යනහ. අද ශ්  යශේ ගර්ථිශ  ළරකිඹ යුතුම 

ශනක් සති කිරීභට ශ්  ළඩ පිිබශශ ප්රධහන ශව තුමක් වී 

තිශඵනහ.  

ගසිඹහශේ ගලසචර්ඹ අයමුණු ශොට ත් ශ්රී රංහශේ ඉිනරි 

භන ශේත් ය ළනීභ අතිරු ජනහධිඳතිතුමභහශේ 

අශේක්හයි. ශභශතක් ඉිනරිඳත් ශ වළභ අඹ ළඹකි් භ ශභ් භ 

ශභභ අඹ ළඹ ද ජනතහ අශේක්හ්  ඉටු කිරීභ ඉරක් ය 

ළස අඹ ළඹක් ශර වඳු් ් න භහ ළභළතියි. අද අශේ යශේ 

භහර් ඳ්ධධතිඹ තුමශ සිදු වී සති දළළ් ත ංර්ධනඹ ශව තුමශ්  

භගී ව බහණ්ඩ ප්රහවනශ  සුිශශල ී ර්ධනඹක් සති වී 

තිශඵනහ. ිශශල ශඹ් භ ශ්  න ිශට රංශේ සිඹලුභ ඳශහත්ර 

ළඩි වරිඹක් භහර් හඳේ ය  සති අතය, ජරඹ ව ිශදුලිඹ රඵහ දී 

තිශඵනහ. ඳසු නිඹ තිශ  අශේ ිනසත්රික්ශ , කුරුණෆර - 

ශොශම අධිශේගී භහර්ශ  ළඩ ටයුතුම ගය් බ ය තිශඵනහ.  

ිශශල ශඹ් භ අතිරු ජනහධිඳතිතුමභහශේ ඳසු නිඹ අඹ ළශඹ්  

ඳසු, 2008 ශර්දී ගය් බ යපු ඹම ඳශහශත් දළදුරු ඔඹ 

ෙහඳෘතිඹ තදුයටත් ක්රිඹහත්භ යරහ ශ්  න ිශට අක්ය 

5,000 ජරහලඹක් හදහ තිශඵනහ. ඒ වහ රුපිඹක රක් 

63,000 ඳභණ මුදරක් ිශඹද්  ය තිශඵනහ. දළදුරු ඔඹ 

ෙහඳෘතිඹ වයවහ ශභහශොේ 10 ජර ිශදුලි ඵරහහයඹකුත්, බීභ 

වහ ජර ෙහඳෘතිඹකුත් ගය් බ ය තිශඵනහ. ශ්  සිඹකර ශ්  

භහශ  22ළනි දහ, -රඵන ශනසුයහදහ- අතිරු ජනහධිඳතිතුමභහශේ 

ප්රධහනත්ශඹ්   ිශෘත ශනහ. 

මූරහනහරඪ රු භ් ත්රීතුමභනි, ඒ හශේභ, ශ්රී රංහ ුණ්  

ශ ඹ ජහතේ තය ශභ් භ යට තුමශ අබේ තය ුණ්  ශ හ 

ඳළළත්වීභ දක්හ ර්ධනඹ ශමි්  ඳතිනහ. අශේ යශේ 

ංර්ධනඹ පිිබඵ ඉතහ ශවො දර්ල ශ් හයි. 

අද බහණ්ඩ ශභ් භ ශ හ අංලඹද ඉතහභ පුළුක ඳයහඹට 

ිශහිදී තිශඵනහ. ශ්  තත්ත්ඹ තුමශ ඳහරිශබෝනි ළටලු භතුම වීභ 

අනිහර්ඹඹයි. ගවහය දහභඹට ශභතක් සීභහ වී තිුද "ඳහරිශබෝනිඹහ" 

ඹන චනඹ ශෝලීයණඹ තුමශ ශ්ධල සීභහ ඉක්භහ නිහි්  

තිශඵනහ. ඒ නිහ ශ්  අසථහශේ සිටභ තහර්කි ඳහරිශබෝනිශඹකු 

නිර්භහණඹ කිරීභ අතෙලෙයි. ඳහරිශබෝනි ළටලු වමුශේ 

ිශලසහනීඹ ව  ශෞයහ් ිශත ිශනිලසචඹක් රඵහ දීභ ඳහරිශබෝනි 

සුඵ හධනඹ පිිබඵ ජහති ප්රතිඳත්තිඹක් සති කිරීභ තුමිබ්  ඉසට 

සි්ධධ ශ වළකි නු සත. ඒ අර්ථශඹ්  අතිරු ජනහධිඳතිතුමභහශේ 

භ  ශඳ් වීභ ඹටශත් ංර්ධනශ  ප්රතිරහබ ජනතහ ශත රඵහ 

දීභට - ඳහරිශබෝනිඹහ ඵරහත්භ කිරීභට - ඵහු අභහතෙහංල 

ප්රශේලඹකි් , ඵහුිශධ ගඹතන ප්රශේලඹකි්  ව ලක්තිභත් 

ඳහරිශබෝනි ෙහඳහයඹක් වයවහ වළකිඹහ රළශඵනහ. 

ඳහරිශබෝනි සුඵ හධනඹ කිඹන ංකඳඹ අඳ ශත්රු්  

තයුතුම ශනහ. එඹ ිනයුණු ඳහරිශබෝනි භහජඹට අතෙලෙ 

ශදඹක්. ඒ නිහ ිශිශධහහයශඹ්  ඳහරිශබෝනි සුඵ හධනඹ 

පිිබඵ ළරකිලිභත් ් නට සිදු ශනහ. ඳහරිශබෝනි සුඵ 

හධනඹ පිිබඵ ජහති ප්රතිඳත්තිඹ අලෙතහ අශේ යජඹ 

ශත්රු්  ශන තිශඵනහ.  

ඳහරිශබෝනිඹ් ට මිර වන රඵහ දීශභ් , ඳහරිශබෝනිඹහශේ 

ශෞෙ සුයක්ෂිතතහ සති කිරීශභ් , ඳරිශබෝජනශඹ්  

ඳහරිරි සිදු න ඹ්  ඹ්  වහනි ශේ න්  ඒහ අඩු කිරීශභ් , 

ඳහරිශබෝනිඹහ ඳරිශබෝජනඹ යන බහණ්ඩඹ්  ශවෝ ශ හ්  

වහ ඔහු ශවෝ සඹ අශේක්හ යන ුණණත්ඹ ශවෝ ඊට ඩහ ළඩි 

ුණණත්ඹක් රඵහ දීශභ් , ඳහරිශබෝනිඹහ තුමශ ඳතින ඹවඳත් 

ඳරිශබෝජන යටහ පිිබඵ සති දළනුභ ළඩි කිරීශභ් , ඳහරිශබෝනි 

ගයක්හ ් ඵ් ධශඹ්  න ශයුණරහසි වහ ිශධිිශධහන ම හි 

කිරීශභ්  වහ ක්රිඹහත්භ කිරීශභ් , ඳහරිශබෝනිඹහශේ 

අයිතිහසි්  සුරැර්ශභ්  වහ ඒහ ශනුශ්  ශඳනී සිටීශභ්  ව 

ඳහරි ශබෝනිඹහ ළයින ඳරිශබෝජන යටහ් ශ්  ඈත් කිරීශභ්  

ශවෝ ළශළක්වීශභ්  ඹන ිශිශධ අංලලි්  ඳහරිශබෝනි සුඵ 

හධනඹ සති ශ වළකි ඵ භහ ිශලසහ යනහ. ඒ නිහ 

ඳහරිශබෝනි සුඵ හධනඹ පිිබඵ ජහති ප්රතිඳත්තිඹක් ළසීශ් දී 

භහජශ  ිශිශධ තරරට අඹත් යට පුයහ ිශසිරුණු ිශිශධ ක්ශ ත්ර 

නිශඹෝජනඹ යන අඹලු්  භ  ංහද ඳත්හ, ීටක්ණඹ්  

සිදු ය, ිශිශධ ක්ශ ත්ර අනු ශතොයතුමරු රඵහ ශන තිශඵනහ. 

මූරහනහරඪ රු භ් ත්රීතුමභනි, හභහජීඹ, ගර්ථි වහ 

භූශෝලීඹ ඳදනමි්  ශ්  ීටක්ණඹ ශ්  ශහ. ඒ අනු යශේ 

වයසඩක් අඳට රඵහ ත වළකි වුණහ. ඒ අනු ශභභ ඳහරිශබෝනි 

සුඵ හධනඹ පිිබඵ ජහති ප්රතිඳත්තිඹ තුමිබ්  අද භහජශ  ඳළන 

නළඟි සති ඳහරිශබෝනි ළටලු යහශිඹට ිශඳු්  රඵහ ත වළකි 

ශනහ. ඉිනරි අනහතශ දී, - ිශශල ශඹ් භ ත භහ කිහිඳඹක් 

තුමශදී - ශභභ ඳනත් ශටු් ඳත ඳහර්ලිශ් ් තුමට ඉිනරිඳත් කිරීභට 

අපි ඵරහශඳොශයොත්තුම ශනහ. 

ිශශල ශඹ් භ ඒ අසථහට ඔඵතුමභ් රහශේ වශඹෝඹ  අපි 

අශේක්හ යන අතය,  අඳ  ශජෙසඅ අභහතෙ ශක්  හර්ඹහරශ  

ශක් රු්  න එස. ලිඹනභ භළතිතුමභහ, භහි් ද භඩිවශව හ 

භළතිතුමභහ සතුමළු  සිඹලු නිරධහරි් ට ශභශතක් දළක්ව වශඹෝඹ 

පිිබඵ අශේ සතුමතිඹ පුද යමි්  භහ භශේ චන සකඳඹ 

අ්  යනහ. ශඵොශවොභ සතුමතියි. 

 
මූාවනාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

The next speaker is the Hon. Nalin Bandara 

Jayamaha. You have 28 minutes.  

 
[අ.බහ. 3.37  

       
ගු නලි්ද බණ්ඩාර ජයමශ මශතා 
(ரண்தைறகு தன் தண்டர ஜய)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

මූරහනහරඪ රු භ් ත්රීතුමභනි, ශ්  ගණ්ඩු අලුති්  වඳු් හ 

දු් නු ගඹතනඹක් ළනයි අපි අද ශ්  ථහ ය් ශ් . ඒ තභයි, 

ිශශල  හර්ඹඹ්  පිිබඵ ශක්  හර්ඹහරඹ.  වළඵළයි, ශ්  

ිශශල  හර්ඹඹ්  පිිබඵ ශක්  හර්ඹහරශ  ඉ් න සභතිරු  

ශජෙසඅ සභතිරු වුශණ් ශොශවොභද කිඹන එ අඳට ඵයඳතශ 

ප්රලසනඹක්.  ශභොද,  “Senior Minister” කිඹරහ තනතුමයක් දීරහ - 

ශඵොරු න් ුද නහභඹක් දීරහ - ශ්  සභතිරු් ශ්  ළඩ ් ශ්  

නළති, ශ්  සභතිරු් ශේ දක්් ලි්  ශ්  ගණ්ඩු 

ප්රශඹෝජන ් ශ්  නළති, ශ්  අඹ ඳළත්තට යපු තත්ත්ඹකුයි 

අපි දකි් ශ් . වරිඹටභ කිේශොත්,  හභදහන ිශනිලසචඹහය 

තනතුමය හශේ එක් තභයි, ශ්  ශජෙසඅ අභහතෙ තනතුමය. කිසිභ 

ළඩක් ය් න ඵළවළ. කිසිභ ඵරඹක්, ඵරතරඹක් නළවළ;  

ප්රතිඳහදන නළවළ.  වළඵළයි, ශ්  ගඹතනශ  ඉ් න සභතිරු 

ත්තහභ අඳට ඵයඳතශ ප්රලසනඹක් තිශඵනහ, සයි ශ්  අඹට 

ශභශවභ වුශණ් කිඹන එ ් ඵ් ධශඹ් . ශභොද,  ශඵොශවොභ 

දක්, වඳ් ්  තිුදණු,  අත්දළර්්  ඵහුශ සභතිරු පිරික් තභයි 

ශභතළන ඉ් ශ් .   

2951 2952 

[රු එස.බී. නහිශ් න භවතහ  
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දළ්  රු යත්නසිරි ිශක්රභනහඹ භළතිතුමභහ ් ඵ් ධශඹ්  

ඵළලුශොත්,   එතුමභහ තභයි ශ්  ඳහර්ලිශ් ් තුමශේ ඉ් න ශජෙසඅභ  

භ් ත්රීයඹහ. භවරු හිතනහ සති, ශභශවභ යරහ තිශඵ් ශ්  

ඹ ළඩි නියි කිඹරහ.  වළඵළයි,  ඉ් ිනඹහ හශේ යටක් 

ත්ශතොත්  ශජෙසඅ අඹ ශඵොශවොභඹක් ශඵොශවොභ දක් ිශධිඹට 

බහයදය අභහතෙහංල බහය ටයුතුම  යනහ.  ඒ නිහ  ශ් ට 

ඹ ප්රලසනඹක් නළවළ. එශවභ න්  රු ින.මු. ජඹයත්න භළතිතුමභහ  

අභළති තනතුමය දය් ශ් . ඒ නිහ එශවභ ප්රලසනඹක් නළවළ.   

1985 ර්ශ  රු ශජ්.ගර්. ජඹර්ධන භළතිතුමභහශේ 

ගණ්ඩුශේ  අභහතෙහංල භවහ ශොඩක් තිුදශණ් නළවළ. දළ්  හශේ 

ළම නේ සභතිරු වළට වළත්තෆක් හිටිශ  නළවළ. ිශසිවඹ ශදනහයි 

හිටිශ .  ඒ සභතිරු් ශ්  ශඵොශවෝ ශදශනක් අවුරුදු 65 ඳළනපු  

අවුරුදු 70, 75 ඹශ  ඳසු වුණු  ශඵොශවොභ ඳශපුරුදු, අත් දළර්්  

ඵහුශ,  උත් අඹයි.  භහ ඒ කිහිඳ ශදනකුශේ න්  කිඹ් න් . රු 

ශභෝ ශේුණ ජඹිශක්රභ භළතිතුමභහ, රු ඊ.එක.බී. හුරුකශක 

භළතිතුමභහ, රු එ් .එච්. ශභොශවොභඩ් භළතිතුමභහ, රු හමිණී 

ජඹසරිඹ භළතිතුමභහ, රු ිශභරහ ් න් ය භළතිනිඹ, රු 

ිශජඹඳහර ශභ් ඩිස භළතිතුමභහ, රු ඒ.සී.එස. වීටඩ් භළතිතුමභහ, රු 

සිරික භළතිේ භළතිතුමභහ, රු ඩී.බී. ිශශජ්තුමං භළතිතුමභහ, රු ශයොනී 

ද භළක භළතිතුමභහ, - රු හමිණී ිනහනහඹ භළතිතුමභහත්   තරුණ 

භ් ත්රීයඹකු ිශධිඹට හිටිඹහ - රු ිශ් ් ේ ශඳශර්යහ භළතිතුමභහ, - 

රු රලිත් සතුමරත්මුදලි භළතිතුමභහත් හිටිඹහ  තරුණඹකු ිශධිඹට - 

රු නිලසලං ිශජඹයත්න භළතිතුමභහ, රු ශෂසටස ශඳශර්යහ 

භළතිතුමභහ, රු ශතොණ්ඩභ්  භළතිතුමභහ.  අශේ රු යනික ිශක්රභසිංව 

භළතිතුමභහත්  ඒ ශරහශේ තරුණ භ් ත්රීයඹකු වළටිඹට හිටිඹහ.  

තරුණශඹෝ තුම්  වතය ශදනහයි හිටිශ . අශනක් අඹ ශජෙසඅ අඹ. 

ඒ අඹ තභයි, එදහ ශ්  අභහතෙහංල දළරුශේ.  ඒ හශේභ රු ගන් ද 

තිස ද අකිශස භළතිතුමභහ හිටිඹහ; රු යහජදුයයි භළතිතුමභහ හිටිඹහ; 

රු යංජිත් අතඳත්තුම භළතිතුමභහ හිටිඹහ; රු ඵහර්ර් භහහර් 

භළතිතුමභහ හිටිඹහ. ශ්  ිශධිඹට එදහ රු ශජ්. ගර්. ජඹර්ධන 

භළතිතුමභහශේ ගණ්ඩුශේ ඵහුතයඹක් හිටිශ   අවුරුදු 70 ඉක්භ ව 

ඳශපුරුදු ශජෙසඅ සභතිරු.  

රු ශජ්.ගර්. ජඹර්ධන භළතිතුමභහ 1936 දී යහජෙ භ් ත්රණ 

බහ නිශඹෝජනඹ ශහ. වළඵළයි, එතුමභහ ජනහධිඳති වුශණ් 1977 

දීයි. අවුරුදු 41ක් ඳහර්ලිශ් ් තුමශේ ඉරහ, අත් දළර්්  ් බහයඹක් 

එක්යි එතුමභහ ශ්  යශේ ජනහධිඳති  වුශණ්. එතශොට එතුමභහශේ  

ඹ අවුරුදු 71යි, ශවෝ 72යි.   

අපි අදටත් පිිබ් නහ, ශ්  යශේ ම හි ව දක්තභ 

ජනහධිඳතියඹහ ශජ්.ගර්. ජඹර්ධන භළතිතුමභහ කිඹරහ. අවුරුදු 

70ක් ජීත් වුණහට ඳසශ  තභයි එතුමභහ යශේ ඳහරනඹ බහය 

ත්ශත්. අද ශජෙසඅ අභහතෙහංලඹක් වදරහ  ළඩ ය් න පුළු් , 

අත් දළර්්  ් බහයඹක් තිශඵන, දක් ඳක්්  තිශඵන 

සභතිරු්  ශ්  තත්ත්ඹට ඳත් යරහ තිශඵ් ශ්  සයි? 

භභ ඉසශකරහ කිේහ ශේ යත්නසිරි ිශක්රභනහඹ භළතිතුමභහ 

තභයි ශභතළන ඉ් න ඳයණභ ඳහර්ලිශ් ් තුම භ් ත්රීයඹහ. 

එතශොට ෂවුසි සභතිතුමභහ. ශජ්.ගර්. ජඹර්ධන භළතිතුමභහ 

ජනහධිඳති ශ්ධදී තිුදණු ඹ තභයි ෂවුසි සභතිතුමභහශේ අද ඹ.  

එතුමභහ දයපු අභහතෙහංල ිනවහ ඵරනශොට ෂවුසි සභතිතුමභහට තය්  

අත් දළර්්  තිශඵන තත් ශශනක් නළති තය් . එතුමභහ ශෞෙ, 

භවහභහර් වහ භහජ ශ හ සභතිභ දයරහ තිශඵනහ, Ministry 

of Petroleum and Petroleum Resources Development එශක් 

සභතිභ දයරහ තිශඵනහ, ඳරිය ව සහබහිශ ් ඳත් 

සභතිභ දයරහ තිශඵනහ. ශ්  හශේ අභහතෙහංල ණනහ 

ළඩ යරහ අත් දළර්්  ඵහුර අඹ ශ්  ගණ්ඩු අද  ඳළත්තට 

යරහ තිශඵ් ශ් . ඒ අඳට ඵයඳතශ ප්රලසනඹක්. 

ඊශ ට ඩිේ ුණණශ ය භළතිතුමභහ. ශවොට ළඩ ය් න 

පුළු්  ශශනක්. සයි ශභශවභ යරහ තිශඵ් ශ් ? ඒයි අඳට 

තිශඵන ඵයඳතශ ප්රලසනඹ. ශ්  අඹ ඳළත්තට වීසි යරහ 

තිශඵ් ශ්  සයි?  අශේ ජනහධිඳතිතුමභහශේ ඹ තභයි භවය 

ශජෙසඅ සභතිරු් ට තිශඵ් ශ් . පී. දඹහයත්න භළතිතුමභහ දක් 

ඉංජිශ් රුශක්. එක්ත් ජහති ඳක්ශ  ිශදුලිඵර වහ ඵරලක්ති 

සභතිභ දයපු ශශනක්. භභ හිත් ශ්  ිශදුලිඵර ක්ශ ත්රශ  

එතුමභහට තය්   අත් දළර්්  ශ්  ඳහර්ලිශ් ් තුමශේ හටත් නළවළ. 

එතුමභහ දක් ිශදුලි ඉංජිශ් රුශක් ිශධිඹට අ් ඳහය ප්රශ්ධලශ  ළඩ 

යරහ ිශදුලිඵර ක්ශ ත්රඹට ිශලහර ශ ඹක් යරහ, එභ 

අභහතෙහංලඹ ඹටශත් ිශලහර ශ ඹක් යපු ශශනක්. අද ශඩසක් 

එක්, ඵංකුක් ිශතයක් තිශඵන අභහතෙහංලඹ ශජෙසඅ සභති 

ශශනක් යරහ එතුමභ් රහශ්  ළඩ ් ශ්  නළතුම ඳළත්තට 

යරහ තිශඵනහ. ශභොක්ද ශ් ශක් ශත්රුභ? අද පී. දඹහයත්න 

භළතිතුමභහට ඩහ ඳවිබ්  ඉ් න අ් ඳහය නිශඹෝජනඹ යන 

ශඵොශවොභ junior භ් ත්රීරු සභතිරු යරහ, ඒ ශොකශරෝ 

තභයි අද ළඩ ය් ශ් . 

මූරහනහරඪ රු භ් ත්රීතුමභනි, ඒ හශේභ තභයි අතහවුද 

ශශනිශයත්න භළතිතුමභහ. එතුමභහ  දළ්  ශ්  රු බහශේ නළවළ. අපි 

ද් නහ, 1989 හභහංශි භහජහදී ඳක්ශඹ්  ඳහර්ලිශ් ් තුමට 

ගපු, අවුරුදු 25 ශ්ධලඳහරන ඉතිවහඹක් තිශඵන, ශඵොශවොභ 

දක් හභහංශි ් රු නහඹශඹක් ඵ. ඒ හශේභ අභහතෙහංල 

ණනහක් දයපු ශශනක්. එතුමභහත් ඳළත්තට යරහ. 

ෆකර ිනසත්රික්ශඹ්  ඊශ -ශඳශර්දහ ඳහර්ලිශ් ් තුමට ගපු අඹ 

තභයි අද චණ්ඩි ශරහ තිශඵ් ශ් .  

මූරහනහරඪ රු භ් ත්රීතුමභනි, ඒ හශේභ තභයි පිඹශ න 

භශේ භවත්භඹහ. එතුමභහට අවුරුදු 60ක්, 62ක් ඹ සති. එතුමභහ 

අද ශ්  රු බහශේ හිටිඹහ. එතුමභහ තභ තරුණයි. ශවො 

ජ් ඳ් න හරඹ. එතුමභහ 1949 ඉඳිනරහ තිශඵ් ශ් . ශඵොශවොභ 

තරුණ ඹ. හකශර්  ඊශ  ශඳශර්දහ ඳහර්ලිශ් ් තුම 

නිශඹෝජනඹ ය් න ගපු අඹ තභයි අද ළඩහයශඹෝ ශරහ 

තිශඵ් ශ් . ඊශ  ශඳශර්දහ ගපු අඹ තභයි චණ්ඩි ශරහ 

තිශඵ් ශ් , ඒ අඹට තභයි අභහතෙහංල බහය දීරහ තිශඵ් ශ් . භවහ 

අභහතෙහංල තභයි ඒ අඹට දීරහ තිශඵ් ශ් . භවරු යහඹ සභති, 

භවරු භවහභහර් සභති, භවරු ෙහඳෘති සභති. 

ඳහර්ලිශ් ් තුමශේ අවුරුදු වතයක් ඳවක් හිටපු අඹට ශ්  ිශධිඹට එර් 

ශනොර් සභති්  දීරහ ශජෙසඅශඹෝ ඳළත්තට වීසි යරහ දහරහ 

තිශඵනහ. ඔවු් ට ළඩ ය් න ඵළරුද? නළවළ. ඔවු් ට ශවොට 

ළඩ ය් න පුළු් . ච් ද්රිහ ඵණ්ඩහයනහඹ කුභහයතුමං 

ජනහධිඳතිනිඹශේ හරශ  ශවො සභති්  දයපු ශවො 

ළඩහයශඹෝ. ශභොක්ද ඔවු්  ඳළත්තට ය් න ශව තුම? ශ්  

ඵයඳතශ ප්රලසනඹක්. අශේ අසර් භ් ත්රීතුමභහ වුණත් ද් නහ. 

එතුමභහටත් ඉති්  අභහතෙහංලඹක් දීරහ නළවළ ශ්  ෆ ව් න 

දු් නහට. ඒ හශේ තභයි. [ඵහධහ කිරීභක්  අසර් භ් ත්රීතුමභහට න්  

යහජහරිඹක් බහය දීරහ තිශඵනහ. පිඹශ න භශේ භළතිතුමභහට 

යහජහරිඹක්ත් දීරහ නළවළ ශ් . අසර් භ් ත්රීතුමභහට 

ඳහර්ලිශ් ් තුමශේ හිට් න, ඉ් න යහජහරිඹ වරි දීරහ 

තිශඵනහ. ශ්  ශජෙසඅයි් ට ඒත් දීරහ නළවළ. 

ඊශ ට, එස.බී. නහිශ් න සභතිතුමභහ. අශේ කුරුණෆර 

ිනසත්රික්ශ  ශශනක් නිහ ශ්  සිඹලු ශදනහටභ ළඩිඹ භභ 

ද් නහ එතුමභහ ළන. කුරුණෆර ඉ් න ශජෙසඅතභඹහ. එස.බී. 

නහිශ් න භවත්භඹහ 1989 දී භනහඳ ළඩිශඹ් භ අයශන 

ඳහර්ලිශ් ් තුමට ගහ. ඊට ඳසශ  ඊශ -ශඳශර්දහ නළති වුණු භශේ 

ඥහතිඹහ, ම ංනිරිඹ ගනශ  ංිශධහඹ මුනිදහ ශප්ර භච් ද්ර 

භවත්භඹහ ශදළනිඹහ. ඊශ ට අද ජීතුම්  අතය නළති යහජරුණහ 

භවත්භඹහ තුම් ළනිඹහ, යහජඳක් භවත්භඹහ වතයළනිඹහ, ඩී.පී. 

ිශක්රභසිංව භවත්භඹහ ඳසළනිඹහ. ඒ ඳසශදනහ තභයි ගශේ. ඩී.පී. 
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ඳහර්ලිශ් ් තුම 

ිශක්රභසිංව භවත්භඹහ ිනසත්රික් නහඹඹහ. ඳහර්ලිශ් ් තුමශ්  අයි්  

ශරහ ඳශහත් බහට නිහිකරහ, ඳශහත් බහට තය යරහ ශ්  

ගණ්ඩු වද් න ළඩ යපු සභතිරු. ජඹිශක්රභ ශඳශර්යහ 

භවත්භඹහ හශේ ළඩ යපු සභති ශශනක් ිශධිඹට එස.බී. 

නහිශ් න සභතිතුමභහ ළන අදත් ඹම මිනිසසු ශඵොශවොභ 

ශෞයශඹ්  ථහ යනහ. එතුමභහ භව සභති්  ඳහ යරහ 

තිශඵනහ. එතුමභහ වළභදහභ ඳශමුළනිඹහ. 

එතුමභහ වළභ දහභ ජනතහත් එක් හිටපු නහඹශඹක්. අද 

කුරුණෆර ිනසත්රික් ් ඵ් ධීයණ මිටුශේ නහඹශඹෝ වුද? 

2000 ශර්දී ඳහර්ලිශ් ් තුමට නිහිකරහ එක්ත් ජහති ඳක්ශ  

ඉරහ ඒ ඳළත්තට නිඹ ශජෝ සට්  ප්රනහ් දු භවත්තඹහයි, එක්ත් 

ජහති ඳක්ශ  ඉරහ ඊශ  - ශඳශර්දහ ඒ ඳළත්තට නිඹ භව සභති 

දඹහසිරි ජඹශ යයි. එස.බී. නහිශ් න භළතිතුමභ් රහ ිනසත්රික් 

් ඵ් ධීයණ මිටුශේ පිටුඳ පුටුර. එතුමභ් රහට ළඩ 

ය් න අභහතෙහංලඹක් නළවළ. ශ් ට ශව තුම ශභොක්ද? ශ්  

ගණ්ඩු ළඩ ය් න පුළු්  සභතිරු් ශ්  ළඩ ් ශ්  

නළවළ. ඒ අඹශේ දක්් රට තළන දීරහ නළවළ. 

 

ගු අල්ශාජ් ඒ.එච්.එම්. අවපලර් මශතා 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

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

Sir, I rise to a point of Order.  

 

මූාවනාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Hon. Azwer, what is your point of Order?  

 

ගු අල්ශාජ් ඒ.එච්.එම්. අවපලර් මශතා 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

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

මූරහනහරඪ රු භ් ත්රීතුමභනි, ශදභශශ්  කිඹභනක් 

තිශඵනහ, "ඵළටළුහ ශතශභනහ කිඹරහ නරිඹහ සඬුහ" කිඹරහ. ඒ 

හශේ ශභතුමභහ අඬ් ශ්  ශභොටද? ශභොක්ද ශදොශ දු? 

 

මූාවනාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

That is not a point of Order.  

 

ගු නලි්ද බණ්ඩාර ජයමශ මශතා 
(ரண்தைறகு தன் தண்டர ஜய)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

අසර් භ් ත්රීතුමභනි, භට ඵහධහ ය් න එඳහ. ශ්  ශ්ධක 

ශජෙසඅ සභතිරු් ට අවශන ඉ් න පුළු් . ඔඵතුමභහට 

අවශන ඉ් න ඵළවළ ශ් . භභ කිඹ් ශ්  ශජෙසඅ 

සභතිරු් ශේ දක්් රට තළන දීරහ නළවළ, එතුමභ් රහශේ 

ශජෙසඅත්ඹට තළන දීරහ නළවළ, එතුමභ් රහ ඳක්ඹට යපු ළඳ 

කිරී් රට තළන දීරහ නළවළ කිඹරහයි.  

ඳහර්ලිශ් ් තුමශ්  ඉත් ශරහ ඳශහත් බහට ඹ් ශ්  

වුද? අශේ වරි්  ප්රනහ් දු භළතිතුමභ් රහ හශේ ශදතුම්  ශදනහයි ඒ 

හශේ ගදර්ල දීරහ තිශඵ් ශ් . අශේ ඳළත්ශත්  ජඹිශක්රභ 

ශඳශර්යහ භළතිතුමභහ ව වරි්  ප්රනහ් දු භළතිතුමභහ ඒ ගදර්ලඹ දීරහ 

තිශඵනහ. භභ ද් නහ ිශධිඹට ඔඹ ඳළත්ශත්  ඒ ගදර්ලඹ දීරහ 

තිශඵ් ශ්  නහිශ් න භවත්තඹහ ිශතයයි. නහිශ් න භවත්තඹහ ඔඹ 

ළඩඹ ශශ  නළත්න් , 1994 දී ඔඵතුමභ් රහට ගණ්ඩු වද් න 

ව් ඵ ් ශ්  නළවළ. එශවභ න් , UNP එ තභ ඵරශ  

ඉ් නහ. නහිශ් න භවත්තඹහ කිඹ් ශ්  ඳක්ඹට එළනි ළඳ 

කිරී්  යපු ශශනක්. අපි එභ ිනසත්රික්ඹ නිශඹෝජනඹ යන 

භ් ත්රීරු ිශධිඹට එතුමභ් රහ පිිබඵ අඳට ශරොකු රුත්ඹක් 

තිශඵනහ. එතුමභහ ඳහර්ලිශ් ් තුමට එ්ධින භභ 9 ශර්. ඒ හරශ  

අපි කුඩහ දරුශෝ. ඒ දසර නහිශ් න භවත්තඹරහ අඳට 

ශඳනුශණ් දළළ් ත චරිත ිශධිඹටයි. ඒ ශෞයඹ තභත් අශේ 

ිනසත්රික්ශ  ජනතහ තුමශ තිශඵනහ. එශවභ න් , ශ්  අඹට ළඩ 

ය් න පුළු්  අභහතෙහංලඹක් දීරහ නළත්ශත් සයි? ශභොද, 

නහිශ් න භවත්තඹහ ඹට නිහිකරහද? එතුමභහට තභ ලක්තිඹ 

තිශඵනහ. එතුමභහට ශවොට ජ් ඳ් න ළඩ ය් න පුළු් . 

නහිශ් න භවත්තඹරහ කිඹ් ශ්  තභ් ශේ අත් දළර්්  එක් 

ශවොට ළඩ ය් න පුළු්  සභතිරු.  

අද කුරුණෆර ිනසත්රික්ශ  චණ්ඩි ශරහ ඉ් ශ්  වුද? 

අශේ ඹහළුහ, ශජොනී සභතිතුමභහ. එතුමභහ ඳහර්ලිශ් ් තුමට නිශ  

2000 දීයි. නහිශ් න භළතිතුමභ් රහ ඳහර්ලිශ් ් තුමට ගශේ 1989 

දීයි. නහිශ් න භළතිතුමභහ ිනසත්රික් නහඹඹහ ශරහ ඉ් න ශොට 

ශජොනී සභතිතුමභහ එට කුරුණෆර නය බහශේ භ් ත්රීතුමභහ. 

අද එතුමභ් රහට ශරහ තිශඵ් ශ්  ශභොක්ද? ිනසත්රික් 

් ඵ් ධීයණ මිටුශේ දඹහසිරි ජඹශ ය භළතිතුමභහට පිටුඳසි්  

ඉශන ශහ ඵහර භළති සභතිරු - juniorsරහ - ඉසයවහ 

තභ් ශේ ශ්ධලඳහරන ජීිශතඹ, තභ් ශේ රුත්ඹ, තභ් ශේ 

අභිභහනඹ නළති ය ් න එතුමභහට අද සි්ධධ ශරහ තිශඵනහ. 

ඔ් න ඕයි ශජෙසඅ සභතිරු් ට අද තිශඵන තත්ත්ඹ.  

අශේ භවහචහර්ඹ තිස ිශතහයණ භළතිතුමභහ පිිබඵ ඵර් න. 

ච් ද්රිහ ඵණ්ඩහයනහඹ කුභහයතුමං භළතිනිඹශේ හරශ  එතුමභහ 

ිශදෙහ වහ තහක්ණ සභති. එතුමභහ තහක්ණ ක්ශ ත්රඹට,           

ිශදෙහ ක්ශ ත්රඹට ිශලහර ශ ඹක් යපු භවහචහර්ඹයශඹක්. අද 

ශ්  ගණ්ඩු භවහචහර්ඹරු් ශ්  ළඩ ් ශ්  නළවළ. අද 

එතුමභ් රහ ඳළත්තට යරහ තිශඵනහ. ශ් ට ශව තුම 

ශභොක්ද? ශව තුම අඳට හිතහ ් න ඵළවළ.  

 ගචහර්ඹ යත් අමුණුභ භළතිතුමභහ පිිබඵ ඵර් න. 

ඳරිඳහරන ක්ශ ත්රඹ ් ඵ් ධශඹ්  එතුමභහට තිශඵන අත් දළර්්  

ශ්  හටත් නළති සති කිඹරහ භභ හිතනහ. ශභතළනට සිශකරහ 

අශේ වර් ද සිකහ භ් ත්රීතුමභ් රහ අවන ප්රලසනරට උත්තය 

ශද් න ිශතයක් එතුමභහට නි්  ශඵොරුට මුදක වහ ක්රභ් ඳහදන 

නිශඹෝජෙ සභතිභ දීරහ තිශඵනහ. වළඵළයි, මුදක වහ 

ක්රභ් ඳහදන නිශඹෝජෙ සභති වුණහට එතුමභහ අඹ ළඹ ශකනඹ 

දකි් ශ් ත් ශ්  රු බහට ඳළමිණිඹහට ඳසශ යි. අඩුභ ණශ්  

අඹ ළඹ ශකනඹ වද් න ඳහිශච්චි යන ශ් ඹටත් එතුමභහ 

් ඵ් ධ ය ් ශ්  නළවළ. ඔ් න ඔඹ ශ්ධක තභයි ශ්  

ශජෙසඅ සභතිරු් ට ් ඵ් ධ අභහතෙහංල පිිබඵ අඳට අද 

ථහ ය් න ශරහ තිශඵ් ශ් . ශන ශභොනහද අපි ථහ 

ය් ශ් ? ශ්  අභහතෙහංලරට මුදක ශ්  ය තිශඵනහද ථහ 

ය් න? ශ්  යපු ප්රතිඳහදන තිශඵනහද? යන ළඩක් 

තිශඵනහද? ළඩක් ය් න කලි තිශඵ් න එඳහඹළ. ළඩක් 

ය් න ඵරතර දීරහ තිශඵ් න එඳහඹළ. හිටපු අභළති යත්නසිරි 

ිශක්රභනහඹ භළතිතුමභහ පිිබඵ ඵර් න. ශ්  සිඹකශරෝභ දක්, 

ළඩ ය් න පුළු් , අත් දළර්්  තිශඵන ඳශපුරුදු අඹ. වළඵළයි, 

ශ්  අඹ ඳළත්තට යරහ තිශඵ් ශ් . ශභොද, ශ්  ගණ්ඩුට 

අලෙ අද යට ළන හිත් න ශනොශයි; අද යටට ළඩ ය ් න 

ශනොශයි. ශ්  ශොකර් ට ඕනෆ ය් ශ්  ශවට දශ  

තභ් ශේ ඳයපුයට ඕනෆ අඹ වදහ ් නයි. ඒ තභයි ශ්  

ශොකර් ට ඕනෆ ය් ශ් . ඒට තභයි ඊශ  - ශඳශර්දහ ගපු 

වහකභළස් ට ශරොකු ශරොකු ශ්ධක දීරහ, ශරොකු ශරොකු ර්්  

දීරහ ශ්  යටභ ඩහ ළශටන තළනට, ශ්  අභහතෙහංල ඩහ ළශටන 

තළනට, ශ් හ ිශනහල න තළනට ඳත් යරහ තිශඵ් ශ් . 
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ශභොද, යට ළන හිත් ශ්  නළති තභ් ශේ ඉිනරි ශ්ධලඳහරන 

නෙහඹ ඳත්රඹට අනු ශ්  ඳහර්ලිශ් ් තුම ව තභ් ශේ 

ශ්ධලඳහරන ෙහඳහයඹ වද් න ටයුතුම යපු නිහ තභයි අද ශ්  

තත්ත්ඹ උදහ ශරහ තිශඵ් ශ් . අපි ඒයි කිඹ් ශ්  ශ්  

සභතිරු් ට ශ්  ශ්ධක ් ඵ් ධශඹ්  කඳනහ ය් න 

කිඹරහ. ඔඵතුමභ් රහට අශේ යටට ශ ඹ ය් න තත් ශවොටභ 

ක තිශඵනහ. ත ළඩි හරඹක් ඔඵතුමභ් රහට ශ ඹ ය් න 
පුළු් . ශ්  යශේ මිනිසසු ඔඵතුමභ් රහශේ අඹ ද් නහ. 

ඔඵතුමභ් රහශේ අඹ අශේ යශේ දළන උත් මිනිසසු ද් නහ; 

් ර මිනිසසු ද් නහ. ඒ නිහ භභ ශෞයශඹ්  ඉකරහ 

සිටිනහ, ශ්  කිඹ් ශ්  සත්තක්ද, ශඵොරුක්ද කිඹරහ 

ඔඵතුමභ් රහ ශභොශවොතක් හිත් න කිඹරහ. ශ්   ඔඵතුමභ් රහට 

ශරහ තිශඵන අහධහයණඹ ළන ඔඵතුමභ් රහ වදති්  ද් නහ. 

අද මුළු යටභ ශ්ධලඳහරනීයණඹ ශරහ ඉයයි. දළ්  ඵර් න, 

ශ්  දස ටිශක් ශදන ශ්ධක.  ශභෝටර් යික ශදනහ, ඉයඹක් 

නළවළ.  දු් නහට භක් නළවළ.  වළඵළයි ඒ ශභෝටර් යික රඵහ 

දීශ්  කිසිභ ළඩ පිිබශශක් නළවළ. යණිශරු් ට ශද් ශ්  නළවළ, 

ශඳොලීසිශ  නිරධහරි් ට ශදනහ. ක්ශ ත්රශ  ඹන අඹට ඳභණක් 

ශදනහ කිඹනහ ශ් . නමුත් ක්ශ ත්රශ  ඹන ත ශඵොශවෝ අඹ 

ඉ් නහ. පිසක යහරවහමිරහ ේටිඹක් ඊශ  ශඳශර්දහ භට ථහ 

ශහ. ඔවු්  කිේහ, "අපිත් ක්ශ ත්රශ  තභයි ඹ් ශ් , නමුත් අඳට 

ඵයිසික නළවළ" කිඹරහ. ශ්  හශේ අහර්ථ ළඩටව්  ය 

ශන ඹනහ. ඊශ -ශඳශර්දහ කුරුණෆර ිනසත්රික්ශ  ෆභ 

තළනභ රුපිඹක 2,500 ණශ්  ශදනහ. ශ්  ජනහධිඳතිතුමභහශේ 

උඳ්  ිනශ් ට කිඹරහලු ශද් ශ් .  

 

ගු (ආචාර්ය  ශර් ද සිල්ලා මශතා 
(ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர) 

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

ශභොනහද? 

 

ගු නලි්ද බණ්ඩාර ජයමශ මශතා 
(ரண்தைறகு தன் தண்டர ஜய)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

භෘ්ධධිශඹ්  කිඹරහ රුපිඹක 2,500 ණශ්  ශදනහලු.  

භෘ්ධධිඹ ද, ගර්ථි ංර්ධනඹද, ිනිශ නළඟුභද කිඹරහ ද් ශ්  

නළවළ. ශ් හශ   න්  ශනස ශනහ ශ් . අඳට ශවොඹ් න 

ඵළවළ, ශභොනහයි්  ශදනහද කිඹරහ. ශභොණයහර දු් නහ හශේ 

දළ්  අශේ ප්රශ්ධලරටත් ශදනහ.  දීරහ කිඹනහලු, "ශ් හ 

අයශන අලිඹට තිශර් ළහුශොත් උමරට න ඒහ ිනය් ශ්  

නළවළ" කිඹරහ.  එශවභත් ඵරඳෆ්  යනහ.  

අද අපි website එ දළක්හ, - භට ඒශක් copy එක් ් න 

ඵළරු නිඹහ. -  ජනහධිඳතිතුමභහශේ රැසවී් රට ග්රහභ නිරධහරි් , 

එශවභ නළත්න්   ිනිශ නළඟුභ නිරධහරි්  ඵරවත්හයශඹ්   තභයි 

ශ් ් ශ්  කිඹරහ  ව්  යරහ තිශඵනහ.  අවක ිනන, 

අවක ශඩ් ශ ට ඵස එ එනහ.  ගශේ නළත්න්  ණඹ ටි 

ඳරහ දහනහ.  ණඹ ශද් ශන නළවළ. එශවභ නළත්න්  ිනිශ නළුණභ 

ඳනහ. ඳසු නිඹ ද කුරුණෆර රැසවීභට නිරධහරි්  

ශනළකරහ තිුදශණ් ශ්  හශේ තර්ජනඹ යරහ. වළභ තළනභ 

ශභශවභ තභයි ය් ශ් . ඒට ශව තුම ශරහ තිශඵ් ශ් , ශ්  

ගණ්ඩු අද තභයි ජනහධිඳතියණඹ ප්රහලඹට ඳත් යරහ 

තිශඵ් ශ් . වළඵළයි භහඹ ිශතය ඉ්  යජශ  ශ්ධශඳොශ, යජශ  

මුදක, යජශ  සිඹලුභ නිරධහරි්  ශඹොදහ ශන භළතියණ 

ෙහඳහයඹ ඳට්  අයශන තිශඵනහ. අපිට ප්රලසනඹක් නළවළ. ත 

ටි දකි්  වති ළශටයි. අපි අශේ අශඳක්ඹහ දහපුහභ දවඩිඹ 

දභහිශ; ස  ශේරයි; ලිත ශයි;  කිලිශඳොශහ ඹයි. ඒ නිහ ඒ 

ප්රලසනඹක් නළවළ. ත ශවොට දු් න. ඒ ප්රලසනඹක් නළවළ. අපි 

කිඹ් ශ්  ශ්  ය ශන ඹන නෙහඹ ඳත්රඹ ළයිනයි කිඹන එ. ශ්  

ඳහිශච්චි ය් ශ්  ශ්  යශේ භව ජනතහශේ කලි. ශ්  යශේ 

ංර්ධනඹට, මිනිසු් ශේ ජීන තත්ත්ඹ උස ය් න 

ශඹොද් න පුළු්  කලියි ශ්  නහසති ය් ශ් .   

අපි ද් නහ, උශ්ධ  අයලිඹව භ් ිනයශ  ද් ළර 

තිශඵනහඹ කිඹරහ.  භභ හිත් ශ්  අශේ සභතිරු ශ්  රු 

බහශේ නළත්ශත් ශභරවට භවරු ශඳොක හනහ සති? 

ද් ළශක උඹ් න එඳහ ඹළ.  ද් ළරක් ශද්ධින තිශඵන ළඩ ටි 

ඔඵතුමභ් රහ ද් නහ ශ් . භහළු ඳ් න තිශඵනහ, ලනු ඳ් න 

තිශඵනහ, මිරිස ඳ් න තිශඵනහ, අර සු්ධද ය් න 

තිශඵනහ, වහකභළස් ශේ ඔළු ඩ් න තිශඵනහ. ඒ හශේභ 

පි ්  ශෝද් න තිශඵනහ. මූරහනහරඪ රු භ් ත්රීතුමභනි, 

ද් ළකර ඔඹ හශේ ශනොශඹක් ශ්ධක තිශඵනහ. භභ 

හිත් ශ්  ශ්  සභතිරු නළත්ශත් ශොඩහක් ශේරහට ද් ළශක 

ළඩ සති.  භවරු් ට ශොඩිඹ න් න තිශඵනහ.  ද් ළර 

ඔඹ හශේ ශනොශඹක් ළඩ යහජහරි තිශඵනහ ශ් . ද් ළරක් 

ශදන ශොට ති ශඵන ළඩ ශොඩ අපි ශ්  ද් ළක යරහ තිශඵන 

නිහ ද් නහ. ශ්  දස ටිශක්භ සභළතිරු නළත්ශත් ශ්  

ද් ළශක ජයහශභට ළඩ සති? ශභොද, ජනහධිඳතිතුමභහ 

කිේශොත් ඕනෆභ ශදඹක් යන කිහිඳ ශදශනක් ශ් ශක් ඉ් නහ 

ශ් . ඒ පිරි  නිහිකරහ තභයි ශ්  ශේරහශේ අර සු්ධද යනහ 

හශේ යහජහරි ටි ය් න ටයුතුම ය් ශ් .  

ශ්  ගණ්ඩු අවුරුදු 10ක් ඵරශ  හිටිඹහ. ශ්  ගණ්ඩු අවුරුදු 

10ක් යට ඳහරනඹ ශහ.  ළඩ යපු ගණ්ඩුක් න් , අයලිඹව 

භ් ිනයඹට  5,000ක් 6,000ක් ශදනහ ශ් නහ ශන ් න දීරහ 

ශ්ධලන ඳත්් න ඕනෆ නළවළ ශ් . ළඩ ශහ න්  ඒහ 

ශඳශනනහ. ළඩ ශහ න්  මිනිසසු ද් නහ. ශජ් .ගර්. 

ජඹර්ධන භළතිතුමභහ අවුරුදු 10ක් යට ඳහරනඹ ශහ. එතුමභහ ශඵෝඩ් 

ව ශන මිනිසසු ශනළකරහ ශ්ධලන ඳත් ඳත්හ හිටිශ  

නළවළ.  මිනිසසු ද් නහ, ළඩ ශහ කිඹරහ.  ගර්. ශප්ර භදහ 

භළතිතුමභහ ් රට නිහිකරහ ශක වළදුහ; නිහ ශඹෝජනහ 

ක්රභර නළතිරහ ඒහ අධීක්ණඹ ශහ. අශේ පී. දඹහයත්න 

භළතිතුමභහ ද් නහ සති, ුදත්තර ් උදහ තිශඵ්ධදී, යුධනහශේ 

ශඵෝත් පිිබභඹ නළත න හ සිටු්ධින එතළන නළතිරහ තභයි ළඩ 

ශශ  කිඹරහ. නළතිරහ ඵරහ ඉරහ මිනිසසු එක් ළඩ යරහ 

ඒහ නිසි ශර අධීක්ණඹ ශහ. නළතුම ඒ යහජෙ නිරධහරි්  

අයලිඹව භ් ිනයඹට ශ් නුශේ නළවළ.  ඒ අදහශ තළනට නිහිකරහ 

අශේ නහඹශඹෝ ළඩ ශහ. උකහිටිඹ යත්කි ෙහඳෘතිඹ ය්ධින 

ශජ්.ගර්. ජඹර්ධන භළතිතුමභහ ිශතයක් ශනොශයි, අශේ ගර්. 

ශප්ර භදහ භළතිතුමභහ එතළන නතය ශරහ ළඩ ශහ. ඒ ප්රශ්ධලරට 

නිඹහභ ඒ ් ර මිනිසසු කිඹනහ, "අ් න අය වදරහ තිශඵන 

ශදය තභයි එදහ ජනහධිඳතිතුමභහ නළතිරහ ශ්  ළඩ ළන 

අධීක්ණඹ ශශ " කිඹරහ. එදහ ඒ ් ර අශේ ජනහධිඳතිතුමභහට 

ඉ් න ශඳොඩි ශඹක් වදරහ තිුදණහ. එතළන ඉරහ තභයි ශ්  ළඩ 

ළන ශොඹහ ඵළලුශේ කිඹරහ අඳට කිඹනහ. නළතුම, ශ්  

සිඹකශරෝභ ජනහධිඳති භ් ිනයඹට ශනළකරහ, අශේ නහඹශඹෝ 

ශ්  ිශධිඹට ටයුතුම ශශ  නළවළ.  

අද සත්තටභ අපිට අයලිඹ ව භ් ිනයඹ කිඹන ශොටභ භතක් 

ශ් ශ්  ද් ළරභයි. ඔතළනි්  ඹ්ධදී නි්  එම රහ ඵර් න 

හිශතනහ, අපිටත් ් න පුළු් ද කිඹරහ ඵර් න. ශභොද 

අයලිඹ ව භ් ිනයශ  ද් ළක ශදනහ. අපි ද් ළර ් න 

ඹ් ශ්  නළවළ. නමුත් අයලිඹව භ් ිනයඹ අද වෆකලුට 

රක්ශරහ. ඒ අද අයලිඹ ද් ළර ඵට ඳත්ශරහ. ඒ නිහයි අපි  

කිඹ් ශ්  අද ශ්  යජඹ ය ශන ඹන ශ්  ළඩටව්  නිහ 

අශේ ශෞයනීඹ ජනහධිඳති තනතුමය, ශෞයනීඹ ගඹතන, අශේ 

නිරධහරි්  ශ්  සිඹලු ශදනහභ වෆකලුට ඳත්ශරහ කිඹරහ. 

ඔතළනට එන නිරධහරි්  සිශකරහ, ඔතළන ශන ශ්ධක කිඹනහ. 

ඒහ අපි ද් නහ. ඔවු්  ළභළත්ශත්  ශනශයි එ් ශ් . ඉවශ 

2957 2958 



ඳහර්ලිශ් ් තුම 

නිරධහරි්  කිේහභ, ඒ අඹට එ් න ශනහ. ඒ අඹට ශන 

ය් න ශදඹක් නළවළ. ශභොද,  ගශේ නළත්න් , ඒ අඹශේ 

රැකිඹහ ය ශන ඹ් න ඵළරි ශනහ; ශනොශඹක් ප්රලසන සති 

ශනහ. ඒ හශේ තත්ත්ඹක් තභයි අද යශේ උ්ධත ශරහ 

තිශඵ් ශ් . ඒ නිහ ශ්  තත්ත්ඹ අද ශනස ය් න අපිට සුදුසු 

හරඹක්, සුදුසු අසථහක් සිශකරහ තිශඵනහ. යු්ධධඹ ඉය 

ශරහ  දළ්  අවුරුදු 5ට ග් නයි. තභ භවරු කිඹ් ශ්  ශ්  

යු්ධධඹ ළනභයි.  

ිශභක වීයංල භළතිතුමභහ ඔ් න නළතත් කිඹනහ,  
"අධියහජෙහදී කුභ් ත්රණ", "අධියහජෙහදී ළත්ශතෝ ටි", "ඔ් න 
ගශඹත් එකටීටීඊ ඩඹසශඳෝයහට යට ලිඹරහ ශද් න වදනහ" 
කිඹරහ. ශ්  වළභදහභ වන තළටිඹක්, ශ්  වළභ දහභ කිඹන 
ශදඹක්. ශ් හ අද ජනතහ පිිබ් ශ්  නළවළ. ශභොද, අපි 
ද් නහ, එක්ත් ජහති ඳක්ශ  යනික ිශක්රභසිංව භළතිතුමභහත්, 
එක්ත් ජනතහ නිදවස ් ධහනශ  භහි් ද යහජඳක් භළතිතුමභහත් 
2005 ජනහධිඳතියණඹට ඉිනරිඳත් ශ්ධදී,  ඔඹ කිඹන ිශධිශ  
ශොටි නිිශසුභක් වරහ තිුදණහ න් , එක්ත් ජහති ඳක්ඹ එදහ 
ශොටි් ට උතුමරු නළ ශ නහිය ලිඹහ දීරහ තිුදණහ න් , එදහ 
ප්රබහය්  යනික ිශක්රභසිංව භළතිතුමභහශේ ජඹග්රවණඹ ශනුශ්  
ළඩ ය් න ඕනෆ;  එතුමභහශේ ජඹග්රවණඹට උදේ ය් න ඕනෆ 
කිඹන එ. එතුමභහශේ ඳයහජඹට ශව තුම වුශණ් එදහ ද්රිශඩ ජනතහට 
ඡ් දඹ ශද් න තිුදණ අයිතිඹ ප්රබහය්  නත්තපු නිහයි.  
ප්රබහය්  එශවභ ශරුශේ ශභොද?  ප්රබහය්  ද් නහ, ද්රිශඩ 
ජනතහ ඡ් දඹ ශද් ශ්  හටද කිඹරහ. ඒ නිහ අනිඹමි්  ඒ 
උදේ ශරුහ. එදහ 2005 දී යනික ිශක්රභසිංව භළතිතුමභහ 
ජනහධිඳතියණශඹ්  ිනනුහ න් , ප්රබහය් ට 2006, 2007 ශන 
ශොටත් ශ්  යු්ධධඹ ය ශන ඹ් න ඵළරි ශනහ කිඹරහ ඔහු 
දළන ශන හිටිඹහ. ශභොද අපි ශොච්චය ෆ ළහුත්, තභ් ශේ 
ංිශධහනඹට තිශඵන ඵරඳෆභ, අභිශඹෝ, තර්ජන ද් ශ්  එභ 
ංිශධහනශ  නහඹඹහයි. 

ප්රබහය්  කිඹ් ශ්  අවුරුදු 30ක් යු්ධධ යපු ශශනක්. 
තභ් ශේ ංිශධහනඹට තර්ජනඹ තිශඵ් ශ්  හශ් ද, කිඹරහ 
එදහ එතුමභහ වඳුනහශන හිටිඹහ. ඒ නිහ තභයි එදහ භහි් ද යහජඳක් 
භළතිතුමභහත්, යනික ිශක්රභසිංව භළතිතුමභහත් ඡ් ශදට ඉකර්ධදී  
ප්රබහය්  අනිඹමි්  භහි් ද යහජඳක් භළතිතුමභහට උදවු ශශ .  
අපි කිඹ් ශ්  නළවළ, භහි් ද යහජඳක් භළතිතුමභහට ප්රබහය්  
ශිබ්  උදවු ශරුහ කිඹරහ. එදහ අනිඹමි්  යනික ිශක්රභසිංව 
භළතිතුමභහශේ ජඹග්රවණඹ ළශළක් වශ  ප්රබහය් . ශභොද, 
ප්රබහය් ට ඒ ශරහශේ තිුදණ ශරොකුභ තර්ජනඹ යනික 
ිශක්රභසිංව භළතිතුමභහ නිහ.  ඒ නිහ තදුයටත් "ශොටිඹහ", 
"ශොටිඹහ" කිඹ කිඹහ ශ්  යනික ිශක්රභසිංව භළතිතුමභහට, ිශඳක්ඹට 
වන භඩ ජනතහ ිශසි්  ප්රතික්ශ ඳ යනහ.  ජනතහ ත 
දුයටත් ඕහ පිිබ් ශ්  නළවළ. ශභොද, මුළු ශරෝඹභ එක්ත් 
ජහති ඳක්ශ  නහඹතුමභහ ිශධිඹට යනික ිශක්රභසිංව භළතිතුමභහ 
ළන ද් නහ. ඒහශේභ ිශඳක්ශ  භ් ත්රීරු ශවෝ යශේ ඉ් න 
කිසිභ පු්ධරශඹක් ශවෝ ශ්රී රංහ නිදවස ඳක්ශ  
ඳහක්ෂිශඹක්ත් කිඹ් ශ්  නළවළ, "යනික ිශක්රභසිංව කිඹ් ශ්  
ශවොශයක්" කිඹරහ. එතුමභහට "Mr. Clean"  කිඹරහ ටක් සයරහ 
කිඹ් න පුළු් . අපි කිඹ් ශ්  නළවළ, ගණ්ඩු ඳළත්ශත් ඉ් න 
ශ යභ ශවොරු කිඹරහ. ඔඹ ඳළත්ශත්ත් ඉ් නහ,  "Mr. Clean" රහ. 
අද ශ්  බහශේ "Mr. Clean" රහ  ටි ිශතයයි ඉතුමරු ශරහ 
ඉ් ශ් . අද ශවොරු ටි නළවළ. ශවොරු ටි, අලි ඵඵහ ව ශවොරු 
වතිබව ද් ළශක. ඒ නිහ අපි කිඹ් ශ්  ශවොරු ටි නළතුම, ශ්  
පිරිසිදු නහඹශඹෝ ටි එතුම වුශණොත් ශ්  යට ශොඩන ් න, 
ශභතළනි්  ඉසයවට ශ්  යට ශනිඹ් න අඳට පුළු්  කිඹන 
එයි. අද යශේ නීතිඹක් නළවළ; නීතිඹ ක ළිනරහ. නීතිඹ තභ් ට 
ඕනෆ ිශධිඹට ක්රිඹහත්භ න ලිඹිශකරක් ඵට ඳත් ශරහ. අද ශ්  
ඳහර්ලිශ් ් තුම වෆකලුට රක්ශරහ.  අපි ශ්  ඳහර්ලිශ් ් තුමශේ 

ශොච්චය ෆළහුත් ළඩක් තිශඵනහද? ඒහ ක්රිඹහත්භ 
ශනහද?  නළවළ. ඒට ශව තුම ශ්  ඳහර්ලිශ් ් තුමශේ තිශඵන 
ඵරතර, ඳහර්ලිශ් ් තුමට තිශඵන ශෞයඹ අද ශ්  ිශධහඹ 
ජනහධිඳති ධුයඹත් එක් වෆකලුට රක්ශරහ තිබීභ. ශ්  ිශධහඹ 
ජනහධිඳති ධුයඹ ශශන්ධදී දහත් ශභශවභ ශයි කිඹරහ 
ශජ්.ගර්. ජඹර්ධන භළතිතුමභහ හිතුමශේ නළවළ. ශභොද, එතුමභහ 
ිශධහඹ ජනහධිඳති ක්රභඹ ශනහශේ යට ංර්ධනඹ ය් න , යට 
ශීඝ්ර ංර්ධනඹට ශඹොමු ය් න, යට ිනයුණු ය් න ශ් ශක් 
තිශඵන ඵරතර බහිශත යයි කිඹරහයි. එශවභ නළතුම තභ් ශේ 
ඳවුක ශ්ධලඳහරනඹ ක්රිඹහත්භ ය් න, තභ් ශේ ශඳෞ්ධලි 
ශ්ධලඳහරන නෙහඹ ඳත්රඹ ක්රිඹහත්භ ය් න, යශේ නහඹශඹෝ 
ශ්  ිශධහඹ ජනහධිඳති ධුයඹ ඳහිශච්චි යයි කිඹරහ එතුමභහ හිතුමශේ 
නළවළ.   

ච් ද්රිහ ඵණ්ඩහයනහඹ කුභහයතුමං භළතිනිඹ අවුරුදු 11ක් 

ඳභණ යට ඳහරනඹ ශරුහ. එතුමමිඹශ්  ඳසශ  ිශමුක්ති 

ඳහර්ලිශ් ් තුමට ශේ් න එතුමමිඹ ක්රිඹහ ශශ  නළවළ. එතුමමිඹශ්  

ඳසු එතුමමිඹශේ ඳවුශක අඹ ඳහර්ලිශ් ් තුමට ශේ් න එතුමමිඹ 

ටයුතුම ශරුශේ නළවළ. ච් ද්රිහ ඵණ්ඩහයනහඹ කුභහයතුමං 

භළතිනිඹ අභහතෙහංල ණනහක් එතුමමිඹ ඹටශත් තඵහශන 

හිටිශ  නළවළ. එතුමමිඹ ඒ ශරහශේ හිටපු සභතිරු් ට ඵරතර 
ඳයරහ, ශඵොශවොභ සුළු ංෙහක් තභ්  ශ  තිඹහශන තභයි ඒ 

ටයුතුම ශශ . එශවභ නහඹඹ්  සිටි්ධින, ිශධහඹ ඵරතර 

තිශඵන ශ්  තනතුමශර් ශරොකු ප්රලසනඹක්, ශරොකු තර්ජනඹක් යටට 

තිුදශණ් නළවළ. නමුත්, අද ඒ ශනස ශරහ තිශඵනහ. ඒ 

තභයි අඳ කිඹ් ශ් .  අද අඳට ඕනෆ ශරහ තිශඵනහ, ශ්  ක්රභඹ 

ශනස යරහ ඳහර්ලිශ් ් තුමට  කිඹන, ඳහර්ලිශ් ් තුමට රු 

යන, ඳහර්ලිශ් ් තුම ිශසි්  ඹ් කිසි ප්රභහණඹට වළසියිශඹ වළකි 

ඵරතර හිත අභළති ධුයඹක් ඉසයවට ශේ් න. ශ්  අඳට 

ිශතයක් ශනොශයි, ශනෝ භය එශක් ශ්රී රංහ නිදවස 

ඳහක්ෂිඹ් ටත් වුභනහ ශරහ තිශඵනහ. එශවභ නළත්න්  අඳට 

යට ඉසයවට ශන ඹ් න ඵළවළ. අද සිඹලු ශදනහභ ඳක් 

ශේදඹකි්  ශතොය එඹ අනුභත යනහ. අද එ තළනට වුණු 

ඵර ශක්් ද්රඹත් එක් ත හරඹක් ඹන ශොට, ශ්  යට ිශලහර 

අහධඹට, ප්රඳහතඹට ළශටන එ ශක්් න ඵළවළ. අශේ 

ශජෙසඅ සභතිතුමභ් රහට භභ කිඹ් ශ්  ඒයි. ඔඵතුමභ් රහ 

ශඵොශවොභ ශෞයනීඹ ශ්ධලඳහරනඹක් යපු අඹයි. ඔඵතුමභ් රහ 

යපු ළඩ මිනිසු් ශේ වදත් තුමශ තිශඵනහ; ඔඵතුමභ් රහ ශ 

ශ ඹ ජනතහශේ වදත් තුමශ තිශඵනහ; ඔඵතුමභ් රහශේ 

දක්් , වළකිඹහ්  පිිබඵ ශරොකු ශෞයඹක් තිශඵනහ. ඒ 

ශෞයඹට ශෞයඹක් ශ් න, ඔඵතුමභ් රහ ඉසයවට 

ීර් දුක් ් න. ඔඵතුමභ් රහශේ ඒ ශ්ධලඳහරන රුත්ඹ, 

ඔඵතුමභ් රහ ශ්ධලඳහරනශ  වදහ ත්ත ඒ  ප්රතිරඳඹ රැ ් න 

ඉසයවට ළඩ ටයුතුම ය් න. ශභොද, අද අඳට ඳක් 

ශේදඹක් නළවළ. සිඹලු ශදනහභ එතුම ශරහ, ශඳොදු අයමුණක් 

ශනුශ් , ශඳොදු ටනක් කිරීභ තභයි අද වුභනහ ශරහ 

තිශඵ් ශ් .  

අශේ ශජ්.ගර්. ජඹර්ධන භළතිතුමභහ ිශධහඹ ජනහධිඳති ක්රභඹ 

ශ්  යටට ශනළකරහ, එතුමභහශේ ශත්භහ ඳහඅඹ වුශණ්, "ධර්මිසඅ 

භහජඹක්" කිඹන එයි. අද අඳට නළත එතළනට ඹ් න ඕනෆ 

ශරහ තිශඵනහ; ධර්මිසඅ භහජඹක් වද් න වුභනහ ශරහ 

තිශඵනහ; ඉසයවට අඳට නභත්රී ඳහරනඹක් ශන ඹ් න ඕනෆ 

ශරහ තිශඵනහ; යට ිනයුණු යන ිනහට ශන ඹ් න අඳට 

ඕනෆ ශරහ තිශඵනහ. ඒ වහ ශ්  සිඹලු ශදනහභ අඳට එතුම 

ය ් න  ශනහ. එ ශවභ නළති, අඳට ශ්  යශන ඹ් න 

ඵළවළ. ඒට ඔඵ සිඹලු ශදනහශේභ ලක්තිඹ අඳට ඕනෆ ශනහ. 

එතශොට තභයි, අනහතශ  ශ්  යට බහය ් න ඉ් න කුඩහ 

දරු් ට, අශේ යට බහය ් න ඉ් න තරුණඹ් ට ශවො යටක් 

ිශධිඹට ශ්  යට බහය ශද් න පුළු්  ් ශ් .  
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[රු නලි්  ඵණ්ඩහය ජඹභව භවතහ  
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අඳ ද් නහ ිශශ්ධල යටර අශේ උත්, ුද්ධධිභත් තරුණඹ්  

ිශලහර ංෙහක් සිටින ඵ. එඹහරහ අව් ශ් , "නීතිඹක් නළති 

යටට අඳ එ් ශ්  ශභොටද?" කිඹරහයි. ඊශ  ශඳශර්දහ 

ශදභේපිඹ්  පිරික් භට ව් ඵ වුණහ. භභ ඒ අඹශ්  සහුහ, 

"රංහට එ් ශ්  නළ්ධද?" කිඹරහ. ඒ අඹශේ දරු්  අවනහ ලු, 

"ශ්  නීතිඹක් නළති යටට සිශත් අඳ ශභොනහද ය් ශ් ?" 

කිඹරහ. අඳ ළන සුයක්ෂිතතහක් තිශඵනහද, අශේ අනහතඹ 

ළන සුයක්ෂිතතහක් තිශඵනහද, අශේ දරු්  ළන 

සුයක්ෂිතතහක් තිශඵනහද කිඹරහ ඒ දරු්  අවනහ කිඹරහ ඒ 

ශදභේපිඹ්  කිේහ. අඳ ද් නහ මුළු යටභ අද ඒ අයමුණ 

ශනුශ්  ළඳ ශමි්  සිටින ඵ. මුළු යටටභ අලෙ ශරහ 

තිශඵ් ශ්  ඒ ටයුත්ත ය් නයි.  

ශජෙසඅ අභහතෙරු සිඹලු ශදනහටභ අශේ වදශත් ශෞයඹ 

තිශඵනහ. යට ශනුශ්  ඔඵතුමභ් රහ ලක්තිභත් ඉිනරිඹට 

එ් න කිඹරහ ඉතහභ ගදයශඹ්  ඉකරහ සිටිමි් , මූරහනහරඪ රු 

භ් ත්රීතුමභනි, භට ථහ ය් න අසථහ රඵහ දු්  ඔඵතුමභහටත් 

සතුමති් ත ශමි් , භශේ ථහ අ්  යනහ. සතුමතියි. 
 

[අ.බහ. 4.04  

 

ගු ිළයනවේන ගමනේ මශතා (ජාිනක වම්ඳත් ිළිතබ 

අමාතයුරමා  
(ரண்தைறகு தறபசண கபக - பசற பங்கள் அகச்சர்) 

(The Hon. Piyasena Gamage- Minister of National 

Resources) 

මූරහනහරඪ රු භ් ත්රීතුමභනි, අද ස රු පුයහටභ ශ්  

රු බහශේ ිශහදඹට ළශන් ශ්  ශජෙසඅ අභහතෙරු් ශේ 

ළඹ ශීර්ඹයි. අද ිශඳක්ශ  භ් ත්රීතුමභ් රහශේ ගන ිනවහ 

ඵළලුහභ අඳට හිශත් ශ්  ශභොක්ද? ිශශල ශඹ් භ අඹ ළඹ 

හය බහ අසථහ ප්රශඹෝජනඹට ් ශ් , ඒශක් ර්භ 

තිශඵ් ශ්  ිශඳක්ඹටයි. ිශඳක්ශ  ගන ිනවහ ඵළලුහභ 

 සත්තටභ ශභතළන ිශහදඹක් තිශඵනහද කිඹරහ හිත් න සිදු 

ශනහ. ගණ්ඩු ඳක්ඹට හය බහ අසථහශේ ිශහදඹ අලෙ 

් ශ්  නළවළ. ිශඳක්ඹ තභයි ශ්  ිශහදඹ ය් ශ් ; ඒ ර්භ 

තිශඵ් ශ්  ිශඳක්ඹ අශත්යි. නමුත්, ඒ වරිවළටි ශශයනහද 

කිඹන එ පිිබඵ ළටලුක් තිශඵනහ.  

ජහති ් ඳත් පිිබඵ ශජෙසඅ අභහතෙයඹහ ලශඹ්  භහ 

ශත ඳළරී සති හර්ඹ බහයඹ පිිබඵ ශ්  අසථහශේදී 

ශටිශඹ්  ව්  ය් න් . යට ංර්ධනඹට ඵරඳහ් ශ්  

එභ යශේ තිශඵන ් ඳත්. යට තිශඵන ් ඳත් නිසි ශර, 

උඳරිභ ගහයඹට ප්රශඹෝජනඹට ළනීභ තභයි යට ංර්ධනශ  

තිශඵන ප්රධහනභ රක්ණඹ ් ශ් . යට තිශඵන ් ඳත් වඳුනහ 

ශන, ඒ ් ඳත් නිසි ශර ඳරිශීරනඹ කිරීභට අලෙ ටයුතුම 

ළරසීභ තුමිබ් , ඒ යටට ඒ ් ඳත්ලි්  ඉවශභ ප්රශඹෝජනඹ 

් න පුළු්  ශනහ. 

ඒ නිහ අශේ යශේ තිශඵන ් ඳත් පිිබඵ ශොඹහ ඵළලීභ ව 

ඒහ නිසි ශභනහයණඹට රක් කිරීභ පිිබඵ අභහතෙහංලත් 

භ , අභහතෙහංල නිරධහරි්  භ , සභතිරු්  භ  ් ඵ් ධ 

ශරහ ඒ පිිබඵ ශොඹහ ඵරහ හච්ඡහ ය ඒ ් ඳත් උඳශඹෝගී 

යශන උඳරිභ ප්රශඹෝජනඹක් ළනීභ වහ අලෙ ටයුතුම 

ළරසීභට උදවු කිරීභ භශේ අභහතෙහංලඹ ඹටශත් සිදු ශශයනහ. 

ශ්  යශේ තිශඵන ජහති ් ඳත් අතරි්  ශ්  යශේ ගර්ථිඹට 

ඉවිබ් භ ප්රතිරහබ රඵහ ත වළකි ් ඳතක් පිිබඵ භභ ඳසු නිඹ 

හය බහ අසථහශේදී අශේ අභහතෙහංලඹ ඹටශත් ව්  ශහ. 

ඒ තභයි වුරුත් ද් නහ අනුයහධපුය ිනසත්රික්ශ  එේඳහර 

ති ශඵන ශඳොසශේේ නිධිඹ. එඹ ශ්  යටට අවුරුදු ණනහට 

අලෙ තය්  ශඳොශවොය නිඳද් න අමුද්රෙ ඳඹ් න පුළු්  

නිධිඹක්. එඹ අඳට සබහශඹ් භ රළම රහ තිශඵන  ් ඳතක්. ශ්  

් ඳති්  අපි තභ ප්රශඹෝජන අයශන නළවළ. ශ්  ශඳොසශේේ 

නිධිඹ ඩ ඩහ ිශශ්ධල යටරට ිශකිණීභ ඳභණයි අපි සිදු 

ය් ශ් . අශේ යටට අලෙ යන ශඳොශවොය නිසඳහදනඹ කිරීභ 

වහ අලෙ මූලිභ ද්රෙ තභයි ශඳොසශේේ නිධිශඹ්  

ඳඹ් ශ් . ඳසු නිඹ හරශ  අශේ අභහතෙහංලශ  නිරධහරි්  ව 

ඊට ් ඵ් ධ අශනකුත් ගඹතනර නිරධහරි් , ිශලසිශදෙහර 

ගචහර්ඹරු් , භවහචහර්ඹරු්  ළනි ඒ පිිබඵ නිපුණ දළනුභක් 

තිශඵන අඹ ශභභ ශඳොසශේේ නිධිඹ උඳශඹෝගී ය ශන ශ්  යටට 

අලෙ යන ශඳොශවොය නිසඳහදනඹ ය් නට පුළු්  

ර්භහ් තලහරහක් පිහිටුවීභ පිිබඵ අධෙඹනඹ ශඹදුණහ. 

අශේ අභහතෙහංලශඹ්  ඒ අධෙඹනඹ ය, අලෙ ටයුතුම 

් ඳහදනඹ ය ඒ ශඳොසශේේ නිධිඹ උඳශඹෝගී ය ශන 

ර්භහ් ත ලහරහක් පිහිටුවීභට අලෙ මූලි අං සිඹකර 

ළරකිකරට අයශන ළරසුභක් ස ය ඉිනරිඳත් ය 

තිශඵනහ. ශභභ ශඳොසශේේ නිධිඹ ශ්  යටට අවුරුදු ණනහට 

ශඳො ශවොය නිසඳහදනඹ කිරීභ වහ ෆශවන නිධිඹක්.  

ශඳොශවොය වහ හර්ෂි ිශලහර මුදක ප්රභහණඹක්  අශේ 

යශට්  ිශශ්ධල යටරට සදී ඹනහ. ශඳොශවොය ර්භහ් ත 

ලහරහක් ගය් බ කිරීභ තුමිබ්  අඳට එභ මුදක ප්රභහණඹ ඉතිරි ය 

ළනීභට පුළු්  නහ. ඒ පිිබඵ ශොඹහ ඵරහ ඉිනරි හරශ දී 

ර්භහ් ත ලහරහක් පිහිටුවීභට අලෙ යන ළරසුභක් -ඒ 

පිිබඵ ශඹෝජනහක්- අපි ස ය ඉිනරිඳත් ය තිශඵනහ. 

අශේ යටට අතෙලෙ ශඳොශවොය නිඳදවීභ වහ දීර්ක හරඹක් 

ශභභ ශඳොසශේේ නිධිඹ ඳහිශච්චි ය් න පුළු්  කිඹන එ අපිට 

ඒ අනු ඳළවළිනලි ශනහ. ඒ වහ අලෙ යන ශඹෝජනහ 

ස ය අලෙ ටයුතුම ඉිනරිශ දී සිදු කිරීභට අශේ අභහතෙහංලඹ 

ඹටශත් පිඹය ශන තිශඵනහ. අශේ අභහතෙහංලඹ ඹටතට 

ළශනන ිශිශධ ් ඳත් අශේ යශේ ඳළළත්භ ශනුශ් , අශේ 

යශේ ංර්ධනඹ ශනුශ්  උඳශඹෝගී ය ළනීභට අඳ පිඹය 

ශන තිශඵනහ. ඒ අතරි්  ප්රධහන ලශඹ්  භටභ අදහශ, භභ 

නිශඹෝජනඹ යන ිනසත්රික්ඹට, ඒ ඳශහතටභ අදහශ රුණක් 

තිශඵනහ. ඒ තභයි අශේ යශේ ළිශලි අතරි්  අශේ යටට ිශශ්ධල 

ිශනිභඹ උඳඹන ප්රධහනභ ළිශලි ශබෝඹ ඵට ඳත් ශරහ තිශඵන 

ශත් ර්භහ් තඹ. භෆත හරශ දී ශත් ර්භහ් ත ක්ශ ත්රශඹ්  

රළුදණු නිර්ඹහත ගදහඹභ අපිට තර්ජනඹක් ශරහ තිශඵනහ.  

ඳසු නිඹ හරශ  ළිශලි ක්ශ ත්රඹ තුමශ ශත් නිසඳහදනඹ තුම 

භහ් රට තභයි  හිමි ශරහ තිුදශණ්. එදහ සිඹඹට 70ක් ශත් 

නිසඳහදනඹ යනු රළුදශේ තුම භහ් ලි් . ිශශ්ධශීඹ තුම 

භහ්  සිඹඹට 70ක් ඳභණ ශත් නිසඳහදනඹ ශහ.  අශනක් 

සිඹඹට 30 ප්රභහණඹ තභයි සුළු තුම හිමිඹ්  නිඳදනු රළුදශේ.  

ඳසු නිඹ හරශ  ඒ තුම  භහ් රට බහය දීශභ්  ඳසු 

තුමර නිසිඹහහය නඩත්තුමක් ශනොභළතිභ නිහ, ඒ පිිබඵ 

ශඳය තිුදණු උන් දු, ඒ උභනහ, නිසඳහදනඹ ර්ධනඹ ය 

ළනීභට ් නහ ව ප්රඹත්නඹ ඳවශ ළටීභ නිහ ශත් නිසඳහදනඹ 

ශශභ්  ශශභ්  අඩු ශරහ නිඹහ. ශ්  න ිශට තුම භහ්   

නිසඳහදනඹ ශ ශත් ප්රභහණඹ සිඹඹට 30 දක්හ අඩු ශරහ.  

සිඹඹට 30ත් ශනොශයි, සිඹඹට 28 දක්හ අඩු ශරහ.  ඒ නිහ අද 

න ිශට සිඹඹට 72ක් ඳභණ ශත් නිසඳහදනඹ කිරීශ්  දහඹත්ඹ 

රඵහ ශද් ශ්  කුඩහ ශත් තුම හිමිඹ් . ඒ  සිඹඹට 72නුත් සිඹඹට 

85ක් ශත් නිසඳහදනඹ ය් ශ්  අක්ය ශදට අඩු ඉඩ් ර ශත් 

හ යන  කුඩහ ශත් තුම හිමිඹ් . අක්ය ශදට ඩහ අඩු 

භූමිඹ ශත් හ යන අඹ තභයි ඒ ශත් නිසඳහදනඹ ය් නට 

දහඹත්ඹ රඵහ දීරහ තිශඵ් ශ් . ශ්  ශභොශවොශත් අශේ යශේ 

අශේ ජහති ධනඹට ිශලහර දහඹත්ඹක් රඵහ ශදමි් , සිඹඹට 

72ක් ශත් නිසඳහදනඹ යන ඒ කුඩහ ශත් තුම හිමිඹ්  පිරිට 

අලෙ  ඳවසු්  රහ ිනඹ යුතුමයි.  ඒ අඹට තිශඵන තර්ජනඹ 

2961 2962 



ඳහර්ලිශ් ් තුම 

තභයි නිසඳහදනඹ න ශත් ප්රභහණඹ එ් න එ් නභ අඩු න එ.  

එ් න එ් නභ අඩු නහ ිශනහ ළඩි ් ශ්  නළවළ. හ යන 

ඉඩ්  ප්රභහණඹ ළඩි ් ශ්  නළවළ, අඩු නහ. කුඩහ ශත් තුම 

හිමිඹ්  තභයි  යජශ  ඉඩ්   -reservations - ශවෝ අකරහ ශන, 

හ කිරීශ්  ටයුතුම යනු රඵ් ශ් .  ඒ අඹට අලුති්  හට, 

ඳහලු හට, නළත හට  ිනරි ළ් වී්  යනහ.  

 අතිරු ජනහධිඳතිතුමභහ ශ්  අඹ ළඹ ශකනශඹනුත්, නිඹ 

ශර් අඹ ළඹ ශකනශඹනුත්, කුඩහ ශත් තුම හිමිඹ්  ශනුශ්  

ිශශල  වනහධහයඹක් රඵහ දු් නහ ඳහංශු ංයක්ණඹ වහ. 

අක්ය ශදට අඩු කුඩහ ශත් තුම හිමිඹ් ට රුපිඹක 5,000 

ගධහයඹක් රඵහ දීරහ තිශඵනහ. ශ්  දසරත් රඵහ ශදනහ.  

රඵන අවුරු්ධශ්ධත් ඒ රුපිඹක 5,000 මුදර රළශඵනහ.  ඉිනරිඹට 

ිනටභ ඒ මුදර රළශඵනහ. එශ  ය් ශ් , ඒ කුඩහ ශත් තුම 

හිමිඹ්  ිනරි ් ් නයි.   

  අපි දකින ශදඹක්, අපි මුහුණ ඳහන ශදඹක් තභයි, ශත් 

නිසඳහදනඹ අඩුන එ.  කුඩහ ශත් තුම හිමිඹ් ශේ ඉඩශභ්  

රළශඵන ශත් දළු ප්රභහණඹ එ් න එ් නභ අඩු ශනහ.  එශ  අඩු 

් ශ් ,  ශ්  ඉඩ්  නිසි රට, නිසි ිශධිඹට ළසීභක් 

ශනොශශයන නිහ.  ශත්  උඳරිභ හරඹ අවුරුදු 20යි.  

ඒශ්  ගදහඹභ රඵ් න පුළු්  හරඹ අවුරුදු 20යි.  අවුරුදු 20  

ඳළනපු ිශ ඒහ ඳරහ නළත හ ය් න  ඕනෆ.   ඒහ 

රරහ නළත හිට් න  ඕනෆ.  නමුත් ඒ ශශය් ශ්  නළවළ.  

ඒ නිහ අද අඳට භවත් තර්ජනඹක් ශරහ තිශඵනහ, ශත් 

නිසඳහදනඹ  අඩු වීභ; ශත් දළු ප්රභහණඹ අඩු වීභ.   

කුඩහ ශත් තුම හිමිඹ්   තභ් ශේ ඉඩශ්  නිසඳහදනඹ ළඩි ය 

් න ඕනෆ. දළනට කුඩහ ශත් තුම ංෙහ සිඹඹට 72ක් දක්හ 

ළඩි ශරහ තිුදණත්, ඒහශ  අවුරුදු 20ට ඩහ ළඩි හ තභයි 

තිශඵ් ශ් . ළිශලි ර්භහ් ත අභහතෙහංලශඹ් , කුඩහ ශත් තුම 

ංර්ධන අධිහරිශඹ් , ඒ හශේභ යජශඹ්  ශනොශඹකුත් ිශධිශ  

උඳශදස රඵහ  දු් නත්, නළත හ ය් න ගධහය ළඩි ශත්, 

එඹට ශඳශශමන ප්රභහණඹ අඩුයි. එ ඳළත්තකි්  නළත හ 

කිරීභ වහ රළශඵන ගධහය මුදරත් භින. අශනක් ඳළත්ශත් , ඒ 

මුදර ළඩි යරහ දු් නත් ඒට ශඳශශමන ප්රභහණඹ අඩුයි.  එඹට 

ශව තුම ශ් යි. තභ් ට තිශඵන  අක්යඹ, අක්ය බහඹ, 

අක්ය හර ළනි කුඩහ ඉඩශ්   තිශඵන හ නළත හ 

වහ ළශරේශොත්, අවුරුදු වතයට ඳසු තභයි අලුත් 

හශ්  ගදහඹභ රළශඵ් ශ් .  තභ් ට දළනට ගදහඹභ රළශඵන 

ශත් හ අහිමි න නිහ, තිශඵන ශත් හ රහ නළත හ 

ය් න ශ්  අඹ ශඳශශම් ශ්  නළවළ.  

ශ්  නිහ, ශ්රී රංහ ශත් ර්භහ් තලහරහ හිමිඹ් ශේ ංභඹ  

ඳසු නිඹ ිනනඹ මුදක අභහතෙහංලශ  ශක් තුමභහ වමු ශරහ, ශත් 

ර්භහ් ත ක්ශ ත්රඹ නංහලීභට තිශඵන මූලි ළටලු පිිබඵ 

ශඹෝජනහක් ශහ.  ිශශල ශඹ් , එතළනදී ව්  ය තිුදණහ, 

කුඩහ ශත් තුම හිමිඹ් ශේ ශත් ඉඩ්  නළත ස ය, ශත් 

ශ්  රළම ඹ වළකි උඳරිභ ගදහඹභ රඵ් න න් , ළඩි පරදහක් 

රඵ් න න් , හරඹ ඉක්භ ඹන ිශට අනිහර්ශඹ් භ ඳයණ ඳළශ  

රහ ඉත් ය, නළත හ ය් නට උභනහ යන ඵ. 

ශභොන  ිශධිශ  උඳශදස  දු් නත්,  ශභොන ිශධිශ  ගධහය ශත් 

නළත හ ය් න ඒ අඹ ශනොශඳශශම් ශ්  ඒ ඳළයණි ස 

රහ දළ් භහට ඳසශ   ඔවු් ට ජීත් ශ් න භහර්ඹක් නළති 

නිහයි.  ඒ නිහ, තිශඵන ශව්  ශොශවොභ වරි ප්රශඹෝජන ් න,  

ශභොනහ ශවෝ  ශඳොශවොය ටික් දහරහ  ඒශ් භ ගදහඹභ රඵහ 

් න ඵරනහ ිශනහ, ඔවු්  නළත හ  ය් න  ශඳශශම් ශ්  

නළවළ. ශඳශශම් ශ්  නළත්ශත් රළශඵන ගදහඹභ අහිමින 

නිහයි. එභ නිහ ළිශලිරු් ශේ ංභඹ මුදක අභහතෙහංලඹට 

ශඹෝජනහක් යරහ තිශඵනහ.  ඒ ශඹෝජනහ ් ශ් , ශත් වහ 

ශ්  ගධහය ශදනහ හශේභ, ශත් නළත හ යරහ නළත 

හශේ  නිසඳහදනඹ රඵහ ් නහ ශතක් න  අවුරුදු වතය 

හරඹ වහ තත් ගධහය ක්රභඹක්, භහසි ර්ඹක් ශවෝ 

ළිශලිරු් ට ශදන ක්රභශේදඹක්  වද් න කිඹන එයි.  

ඒත් යජඹට ඵයක් ශනොශන ිශධිඹට ය් න ඕනෆ නිහ 

ිශඳුභකුත් ඒ අඹ ඉිනරිඳත් යරහ තිශඵනහ. අපි ශ්  ශත්රට 

හර්ෂි ශස ඵ්ධදක් ් නහ. ඒ ශස ඵ්ධදට ත සිඹඹට 

ශදක් -රුපිඹක ශදක්- එතුම යරහ අයමුදරක් වදරහ, ඒ 

අයමුදශර්   ශත් නළත හ කිරීභ ිනරි ළ් වීභට, නිඹමිත 

හරඹට ශත් රහ  නළත හ ශොට අසළ් න රළශඵන ශතක් 

හරඹ වහ හරු් ට රුපිඹක ඳ් දහව, වත් දහව 

නළත්න්  දවදහවට ග් න මුදරක් භහසි රඵහ දීශ්  ළඩ 

පිිබශශක් සති ය් න කිඹරහ තභයි ශඹෝජනහ යරහ 

තිශඵ් ශ් . නුදුරු හරශ  එඹ පරදහයි ඉතහ ළදත් 

 ශඹෝජනහක් ලශඹ්  ක්රිඹත්භ  ය් නට පුළු්  ශයි කිඹරහ 

අපි කඳනහ යනහ.  එභ නිහ ශ්  ශරහශේ ිශශල ශඹ්  ශ්  

 ශඹෝජනහ ඉිනරිඳත් යනහ.  

 

මූාවනාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු සභතිතුමභහ, ථහ අහන ය් න. 

 

ගු ිළයනවේන ගමනේ මශතා 
(ரண்தைறகு தறபசண கபக) 

(The Hon. Piyasena Gamage) 
ශත්ලි්  රළශඵන ගදහඹභ ළඩිය ළනීභ අඳට අලෙ 

ය් ශ්  යජශ  ් ඳත් නිසි ශර වසුරුහ ළනීභ තුමිබ් . ඒ 

තභයි යශේ ංර්ධනඹට අලෙ. එළනි ළඩ පිිබශශක් අපි 

ක්රිඹහත්භ ශශොත් ශවොයි කිඹන එ භතක් යනහ.  

අශේ අභහතෙහංලශ  ශක් තුමභ් රහ ශදඳශට, භඩිවශව හ 

භවත්භඹහට, ලිඹනභ භවත්භඹහට ශ්  අසථහශේදී සතුමති් ත 

ශනහ. ිශශල ශඹ්  අපි ශ්  හරශ දී ශනහ ශඹෝජනහ හර්ථ 

ය ළනීභට දු්  වශඹෝඹට ඒ ශදශඳොශ සතුමළු හර්ඹ 

භණ්ඩරඹට සතුමති් ත ශමි්   භශේ  අදවස දළක්වීභ භහේත 

යනහ.   
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ගු රත්නසිරි වික්රමනායක මශතා (යශඳානය ශා යටිත 

ඳශසුකම් අමාතයුරමා  
(ரண்தைறகு த்ணசறநற றக்கறரக்க - ல்னரட்சற ற்தம் 

உட்கட்டகப்தை அகச்சர்)  

(The Hon. Ratnasiri Wickramanayaka - Minister of Good 

Governance and Infrastructure) 

මුරහනහරඪ රු භ් ත්රීතුමභනි, ඳශමුශ් භ තමු් නහ් ශ ශ්  

භහ අඹින් න ඕනෆ, අද දශ  ශ්  ිශහදඹට ීටට ලි්  භට 

වබහනි වීභට  ඵළරි වීභ ළන. ශශනක් භයණඹට ඳත් ශ් ශ්  

ක තිඹරහ ශනොශයි. එළනි අසථහට භට වබහනි ශ් න  

සිදු වුණහ. එභ නිහ නිඹමිත ශේරහට ශභභ රු බහට 

ඳළමිණීභට  ඵළරි වුණහ.  

ඳශමුශ් භ ශ්  බහශේ ළරකිකර ශඹොමු ය් න අලෙ 

හයණඹක් තිශඵනහ. ඳසු නිඹ අවු්ධශ්ධ ශනොශයි, ඊට ශඳය 

අවුරු්ධශ්ධ ිශශල  හය බහශේ අශේ අභහතෙහංලඹ ළන 

2963 2964 

[රු පිඹශ න භශේ භවතහ  
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හච්ඡහ යන අසථහශේදී උඳශ්ධල හය බහක්  

ඳත්ය් න ශඹෝජනහ වුණහ. භභ ඒට ිශරු්ධධ වුශණ් නළවළ.  භට 

අශේ අභහතෙහංලශ  ළඩ ළන වං් න ශදඹක් නළවළ. නමුත් 

කඳනහ ය ඵළලුහයි්  ඳසශ ,  උඳශ්ධල හය බහක් ඳත් 

යන එ ශඹෝෙද කිඹන එ ළන නළත කඳනහ ය් න  

සි්ධධ ශනහ.  

රු  ථහනහඹතුමභහ උඳශ්ධල හය බහක් ඳත් 

ය් ශ්  ඹ්  කිසි ප්රතිඳත්ති  භරහක් උඩ. වඳුනහත වළකි 

ිශඹඹක් නිඹමිත තිශඵ් නට ඕනෆ. ඊට අදහශ 

ශදඳහර්තශ් ් තුමක් ශවෝ ංසථහක් තිශඵ් නට ඕනෆ. ඒ කිසි 

එක් ශ්  ශජෙසඅ අභහතෙ හර්ඹහරර නළවළ. ඳශක ිශඹඹ්  

තිශඵ් ශ් . ඒ ිශඹ්  ඹටශත් අපි ළඩ ය ශන ඹනහ. එභ 

නිහ ඒ ළන නළත යක් කඳනහ ය ඵරහ, එඹ ශඹෝෙ න් ;   

ඒ ප්රතිඳත්ති භහරහර අඩංුණ ශනහ න් ;  ඒහට අනත ශනහ 

න් ; ඒ ගහයඹට ටයුතුම ය් න පුළු්  න් ; එඹ ශහට 

යදක් නළවළ. එඹට භශේ ිශරු්ධධත්ඹක් නළවළ. ඒ ඳශමු ළනි 

හයණඹ.  

ශදළනි හයණඹ තභයි,  ඳසු නිඹ අවුරු්ධශ්ධත් භභ කිේහ  

ශරෝ ් රු ංිශධහනඹත් එක් එතුම ශරහ අපි අලුත් 

ෙහඳෘතිඹක් ඳට්  ත්තහ කිඹරහ. ිශශල ශඹ් භ යහජෙ ශ ශ  

ශඹදී සිටින අඹට වන රඵහ ශද් නට. අද ඵර් න, ශෞෙ 

ක්ශ ත්රඹ ත්ශතොත් ෆභදහභ හශේ ළඩ ර්ජන ක්රිඹහත්භ 

ශනහ.  එශවභ නළත්න්  ළඩ ටයුතුමලි්  ඉත් වී සිටිභක් සිදු 

ශනහ. ඒශ්  යජඹට ිශලහර ඳහඩුක් සිදු ශනහ. ඒ එක්භ 

ජනතහටත් ිශලහර ඳහඩුක් සිදු ශනහ. ජනතහට 

ඵරහශඳොශයොත්තුම ශනොව යදයරට මුහුණ ඳහ් නට සිදු ශනහ. 

ශ්  හයණහ පිිබඵ අපි ජහතේ තය ් රු ංිශධහනඹත් 

එක් එතුම ශරහ හච්ඡහ ශහ. ශ් හ ළන විනසිශ  ීර් දු 

් න ඵළවළ. ෘත්ීරඹ මිති එක් දීර්ක ලශඹ්  හච්ඡහ 

කිරීශභ්  ඳසු ඉසය ශරහභ අත්වදහ ඵළලීශ්  ෙහඳෘතිඹක් 

වළටිඹට ශභඹ ක්රිඹහත්භ ය් නට සුදුසු සථහනඹක් ළන 

කඳනහ ශහ. ඒ වහ අභහතෙහංල ශදක් ශඹෝජනහ වුණහ. 

ශෞෙ අභහතෙහංලඹ වහ ප්රහවන අභහතෙහංලඹ ශඹෝජනහ වුණහ.  

ඒට ශව තුම, ළඩිභ ෘත්ීරඹ මිති ණනහක් තිශඵ් ශ්  එභ 

අභහතෙහංල ශදශක් නිහ.  එයි්  ළඩිශඹ් භ ජනතහට කිේටු 

ශෞෙ අභහතෙහංලඹ ඵ අපි කඳනහ ශහ. ශෞෙඹට 

ඵහධහක් සති ශනහ න්  ඳශමුශ් භ අපි එතළනට  අත ළසිඹ 

යුතුමයි. අ් න එභ නිහ අපි ශෞෙ අභහතෙහංලඹ ශතෝයහ ත්තහ. 

ශෞෙ අභහතෙහංලශ  නිරධහරි්  එක්, ශ  පිරි එක් 

හච්ඡහ ශහ. අත්වදහ ඵළලීශ්  ෙහඳෘතිඹක් වළටිඹට ශෞෙ 

අභහතෙහංලශ  එඹ ය් න දළ්  එ තහක් සති ශරහ 

තිශඵනහ. ඒ වහ ළම නේ අනුභළතිඹත් රඵහ ත්තහ.  ශභතළන 

හර්ථ වුශණොත් අශනක් අභහතෙහංලරටත් ශන ඹ් න 

ළම නේ අනුභළතිඹ තිශඵනහ.  

ශ් ශ්  හයණහ ශදක් ඉසට ශනහ. එක් තභයි, ඒ 

ශ  ශ ිශහ් ට ගයක්හක් රළබීභ. යජශඹ්  ශ් න 

පුළු් , ශනත් තළනකි්  ශ් න පුළු් , ඒ අඹශේ 

ශ හ් රට ඹ්  කිසි  ඵහධහ සති ශනහ න්  ඒ ඵහධහ 

ශභොනහද කිඹරහ වඳුනහ ශන හච්ඡහ භහර්ශඹ්  ඒහට ිශඳු්  

ශ හ ය දීභ තභයි ඳශමු ළනි ඵරහශඳොශයොත්තුම. ඒ භඟි්  

අනලෙ ළඩ ර්ජනත් ඉශබ්භ ළශශනහ. දළ්  ඵර් න, 

ශෞෙ අභහතෙහංලඹ හිටි වළටිශ  ය් නහ ව ළඩ ර්ජන නිහ ඒ 

නිරධහරි් ටත් ිශලහර ඳහඩුක්, යදයඹක් සිදු ශනහ. ඒ හශේභ 

ඒ භවජනඹහටත් ිශලහර යදයඹක්. හච්ඡහ කිරීභක් සිදු 

් ශ්  නළවළ. ීර් දුක් ් නහ, එඹ ක්රිඹහත්භ යනහ. ඒ 

භඟි්  සති ශ් නහ ව පර ිශඳහ ශභොනහද කිඹරහ කඳනහ 

ය් ශ්  නළවළ. ඒ ළන අධෙඹනඹක් ය් ශ්  නළවළ. අ් න ඒ 

වහ ඹහ් ත්රණඹක් ශන එ් න අපි ඵරහශඳොශයොත්තුම ශනහ. 

කිසිභ ශදඹක් විනසිශ  ීර් දු ශනොය, හච්ඡහ යරහ ඒ ළශඩ් 

කිරීභ තභයි අශේ ඵරහ ශඳොශයොත්තුම. ඒ අනු අපි ශෞෙ 

අභහතෙහංලඹ ශතෝයහ ශන දළ්  ඒ ළඩ ටයුත්ත ගය් බ ය 

තිශඵනහ. තභ ජනතහට ශත්ශයන ගහයඹට ශ්  ෙහඳෘතිඹ 

ක්රිඹහත්භ ශරහ නළවළ. ශත්ශයන ගහයඹට ක්රිඹහත්භ 

ශනශොට ජනතහශේ හච්ඡහට ශභඹ බහජනඹ ශයි කිඹරහ 

භභ ිශලසහ යනහ. එශවභ සිදුශන  එ ශවොයි. එතශොට 

ජනතහ දළන ් නහ, ශභොනහද ශ් ශ්  කිඹරහ. 

මූරහනහරඪ රු භ් ත්රීතුමභනි, අද ශඳෞ්ධලි අංලශ  

අඹටත් ඒ ශොකර් ශේ රැකිඹහ තත්ත්ඹ්  ් ඵ් ධ 

රැයණඹක් තිශඵනහ. නමුත් යජශ  ශ ඹ් ට ඹ් න  

පුළු්  සීභහ්  ඳනහ තිශඵනහ.  යහජෙ ශ හ ශොමිභ කිඹහ 

එක් තිශඵනහ.  යජශ  ශ යි් ට  එතළනි්  එවහට ඹ් නට 

ඵළවළ.  ඔක්ශොභ ඉකලී්  එතළනි්  නතිනහ. අපි කඳනහ 

ශහ, ඒ ඒ ිශධිඹට තිශඵන එ ශඹෝෙ නළවළ කිඹරහ. 

ශඳෞ්ධලි අංලශ  ශශනකුට න්  ඹ් කිසි ප්රලසනඹක් 

් ඵ් ධශඹ්  උහිශඹට ඹ් න පුළු් භ තිශඵනහ. තභ් ට 

අහධහයණඹක් සිදු වුණහඹ; තභ් ශේ රැකිඹහ ් ඵ් ධශඹ්   

අහධහයණඹක් සිදු වුණහඹ කිඹහ හිශතනහ න්  ඒ අඹට උහිශ 

ඹ් න පුළු් . ඒ ගහයශ  වනඹක් යහජෙ ශ ඹහටත් දීභ 

ශඹෝෙයි කිඹරහ අපි කඳනහ ශහ.  එළනි අ් දශ්   වන රඵහ 

දීභත් ශ්   ළඩ පිිබශශශ   අඩංුණ ශරහ තිශඵනහ. ශ්  අහයඹට 

තභයි අපි ශ්  ළඩ පිිබශශ ශොනු යශන  ඹ් ශ් .  

ශ්  තභයි අපි ගය් බ යරහ තිශඵන අලුත් ෙහඳෘතිඹ. 

ශ් ට  තභයි අපි  ජනතහශේ වශඹෝඹ ඵරහශඳොශයොත්තුම 

් ශ් . අලුත් ඹභක්  යනශොට ඒ කඳනහශ්  ශ යුතුම 

ශනහ.   අලුත් ශදඹක් යනශොට ළඹුරි්  කඳනහ යරහ, 

අධෙඹනඹ යරහ ඒ ගය් බ ශ යුතුමයි. අපි ඒ ප්රතිඳත්තිශ  

ඉ් නහ. අ් න එභ  නිහයි  අඳට ශ්  වහ ෆශවන හරඹක් 

ත වුශණ්.  අපි ශ්  ළශඩ් දඩි ම ඩි හරහ ය් න නිශ  නළවළ.  ඒ 

අදහශ පු්ධරඹ්  ෆභ ශදනහභ ෆහීභට ඳත්න ගහයඹට,  ශ්  

ය් න ඹන ළශඩ්  ශභොක්ද කිඹන එ හච්ඡහ භහර්ශඹ්  

ටවහ දීරහ ඉ්  අනතුමරුයි ශ්   ළශඩ් ගය් බ ය් නට අඳ 

ඵරහශඳොශයොත්තුම වුශණ්.  ඒ අනු තභයි අශේ ළඩ පිිබශශ 

ශ් යි කිඹන එ භහ ශත්රී්   හය බහට  හර්තහ ශශ .  

මූරහනහරඪ රු භ් ත්රීතුමභනි, තමු් නහ් ශ ටත් භහ හර්තහ 

යනහ, ශ් යි අශේ ළඩ පිිබශශ කිඹරහ. භට ්  දීභ 

් ඵ් ධශඹ්  තමු් නහ් ශ ට ශඵොශවොභ   සතුමතියි. 

 
මූාවනාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

The next speaker is the Hon. P. Ariyanethran. You 

have 12 minutes.  

 
[தற.த. 4.29] 

 

ගු පී. අරියන්දත්ර්ද මශතා 
(ரண்தைறகு தர. அரறபத்றன்) 

(The Hon  P. Ariyanethran) 
தகப கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கபப, இன்த 

10 சறபஷ்ட அகச்சர்கள் தரடர்தரண வு தசனவுத்றட்டக் 

குளறகன றரம் டந்துதகரண்டிதக்கறன்நது. இந் 

தரரளுன்நத்கப் ததரதத்ட்டில் ரன் அநறந்கறல் 

110 அகச்சர்கள் இதக்கறன்நரர்கள். அறபன றக தொக்கறரக 

2965 2966 



ඳහර්ලිශ් ් තුම 

சறபஷ்ட அகச்சர்கள் ன்த 10 பதர் இதக்கறன்நரர்கள். 

றகவும் அததம் ரய்ந்ர்கபரகவும், 65 தடங்கபரக 

ரட்டிபன இதக்கறன்ந றழ் க்களுகட 

இணப்தறச்சறகணக ன்குர்ந்ர்கபரகவும் இந் ரட்கட 

றடரத்க்கூடி குறத்கடர்கபரகவும் இதக்கறன்ந 

இந் 10 சறபஷ்ட அகச்சர்களும் றகவும் 

தததறறக்கர்கபரர். சறபஷ்ட அகச்சர்கள் ன்த 

கூநப்தடுகறன்ந இந் 10 அகச்சர்களுக்கு ரத்றப இந்ச் 

சறநற இனங்கக ரட்டுக்கு அகச்சர்கபரக இதப்தற்கு குற 

இதக்கறன்நது. ன்நரலும், ஞ்சறறதக்கறன்ந 100 

அகச்சர்களுக்கும் இதக்கறன்ந அறகரங்கள், தசல்ரக்குகள், 

ஆளுககள் ன்தண இந் 10 சறபஷ்ட அகச்சர்களுக்கும் 

இதக்கறன்நணரதன்ந பகள்றக ரங்கள் பரக்க 

பண்டிறதக்கறன்நது.  

இர்ககபக்  தகபப்தடுத்துற்கரக சறபஷ்ட 

அகச்சர்கள் ன்ந அகச்சுப் தறகள்  தகரடுக்கப்தட்டிதப் 

தரகத்ரன் ரன் றகணக்கறன்பநன். கரம் 

ன்ணதன்நரல், இர்களுக்தகணத் றகக்கபங்கபபர 

அல்னது கரரறரனங்கபபர எதுக்கப்தடறல்கன. அத்பரடு 

அர்களுகட அகச்சுக்களுக்கரண டடிக்கககள் 

என்தப இல்னரரக - தச்சறரகத்ரன் இந் 10 சறபஷ்ட  

அகச்சர்கபறன் அகச்சுக்ககபத்ம் அகத்றதக்கறநரர்கள். 

இந் றகனக ரங்கள் தரக்கறன்நபதரது எதககறல் 

தரறரதரகவும் இதக்கறன்நது. அபபம் அகச்சர் ன்ந 

அந்ஸ்க இர்களுக்குக் தகரடுத்றதக்கறநரர்கபப ற 

றல், அததத்றல் தொறர்ச்சறகடந் இர்ககப இந் 

அசரங்கம் ந் ககறல் கத்றதக்கறன்நதன்ந பகள்ற 

ளகறன்நது. 

சறபஷ்ட அகச்சர்கபறன் தசனகத்றன் தசல் 

தொன்பணற்தகக அநறக்ககறபன, றஞ்ஞரண அலுல்கள் 

அகச்சறன் கூற்நறபன, தகப அகச்சர் அர்கபறணரல் 

பற்தகரள்பப்தட்ட தறகதபன்த எத தட்டில் 

இடம்ததற்நறதக்கறன்நது. அப்தட்டிதல் கபறண் 

தரடர்தரண  ட்ட பகச கனந்துகரடல் என்த 

2014.05.09ஆம் றகற டந்றதப்தரகக் கூநப்தட்டிதக்கறநது. 

றஞ்ஞரண அலுல்கள் அகச்சர் அர்கள் இனங்ககறபன 

இதக்கறன்ந கபறண் தரடர்தரக எத ட்டபகச 

கனந்துகரடதனரன்கந ரத்றம் டரத்றறதக் 

கறநரதன்நரல், அவ்கச்சகக் தகபப்தடுத்றறதக் 

கறன்நரர்கபர அல்னது சறதகப்தடுத்றறதக்கறநரர்கபர 

ன்தக க்களும் இங்கறதக்கறன்நர்களும் தைரறந்துதகரள்ப  

பண்டிறதக்கறநது.  

உவுப் தரதுகரப்தை அகச்சகப் ததரதத்ட்டில் தன 

றடங்கள் பற்தகரள்பப்தட்டரகக் கூநப்தட்டிதந்ரலும் 

தரடசரகனகளுக்குக் கறக, பகச ங்கறதும் அறல் 

அடங்குகறன்நது. ஆகப, இன்த சறபஷ்ட அகச்சர்களுக் 

கரண குநறக்பகரள்கள், தசற்தரடுகள் ற்தம் பரக்குகள் 

ந்ககறல் தொன்பணநறறதக்கறன்நது ன்தக ரங்கள் 

தரர்க்கனரம்.  

ல்னரட்சற ன்தது இன்த றகவும் தொக்கறரண என்நரக 

இதக்கறன்நது. ஆட்சறகபறபன தனறரண ஆட்சறகள் 

இதக்கறன்நண. தகரடுங்பகரல் ஆட்சற இதக்கறன்நது, இணர 

ஆட்சற இதக்கறன்நது, ல்னரட்சற இதக்கறன்நது.  ஆணரல் 

ல்னரட்சற ன்தது இன்த இந் ரட்டில் இதக்கறன்நர,  

அல்னது இணர ஆட்சற இதக்கறன்நர? அல்னது 

தகரடுங்பகரல் ஆட்சற இதக்கறன்நர?  ன்தக ரங்கள் 

சறந்றக்க பண்டிறதக்கறன்நது. ங்ககபப் ததரதத்ட்டில் 

டக்கு, கறக்கறபன ரங்கள் தரடர்ச்சறரக நக்குகந 65 

தடங்கள், அறலும் குநறப்தரக 1972ஆம் ஆண்டு தரடக்கம் 

இன்த கத்ம் தங்கரத் கடச்சட்டம், அசகரனச் 

சட்டம் ஆகற இண்டு சட்டங்ககபத்ம் தகரண்டு ஆளுகறன்ந 

ஆட்சறறன் கலழ்ரன் இதந்து தகரண்டிதக்கறன்பநரம். 

அப்தடிரணரல் அது ல்னரட்சறர, அல்னது தகரடுங்பகரல் 

ஆட்சறர? ன்தக லங்கள் தைரறந்து தகரள்ப பண்டும்.  

ன்கணப்ததரதத்ட்டில் ரங்கள் தகரடுங்பகரல் 

ஆட்சறறல்ரன் இன்தக ரழ்ந்து தகரண்டிதக்கறன்பநரம்.  

2009ஆம் ஆண்டு ப ரம் 19ஆம் றகறறன் தறன்ணர் 

இந் ரட்டிபன த்த்ம் இல்கன, த்த்ம் தபணறத்துறட்டது 

ன்த கூநப்தட்டரலும்கூட, இன்தகத்ம் ங்கள் 

இகபஞர்கள் ற்தம் தொன்ணரள் பதரரபறகபரக 

இதந்ர்கள் தடுதகரகன தசய்ப்தடுகறன்நரர்கள், 

கரரல் பதரகறன்நரர்கள். ன்ணரரறபன கடந் ரம் 

எதர் தடுதகரகன தசய்ப்தட்டிதக்கறன்நரர். இப்ததரளது 

தொல்கனத்லறபன எததம் ரழ்ப்தரத்றல் எததம் 

கரரல் பதரறதக்கறன்நரர்கள் ன்ந தசய்றகள் ந்து 

தகரண்டிதக்கறன்நண. தரடர்ச்சறரக இன்தம் 500 றழ் 

இகபஞர்கள் சறகநக் ககறகபரக இதக்கறன்நரர்கள். இன்த 

தறற்தகல் 1 ற 29 றறடத்றல் ரட்டின் ஜணரறதற அர்கள் 

அடுத் ஜணரறதறத் பர்கன டரத்துரத பர்ல் 

ஆகரபதக்கு உத்றபரகதர்ரக அநறறத்றதக்கறன் 

நரர். அது தறக்கரனம் ரன்கு தடங்கள் கறந் 

றகனறல், இன்தம் இண்டு தடங்கள் இதக்கறன்நபதரது, 

எத தற ஆகச ற்தட்டு இன்ததரத ம் தகரடுங்பகரல்  

 
[මූාවනනේ අණ ඳරිදි ඉලත් කරන දී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டகபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ஆட்சறகச் தசய்ற்கரக அர் அந் டடிக்ககக 

பற்தகரண்டிதக்கறன்நரர். ஆகப, இவ்ரநரண டடிக்கக 

கள் டுக்கப்தடுகறன்நபதரது வ்ரத ல்னரட்சறகக் 

தகரண்டு தொடித்ம்?   

இந் சறபஷ்ட அகச்சர்கள் அகணதப றகவும் 

தததறரணர்கள் ன்த ரன் றகணக்கறன்பநன்.  

அர்கள் 10 பததப இந் ரட்கட றர்கறக்கக் 

கூடிர்கள். து டக்கு, கறக்குப் தறச்சறகணக்கரண ல்ன 

லர்கத் க்கூடிர்கள். இதந்பதரறலும் அகச்சர் 

றஸ்ம றர அர்கள் 2006ஆம் ஆண்டிததந்து 2008ஆம் 

ஆண்டு கத்ம் சர்கட்சறக் குள ன்ந எத ரடகத்க 

டரத்ற, அறபன அர் கரரகணரக இதந்து குதந்றகப் 

தடங்ககபக் கரண்தறப்ததுபதரன்த 107 டககள் 

கூட்டங்ககப டரத்றறதந்ரர். ஆணரல், ந் எத லர்வும் 

றல்கன. இந் ல்னரட்சறகக் தகரண்டுதற்கரக 

ரங்கள் தரரளுன்நத் தரறவுக்குள றற்கும் பண்டும் 

ன்த இங்கு ற்கணப கூநறணரர்கள். இதந்பதரறலும்  

இந்க் குளக்கபறல் டுக்கப்தடுகறன்ந லர்ரணம் ன்தது 

கடதொகநப்தடுத்ப்தடுகறன்நர, அல்னது அது ததபண 

கூடிக் ககனகறன்ந எத டடிக்ககரக இதக்கறன்நர 

ன்தக இன்த ரங்கள் சறந்றத்துப் தரர்க்க பண்டும். 

இவ்ரநரண எத றகனகறல்ரன் ல்னரட்சறகப் தற்நறப் 

பதச பண்டித்ள்பது. 

ணற பம் சம்தந்ப்தட்ட சறபஷ்ட அகச்சர் எதர் 

இதக்கறன்நரர். உண்கறல் பங்கபறபன தததறரண 

2967 2968 

[රු පී. අරිඹශ් ත්ර්  භවතහ  
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பம் ணற பம். அந் ணற பங்ககபச்  சரறரண 

தொகநறபன றர்கறக்கறன்நபதரது அந் ரடும் ல்ன தொகநறல் 

றர்கறக்கப்தடக்கூடி எத ரய்ப்தை ற்தடும். ஆணரல், 

இனங்கககப் ததரதத்ட்டில் றர்கபறன் ற்தம் றழ் 

இகபஞர்கபறன் ணற பம் ந்ககறல் 

தறபரசணப்தடுகறன்நது ன்தகண ரங்கள் தரர்க்க 

பண்டிறதக்கறன்நது. இன்த அர்கள் தரடர்ச்சறரக 

பகனரய்ப்தறபன தைநக்கறக்கப்தடுகறன்நரர்கள். தபறரடு 

தசன்த உகப்தறல் தைநக்கறக்கப்தடுகறன்நரர்கள். அர்கள் 

சுந்றரக டரட தொடிர ககறல் எத தங்க - அச்ச 

சூல் றனவுகறன்நது.  இவ்ரநரகத்ரன் டக்கு, கறக்கறபன 

உள்பர்கபறன் றகனக கரப்தடுகறன்நது. அபபம் 

அங்கு தல்ககனக்ககம் பதரய்ப் தட்டம் ததற்ந தன 

இகபஞர்கள் தரறல்ரய்ப்தறல் தைநக்கறக்கப்தட்டுள்பரர் 

கள்.  குநறப்தரக 2011ஆம் ஆண்டு தல்ககனக்கக தடிப்கத 

தொடித் இகபஞர் த்றகளுக்கரண றணம் 

ங்கப்தட்டபதரதும்கூட ட்டக்கபப்தறபன 2011ஆம் ஆண்டு 

தபறரண நக்குகந 160 தட்டரரறகளுக்கு இன்தம் 

றணம் ங்கறல்கன. ஆணரல், அர்களுடன் தட்டம் 

ததற்ந கண சறனதக்கு தொளகரண றணம் 

ங்கப்தட்டுள்பது. 

ஆகப, இந் பகனரய்ப்தைக் கறகடக்கரர்கபறன் 

பணரறகன வ்ரத இதக்கும் ன்தக ரங்கள் தைரறந்து 

தகரள்ப பண்டும். அபபம் 2012ஆம் ஆண்டு 

தட்டரரறகபரக தபறபநற இகபஞர்களுக்குக்கூட 

இன்தம் பகனரய்ப்தை ங்கப்தடறல்கன. இதுகத்ம் 

ட்டக்கபப்தறபன இவ்ரநரணர்கள் 312 பதர் 

இதக்கறன்நரர்கள். இற்கரண கரம் ன்ணதன்நரல் 

அர்கள் தல்ககனக்ககங்கபறல் தட்டப் தடிப்கத 

தொடித்பதரறலும் அர்களுக்கரண தததபததகள் 

ங்கப்தடுறல் கரனரம் ற்தட்டகரகும். 

தல்ககனக்கக றதரகம்றட்ட தறகறணரல் இந் 

இகபஞர்கள் தரறக்கப்தட்டிதக்கறன்நரர்கள். இது றடரக 

ரன் தனதொகந கூநறத்ம்கூட இன்தம் அர்களுக்கரண 

பகனரய்ப்தைகள் தகரடுக்கப்தடறல்கன. ஜணரறதறத் 

பர்ல் அநறறக்கப்தட்டன் தறன்ணர் அங்பக இதக்கறன்ந 

சம்தந்ப்தட்ட அகப்தரபர்கள் சறனபகப இகச் 

தசய்னரம் ன்த ரன் றகணக்கறன்பநன்.  

இன்த ட்டக்கபப்தறபன தன அகப்தரபர்கள் 

இதக்கறன்நரர்கள். ரன் ற்கணப கூநறதுபதரன்த 'கறல்' 

வீறக்குப் ததரதப்தரக ஏர் அகப்தரபர் இதக்கறன்நரர்; 

'கரர்தட்' வீறக்தகண ஏர் அகப்தரபர் இதக்கறன்நரர்; 

'தகரங்ரலட்' வீறக்தகண ஏர் அகப்தரபர் இதக்கறன்நரர்; 

பகனரய்ப்தைக்தகண ஏர் அகப்தரபர் இதக்கறன்நரர். 

இவ்ரநரண அகப்தரபர்கள் தனக அங்கு 

றறத்றதக்கறன்நரர்கள். ஆணரல், இந்ப் தட்டரரறகளுக்கரண 

பகனரய்ப்தை இன்தம் ங்கப்தடறல்கன. 

அடுத்து கறரற அலுல்கள் அகச்கச டுத்துக் 

தகரண்டரல்,  எத ரட்டின் றதரகம் கறரத்றததந்து, 

உள்ளூரட்சறறததந்து, ரட்டத்றததந்து, ரகரத்ற 

ததந்து பசறத்துக்குச்  தசல்கறன்நது. ஆணரல், ட்டக்கபப்தை 

ரட்டத்கப் ததரதத்ட்டிபன அங்கு குநறத் சகதகளுக்கு 

இண்டு தடங்களுக்கு தொன்தை டரத்ப்தட பண்டி 

உள்ளூரட்சற பர்ல் டரத்ப்தடரல் அந்ச் சகதகள் 

ககனக்கப்தட்ட றகனறபனப இதக்கறன்நண. இற்குப் தன 

கரங்கள் கூநப்தட்டரலும்கூட - தைற தொகநதோனம் 

பர்கன டரத்துரகக் கூநப்தட்டரலும்கூட - 

உண்கறபன அந்த் பர்கன டரத்ரற்கரண றக 

தொக்கற கரம் அறல் றழ் பசறக் கூட்டகப்தை 

தற்நறததற்த அந்ச் சகதககபத் து ஆளுககறன்கலழ் 

தகரண்டுதம் ன்தரகும். அந்ப் தத்றன் கரரகப 

இகண இளத்டிக்கறன்நரர்கள். அப்தடிரணரல் வ்ரத 

இந்க் கறரற அலுல்ககப பற்தகரண்டு டத் தொடித்ம்?  

இன்த உவுப் தரதுகரப்தைக்கும் எத சறபஷ்ட அகச்சர் 

இதக்கறன்நரர். ஆணரல், உகப் தரதுகரப்தற்கு த்கண 

கபஞ்சறங்கள் இதக்கறன்நண ன்த தரறரது. அது 

அகச்சதக்குக்கூடத் தரறத்பர தரறரது. இதந்ரலும் 

உவுப் தரதுகரப்தைக்கு எத சறபஷ்ட அகச்சர் 

இதக்கறன்நரர் ன்தகறட்டு ரன் தததகப்தடுகறன்பநன். 

ஆணரல், இன்த  ரணறங்ககபக் கபஞ்சறப்தடுத்துகறன்ந 

கடதொகந ட்டக்கபப்தை ரட்டத்றல் இல்கன. உவு 

ன்தது ணறர்களுக்கு றகவும் தொக்கறரணது. அகறட 

றனங்குகளுக்கும் கண உறரறணங்களுக்கும்கூட 

றகதொக்கறரணது. ஆணரல், உகப் தரதுகரத்ல் அல்னது 

உக றறபரகறத்ல் பதரன்ந டடிக்கககள் இந் 

அகச்சுக்கபரல் தொன்தணடுக்கப்தடுக இன்த ரங்கள் 

கரதொடிரல் இதக்கறன்நது. 
 

මූාවනාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 
தகப உதப்தறணர் அர்கபப! இன்தம் இண்டு 

றறடங்கள் இதக்கறன்நண.  
 

ගු පී. අරියන්දත්ර්ද මශතා 
(ரண்தைறகு தர. அரறபத்றன்) 

(The Hon  P. Ariyanethran) 
அடுத்து க அலுல்கள் தற்நற அகச்சு. இன்த க 

அலுல்கள், கறரற அலுல்கள் ன்த தவ்பத 

சறபஷ்ட அகச்சர்கள் றறக்கப்தட்டிதக்கறன்நரர்கள். 

இவ்ரத க அலுல்கள் அகச்சர் எதர் இதப்தகப் 

தற்நற ரன் இன்தரன் அநறகறன்பநன். குநறத் எத றடம் 

இவ்ரத தறரறக்கப்தட்டு ன் இந் அகச்சுப் தறகள் 

தகரடுக்கப்தட்டது ன்தது ணக்குத் தரறறல்கன. 

அபபம் இன்த கங்கபறல் உள்ப அலுல்கள் அல்னது 

அன் றதரகக் கட்டகப்தை ன்தற்கந இந் அகச்சு 

சரறரண தொகநறபன தொன்தணடுக்கறன்நர ன்ததுகூடத் 

தரறறல்கன.  

சர்பச றறக் கூட்டிகப்தைக்கும் எத சறபஷ்ட 

அகச்சர் இதக்கறன்நரர்.   உண்கறபன சர்பசத்றன் 

ஊடரக இப்தறகள் தொன்தணடுக்கப்தடுரகக் 

கூநப்தட்டுள்பது. டக்கு, கறக்கறபன இதக்கறன்ந றழ் 

க்ககபப் ததரதத்ட்டில் - பதரரறணரல் தரறக்கப்தட்ட 

க்ககபப் ததரதத்ட்டில் - இன்த அர்கள் தரடர்ச்சறரக 

ம்தறறதப்தது சர்பசத்கத்ரன். தணன்நரல், அயறம்கச 

ரலறரக, ஆத் ரலறரக தொன்தணடுக்கப்தட்ட ங்களுகட 

பதரரட்டதன்தது இப்ததரளது சர்பச ப்தடுத்ப் 

தட்டிதக்கறன்ந சூதபன, அன் தோனரக எத லர்கப் 

ததநபண்டும் ன்ந பரக்கம் ங்களுக்கு இதக்கறன்நது. 

அபபம் இந் சறபஷ்ட அகச்சர்கள்  எளங்கரக  இங்க 

பண்டுரணரல் தொதபன இந் ரட்டில் ல்னரட்சற 

தகரண்டுப்தட பண்டும். இந் ரட்டில் ல்னரட்சறகக் 

தகரண்டுபண்டுரக இதந்ரல், இந் 65 தடங்கபரகப்  

தரறக்கப்தட்டிதக்கறன்ந டக்கு, கறக்கு க்களுக்கரண ஏர் 

அசறல் லர்க தொன்கப்தற்கரண எத பணரறகனத்டன் 

எத ல்னரட்சறக உதரக்குற்கு இந் சறபஷ்ட 

அகச்சர்கள் தொன்தரர்கபர? ன்ந பகள்ற ளகறன்நது. 

அவ்ரத அர்கள் தொன்தரர்கபரணரல், அல்னது அர்கள் 

தோனரக இந் ரட்டின் இணர ஆட்சறகத்ம் 

2969 2970 



ඳහර්ලිශ් ් තුම 

தகரடுங்பகரல் ஆட்சறகத்ம் ரற்ந தொடித்ரக இதந்ரல், 

அதுரன் றர்கரனத்றல் எத ல்னரட்சறரக ரதம் ன்த 

கூநற, [இகடதௌடு]  

ர! லங்கள் சறபஷ்ட அகச்சதம் அல்ன; கணறஷ்ட 

அகச்சதம் அல்ன. லங்கள் கத்றக்தகரண்டிதக்கறன்ந எத 

சரர தரரளுன்ந உதப்தறணர். ஆகப, லங்கள் ற்கு 

டுத்ரலும் கத்ரல் இதங்கள்! றர்தகறன்ந ஜணரறதறத் 

பர்தல் அர் பரற்தரர்பதரல் றகனக இதக்கறன்நது. 

ஆகப, அர் தல்ற்கு லங்கள் டடிக்ககதடுங்கள் 

ன்த பகட்டு,  றகடதததகறன்பநன். ன்நற. 

 
[අ.බහ. 4.41  
 

ගු අතාවුද නවනනවිරත්න මශතා (ග්රාමීය ය ක යුුර 

අමාතයුරමා  
(ரண்தைறகு  அரவு தசதணறத்ண - கறரற அலுல்கள் 

அகச்சர் ) 

(The Hon. Athauda Seneviratne - Minister of Rural Affairs) 

මූරහනහරඪ රු භ් ත්රීතුමභනි, භට ශඳය ථහ යපු අශේ රු 
භ් ත්රීතුමභහ කිඹ් නට ශඹදුණහ, ශ්  යශේ ත්රසතහදඹක් තිුදණහ, ඒ 
ත්රසතහදඹ නිහ තභයි විනසි නීතිඹ ඳන් න සි්ධධ වුශණ් කිඹරහ. 
විනසි නීති ඳළශනේශේ ඒ ත්රසතහදඹ නළති ය් න ලක්තිඹක් 
ශ් නයි. ඒ ශ්  යශේ ිශතයක් ශනොශයි තිශඵ් ශ් . විනසි 
නීතිඹ සශභරිහශේත් තිශඵනහ. ඒ විනසි නීතිඹ සශභරිහශේ 
තත් ලක්තිභත් ය් න ඹනහ. ඒ හශේභ ඳසු නිඹ දසර 
ළනඩහශේ ඳහර්ලිශ් ් තුමට ඳළනරහ කහතන ඹක් සි්ධධ ශහ. 
ඒ නිහ ළනඩහශේත් විනසි නීතිඹ ඩහ ලක්තිභත් ය් න 
ටයුතුම යශන ඹනහ. ඒ හශේභ ඕසශේලිඹහශේ විනසි නීතිඹ 
හශේභ ත්රසත ිශශයෝධි නීති ලක්තිභත් ය් න ටයුතුම යශන 
ඹනහ. යශේ හභඹ තිශඵනහ න්  විනසි නීතිඹ අලෙ නළවළ, යුද 
නීතිඹක් ඳන් න ඕනෆ නළවළ. ඒ හශේභ ළටු්  සති ් න 
ශව තුමක් නළවළ. රංහශේ සිඹලු ජහීර්  තුමටි්  භනිශඹ්  ජීත් 
වුණහ. ශ්  ජහති හදඹත් එක්, ජහති ශේදඹත් එක් ශ්  තත්ත්ඹ 
නළති වුණහ. ජහති හදඹ, ජහති ශේදඹ උතුමශර් සති වුණත් නයයි, 
දකුශණ් සති වුණත් නයයි, වුරු අතය සති වුණත් ඒ ශවො 
නළවළ. ඒ භනිනුත් ශ්  හ ශේ ටයුතුම වහ ශඳශශමනහ. අශේ 
යශේ ශොටි ත්රසතහදඹ සති ශරහ, ඒ  තත් ඉිනරිඹට නිහිකරහ 
ශ්  යශේ ශනභ යහජෙඹක් සති ය ් න අයශඹක්, යු්ධධඹක්, 
ත්රසතහදඹක් ඳට්  ත්තහ. ඒ ත්රසතහදඹ ශරෝශ  දහත් 
ශනොතිුදණු භවහ ීනණ ත්රසතහදඹක් වුණහ. ඒ කිඹ් ශ් , 
භයහශන භළශය් න ශඵෝ් ඵ ඵළ ත් අඹ ඒ හරශ  හිටිඹහ. 
ශරෝශ  ඳශමුළනි තහට ශභළනි දරුණු ත්රසතහදඹක්  සති 
වුශණ් උතුමශර්යි. ඒ ත්රසතහදශඹ්  ශ්  යශේ හභහනෙ අහිං 
ජනතහ කහතනඹ වුණහ. ඵස  එශක්දී, දු් රිශ දී, භවහ ඳහශර් දී ගදී 
ලශඹ්  ශනොශඹක් ගහයශඹ්  අහිං ජනතහ කහතනඹ 
වුණහ. එඳභණක් ශනොශයි, අය් තරහශේ සහීට්  ව් ශ රහ 
තිස ශදනභක් කහතනඹ වුණහ. ඒ හශේභ හත්ත් කුඩි  මුසලි්  
ඳකලිශ  ඹහඥහ යමි්  සිටි 79 ශදශනකු  - 

 

ගු අල්ශාජ් ඒ.එච්.එම්. අවපලර් මශතා 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

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

123 ශදශනක්. 

 
ගු අතාවුද නවනනවිරත්න මශතා 
(ரண்தைறகு  அரவு தசதணறத்ண) 

(The Hon. Athauda Seneviratne) 

123 ශදශනකු කිඹරහ අශේ අසර් භ් ත්රීතුමභහ ඒ හයණඹ 

නිළරැින යනහ. හත්ත් කුඩි මුසලි්  ඳකලිශ  ඹහඥහ යමි්  

හිටපු අඹ ඳහ ශොටහ කහතනඹ ශහ. ශ්රී භවහ ශඵෝධී්  ව් ශ ට 

ශඩි තිබ්ඵහ. ඒ හශේභ දශ දහ භහිබහට ශඵෝ් ඵ ළහුහ. ශ්  

හශේ සිදුවී්  වුණහ. ඵරඹක් රඵහ ් න, ශ්ධලඳහරන අයමුණක් 

වහ ් න්ධධ ංිශධහන එක් ළශටන එ ශනභ 

හයණඹක්. ශ්  හශේ භික්ෂූ්  ව් ශ රහ, ඳකලිර ඹහඥහ 

යන අඹ කහතනඹ යන එ අභනුෙභක්. ශ්  යශේ දරුණු 

ත්රසතහදඹක් තිුදණහ. ඒහ නළති ය් න තභයි අපිට වුභනහ 

යරහ තිශඵ් ශ් . ශ්  ශොටි ත්රසතහදඹ ඳයහජඹ ශහට ඳසශ  

ශ්  යශේ එළනි කහතන සි්ධධ ශරහ නළති ඵ වුරුත් 

පිිබ් නහ. ශඵෝ් ඵ පිපිරී්  සි්ධධ ශරහ නළවළ. ඒ නිහ යට 

හභශඹ්  ංර්ධනඹ යහ ඹනහ. ඒ නිහ තභයි, අද ජහති 

ංර්ධනඹට උතුමරු ඳශහශත්  සිඹඹට 22 ංර්ධන 

දහඹත්ඹක් රඵහ දීරහ තිශඵ් ශ් . ත්රසතහදඹ තිුදණහ න් , 

යු්ධධඹ තිුදණහ න් , ශොටි ත්රසතහදී්  හිටිඹහ න්  ශ්  යට 

ංර්ධනඹ ඉිනරිඹට ඹ් ශ්  නළවළ. අද  උතුමශර් හභහනෙ ජනඹහ 

සුවද තභතභ් ශේ ටයුතුම ීනතිඹකි්  ශතොය යන නිහ තභයි 

 එළනි ංර්ධනඹක් සති ශරහ තිශඵ් ශ් . තත් එළනි ප්රලසන 

තිශඵනහ න්  හච්ඡහ ය ් න තිශඵන භධෙසථහනඹ - 

ගඹතනඹ - තභයි ඳහර්ලිශ් ් තුම. ඒ ඳහර්ලිශ් ් තුමශ්  අතිරු 

ජනහධිඳතිතුමභහශේ උඳශ්ධල අනු ශත්රී්  හය බහක් ඳත් 

යරහ තිශඵනහ, සිඹලු ඳක්රට වබහනි ශ් න. එහිදී සිඹලු 

ඳක්ර අදවස ඉිනරිඳත් යරහ ෙසථහශේ ඹ්  ශනස්  

ය් න, අයිතිහසි්  රඵහ ත යුතුම ශ්ධ රඵහ ් න ඒ ශත්රී්  

හය බහට ඳළමිණීභ අලෙයි.  

 ප්රජහත් ත්රහදී කඳනහ යනහ න්   ඒ ළඩ පිිබශශ ළන 

ළ ඳශ ය් ශ්  නළති ඒ අදවස  ප්රහල  කිරීභ 

ප්රජහත් ත්රහදඹ ඉිනරිඹට ශන ඹහභට අලෙ න රක්ණඹක්. 

ඒ නිහ ඒහ ර්ජනඹ කිරීභ ශනොශයි ශ යුත්ශත්.  

ප්රජහත් ත්රහදඹ වයවහ  ඒ භන ඉිනරිඹට ඹ් න ඒ ගඹතන  

ඳහිශච්චි ය් න ඕනෆ. එශවභ ඳහිශච්චි යරහ තභ්  

ඵරහශඳොශයොත්තුම න අ් දභට   සිඹඹට සිඹඹක්භ ශනොරළුදණත් 

තුමටුදහඹ ප්රභහණඹක් රළුදශණොත් ඒත් තුමටට ශව තුමක් 

යශන තත් ඉිනරිඹට  ඹ් නයි ඕනෆ යරහ තිශඵ් ශ් . ඒ 

නිහ අපි ඉකර් ශ්  ශ්  යශේ හභඹ සති යශන, අහිං 

ජනතහට තභ් ශේ එිනශනදහ ළඩ ටයුතුම යශන, ශඹක් 

ශදොයක් වදහශන  ඹවඳත් ජීිශතඹක්  ශන ඹ් න ටයුතුම වදහ  

ශද් නඹ කිඹන එයි.  ඒට භහර්ඹ සති ය් න තභයි අපි 

උත්හව ය් ශ් . භභ ිශශල ශඹ්  භතක් ය් ශ්  ශ්  

ජනහධිඳතිතුමභහ ඹටශත් තභයි ශ්   ළඩ පිිබශශ හර්ථ ය  

් න  තිශඵ් ශ් .   ඒ පිිබඵ අදවස ඉිනරිඳත්  ය් න TNA 

එත් ඉිනරිඳත් ශේිශඹ කිඹහ  අපි ඵරහශඳොශයොත්තුම ශනහ. එශවභ 

ඉිනරිඳත් වීභ ළදත් ශනහ.  

ඉ් ිනඹහශේ ර්තභහන අභළතිතුමභහ කිඹහ  තිශඵනහ,  යශේ 

අබේ තය ටයුතුමරට සඟිලි ව් න ඵළවළ, ගධහය ය් න 

ඵළවළ,  ප්රජහත් ත්රහදී ශ්  ගඹතන එක් ් ඵ් ධ ශරහ ළඩ 

ය් න ඉිනරිඳත්  ශ් නඹ කිඹරහ. ඒ  ිශධිඹට  එතුමභ් රහශේ 

අදවස ප්රහල  ය තිශඵනහ.  ඒ ළදත් අදවක්. ශභොද, ශ්  

ශත්රී්   හය බහට  TNA  එත් ඳළමිශණනහ න්  ඒ 

ශඵොශවොභ  ළදත් ශනහ. ඒ නිහ අපි ගයහධනහ යනහ, 

තත් තිශඵන අදවස ඉිනරිඳත් යරහ   ශ්  භන ඹ් න එතුම 

ශ් නඹ කිඹහ.   

මූරහනහරඪ රු භ් ත්රීතුමභනි, අපි ග්රහීටඹ භේටශ්  

ංර්ධනඹ ළන කිේහ. උතුමරු ඳශහශත් ග්රහීටඹ භේටශ්  

ංර්ධනඹ ශඵොශවොභ අඳවසු තත්ත්ඹට ඳත් ශරහයි 

තිුදශණ්. ශභොද, ම ්  ශඵෝ් ඵ වළභ තළනභ ශරහ තිුදණහ.  ඒ 

වහ ඳශපුරුදු ිශශ්ධශීඹ ගඹතන කිේශේ ඒහ ශොඩ ් න 

අවුරුදු 15ක් ත ශයි කිඹරහයි. නමුත් අශේ වමුදහ  ඒ බහය 

ශන අවුරුදු කිහිඳඹක් තුමශ, අවුරුදු තුමන වතයක් තුමශ  ඒහ ඉත් 

2971 2972 

[රු පී. අරිඹශ් ත්ර්  භවතහ  
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ය් න භත් ශරහ තිශඵනහ. එශව්  ශභශව්  තත් 

තිුදශණොත් ඒහත් ඉත් ය් න ටයුතුම ය ශන ඹනහ. ඒ 

නිහ ශ්  යශේ හර්තහත ශර ශඵොශවොභ හර්ථ ම ්  ශඵෝ් ඵ 

ඉත් කිරීභ නිහ ජහතේ තය ංිශධහන ඒ ළන ප්රලංහ ය 

තිශඵනහ. ශනත් යටකර ශභතය්  ඉක්භනි් , ශටි 

හරඹක් තුමශ, ක්ණි ශභළනි තත්ත්ඹක් සති ය් න ඵළරි 

ශරහ තිශඵනහ. ඒ ගහයඹට හභඹ සති ශ නිහ, ම ්  ශඵෝ් ඵ 

ඉත් ශ නිහ අතළ්  වුණු ජනතහ අඳට නළත ඳිනංචි 

ය් න පුළු්  වුණහ. අද ඒ ජනතහ තභ තභ් ශේ කුඹුරු 

ඉඩ් ර, ශොඩ ඉඩ් ර, අතුමරු හ්  වළටිඹට ඳරතුමරු, 

එශලු, ලණු, මිරිස ගිනඹ හ යමි්  ශ්  යටට ිශලහර 

නිසඳහදනඹක් රඵහ ශදනහ. ඒ නිහ තභයි සිඹඹට 22 ංර්ධන 

ශේඹක් ඒ ප්රශ්ධලර සති ශරහ තිශඵ් ශ් .  රංහශේ අශනක් 

ඳශහත්රට ඩහ ශවො නිසඳහදනඹක්  යුද ම ශඹ්  ශඳළුණු, යුද 

භධෙසථහනඹක් ශරහ තිුදණු ඒ ප්රශ්ධලර ංර්ධනඹත් භ  

සති ශරහ තිශඵනහ. ත තත් යුද ප්රශෝඳහරි අදවස ථහ 

ය් ශ්  නළති ඒ ංර්ධනඹ ඉිනරිඹට ශන ඹ් න, ශ්  යශේ 

ජනතහට හභශඹ්  ඉ් න, අවුරුදු තිවක් ිශතය දුක් ිශ් ද 

ජනතහට ඹවඳත් ජීිශතඹක් ත ය් න අසථහ රඵහ ශද් න 

උතුමයයි, දකුණයි අපි සිඹලු ශදනහභ එතුම ශරහ ටයුතුම කිරීභට 

ගයහධනහ ය් න ළභළතියි. 

ග්රහීටඹ භේටශ්  ංර්ධන ටයුතුම වහ තභයි භශේ 

අභහතෙහංලඹ ටයුතුම ය් ශ් . ඳසු නිඹ හරශ  යජයට 

ප්රශ්ධලශ  ඵයඳතශ ශර කුඩු ශයෝඹ ඳළතිරී නිඹහ. ශෞෙ 

අභහතෙහංලඹ වයවහ ශ්  පිිබඵ ජහතේ තය ලශඹනුත් 

ඳර්ශ ණ ය තිශඵනහ. ඒ හර්තහත් ප්රශඹෝජනඹට අයශන ශ්  

යශේ සිටින ිශදෙහඥඹ්  - ිශලසිශදෙහරර ඉ් න ිශදෙහඥඹ් , 

අශනකුත් ගඹතනර සිටින, ශදඳහර්තශ් ් තුමර සිටින, 

ශනොශඹකුත් ඳර්ශ ණ ගඹතනර සිටින ිශදෙහඥඹ් , ඒ හශේභ 

ශෞෙ අභහතෙහංලශ  සිටින ිශදෙහඥඹ්  - 70ක් ඳභණ ළහ 

ශන මිටු වතයට ශඵිනරහ ශ්  පිිබඵ දීර්ක ශර හච්ඡහ 

යරහ හර්තහක් වදරහ ඒ පිිබඵ ශටි හලීන ලශඹනුත්, 

දීර්කහලීන ලශඹනුත් ත යුතුම පිඹය ඉිනරිඳත් ය තිශඵනහ. ඒ 

අනු ටයුතුම ය ශන ඹ් න අලෙ නිර්ශ්ධල දීරහ අශේ මුදක 

අභහතෙහංලශඹ්  ඊට අලෙ න තත් ඳර්ශ ණ ය් න, 

ශඳොශවොයලි් , එශවභ නළත්න්   ෘමිනහලලි්  සති න 

ිශඳහ කඳනහ යරහ ඒහත් ඳරීක්හ යරහ ඒහ පුළු්  තය්  

අඩු ය් න; නළති ය් න ඒ පිිබඵ ඳරීක්ණ ටයුතුම ය 

ශන ඹනහ. ශ්  ශයෝඹ සිඹඹට සිඹඹක්භ ශඳොශවොය නිහ 

වළශදනහද, එශවභ නළත්න්  අශනකුත් ෘමිනහලලි්  

වළශදනහද කිඹරහ හර්තහ තභ රළුදශණ් නළවළ. ඒ නිහ ිනටභ 

ඳරීක්ණ ය ශන ඹමි් , ඒහ ශක්හ ළනීභට අලෙ න 

ඳර්ශ ණ යමි් , ශඵශවත්ශව ත් රඵහ ශදමි්  අලෙ ටයුතුම 

යශන ඹනහ. ඒ හර්තහ සභති භණ්ඩරඹට ඉිනරිඳත් යරහ 

ජනහධිඳති ශක් තුමභහශේ ප්රධහනත්ශඹ්  ඒ වහ ක්රිඹහහරී 

ළඩ පිිබශශක් - action programme  එක්- සති කිරීභ වහ 

අලෙ ඳවසු්  රඵහ දී තිශඵනහ. ජනහධිඳතිතුමභහශේ 

ප්රධහනත්ශඹ්  ඒ ශොමිටිඹ රැස ශනහ. 

ඒ ශොමිටිඹ රැසශරහ ඒ ළන ශොඹහ ඵරමි්  ටයුතුම ය 

ශන ඹනහ. ඒ වහ ිශලහර මුදරක් ශභය අඹ ළඹ 

ශකනශඹනුත් ශ්  ය දීරහ තිශඵනහ. ඒ හශේභ අශේ ඵටහිය 

නදෙරු්  ප්රහල ය් ශ්  එභ නදෙ ක්රභඹ අනු ශ්  

ශයෝඹ නිේටහට සු ය් න ඵළරි නිහ ඔවු් ට පුළු් භ 

තිශඵ් ශ් , ශභභ ශයෝඹ ඳහරනඹ - control - කිරීභ ට ඳභණක් 

කිඹහයි. ඒ අනුත් ය් න පුළු්  ශ්ධක යමි්  තිශඵනහ. ඒ 

හශේභ ගයුර්ශේද නදෙරු්  කිඹහ සිටිඹහ, "අපිට ශඵශවත් 

ය් න පුළු් " කිඹහ. ඒ අනු ගයුර්ශේද නදෙරු්  ඳහ ශ්  

වහ ශඹොදහ නිමි්  ගයුර්ශේද නදෙරු්  350 ශදශනකු එභ 

ප්රශ්ධලර ශඹදවීභට, ශයෝවක ලක්තිභත් කිරීභට අලෙ ඳවසු් , 

උඳයණ හශේභ අලෙ න භළෂි්  ගින ඳරීක්ණ ටයුතුම 

වහ වුභනහ ශ්ධක රඵහ දීරහ එභ ටයුතුම ය ශන ඹනහ. ඒ 

හශේභ අය යන ටයුතුමරට අභතය එභ ශයෝගී් ශේ 

එිනශනදහ ටයුතුම ය ළනීභ වහ  ශභය අඹ ළඹ ශකනශඹ්  

රුපිඹක 3,000 මුදරක් රඵහ දීභට පිඹය  ශන තිශඵනහ.  

පිරිසිදු තුමය රඵහ දීභ පිිබඵ අලෙ ටයුතුම ගය් බ ය 

තිශඵනහ. ඒ අනු හරිභහර් ශදඳහර්තශ් ් තුම, ජර ් ඳහදන 

වහ ජරහඳවන අභහතෙහංලඹ ගින ගඹතන එතුම ශරහ පිරිසිදු 

තුමය රඵහ දීභටත්, එභ පිරිසිදු තුමය තඵහ ළනීභට අලෙ න 

ඳවසු්  රඵහ දීභ වහත් ටයුතුම ය ශන ඹනහ. ඒ හශේභ 

ග්රහීටඹ ටයුතුම ඳළත්ශත්  තත් ඳවසු්  ර් න අපි 

ිශශල ශඹ් භ ඵරහශඳොශයොත්තුම ශනහ. අශේ යට ශඳොශවොත් 

ශරහ තිශඵනහ. ඒ පු්ධර ගදහඹභ ළඩි ශරහ තිශඵනහ. ඒ 

හශේභ දුේඳත්භ අඩු ශරහ තිශඵනහ. ඒ සිඹකර ඒ තත්ත්ශ  

තිුදණත් එක් භ, ග්රහභ නිරධහරි ශොේඅහඹ දුේඳත් ඳවුක 

වතක්, අටක්, දවඹක්, ශදොශවක් සිටිනහ. එශ  ශරහ තිශඵ් ශ්  

ිශිශධ ශව තූ්  නිහයි. වළසිරීශ්  ළරැ්ධද නිහ ශ් න පුළු් . ඒ 

හශේභ ශයෝගී තත්ත්ඹ්  නිහ ශ් න පුළු් . ඒ හශේභ 

නතභ නිහ ශ් න පුළු් . ඒ හශේභ අලෙ ඳවසු්  නළති 

නිහ ශ් න පුළු් . එභ නිහ ිනිශ නළඟුභ ළඩ පිිබශශ ඹටශත් 

ශ්  පිිබඵ ශොඹහ ඵරහ, ඒ ඳවුක පිිබඵ ශොඹහ ඵරහ එභ 

ඳවුකර ගර්ථිඹ ිනයුණු කිරීභට ටයුතුම ය තිශඵනහ. 

දුේඳත්භ කිඹ් ශ්  හි නභ ශනොශයි. දුේඳත්භ කිඹ් ශ් , 

අලෙ ප්රභහණඹට ගදහඹභ නළතිභයි. එභ නිහ ගදහඹභ ළඩි ය 

ළනීභට, දුේඳත්භ නළති ය ළනීභට ඒ අඹට කුඩහ ර්භහ් ත 

ය ළනීභට අපි ගධහය රඵහ ශදනහ; භළෂි්  රඵහ ශදනහ; 

උඳයණ රඵහ ශදනහ හශේභ අලෙ අමු ද්රෙ රඵහ ශදනහ. ඒ 

හශේභ ඒ අඹට තත් ිනයුණුවීභට අලෙ  ණඹ ඳවසු්  අඩු 

ශඳොලිඹට ශවෝ භවය ිශට ශඳොලී යහිතත් රඵහ දීභට ටයුතුම 

යනහ. 

ඒ අනු දුේඳත්භ නළති කිරීශ්  ළඩ පිිබශශක්, ශ්  යට 

දුේඳතුම්  නළති රංහක් කිරීශ්  ළඩ පිිබශශක් ශ්  

ගණ්ඩුශ් , අතිරු ජනහධිඳතිතුමභහශේ නහඹත්ශඹ්  වද් න 

රළවළසති ය තිශඵනහ. ඒ අනු ටයුතුම ය ශන ඹනහ.  

දුේඳතුම්  නළති යටක් ෆදීභට අලෙ ළඩ පිිබශශ ිනිශ නළඟුභ ළඩ 

පිිබශශ ඹට ශත් ක්රිඹහත්භ ය ශන ඹනහ. ඒ හශේභ ශක 

නළති අඹට ශක වදහ ් න උදේ ශද් න, ිනරි දීශ්  මුදරක් රඵහ 

ශදනහ. ළසිකිිබ නළති අඹට ළසිකිිබ වදහ ් න උදේ ශදනහ. 

තුම්  සති කිරීභට ළභළති අඹට තුම්  රඵහ ශදනහ. ඒ හශේභ 

ෘෂිර්භඹ ිනයුණු ය ශන ංර්ධනඹ ය් න අලෙ අඹට 

ශත් ඳළශ, යඵර් ඳළශ, ් මිරිස ඳළශ, කුරුඳු ඳළශ,  ශඳොක ඳළශ 

ශනොමිශක රඵහ ශදනහ. ශභ් න ශ්  ගහයඹට ශ්  යශේ 

දුේඳතුම්  ශඳොශවොතුම්  යන ළඩ පිිබශශක් ස ය ශන 

ඹනහ. ඒ භනට අශේ අභහතෙහංලඹ ් ඵ් ධ ශරහ ඊට අලෙ 

ඳවසු්  සති ය ශන, ගර්ථි ංර්ධන අභහතෙහංලඹත් භ  

එතුම ටයුතුම ය් න භට වළකි ශරහ තිශඵනහ. ඒ පිිබඵ 

ළඩ ටයුතුම ය ශන ඹන ඵ භතක් යමි්  භශේ තහ 

ශභයි්  අහන යනහ. 
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ගු (මශාචාර්ය  ිනවපව විතාරණ මශතා (විදයාත්මක 

ක යුුර අමාතයුරමා  
(ரண்தைறகு (பதரசறரறர்)  றஸ்ம றர - றஞ்ஞரண 

அலுல்கள் அகச்சர்) 

(The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana - Minister of Scientific 

Affairs) 

මූරහනහරඪ රු භ් ත්රීතුමභහශ්  අයයි. ිශදෙහත්භ 

ටයුතුම ශජෙසඅ සභති වළටිඹට අපි ඉිනරි හරශ දී ය් න 
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ඳහර්ලිශ් ් තුම 

ඵරහශඳොශයොත්තුම ශන ළඩ ශොට ළනත්, යපු ශ්ධ ළනත් 

ඹභක් ප්රහල ය් න අසථහ රළබීභ ළන මුලි් භ භශේ අං 

ගදය සතුමතිඹ ඳශ යනහ.  අඳ යට ශීඝ්රශඹ්  ංර්ධනඹ ය් න 

අලෙ ඵ අපි වුරුත් ද් නහ. ඒ වහ තභයි රු 

ජනහධිඳතිතුමභහ අඹ ළඹ ස ය ඹ්  ඳදනභක් දභහ තිශඵ් ශ් . 

ශීඝ්ර ංර්ධන භනක් අඳ ඹ් න න්  අශනක් යටර සිදු ශරහ 

තිශඵන ශ්ධ හිතට අයශන, අශේ යටට අදට ඔම න ගහයශ  ළඩ 

පිිබශශක් ිනඹත් ය් න අලෙයි. ශරෝශ  ංර්ධිත යටක 

තිශඵනහ; ංර්ධනඹ ශමි්  ඳත්නහ යටක තිශඵනහ. අපි 

අයිති ් ශ්  ශදන ශොටටයි. භධෙභ භේටශ්  ංර්ධිත 

යට තත්ත්ඹට අපි සිශත් තිබීභ ළන අපි ් ශතෝ නහ. 

නමුත් එතළනි්  එවහට ඉිනරිඹට ඹෆ ශ් දී අපි ප්රශේල්  ශ් න ඕනෆ. 

"Middle-Income Trap" කිඹන උුණරට අහු ශ් ශ්  නළතුම 

අඳට භ්  ය් න තිශඵනහ. ඒ කිඹ් ශ් , රහබ රභ තත්ත්ඹ 

අඩු ශේශන ඹනශොට ජීන භේටභ නනිනහත් භ භ බහණ්ඩ 

නිසඳහදන ිශඹදභ ළඩි නහ. එතශොට අශේ තයහරීත්ඹ 

ඵහිනහ. අශේ හ් ප්රදහයි අඳනඹනලි්  රළශඵන ගදහඹභ අඩු 

ශේශන ඹනහ. ඒ තත්ත්ඹ භ  සයරහ අඳට ඉිනරිඹට භ්  

ය් න තිශඵන භහර්ඹ තභයි, ිශදෙහ තුමිබ්  ම හි න තහක්ණඹ 

ඳදන්  ය ත් නශෝත්ඳහදනඹ.  

යටක න උත්ඳහදන සති කිරීභ තුමිබ්  තභයි ශොඩ 

සිශකරහ, ිනයුණු ශරහ තිශඵ් ශ් . ජඳහනඹ ඒ ගහයඹටයි භතුම 

වුශණ්. ශොරිඹහ, සිංේපරු ළනි යටක ඒ ිනයුණු ව 

ගහයශඹ්  රංහශේ අපිත් ඉිනරිඹට ිනයුණු ශ් න ඕනෆ. දළ්  

ශරෝශ  ිශටි්  ිශට තහක්ණ රැලි සති නහ. ඒ රැලි උඳශඹෝනි 

ය ශන තභයි ශ්  යටක භතුම ශරහ ගශේ. උදහවයණඹක් 

වළටිඹට ශොරිඹහ ශතොයතුමරු තහක්ණඹ, ඉශරක්ශරෝනි 

තහක්ණඹ, උස ද්රෙ තහක්ණඹ ඳදන්  ය ශන තභයි ිනයුණු 

ංර්ධිත යටක් වළටිඹට භතුම ශරහ තිශඵ් ශ් . ශොරිඹහශ්  

ගනඹනඹ යන බහණ්ඩ, හවන වහ ශනත් උඳයණලි්  අඳ 

යට පිරිරහ තිශඵනහ. ශොරිඹහ ශඳොශවොත් නහ. අපි දුේඳත් 

නහ. ශභොද, අශේ ිශශ්ධල ිශනිභඹ පිට යට ඹරහ තභයි අපි ඒහ 

රඵහ ් ශ් . අපි ඒ තත්ත්ඹ ශනස ය් න ඕනෆ. ඒ යටක 

ශහ හශේභ අඳ යට තුමශත් අශේ අමු ද්රෙරට උඳරිභ 

ටිනහභක් එතුම යන ර්භහ් තයණඹක් සති ය් න 

ඕනෆ. ඒ කිරීභට න්  අපි උස තහක්ණඹ ශඹොදහ ් න ඕනෆ. 

ඒ යටක උස තහක්ණඹ ශඹොදපු ගහයඹටභ අපිත් ශඹොදපු 

තයභට තභයි අශේ අඳනඹන අංලඹ ිනයුණු යමි්  අශේ අඳනඹන 

ගදහඹභ ළඩි ය් න පුළු්  ් ශ් ; අශේ ශශශ ඳයතයඹ 

පිඹ් න පුළු්  ් ශ් . ිශරු්ධධ ඳක්ඹ අඹ ණඹවීභ ් ඵ් ධ 

ප්රලසනඹ භතුම ශහ. ණඹවීශ්  අනතුමය තිශඵනහ. ඒශනුත් අපිට 

ගයක්හ ිශඹ වළක්ශක් අපි උස තහක්ණඹ ශඹොදරහ නිඹභ 

ංර්ධනඹක් සති ශශොත් ඳභණයි. 

මූරහනහරඪ රු භ් ත්රීතුමභනි, භභ ිශදෙහ වහ තහක්ණ සභති 

ශරහ හිටිඹ හරශ ත්, තහක්ණ වහ ඳර්ශ ණ සභති ශරහ 

හිටපු හරශ ත් උස තහක්ණඹ බහිශත කිරීභට ඹ්  ළඩ 

පිිබශශක් ිනඹත් ය ශන ගහ. නමුත් ඒ හර්ථ ඉිනරිඹට 

ශන ඹ් න අඳවසු වුණහ. අපි අශනක් යටක අනුභනඹ ශ 

තහක්ණ රැලි උඳශඹෝනි ශනොයපු නිහ ඉිනරිඹට එ් න ඵළරි 

වුණහ. ශරෝශ  න තහක්ණ රැකර, නළශනෝ තහක්ණ රැකර 

උඳශඹෝනි ය ශන භතුම ශ් න ඕනෆ කිඹහ හිතහ ශන භභ හු ක් 

භව් සි ශරහ SLINTEC කිඹහ නළශනෝ තහක්ණ භධෙසථහනඹක් 

ම ඹභ ශශශ ශඳොශශ  ගය් බ ශහ. ඒ වයවහ අඳට පුළු්  

වුණහ, අශේ අමුද්රෙරට උඳරිභ ටිනහභක් එතුම යන 

ර්භහ් තයණඹක් සති ය් න. මූරහනහරඪ රු 

භ් ත්රීතුමභනි, උදහවයණඹක් වළටිඹට භට ශ්  හයණඹ කිඹ් න 

පුළු් . පුකමුශඩ් මුහුද හ තිශඵන ඳ බ්රිතහනෙ ඳහරනඹ 

හරශ  ඉරහභ අපි පිට යට ඹනහ. ඒශක් ටිනහ ද්රෙ 

තිශඵනහ. ඉකභනයිේ, රටයික, ර්ශෝ්  ළනි යහඹනි ද්රෙ 

තිශඵනහ. පිට යටරට ඹන ඉකභනයිේලි්  titanium 

dioxide නිසඳහදනඹ යනහ. අඳට අලෙ න titanium dioxide 

ටි පිට යටි්  ශභවහට ශ් න ් න ශොට, අශඳ්  ශන නිඹ 

ඉකභනයිේලි්  -අපි ඹන මුළු ඳශ් භ- හභහනෙ ලශඹ්  

අවුරු්ධදට රළශඵ් ශ්  ශඩොරර් මිලිඹන අටක්. නමුත් අශේ සුළු 

ීර් ත ර්භහ් තඹ ශනුශ්  titanium dioxide ශ් න ් න 

ශඩොරර් මිලිඹන 12ක් ළඹ යනහ. ඉති්  ශ්  තත්ත්ඹ අපි 

ිනටභ ඳත්හශන නිශඹෝති්  අපි ත තත් දුේඳත් ශනහ. 

ශ්  ශනස ය් න දළ්  nano titanium dioxide නිසඳහදනඹ 

යන ර්භහ් තලහරහක් සයඹීශ්  ළඩ පිිබශශ SLINTEC 

ගඹතනශඹ්  ඉිනරිඹට ශන ඹනහ.  

ිශදෙහ අංලශ  ශජෙසඅ සභති වළටිඹට භහ රළබූ අත් දළර්භ 

ඳදන්  යශන අඳ යශේ තිශඵන ිශිශධ සහබහිශ ් ඳත්ලි්  

උඳරිභ ප්රශඹෝජනඹ ් න ටයුතුම යශන ඹනහ. 

උදහවයණඹක් වළටිඹට මුහුශ්ධ තිශඵනහ, ිශලහර ් ඳත් 

ප්රභහණඹක්. ඒ හශේභ අශේ ජී ත් ් ඳත තිශඵනහ; ෘෂි 

් ඳත තිශඵනහ; ඹඳස වහ ශනත් ් ඳත් තිශඵනහ; mineral 

resources තිශඵනහ. ශ් හ ඳදන්  යශන ර්භහ් ත ිනයුණු 

කිරීශ්  ළඩ පිිබශශක් ඉිනරිඹට ශන ඹ් න අලෙ යුවඹක් අපි 

දළ්  අශේ අභහතෙහංලශ  ශොඩන රහ තිශඵනහ. ඒට 

Coordinating Secretariat for Science Technology and 

Innovation - COSTI - කිඹරහ ගඹතනඹක් පිහිටුරහ තිශඵනහ. 

ඒ වයවහ ශඳෞ්ධලි අංලඹත්, යජඹත් ් ඵ් ධ ශරහ තිශඵන 

් ඳත්රට උස තහක්ණඹ ් ඵ් ධ යමි්  ඒ ළඩ පිිබශශ 

ඉිනරිඹට ශන ඹනහ.  

අපි ශනභ council එක් පිහිටුරහ තිශඵනහ, ජී 

තහක්ණඹ ිනයුණු කිරීභට. ඒ council එ තුමශ ඉ් න ිශදෙහඥඹ් , 

ඳර්ශ යි්  නිහ ඒ තහක්ණශඹ්  පිටන බහණ්ඩ උඳශඹෝනි 

යන රංහශේ ඉ් න ිශිශධ පු්ධරඹ් ට ඒහ ශද් න පුළු් . 

උදහවයණඹක් වළටිඹට ශ්  හයණඹ කිඹ් න පුළු් . 

ශයෝවකර ඳරීක්ණ ඳත්් න අලෙ diagnostic kits 

තිශඵනහ. ඒහ පිට යටි්  තභයි ශ් හ ් ශ් . ඒහ රංහශේ 

නිසඳහදනඹ ය් න පුළු්  ශනහ. අපි ිශිශධ එ් නත් ර් පිට 

යටි්  ශශනනහ. ඒහ ශභශව  නිසඳහදනඹ ය් න පුළු්  

ශනහ. ශනොශඹකුත් ඖධ ර්, අශේ තිශඵන ජී ් ඳත 

උ ඳශඹෝනි යශන රංහශේ නිසඳහදනඹ ය් න පුළු්  

ශනහ. අපි COSTI ංිශධහනඹ වයවහ  අශේ ෙහඹඹ්  

් ඵ් ධ යශන අපි ක්රභහනුූලර ශ්  හශේ ර්භහ් ත ිනයුණු 

යන ළඩ පිිබශශක් දළ්  ිනඹත් යශන ඹනහ. ඹ්  ිශධිඹකි්  

අශේ ශ්  ළශඩ්ට අලෙ දළනුභ, අලෙ තහක්ණඹ ශභශව  

නළත්න්  අපි පිට යටි්  රඵහ ් නහ. ිශශල ශඹ් භ අශේ 

රහංකිඹ්  පිට යට ඳර්ශ ණ ගඹතනර ඉවශ තළ් ර 

ඉ් නහ. ඒ අඹ ගඳහු අශේ යටට සිශකරහ ළඩ යන 

ක්රභශේදඹක් දළ්  අපි ිනයුණු යශන ඹනහ. ඒ තුමිබ්  අපි 

ඵරනහ, අලෙ දළනුභ එතුම යශන, ශ්  ර්භහ් ත ිනයුණු 

ය් න. ඒ ළඩ පිිබශශ දළ්  හර්ථ අපි ෙහේත යශන 

ඹනහ. ශ්  තුමිබ්  අපි ඵරහශඳොශයොත්තුම ශනහ, ිශලහර 

ිනයුණුක් සති ය් න.  

උදහවයණඹක් වළටිඹට භහ ශ්  හයණඹ කිඹ් න් . 

බ්රකසර තිශඵන European Union එශක් මූරසථහනඹට භභ 

නිඹහ. එශව දී ඒ යශේ ිශදෙහ වහ තහක්ණ සභතිතුමමිඹ ව් ඵ ශරහ, 

ථහ යන ශොට භභ දළන ත්තහ, graphene කිඹරහ අලුත් 

ද්රෙඹක් ඳදන්  යශන ඒ යශේ ිශලහර ෙහඳහයඹක් ඳට්  

අයශන තිශඵනහ කිඹරහ. ශ් හ හශ් රට ඩහ ලක්තිභත්, 
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[රු (භවහචහර්ඹ) තිස ිශතහයණ භවතහ  
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නමුත් නභ් නට පුළු් භ තිශඵනහ, ඕනෆ වළඩඹට වද් නට 

පුළු් භ තිශඵනහ. ඒ හශේභ වීදුරුක් හශේ අශනක් ඳළත්ත 

ශේනහ. ශ්  හශේ ශ්ධක උඳශඹෝනි යශන අලුත් බහණ්ඩ 

නිසඳහදනඹ යන ර්භහ් තඹක් ිනයුණු කිරීභට අලෙ ඳර්ශ ණ 

සිදු කිරීභට  European Union එ යශයෝ මිලිඹන 1,000ක් ශ්  

යරහ තිශඵනහ.  

Graphene වද් න අලෙ graphite  රංහශේ තිශඵනහ. 

ශරෝශ  ශවොභ  මිනිය්   -graphite- තිශඵ් ශ්  රංහශේ. 

ඳතකලි්  රඵහ ත්  මිනිය්   පිට යටරට අමු ද්රෙ ිශධිඹට 

ඹ් ශ්  නළති අඳ යට තුමශභ graphene නිසඳහදනඹ ය් නට 

පුළු්  න් , ඒ grapheneරට  ළඩි ටිනහභක් එතුම ශනහ. 

එඳභණක් ශනොශයි, ඒහ පිට යට ඹ් ශ්  නළති ඒ තුමිබ්  ිශිශධ 

බහණ්ඩ නිසඳහදනඹ යන ර්භහ් ත අඳ යට තුමශ ිනයුණු 

ය් නත් අඳට පුළු්  ශනහ. ඉිනරිශ දී අපි ඒ හශේ ළඩ 

පිිබශශක් ිනයුණු ය් නට ඵරහශඳොශයොත්තුම ශනහ.  

භභ කිේ ඉකභනයිේලි් , -භභ කිඹ් නට ් ශතෝයි, 

රහෂස ෆස ශෝ ඳළනිඹ අලෙ ගශඹෝජනඹ යරහ-  ඉිනරිශ දී 

nano titanium dioxide  අඳ යට තුමශ නිසඳහදනඹ ය් නට 

ටයුතුම යශන ඹනහ. ශ්  ගහයඹට අඳට අශේ යශේ තිශඵන 

අමු ද්රෙලි්  ළඩි ටිනහභක් එතුම යන ර්භහ් ත සති 

ය් නට පුළු්  ශනහ.  

ඖධ ඳළත්ත ඵළලුහභ, දළ්  ශරෝශ  ප්රණතහ 

තිශඵ් ශ්  ෘත්රිභ ඖධලි්  පිටවීභටයි. සයි? අුණණවී්  සි්ධධ 

ශන නිහ, අතුමරු ගඵහධ සි්ධධ ශන නිහ. ළඩිභ නළඹුරුවීභ 

තිශඵ් ශ්  සහබහිශ ඖධ වහයි. අශේ ඳළයණි ගයුර්ශේද 

ේශටෝරු තිශඵනහ. ඒ ඳළයණි ගයුර්ශේද ේශටෝරු  ඳදන්  ය 

ත් ඖධ ර්භහ් තඹ ිනයුණු යශන ශරෝශ  ශරොකු 

ශශශ ශඳොශක් රඵහ ් නට අඳට පුළු්  ශනහ. ඒ 

ඳළත්ශත්  අශේ ගර්ථිඹ ිනයුණු කිරීශ්  ළඩ පිිබශශකුත් අශේ 

COSTI ංිශධහනඹ වයවහ ිනඹත් යශන සිශත් තිශඵනහ.  

දළ්  අපි නිතය නිතය ඳහිශච්චි යන ඹ් ත්ර සත්ර වහ බහිශත 

යන chips  තිශඵනහ. උදහවයණඹක් වළටිඹට mobile phones 

ළඩ යන සිලිශෝ  chips තිශඵනහ.  ඒ හශේභ තභයි 

රඳහහිනී, ශනත් ඹ් ත්ර සත්ර, computers  හශේ සිඹකරටභ 

සිලිශෝ  chips ඳහිශච්චි යනහ. හිරු තහඳඹ එතුම යන 

photovoltaic cells රටත් silicon chips ඳහිශච්චි යනහ. අශේ 

යශේ ඉතහභත්භ ශවො සිලිශෝ  තිශඵනහ. යට ශේභ 

ශනොශඹකුත් තළ් ර ශවො සිලිශෝ  නිධි තිශඵනහ. අපි දළ්  

ශ් හ නි්  අමු ද්රෙ වළටිඹට පිට යට ඹනහ. ඒ ශනුට අපි 

උත්හව ය් න ඕනෆ, අශේ යට තුමශ ශ්  සිලිශෝ  ර්භහ් තඹ 

ිනයුණු ය් නට. ශ්  ගහයඹට අශේ COSTI ංිශධහනඹ වයවහ 

ඒ වහ අදහශ ිශදෙහඥඹ් , ඳර්ශ ඹ්  ව ඳර්ශ ණ 

ගඹතන සිඹකරභ ් ඵ් ධ යශන ටයුතුම යනහ.  

අශේ යශේ ිශිශධ අභහතෙහංලර ඳර්ශ ණ ගඹතන 31ක් 

තිශඵනහ. ඒ හශේභ ිශලසිශදෙහර 17 තුමශ ිශදෙහ ශදඳහර්තශ් ් තුම 

47ක් තිශඵනහ. ශ් හශ  ිශදෙහඥඹ්  ය් ශ්  තභ් ට වුභනහ 

යන ශ්ධක. 

අශේ වළභ අමු ද්රෙඹකි් භ බහණ්ඩ නිසඳහදනඹ යන 

ද් ළරක් -ක්රිඹහදහභඹක්- තිශඵනහ. ඒ ද් ළශක ඉවශ තළන 

ඉ් ශ්  ංර්ධිත යටක. අශේ අමු ද්රෙලි්  ඒ යටකර 

ර්භහ් ත හිමිඹ්  තභයි ශඳොශවොත් ් ශ් . අපි තභ දුේඳත්. 

ඉති්  ශ්  තත්ත්ඹ ශනස ය් න න් , අපි බහණ්ඩඹක් 

නිසඳහදනඹ යරහ ශ්  ද් ළරට සතුමළු ් ශ්  ශොශවොභද 

කිඹරහ ඵර් න ඕනෆ. ශ්  වහ අලෙ දත්ත එතුම යන, 

ශතොයතුමරු  තහක්ණඹ ශඹොදන  dashboard  එක් අපි ස 

යරහ තිශඵනහ. ඒ තුමිබ්  අපි අශේ ර්භහ් ත හිමිඹ් ට දළනු්  

ශද් න ඵරනහ, "ශභ් න ශ්  ශ්  අංලරට මුදක ගශඹෝජනඹ 

ශශොත් ශවො රහබඹක් රඵහ ් න පුළු්  ශයි.  ඒට අලෙ 

දළනුභ අපි රඵහ ශද් න් " කිඹරහ. ශ්  වහ අපි රු 

ජනහධිඳතිතුමභහ ශ්  ඉකලුහ, රුපිඹක මිලිඹන 200 මුදරක් 

රඵහ ශද් න කිඹරහ. නමුත් රුපිඹක මිලිඹන 84ක් රළම රහ 

තිශඵනහ, COSTI  ගඹතනඹට. භහ හිතනහ ඒ මුදර භින කිඹරහ. 

භහ ඵරහශඳොශයොත්තුම නහ, ඒ මුදර ඳහිශච්චි ශහභ තත් මුදරක් 

ශදයි කිඹරහ. අපි ශ්  ඳට්  ත්ත ළශඩ් ඉිනරිඹට යශන 

ඹෆශභ්  තභයි රංහ නිඹභ ංර්ධිත යටක් වළටිඹට ඉිනරිඹට 

ශන ඹ් න පුළු් . උස තහක්ණඹ අශේ අමු ද්රෙරට 

ශඹොදමි් , හර්මි යටක් වළටිඹට, ශඳොශවොත් යටක් වළටිඹට 

භතුම ශ් න පුළු්  වුශණොත් තභයි, දුේඳත්මි්  භතුම ශන 

ප්රලසනලි්  ජනතහ ශබ්යහශන ඉිනරිඹට භ්  ය් න පුළු්  

් ශ් .   

භහ ් ශතෝ නහ, දළ්  අශේ ගණ්ඩු ශ්  ක්රිඹහ වහ 

ඹ්  ඳදනභක් සති ය  තිබීභ ළන. ශ්  ටයුතුම තත් ලක්තිභත් 

යරහ අපි ඉිනරිඹට භ්  ය් න ඵරහශඳොශයොත්තුම නහ, ඉිනරි 

අවුරු්ධශ්ධ. ශඵොශවොභ සතුමතියි.  

 
[අ.බහ. 5.16  

 

ගු අජිත් පී. නඳනර්රා මශතා 
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததபர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

මූරහනහරඪ රු භ් ත්රීතුමභනි, ශජෙසඅ අභහතෙරු්  ද 

ශදනකු පිිබඵ ව ඒ අභහතෙහංල පිිබඵ ඳත්න ශ්  

ිශහදඹට වබහනි ශ් න රළබීභ තුමටක්. අශේ ශෞයඹට රක් 

වුණු රු යත්නසිරි ිශක්රභනහඹ භළතිතුමභහත් ශ්  යටට ශඵොශවොභ 

ළඩ යපු ශශනක්, අශේ ඳශහතට ශඵොශවොභ ළඩ යපු 

ශශනක්. එතුමභහත් ශජෙසඅ අභහතෙ තනතුමයයි සිටි් ශ් . ඒ 

ශජෙසඅ අභහතෙ තනතුමරු දයන ශඵොශවෝ ශදනකු ශඳෞ්ධලි 

ශෞයඹ රඵ් නට හිමි්  උරුභ්  තිශඵන අඹ. ඒ නිහ භහ 

ශ්  යන ිශශේචන ඒ එක් එක් ශජෙසඅ අභහතෙයඹහට 

ශඳෞ්ධලි යන ිශශේචන ශනොන ඵ ිශශල ශඹ්   ව්  

ය් න ළභළතියි.   

මූරහනහරඪ රු භ් ත්රීතුමභනි, යු්ධධඹ තිශඵන හරශ  රු 

ජනහධිඳති භහි් ද යහජඳක් භළතිතුමභහ කිේශේ, යු්ධධඹ යශන 

ඹ් න ඳහර්ලිශ් ් තුමශේ වශඹෝඹ අණ්ඩ ඳත්හ ශන 

ඹ් න අලෙයි; සථහය ඳහර්ලිශ් ් තුමක් අලෙයි. ඒ නිහ ිශිශධ 

ඳක්, ිශිශධ අලෙතහ, ිශිශධ ජහීර්  නිශඹෝජනඹ යන 

භ් ත්රීරු් ට ළඩි ඳවසු්  දීරහ, ඔවු්  ් ශතෝශඹ්  තිඹහ 

් න අභහතෙ ධුය ිශලහර ප්රභහණඹක් රඵහ ශද් න අලෙ ඵයි. 

එදහ ඒ ථහ කිඹන ශොට ඹ්  තහක් දුයට ඒශක් හධහයණත්ඹක් 

ශඳනුණහ. භක් නිහද, තනතුමරු ඳසශ  ඹන ශ්ධලඳහරනඥඹ්  

ඉ් න යට, තනතුමරු ළඳ යන ශ්ධලඳහරනඥඹ්  අඩු යට, 

තනතුමරු දී, යප්රහද දී තභ් ශේ ් ධහනඹ තුමශ, තභ් ශේ 

ඳක්ඹ තුමශ, තභ් ශේ ගණ්ඩු තුමශ භ් ත්රීරු්  යහ ළනීභ 

ශ්  යශේ අහනහ් ත තත්ත්ඹක් ඵට ඳත් ශරහ තිශඵනහ. 

ශ්  ක්රභශඹ ගය් බඹහ යහජඳක් භළතිතුමභහ ශනොවුණත්, ඒ ළශඩ් 

ශවොටභ ශශ  යහජඳක් භවත්භඹහ ඵ ඳළවළිනලියි.  

2010 දී ශ්  ගණ්ඩු තුමශන්  ශදට ග් න ඵරඹක් 

රළුදහ. තුමශන්  ශද ඵරඹක් ත්ශත් නළවළ. වළඵළයි, සථහය 

ගණ්ඩුක් ඳත්හ ශන ඹ් න අලෙ යන  113 ශදනකුට ඩහ 

ශඵොශවොභ ළඩි භ් ත්රීරු ංෙහක් ෘජු ඡ් දශඹ්  

2977 2978 



ඳහර්ලිශ් ් තුම 

ජඹග්රවණඹ ශහ. ඒ අනු, තදුයටත් ශ්  ඳහර්ලිශ් ් තුමශේ 

සථහයබහඹ ඳත්හ ශන ඹෆභ ප්රලසනඹක් ශනොශයි. ඒ නිහ 

ශ්  ඳහර්ලිශ් ් තුම තුමශ ඵරඹ තවවුරු ය ළනීභ වහ තනතුමරු, 

තහ් න භහ් න, යප්රහද රඵහ දීභ අලෙ රුණක් වුශණ් නළවළ. 

ිශධහඹ ජනහධිඳති ඵරඹ තිශඵන ජනහධිඳතියශඹක් ඉ් න ශොට 

ඒ ශොශවොභත් අලෙ ශ් ශ්  නළවළ.  

මූරහනහරඪ රු භ් ත්රීතුමභනි, ඉ්  ඳසශ  ර්තභහන 

ජනහධිඳතිතුමභහ ශරෝ හර්තහක් තිබ්ඵහ; නිනස හර්තහක් තිබ්ඵහ. 

ශභොක්ද ඒ නිනස හර්තහ? ශ්  ශරෝ ඉතිවහශ  ළඩිභ 

අභහතෙ ධුය ංෙහක් ඳත් යපු ජනහධිඳතියඹහ ඵට එතුමභහ ඳත් 

වුණහ. භවය ශරෝ හර්තහ ළන අඳට ගඩ් ඵය ශ් න පුළු් . 

වළඵළයි, ර්තභහන ජනහධිඳතිතුමභහ ශ්  ශරෝ ඉතිවහශ  ළඩිභ 

අභහතෙරු ංෙහක් ඳත් යරහ තළබූ ශ්  ශරෝ හර්තහ න්  

තුමටු ිශඹ වළකි හර්තහක් ශනොශයි, තුමටට අඬන හර්තහක් 

ශනොශයි, දුට අඬන, ස ශඬන හර්තහක්.  

මූරහනහරඪ රු භ් ත්රීතුමභනි, ර්තභහන ජනහධිඳතිතුමභහ 

ඳරිඳහරනශ  දක්ශඹක් න් , ඔඹ කිඹන තය්  ළඩරුශක් 

න් , කිසිභ ළඹක් නළති සීමිත අභහතෙ භණ්ඩරඹක් එක් 

ළඩ ය් න පුළු් . වළඵළයි, ශ්  තය්  සභති්  ශද් ශ් , ශ්  

තය්  යප්රහද ශද් ශ් , යහජෙ ඳහරනඹ උශදහ ශනත් උඳක්රභ, 

ශනත් ක්රභ ව ිශධි එතුමභහ ශනොද් නහ නිහඹ කිඹන හයණඹ 

අඳට ඳළවළිනලියි. යප්රහද දීශභ් , තනතුමරු දීශභ්  ඳභණක් 

ගණ්ඩු යශන ඹ් න ඵළරි ඵ, එශවභ ගණ්ඩු යටට ශවොක් 

ශනොන ඵ තර්හනුූලර හිතන, ුද්ධධිභත් හිතන ඕනෆභ 

ශශනකුට ශත්රු්  ් න පුළු් . 

ර්තභහන ශජෙසඅ අභහතෙරු දශදනහ අතය සිටින 

අභහතෙරු් ශේ දක්තහ, ඳශපුරු්ධද, කුරතහ ළන කඳනහ 

යරහ ඵළලුහභ, කිසිභ ළඹක් නළතුම ඕනෆභ ගණ්ඩු 

ළම නේ අභහතෙ ධුයඹක් දය් නට සුදුසු්  තිශඵන අඹ ඒ අතය 

ඉ් නහ. 

 

මූාවනාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Order, please! The Hon. Deputy Chairman of 

Committees will now take the Chair. 
 
අනුරුල ගු නඳුමාල් රාජදුරයි මශතා මූාවනනය්ද ඉලත් 

වුනය්ද, නිනයෝජය කාරක වභාඳිනුරමා ුාවනාරූඪ විය. 
அன் தறநகு, ரண்தைறகு தததரள் ரஜதுக அர்கள் 

அக்கறரசணத்றணறன்த அகனப, குளக்கபறன் தறறத் றசரபர் 

அர்கள்  கனக கறத்ரர்கள். 

Whereupon THE HON. PERUMAL RAJATHURAI left the Chair, 
and MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES took the Chair. 

 
ගු අජිත් පී. නඳනර්රා මශතා 
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததபர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

රු නිශඹෝජෙ බහඳතිතුමභනි, ර්තභහන ජනහධිඳතිතුමභහ තළබූ 

ශරෝ හර්තහක් ළනයි ශ්  බහ තුමශ භහ ථහ යමි්  සිටිශ . 

ශ්  ශජෙසඅ අභහතෙරු්  අතය දක්, කුරතහ තිශඵන, ඕනෆභ 

යජඹ රු ටයුතුම සභති්  ය් න පුළු්  අභහතෙරු 

ඉ් නහ. වළඵළයි, ප්රභහණත් ිශඹඹක් ඳයරහ ශද් ශ්  නළතුම, 

ප්රභහණත් ර්්  ඳයරහ ශද් ශ්  නළතුම, ඒ අභහතෙරු් ශේ 

ඳශපුරු්ධද යහජෙ ඳහරනඹට රඵහ ළනීභට අහලඹක් ර් ශ්  

නළතුම නහභ භහත්ර ඵරතර රඵහ දීරහ, ශජෙසඅ අභහතෙරු එ 

ණ්ඩහඹභට ශොනු යරහ, ඒ අභහතෙරු් ශේ තත්ත්ඹ 

වෆකලු යරහ ර්තභහන ජනහධිඳතිතුමභහ ඉතහභ ඵයඳතශ 

ශ්ධලඳහරන යදක් ශහ. ශ්  යශේ ඳහරනඹට ඒ අභහතෙරු සුදුසු 

නළත්න්  සභති්  ශනොදී ඉ් න පුළු් . යටට ළඩ යපු ඒ  

ශජෙසඅ අභහතෙරු ඒ අශෞයඹක් ලශඹ්  ර් ශ්  

නළවළ. නමුත් එශවභ දක්්  තිශඵන, ඳශපුරු්ධද තිශඵන 

පු්ධරඹ්  දශදශනක් ශනභ තළනට ූලඩු යරහ, ''ශජෙසඅ 

අභහතෙ'' කිඹරහ චනශඹ්  ඵයඳතශ, නමුත් අර්ථශඹ්  වෆකලු 

න ගහයශ  තනතුමරු ශද් ශ්  යහජෙ ඳහරනඹ පිිබඵ මූරධර්භ 

ශනොද් නහභ නිහයි. 

රු නිශඹෝජෙ බහඳතිතුමභනි, ශ්  ශජෙසඅ අභහතෙධුය දවඹභ 

ශ්  යටට ළඩක් නළවළ. ශ්  ිශඹඹ්  ිනවහ ඵළලුහභ, ශ්  ිශඹඹ්  

ශනත් අභහතෙරු් ට ගයණඹ ය් න පුළු් , ශඵොශවොභ 

ශරශවසිශඹ් . යහජෙ ඳරිඳහරන වහ සශ්ධල ටයුතුම 

සභතියඹහට ඹවඳහරනඹ ව ඹටිතර ඳවසු්  ගයණඹ 

ය් න පුළු් . භහන ් ඳත් පිිබඵ හයණඹත් යහජෙ 

ඳරිඳහරන ිශඹ බහය සභතියඹහට ගයණඹ ය් න පුළු් . 

ග්රහීටඹ ටයුතුම පිිබඵ හයණඹ ගර්ථි ංර්ධන සභතියඹහට 

ගයණඹ ය් න පුළු් , ඒ හශේභ ෘෂිර්භ සභතියඹහටත් 

ගයණඹ ය් න පුළු් . ගවහය සුයක්ෂිතතහ ටයුතුම, ඒ 

හශේභ ඳහරිශබෝ සුඵහධන ටයුතුම මුඳහය වහ අබේ තය 

ශශ සභතියඹහට ගයණඹ ය් න පුළු් . භහජ 

සුඵහධනඹ කිඹ් ශ්  භහජ ශ ඹභ තභයි. ඒ භහජ ශ හ 

සභතියඹහට ගයණඹ ය් න පුළු් . 

ිශදෙහත්භ ටයුතුම පිිබඵ ිශඹඹ ගයණඹ ය් නට 

අභහතෙහංල ණනහක්භ තිශඵනහ. ජහතේ තය මූරෙ 

වශඹෝනිතහ පිිබඵ හයණඹ නිළභ මුදක අභහතෙයඹහශේ 

ිශඹ ඳථඹටයි ළශට් ශ් . ශ්  හශේ න්  ටික් දීරහ, කිසිභ 

ගහයඹ ඵයඳතශ ර්භක් ඳය් ශ්  නළති, ඒ 

අභහතෙහංලශ  ටයුතුමරට ප්රභහණත් මුදක රඵහ ශද් ශ්  

නළතුම අභහතෙ ධුයඹ ඳත්හශන ඹෆභට අලෙ ඳවසු්  දීරහ 

වඳු් හ දීපු ශ්  ශජෙසඅ අභහතෙ ංකඳඹ නහසතිඹක්, 

අඳයහධඹක්, ශ්  යටට අහිතය, ශ්  යශේ ධනඹ නහසති යන, 

යට ගඳසට ශන ඹන එක්. එඹ ඳරිඳහරනඹ ශනොද් නහ 

ජනහධිඳතියඹකුශේ ක්රිඹහක්ඹ කිඹන හයණඹ භහ කිඹ් න 

ළභළතියි.  

රු නිශඹෝජෙ බහඳතිතුමභනි, භහ තත් එ රුණක් ළන 

කිඹ් න ළභළතියි. අශේ යජශ  ශ ශඹෝ ශඵොශවොභ තුමටට 

ඳත් වුණහ, රුපිඹක 50,000ට ඹතුමරුඳළින රඵහ් න දීපු වනඹ 

ළන. කිසි ශශනක් ශ්  ශඹෝජනහට ිශරු්ධධ නළවළ. වළඵළයි රු 

නිශඹෝජෙ බහඳතිතුමභනි, ශ්  භහතෘ භූමිඹ ත්රසතහදශඹ්  

ශබ්යහ් න ටයුතුම යපු, ශ්  භහතෘ භූමිඹ භත තභ් ශේ ජීිශත 

ඳරිතෙහශඹ්  ටයුතුම යපු, රුධියඹ ශවශපු අශේ යණ ිශරු් ට 

-වමුදහ ශඵළු් ට ව නිරධහරි් ට- ශ්  වනඹ රළශඵ් ශ්  

නළවළ. ශඳොලීසිශ  ශොසතහඳක භවත්භඹහට ශ්  වනඹ ශදන 

එ ඉතහභ ළදත්. ශඳොලීසිශ  ළයඹ්  භවත්භඹහට ශ්  වනඹ 

ශදන එ ඉතහභ ළදත්. යුද වමුදහශේ, නහිශ වමුදහශේ, ුණ්  

වමුදහශේ ශඵශහට, නිරධහරිඹහට ශ්  වනඹ ශද් ශ්  නළත්ශත් 

සයි? එශවභ ශනොශද් න ශව තුම ශභොක්ද? ිශශල ශඹ් භ ශ්  

නිරධහරි් ශ්  ළඩි පිරික් ඉ් ශ්  යශේ දුසයභ ප්රශ්ධලරයි. 

තභ් ශේභ කිඹරහ සහධීන ප්රහවන ක්රභඹක් ශොඩ න හ් න, 

ජීිශතශ  ටයුතුම හර්ඹක්භ ය් න යුද වමුදහශේ, නහිශ 

වමුදහශේ ව ුණ්  වමුදහශේ ශඵළු් ටත්, නිරධහරි් ටත් ශ්  

ඹතුමරු ඳළින වනඹ අනිහර්ඹශඹ්  රඵහ ිනඹ යුතුමඹ කිඹරහ භභ 

ශඹෝජනහ යනහ. ඒ ිශතයක් ශනොශයි. ශ්  ඹතුමරුඳළින වනඹ 

තුමශ ිශශල  හයණඹක් අඳට ශවිබදයේ වුණහ. එඹ අපි ලි්  දළන 

සිටි ශදඹක්.  

2979 2980 

[රු අජිත් පී. ශඳශර්යහ භවතහ  
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දළ්  යහජෙ ශ ඹ් ට ඹතුමරුඳළිනඹක් රුපිඹක 50,000ට 

ශදනහ. "ඵජහජ් ඩිසරි 125" ඹතුමරුඳළිනඹ අඹ ළඹට ලි්  

රුපිඹක 2,01,000යි. අඹ ළශඹ්  තත් රුපිඹක 13,000ක් ළඩි 

ශහ. දළ්  එඹ රුපිඹක 2,14,000යි. දළ්  හභහනෙ ශශ ශඳොශශ  

රුපිඹක 2,14,000ක් න ශ්  ඹතුමරුඳළිනඹ ශතෝයහත් යජශ  

ශ ඹහට රුපිඹක 50,000ට ශදනහ. එඹ ශඵොශවොභ ශවොයි. 

එශවභ ිනඹ යුතුමයි. වළඵළයි ඵජහජ් ශෝ ඳළනිඹ ශ්  ඹතුමරුඳළිනඹ 

නිසඳහදනඹ කිරීභ, එඹ රංහට ශන ඒභ, රංහශේ ශඩ්ිශඩ් පීරිස 

භහභ එඹ එරස කිරීභ කිඹන ඔක්ශෝභ ය් න ඹ් ශ්  

රුපිඹක 50,000යි. නමුත් හභහනෙ පුයළසිඹකුශ් , ශඳෞ්ධලි 

අංලශ  ශ ඹහශ් , ශඳෞ්ධලි ෙහඳහය යන සුළු 

ෙහඳහරිඹහශ්  අඹ යනහ, රුපිඹක 2,14,000ක්. නිසඳහදන 

මිරත් ශ්  ශශ ශඳොශ මිරත් අතය තිශඵන ඳයතයඹ රුපිඹක 

1,64,000යි. ඒ රුපිඹක 1,64,000 ශ්  යශේ අහිංභ 

මිනිසු් ශ් , ඳවශභ සතයශ  සිටින මිනිසු් ශ් , ජීිශතඹ 

ශොඩ න හ් න ශය දයන ඒ අහිං මිනිසු් ශ්  ශ්  

ගණ්ඩු හයහශන නහ. මිර රුපිඹක 50,000ක් න ිශට 

රුපිඹක 25,000ක් ඵදු වරහ රුපිඹක 75,000ට ඒ ඹතුමරුඳළිනඹ 

ශදන එ අඳට ශත්රු්  ් න පුළු් . වළඵළයි රුපිඹක 50,000ක් 

මිර න ඹතුමරු ඳළිනඹ රුපිඹක 2,14,000ට ශ්  යශේ ශඳෞ්ධලි 

අංලශ  සිටින හභහනෙ ජනතහ මිර දී ත යුතුම තිශඵනහ. 

රුපිඹක 2,14,000ට යුද වමුදහ ශඵශහ එඹ මිර දී ත යුතුම 

තිශඵනහ. රුපිඹක 2,14,000ට නහිශ වමුදහ ශඵශහ, ුණ්  

වමුදහ ශඵශහ එඹ මිර දී ත යුතුම තිශඵනහ. රු නිශඹෝජෙ 

බහඳතිතුමභනි, ඹතුමරු ඳළිනශඹ්  වන ඵ්ධද රුපිඹක 1,64,000ක් 

ඵ ශ්  වනඹ නිහ අඳට ශවිබදයේ වුණහ. වුද ශ් හට  

කිඹ් ශ් ? ශභච්චය හරඹක් ශ්  තය්  මුදක ් දයහක් 

ශවොය්  යශන තභයි ශ්  අහර්ඹක්භ යහජෙ ඳහරනඹ 

උශදහ ළඹ ය් ශ් .  ජනහධිඳතියඹහ තභ්  ටහ ශොනු ය 

ත් අතිිශලහර ඵරඹ උශදහ ළඹ යන ශෝටි ප්රශෝටි ණන 

මුදර ශනුශ්  තභයි ශ්  යශේ අහිං මිනිසසු  ඹතුමරුඳළිනඹට 

ශ්  ළඩිපුය මුදර ශ් ශ් . Montero එට, Pajero එට, 

Land Rover එට අධි ඵ්ධදක් වන එ යදක් නළවළ, 

යත්නසිරි ිශක්රභනහඹ භළතිතුමභනි. වළඵළයි, three-wheeler එට, 

ඒ හශේභ ඹතුමරුඳළිනඹට වන ශ්  ඵ්ධද න්  වරිභ අහධහයණයි.  

අද ළභ්  ටි්  එ  මිර පිිබඵ ඵර් න. ශරොකු ළභ්  

ටි්  එක් රුපිඹක 200යි, 210යි, 220යි, 240ටත් තිශඵනහ. ශ්  

ශරොකු ළභ්  ටි්  එ සතුමශශ  අඹ යන ඵ්ධද රුපිඹක 125යි. 

චිලි යශේ මුහුශද්  ශ්  භහළු අකරහ ශන, ඒ නළශේිනභ ටි්  යරහ 

එතළනි්  රංහට ශනළකරහ label එ ව් න ඹනහ, රුපිඹක 

75ක් ශවෝ ඊට ග් න මුදරක්. වළඵළයි, රංහ ගණ්ඩු ඒ ළභ්  

ටි්  එට අඹ යනහ, රුපිඹක 125ක්. ශ්  සයහ ශන ෆභක් 

ශනොශයිද? ශ්  යශේ අහිං මිනිසසු, දුේඳත්භ මිනිසසු න 

ළභ්  ටි්  එශ්  වන ඵ්ධද රුපිඹක 125ක්. භභ කිේශේ 

උදහවයණ ශදක් ඳභණයි.  

ශ්  යශේ හභහනෙ අහිං මිනිසසු් ට ගදශයයි න් , ශ්  

යශේ හභහනෙ අහිං මිනිසසු ළන ශේදනහක් තිශඵනහ න් , 

ශ්  යශේ දුේඳත්භ මිනිසසු ළන ළක්කුභක් තිශඵනහ න් , 

ළභ්  ටි්  එශ් , ඳරිේපු ටිශ් , වහකභළසහශ්  ශ්  තය්  

අධිතය ඵ්ධදක් අඹ ය් නට කිසිභ ශව තුමක් නළවළ. ඒ හශේභ 

ඹතුමරුඳළිනඹට, three-wheeler යථඹට රුපිඹක රක් ණන 

ඵ්ධදක් ව් න කිසිභ ශව තුමක් නළවළ. ශ්  ගණ්ඩු වන 

ශද් ශ්  හටද? ශ්  ගණ්ඩු වන ශදනහ, ළසිශනෝ 

ෙහඳහරිඹ් ට. අද ශ්  යශේ ළසිශනෝ ෙහඳහයඹ මූලි ය 

ශන ඉ් න ෙහඳහරිශඹෝ ශද් ශනක් ඉ් නහ. ඒ 

ෙහඳහරිශඹෝ ශද් නහ ළසිශනෝ වයවහ උඳඹන ධනඹ භඟි්  

අනිකුත් ශ්ධඳශ ව ෙහඳහය අත් ඳත් ය නිමි්  ඉ් නහ. එක් 

ශශනක් ශ්  න ිශට ශ්  යශේ ශරොකුභ ධනතහ ඵ නිර 

ලශඹ් භ ප්රහලඹට ඳත් ශරහ තිශඵනහ. අනික් ශනහශේ 

ධනශ  ප්රභහණඹ අපි ද් ශ්  නළවළ. වළඵළයි, ශ්  අඹ දළ්  

ළසිශනෝ ෙහඳහයඹ ිශතයක් ශනොශයි, ිශිශධ  ර්භහ් තර 

ශඹිනරහ තිශඵන ඵත් අපි දළක්හ.  

ඳසු නිඹ දසර ක අඟුරු මිරදී ළනීභ ් ඵ් ධ ඵයඳතශ 

ශවොයභක් පිිබඵ රුණු ශවිබදයේ න ශොට ඔ් න අඳට 

ශත්රු්  නිඹහ, අය ළසිශනෝ ෙහඳහරිඹ් ශ්  ශශනක් තභයි 

ඒ ක අඟුරු ශ් ් ශ් ත් කිඹරහ. අපි ඒ දළනශන හිටිශ  

නළවළ. ඒහට මිර නිඹභ ය් ශ් ත් ඒ අඹ, ඒහ ශ් ශ් ත් ඒ 

අඹ. ඒශක් ුණණහත්භබහඹ ශවොද, නයද කිඹරහ ීරයණඹ 

ය් ශ් ත් ඒ ණ්ඩහඹශ් භ සිටින පු්ධරශඹෝ. නමුත්, අශේ 

අභහතෙහංලර නිරධහරිනුත් ඒ අඹශේ playlist එශක් ඉ් නහ.  

ගණ්ඩුශේ ළටුඳට අභතය ඒ ෙහඳහයර ශඹශදන 

ජහහය් රු් ශනුත් යප්රහද, ළටුේ ව දීභනහ ඒ අඹ 

රඵනහ.  

රු නිශඹෝජෙ බහඳතිතුමභනි, ශ්  අහනහ් ත තත්ත්ඹ 

නතය ශ යුතුම තිශඵනහ. ශ්  යශේ සිඹඹට 1ක් ශවෝ ඊ ටත් අඩු 

අධි ජහහය් හය ශඳොශවොතුම්  ිශසි්  ර්තභහන යජඹ භ  

එතුම ශරහ යන ජනතහ සයහ ශන ෆභ නතය කිරීභ උශදහ 

ශ්  යටට ඹවඳත් ගණ්ඩු ක්රභඹක් අලුශත්  සති ය් නත්, ශ්  

ඳතින යහජෙ ත් ත්රඹ ශනස ය් නත් අසථහ දළ්  උදහ 

ශරහ තිශඵනහ. නමුත්, අපි ශභොනහ ථහ ශත් ශ්  ගණ්ඩු 

ශ්  ශනස ය් ශ්  නළවළ. ඒ නිහ ශ්  යශේ අහිං 

මිනිහට ළඵෆ ශරභ ගදයඹ යන, දුේඳත්භ මිනිහට ළඵෆ 

ශරභ ගදයඹ යන, පුංචිභ මිනිහට ළඵෆ ශරභ ගදයඹ යන 

ගණ්ඩුක් ශොඩ න හ ත යුතුම නහ. ශඵොශවොභ සතුමතියි. 
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ගු ඩි  ගුණනවේකර මශතා (මානල වම්ඳත් ිළිතබ 

අමාතයුරමා  
(ரண்தைறகு  டித குபசக - ணற பங்கள் அகச்சர்) 

(The Hon. DEW Gunasekara - Minister of Human 

Resources) 

රු නිශඹෝජෙ බහඳතිතුමභනි, භහන ් ඳත් පිිබඵ 

අභහතෙහංලඹ ශනුශ්  අද ිනන අහන ථහ ඉිනරිඳත් ය් න 

භහ ඵරහශඳොශයොත්තුම නහ. 

නිදවශ්  ඳසශ  අශේ යශේ භහන ් ඳත් පිිබඵ 

ප්රතිඳත්තිඹක් ස යරහ තිුදශණ් නළවළ. ශභභ අභහතෙහංලශ  

අශනකුත් ළඩ ටයුතුමරට අභතය ප්රධහන ලශඹ්  භහ ශත 

ඳළර හර්ඹ බහයඹ වුශණ් ඒ ප්රතිඳත්තිඹ ස කිරීභයි. ඒ 

ප්රතිඳත්තිඹ ස ශහට ඳසශ  එඹ ක්රිඹහත්භ යලීභ වහ 

ප්රධහන ළරසුභක්- master plan එක්- ස කිරීශ්  හර්ඹ 

බහයඹත් අභහතෙ භණ්ඩරඹ ිශසි්  භහ ශත ඳළරුහ.  

අවුරුදු ශදවභහයක්  ඳභණ හරඹක් භශේ බහඳතිත්ශඹ් ,  

ිශ්ධත් භණ්ඩරඹක් ිශසි්  ඳර්ශ ණහත්භ ෆභ ක්ශ ත්රඹභ 

අඩංුණ දත්ත ශොඹහ නිමි් , ඒහ වදහයමි්  ඒ පිිබඵ ස 

යපු හර්තහ අභහතෙ භණ්ඩරශ  දළන ළනීභ වහ භභ ීටට 

ති ශදට ඉසශකරහ ඳහර්ලිශ් ් තුම වමුශහි තඵහ එභ 

ළරසුශ්  ළඩ ටයුතුම වභහය ශහ.  එඹ ඉිනරි හරශ ින  

ිශහදඹට නු සතළයි කිඹහ භහ ඵරහශඳොශයොත්තුම ශනහ.   

රු නිශඹෝජෙ බහඳතිතුමභනි, සයි, අපි  එළනි ප්රතිඳත්තිඹක් 

ස ය් න ීරයණඹ ශශ ?   අශේ යශේ ගර්ථිශ  යුවඹ 

නිදවසි්  ඳසශ  ශේශඹ්  ශනස ශරහ තිශඵනහ. අඳ  

නිදව රඵන ශොට ෘෂි ර්භහ් ත ක්ශ ත්රඹ තභයි, අශේ දශ 
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ඳහර්ලිශ් ් තුම 

ශ්ධශිඹ නිසඳහදනශඹ්  සිඹඹට 60ක් ඉඳළයුශේ.   අද එඹ සිඹඹට 

11ක් ඳභණ න අඩු ප්රභහණඹට සිශකරහ තිශඵනහ. ඒ හශේභ 

ර්භහ් ත ක්ශ ත්රශ  එඹ සිඹඹට 28ක් 30ක් දක්හ ප්රභහණඹට 

ළඩි ශරහ තිශඵනහ. සිඹඹට දවඹක් ිශතය තිශඵන ශ හ 

ක්ශ ත්රඹ අද සිඹඹට 60ට කිේටු ශරහ තිශඵනහ. ඒ අනු 

් පුර්ණශඹ් භ ගර්ථිශ  යුවඹ ශනස වී තිශඵනහ. අපි 

ද් නහ, ඒ අතය හරඹ තුමශ භහජශ  සති වුණු ශනස්  

ළන; ශරෝ ගර්ථිශ  සති වුණු ශනස්  ළන. 

ිශශල ශඹ් භ ිශදෙහ වහ තහක්ණඹ ශේත් ිනයුණු ිශභත් 

භ භ අලුත් ප්රලසන භතුම වී තිශඵනහ. භහජඹට යක්හ ළඳයීභ  

් ඵ් ධශඹනුත් එඹ ඵරඳහ තිශඵනහ.  

හභහනෙශඹ්  ශභශතක් ක තිුදශණ්, අනුභනඹ ශනොයපු 

අධෙහඳන ප්රතිඳත්තිඹක්. ඳහක සති ශරහ, මූලි අධෙහඳනඹ, 

්ධිශීරඹ අධෙහඳනඹ, ඊට ඳසශ  ිශලසිශදෙහර අධෙහඳනඹ හශේ 

ප්රතිඳත්ති තිුදණහට, භසත රභ ඵර හඹ වහ ව ළඩ 

පිිබශශක්, ප්රතිඳත්තිඹක් තිුදශණ් නළවළ. ඒ නිහ ශභහිින අපි ඒ 

අඩු පුයහ ළනීභ වහ ටයුතුම යරහ තිශඵනහ. අපි එහිදී  

භසත ගර්ථිඹ තුමශ තිශඵන පු්ධලි අංලඹ ශනභ අයශන, 

යහජෙ අංලඹ ශනභ අයශන, පු්ධලි අංලශ  අතුමරු ලශඹ්  

තිශඵන ිශධිභත් ක්ශ ත්ර වහ අිශධිභත් ක්ශ ත්ර වඳුනහ ශන, ඒ 

අිශධිභත් ක්ශ ත්රඹ තුමශ තිශඵ් නහ ව සුප වහ භධෙ ඳරිභහණ 

ලශඹ්  භහජශ  වළභ තයහතියභභ ශොටස ගයණඹ න 

ගහයශඹ්  එභ රභ ඵරහඹ දළනුශභ්  වහ නිපුණත්ශඹ්  

් න්ධධ කිරීශ්  අයමුශණ්  තභයි,  ඒ ප්රතිඳත්ති ස ශශ .  

දළ්  ඒ ප්රතිඳත්ති ස යරහ තිශඵනහ. ඒ ප්රතිඳත්තිඹට 

අනු මූලි ලශඹ්  අභහතෙහංල 10ක් ිශතය ශ් ට ගයණඹ 

නහ. නමුත් ීටට ඩහ තත් පුළුක ශන ශොට ශ් ට අදහශ 

ිශඹ්  අනු අභහතෙහංල ිශසි ණනක් ගයණඹ නහ. දළ්  

ඉ් ිනඹහ හශේ යටක් ත්තහභ ඉ් ිනඹහශේ අධෙහඳන 

සභතියශඹක් නළවළ. ඉ් ිනඹහශේ ඉ් ශ්  භහන ් ඳත් පිිබඵ 

සභතියශඹක්. ඔහු තභයි, සිඹකරක්භ ගයණඹ යරහ ටයුතුම 

ය් ශ් . ප්රභහද වී ශවෝ ශ්  හර්ඹ බහයඹ අපි යට අයශන ඒ 

අනු ශ්  ළරළසභ ස යරහ තිශඵනහ;  ප්රතිඳත්තිඹ ස 

යරහ තිශඵනහ.  

 රු නිශඹෝජෙ බහඳතිතුමභනි, ශභහිින අපි ඵරහශඳොශයොත්තුම 

ශ් ශ්  කුභක්ද කිඹරහ ඉතහ ශටිශඹ්  කිඹනහ න් , ශ්  භවහ 

දළළ් ත හර්ඹ බහයශ  අයමුණ තභයි, ශභශඹක් ඳහශක ප්රහථමි 

අංලඹට සතුමශත් වුණහට ඳසශ  ිශලසිශදෙහරශඹ්  පිට ශරහ ඹන 

හරඹ දක්හත්, ඒ අතය හරඹ තුමශ තභ්  එක් එක් භේටභදී 

රඵහ ් නහ අධෙහඳන භේටභත්, ඒ හශේභ ඳහක වළය ඹන  

සිඹලු ශදනහභත් ගයණඹ න ගහයඹට ශ්  ශොටසරට 

දළනුභ ව නිපුණත්ඹ රඵහ දීරහ, භසත රභ ඵරහඹභ යශේ 

ජහති ගර්ථිඹටත්, ඒ හශේභ ශෝලීඹ ගර්ථිඹටත් ළරශඳන 

ශර ස යලීභ.  

අපි ගය් බ යපු ඒ ළඩ පිිබශශ පිිබඵ ඳශමු ළනි 

තහට මුදක සභතියඹහශේ අඹ ළඹ හර්තහශේ ව්  නහ.  

ශ්  "අිශධිභත් ගර්ථිඹ" කිඹන එ යදහත් මි්  ශඳය අඹ 

ළඹ  හර්තහ ව්  ශරහ තිුදශණ් නළවළ.  ඒ ළන ව්  

ශහ ඳභණක් ශනොශයි. ඒට ් ඵ් ධ ශන රභ ඵරහඹට - 

ඳින ශේිනහශේ ඉ් න පු්ධරඹහ ඳහ, ත්රීවීක රිඹළදුයහ ඳහ, 

අක්ය හර අයිති භනුසඹහ,  අක්ය බහඹ අයිති භනුසඹහ,  

ශඩ් ශත් වදන භනුසඹහ, එශවභ නළති න්  හේපු ශයින 

භනින භනුසඹහ ඳහ ශ්   භසත රභ ඵරහඹට -  අදහශ ් නහ 

වු ඔවු් ට ඵරඳහ් නහ ව ප්රලසන ණනහක්භ ගයණඹ න 

ගහයඹට  වළකි තහක් දුයට ඳශමු ළනි තහට අඹ ළඹකි්  ඹ්  

වන රඵහ දීශ්  ළඩපිිබශශක් ස ය තිශඵනහ. ඒ නිහ භහ 

හිත් ශ්  ශභඹ තභයි, අපි යපු ඳශමු ළනි හර්ඹඹ. ශ්  

ඳදනශ්  යහමු තුමශ ඉශන තභයි දළ්  අපි අධෙහඳන ප්රතිඳත්තිඹ 

ශනස  ය ශන ඹ් ශ් . 

අධෙහඳන සභතිතුමභහශේ නහඹත්ශඹ් , ඳහර්ලිශ් ් තුමශේ 
අවුරුදු එවභහයක් ඳභණ හච්ඡහ යරහ අධෙහඳන ප්රතිඳත්තිඹක් ස 
ශහ. දළ්  ඒ අධෙහඳන ප්රතිඳත්තිඹ අභහතෙ භණ්ඩරශඹ්  අශේ 
අභහතෙහංලඹට එරහ තිශඵනහ. අපි ඒ හච්ඡහට බහජනඹ 
යරහ, ජහති අධෙහඳන ශොමි්  බහටත් ශඹොමු යරහ, ළඩි 
දක් ශනොනිහි්  අභහතෙ භණ්ඩරඹට අපි ඒ අලුත් අධෙහඳන 
ප්රතිඳත්තිඹ ඉිනරිඳත් යනහ. ඒ එ හයණහක්.  

අශේ අධෙහඳන ප්රතිඳත්තිඹ ළන ථහ යන ශොට 

ිශශල ශඹ්  ඉළ් වීශ්  ටයුතුම ් ඵ් ධ ත්ශතොත් මි් ඳසු 

ඳහක වහ ුණරුරු ඵහ ් න ශොට, ඒ වළභ ුණරුයශඹක්භ 

උඳහධිධයශඹක් ශ් න ඕනෆ. නිදර්ලනඹක් ලශඹ්  කිේශොත් 

ුණරු ෘත්තිඹට එන පු්ධරඹහ training college  එකි් , අබෙහ 

ිශදෙහරඹකි්  භත් වුණු, පුහුණු වුණු ශශනක් ශ් න ඕනෆ. 

එශවභ නළතුම ුණරු ෘත්තිඹට අපි සතුමළු ය ් ශ්  නළවළ.   

අශේ එ නිර්ශ්ධලඹක් තභයි, ශ්  භහ කිඹහ හිටිශ . ශභොද අපිට 

ශඳශනනහ, අධෙහඳන ක්ශ ත්රඹ තුමශ ුණණහත්භ ලශඹ්  නහ 

සිටුවීභක් අලෙයි කිඹන එ. ංෙහත්භ ශර  හක්යතහ 

අති්  සිඹඹට 95 සිඹඹට 96 භේටභ අපි ඉ් නහ. නමුත් 

ුණණහත්භ ලශඹ්  ඵරන ශොට ශේශඹ්  ිශදෙහ වහ 

තහක්ණඹ ිනයුණු න ශ්  ශරෝඹට අලෙ න දළනුභ භහජශ  

වළභ ශොටටභ  රහ ඹන ගහයඹට අධෙහඳන ක්රභඹ ස 

යලීභ අලෙයි. එභ නිහ ඒ ප්රධහන හයණඹ වහ ුණරුරු 

දළනුත් ය් න ඕනෆ.  ඔවු් ට දළනුභ ශද් නත් ඕනෆ; ඔවු් ට 

නිපුණත්ඹ ශද් නත් ඕනෆ; ඔවු්  පුහුණු ය් නත් ඕනෆ; 

ඉළ් වීශ්  අලුත් ක්රභ ශවොඹහ ් නත් ඕනෆ.  ඳළයණි ක්රභරට 

උ් ් න පුළු් භක් අද සත්ශත් නළවළ. ිශශල ශඹ්  

උ් න ිශඹ්  ඳහ ශනස ශ් න ඕනෆ.  

අශේ  ඳහළකර දළනට උ් න ිශඹ්  ශදසිඹ ණනක් 

තිශඵනහ.  භවය ඒහ අදහශ නළවළ. භවය ිශඹඹ්  අදට 

ළශශඳ් ශ්  නළවළ. ඒහ අයි්  ය් න ඕනෆ. අදට ළශශඳන 

ිශඹ්  අලුශත්  සතුමශත් ය් න ඕනෆ. ශ්  හශේ ිශලහර 

ශනස්  ය් න, අධෙහඳන ක්ශ ත්රශ  ිශේරවීඹ ශනක් 

ය් න තභයි ඵරහශඳොශයොත්තුම ශ් ශ් . එඹ භහන ් ඳත් 

ප්රතිඳත්තිඹ ඹටශත් එක් එක් අංලඹ්  ඹටශත් උස අධෙහඳනඹ 

ඳළත්ශත්  ඒ ගහයඹට ය් න ඵරහශඳොශයොත්තුම ශනහ.  අපි 

වළභ ිශලසිශදෙහරඹක්භ වහ ර්භහ් තලහරහක් ඵ්ධධ කිරීභට 

ඵරහශඳොශයොත්තුම ශනහ.  දළනටභ ශභොයටු ිශලසිශදෙහරඹ ඒ 

හශේ ළඩ ටයුතුම යනහ. අනිත් ිශලස ිශදෙහරර එශවභ 

තත්ත්ඹක් සත්ශත් නළවළ. ඒ ර්භහ් තලහරහට අලෙ න 

භහන ් ඳත  අවුරුදු 5ට ඉසශකරහ “අපිට ශභ් න ශ්  

හශේ ේටිඹක් අලෙයි“ කිඹරහ ිශලසිශදෙහරඹට කිඹ් න ඕනෆ. 

එතශොට ඒට ළශශඳන ගහයශ  අඹ ඔවු් ට නිර්භහණඹ 

ය් න, නිසඳහදනඹ ය් න පුළු්  ශනහ. ශ් හශේ 

ළරසුභක් අනු අපි ළඩ ය් න ඕනෆ. අද කිසිභ ළරසුභක් 

නළවළ ඳහරට සතුමළු ශනහ; ිශලසිශදෙහරඹට සතුමළු ශනහ; 

එයි්  පිටශරහ ඹනහ.  ශතෝයහ ් නහ ිශඹඹ්  පිිබඵ 

ද් ශ්  නළවළ. ඒ ශතෝයහ ් නහ ිශඹඹ්  යශේ ගර්ථිඹට 

ළශශඳ් ශ්  නළවළ. ඒ හශේ ිශඹඹ් රට අද රැකිඹහ අසථහ 

සත්ශත් නළවළ. අද යශේ ශ් හශේ තත්ත්ඹක් තිශඵනහ. න 

අධෙහඳන ප්රතිඳත්තිඹ ස ශහට ඳසශ , ඒ න අධෙහඳන 

ප්රතිඳත්ති ක්රිඹහත්භ යන ශොට ඒ අනු ෆභ ඳහරභ, ෆභ 

ිශලසිශදෙහරඹභ ශ්  තත්ත්ඹ මුළුභනි් භ ශනස ශනහ. ඒ 

හශේභ ෘත්ීරඹ පුහුණු අභහතෙහංලඹ නිපුණත්ඹ ළඩි යරහ 

තිශඵනහ. වළභ ක්ශ ත්රඹටභ අදහශ න ගහයශ  ළඩ 

2983 2984 

[රු ඩිේ ුණණශ ය භවතහ  
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පිිබශශක් තභයි ස යරහ තිශඵ් ශ් . දළ්  අපි එඹ 

ක්රභහනුූලර ශර්ඛිඹ අභහතෙහංලඹ තුමිබ්  ක්රිඹහත්භ යනහ.  

අශේ අභහතෙහංලඹ ශ්  ටයුතුම අධීක්ණඹ ය් න - monitor 

ය් න ටයුතුම ස යරහ තිශඵනහ. ඒ හශේභ මි් ඳසු ඒ ඒ 

ශර්ඛිඹ අභහතෙහංලලි්   ස යන  ඒ ප්රතිඳත්ති අශේ 

අභහතෙහංලඹ වයවහ තභයි, අභහතෙ භණ්ඩරඹට ඹ් ශ් . 

එඳභණක් ශනොශයි, ිශශල ශඹ්  අලුශත්  යක්හක සති යන 

ශොට, තනතුමරු සති යන ශොට, තනතුමරු ෙසථහ සති යන 

ශොට, ෙසථහ ස යන ශොට අශේ අභහතෙහංලඹ ිශසි්  

ඒහ භහන ් ඳත් ප්රතිඳත්තිඹට ළශශඳනහද කිඹරහ ඵරරහ 

තභයි ස ය් ශ් . ශ් හශේ ිශලහර ළඩ ශොටක් අපි ය 

ශන ඹනහ. ශ්  යන ළඩ ශොටසි්   ම ක්  තභයි,  තිශඵන 

හර ශේරහ අනු භභ ඉිනරිඳත් ශශ .    

ඊට අභතය යන ශ්ධක භභ ශ්  රු බහශේදී කිඹ් න 

ඹ් ශ්  නළවළ. ිශශල ශඹ්  COPE  එශක් ටයුතුමරටත් ශ් හ 

් ඵ් ධයි. ඒහ  අශේ හර්තහ ඉිනරිඳත් ශහට ඳසශ  ශනභ 

ිශහද ය් න දහරහ තිශඵනහ. ශනොශඹක් භ් ත්රීරු ඒ ළන ථහ 

ශහ. භභ ඒහට දළ්  පිිබතුමරු ශද් න ඹ් ශ්  නළවළ. උචිත 

අසථහශේදී ඒහට පිිබතුමරු දීභට ඵරහශඳොශයොත්තුම ශනහ.    

රු නිශඹෝජෙ බහඳතිතුමභනි, අපි ඳසු නිඹ අවුරුදු ර්ඳශ  

යපු ළඩ ටයුතුමර ප්රතිපර ඉිනරිශ දී දකි් න රළශඵනහ. ශ්  

ප්රතිඳත්තිඹ ක්රිඹහට නළඟීශ්  අසථහ තභයි, දළ්   තිශඵ් ශ් . 

ඒ ක්රිඹහට න න ශොට, ඒ ශර්ය ඹ අභහතෙහංල සිඹලු ශදනහභ 

ශභශවඹමි්  යශේ ගර්ථිඹ ශොඩ නළඟීභට දහඹ න න 

ගර්ථි ප්රතිඳත්තිඹක් ස කිරීශ්  ටයුතුම අපි අ්  යන 

ඵ ප්රහල යමි්  භහ භහශේ චන සකඳඹ අ්  යනහ. 
 

"114 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන ිශඹද්  
වහ රු. 166,200,000 මුදර උඳශකනඹට සතුමශත් ශ යුතුමඹ" 
ඹන ප්රලසනඹ ිශභන රින්  බහ ් භත ිශඹ.  

 
114 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන ිශඹදභ 

උඳශකනශඹහි ශොටක් වළටිඹට තිම ඹ යුතුම ඹයි නිශඹෝ යන 
රදී.  

 
01 ලන ලැඩව ශන.- නමනශයුම් ලැඩව ශන - මූධන  

වියදම, ු. 12,900,000 
 

"114 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, මූරධන ිශඹදභ වහ 
රු. 12,900,000 මුදර උඳශකනඹට සතුමශත් ශ යුතුමඹ" ඹන 
ප්රලසනඹ ිශභන රින්  බහ ් භත ිශඹ. 

 
114 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, මූරධන ිශඹදභ 

උඳශකනශඹහි ශොටක් වළටිඹට තිම ඹ යුතුමඹයි නිශඹෝ යන රදී. 

 

02 ලන ලැඩව ශන. -  වුංලර්ධන ලැඩව ශන -  පුනරාලර්තන 

වියදම,  ු. 7,597,000,000 
 
“114 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, පුනයහර්තන ිශඹදභ 

වහ රු. 7,597,000,000 මුදර උඳශකනඹට සතුමශත් ශ යුතුමඹ" 
ඹන ප්රලසනඹ ිශභන රින්  බහ ් භත ිශඹ. 

 
114 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, පුනයහර්තන ිශඹදභ 

උඳශකනශඹහි ශොටක් වළටිඹට තිම ඹ යුතුම ඹයි නිශඹෝ යන 
රදී. 

 

02 ලන ලැඩව ශන.- වුංලර්ධන  ලැඩව ශන - මූධන  

වියදම, ු. 14,530,000,000 

"114 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, මූරධන ිශඹදභ වහ 
රු. 14,530,000,000 මුදර උඳශකනඹට සතුමශත් ශ යුතුමඹ" ඹන 
ප්රලසනඹ ිශභන රින්  බහ ් භත ිශඹ. 

 
114 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, මූරධන ිශඹදභ 

උඳශකනශඹහි ශොටක් වළටිඹට තිම ඹ යුතුමඹයි නිශඹෝ යන 
රදී. 

 

306 ලන ශීර්ය.-  ශ්රී ුංකා දුම්රිය නදඳාර්තනම්්දුරල  

 

02 ලන ලැඩව ශන.-  වුංලර්ධන  ලැඩව ශන -  පුනරාලර්තන 

වියදම,  ු. 12,217,700,000 
 

“306 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, පුනයහර්තන ිශඹදභ 
වහ රු. 12,217,700,000 මුදර උඳශකනඹට සතුමශත් ශ 
යුතුමඹ" ඹන ප්රලසනඹ ිශභන රින්  බහ ් භත ිශඹ. 

 
306 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, පුනයහර්තන ිශඹදභ 

උඳශකනශඹහි ශොටක් වළටිඹට තිම ඹ යුතුම ඹයි නිශඹෝ යන 
රදී. 

 
02 ලන ලැඩව ශන.- වුංලර්ධන ලැඩව ශන - මූධන  වියදම,  

ු. 38,335,600,000 
 
“306 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, මූරධන ිශඹදභ වහ 

රු. 38,335,600,000 මුදර උඳශකනඹට සතුමශත් ශ යුතුමඹ" ඹන 
ප්රලසනඹ ිශභන රින්  බහ ් භත ිශඹ. 

 
306 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, මූරධන ිශඹදභ 

උඳශකනශඹහි ශොටක් වළටිඹට තිම ඹ යුතුමඹයි නිශඹෝ යන 
රදී. 

 

307 ලන ශීර්ය.-  නමෝ ර් රථ ප්රලාශන නදඳාර්තනම්්දුරල  

 

02 ලන ලැඩව ශන.-  වුංලර්ධන ලැඩව ශන -  පුනරාලර්තන 

වියදම,  ු. 1,677,100,000 
 

“307 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, පුනයහර්තන ිශඹදභ 
වහ රු. 1,677,100,000 මුදර උඳශකනඹට සතුමශත් ශ යුතුමඹ" 
ඹන ප්රලසනඹ ිශභන රින්  බහ ් භත ිශඹ. 

 
307 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, පුනයහර්තන ිශඹදභ 

උඳශකනශඹහි ශොටක් වළටිඹට තිම ඹ යුතුම ඹයි නිශඹෝ යන 
රදී. 

 

02 ලන ලැඩව ශන.- වුංලර්ධන  ලැඩව ශන - මූධන  

වියදම, ු. 1,121,500,000 
 

“307 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, මූරධන ිශඹදභ වහ 
රු. 1,121,500,000 මුදර උඳශකනඹට සතුමශත් ශ යුතුමඹ"ඹන 
ප්රලසනඹ ිශභන රින්  බහ ් භත ිශඹ. 

307 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, මූරධන ිශඹදභ 

උඳශකනශඹහි ශොටක් වළටිඹට තිම ඹ යුතුමඹයි නිශඹෝ යන 

රදී. 
 
“கனப்தை 114, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் தசனவுக் 

கரண தௐதர 166,200,000 அட்டகறற் பசர்க்கப்தடுரக”  

தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

   

கனப்தை 114, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

2985 2986 



ඳහර්ලිශ් ් තුම 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள் - தோனணச் 

தசனவு தௐதர  12,900,000 

 

“கனப்தை 114, றகழ்ச்சறத் றட்டம் 01, தோனணச் தசனவுக்கரண 

தௐதர  12,900,000 அட்டகறற் பசர்க்கப்தடுரக”  தம் 

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

  

கனப்தை 114, றகழ்ச்சறத் றட்டம் 01, தோனணச் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.- அதறறதத்றச்  தசற்தரடுகள் -  

லண்டுதஞ் தசனவு தௐதர 7,597,000,000 
 

“கனப்தை 114, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, லண்டுதஞ் தசனவுக் 

கரண தௐதர 7,597,000,000 அட்டகறற் பசர்க்கப்தடுரக”  

தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

  

கனப்தை 114, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, லண்டுதஞ் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.- அதறறதத்றச்  தசற்தரடுகள் - தோனணச் 

தசனவு தௐதர  14,530,000,000 
 

“கனப்தை 114, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவுக்கரண  

தௐதர  14,530,000,000  அட்டகறற் பசர்க்கப்தடுரக” தம் 

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

 

கனப்தை 114, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

 

கனப்தை 306.-  இனங்கக தைககறத் றகக்கபம் 
 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.- அதறறதத்றச்  தசற்தரடுகள் -  

லண்டுதஞ் தசனவு தௐதர 12,217,700,000 
 

“கனப்தை 306, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, லண்டுதஞ் தசனவுக் 

கரண தௐதர 12,217,700,000 அட்டகறற் பசர்க்கப்தடுரக”  

தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

  

கனப்தை 306, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, லண்டுதஞ் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.- அதறறதத்றச்  தசற்தரடுகள் - தோனணச் 

தசனவு தௐதர 38,335,600,000 
 

“கனப்தை 306, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவுக்கரண  

தௐதர  38,335,600,000 அட்டகறற் பசர்க்கப்தடுரக”  தம் 

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

  

கனப்தை 306, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

 

கனப்தை 307.-  பரட்டரர் பதரக்குத்துத் றகக்கபம் 

 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.- அதறறதத்றச்  தசற்தரடுகள் -  

லண்டுதஞ் தசனவு தௐதர 1,677,100,000 

 

“கனப்தை 307, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, லண்டுதஞ் தசனவுக் 

கரண தௐதர 1,677,100,000 அட்டகறற் பசர்க்கப்தடுரக”  

தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

  

கனப்தை 307, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, லண்டுதஞ் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.- அதறறதத்றச்  தசற்தரடுகள் - தோனணச் 

தசனவு தௐதர 1,121,500,000 
 

“கனப்தை 307, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவுக்கரண 

தௐதர 1,121,500,000 அட்டகறற் பசர்க்கப்தடுரக”  தம் 

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

  

கனப்தை 307, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 
 

Question, "That the sum of Rs. 166,200,000, for Head 114,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 

Head 114, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

 

Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,                  
Rs. 12,900,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 12,900,000, for Head 114, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to. 
 

Head 114, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

Programme 02.  - Development Activities - Recurrent Expenditure,             

Rs. 7,597,000,000 
 

Question, "That the sum of  Rs. 7,597,000,000, for Head 114,  

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
 Head 114, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to 

stand part of the Schedule. 
 

Programme 02.  - Development Activities - Capital Expenditure,              

Rs. 14,530,000,000 
 

Question, "That the sum of  Rs. 14,530,000,000, for Head 

114,  Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the 

Schedule" put and agreed to.  

                   
Head 114, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to 

stand part of the Schedule 
 

HEAD 306. -  DEPARTMENT OF SRI LANKA RAILWAYS 
 

Programme 02. -  Development Activities - Recurrent Expenditure            

Rs. 12,217,700,000 
 

Question, "That the sum of Rs. Rs. 12,217,700,000, for Head 306,  

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 306, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 02. -  Development Activities - Capital Expenditure,            

Rs. 38,335,600,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 38,335,600,000, for Head 306, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to. 
  
Head 306, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

2987 2988 

[රු ඩිේ ුණණශ ය භවතහ  
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HEAD 307. -  DEPARTMENT OF MOTOR  TRAFFIC 
 

Programme 02. -  Development Activities - Recurrent Expenditure           

Rs. 1,677,100,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 1,677,100,000, for Head 307,  
Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  

 
Head 307, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 02. -  Development Activities - Capital Expenditure,               
Rs. 1,121,500,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 1,121,500,000, for Head 307, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to. 
 

Head 307, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

“3 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන ිශඹදභ 
වහ රු. 376,000,000  මුදර උඳශකනඹට සතුමශත් ශ යුතුමඹ" 
ඹන ප්රලසනඹ ිශභන රින්  බහ ් භත ිශඹ. 

 
3 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන ිශඹදභ 

උඳශකනශඹහි ශොටක් වළටිඹට තිම ඹ යුතුමඹයි නිශඹෝ යන රදී.  
 

01 ලන ලැඩව ශන.- නමනශයුම් ලැඩව ශන - මූධන  

වියදම,  ු. 153,100,000 
 

“3 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, මූරධන ිශඹදභ වහ රු. 
153,100,000 මුදර උඳශකනඹට සතුමශත් ශ යුතුමඹ" ඹන 
ප්රලසනඹ ිශභන රින්  බහ ් භත ිශඹ. 

 

3 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, මූරධන ිශඹදභ 
උඳශකනශඹහි ශොටක් වළටිඹට තිම ඹ යුතුමඹයි නිශඹෝ යන රදී. 

 
“கனப்தை 3, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் தசனவுக்கரண 

தௐதர 376,000,000 அட்டகறற் பசர்க்கப்தடுரக” தம் 

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

 

கனப்தை 3, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 
 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள் - தோனணச் 

தசனவு தௐதர 153,100,000 
 

“கனப்தை 3, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவுக்கரண  

தௐதர 153,100,000 அட்டகறற் பசர்க்கப்தடுரக” தம் 

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 
 

கனப்தை 3, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 
  
Question, "That the sum of Rs. 376,000,000, for Head 3, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  

 
Head 3, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

 
Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,                   

Rs. 153,100,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 153,100,000, for Head 3, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.   

Head 3, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand part 

of the Schedule.  

ගු ඩි  ගුණනවේකර මශතා  
(ரண்தைறகு டித குபசக) 

(The Hon. DEW Gunasekara) 

"හය බහ ප්රතිඹ හර්තහ ශ යුතුමඹ, නළත රැසවීභ 

වහ අය ත යුතුමඹ"යි භහ ශඹෝජනහ යනහ.  
 

ප්රපනය විමවන දි්ද, වභා වම්මත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අ.භා. 5.45  ඳාර්ලිනම්්දුරල  ප්රගිනය ලාර්තා කරනු ිළිසව 

නිනයෝජය වභාඳිනුරමා මූාවනනය්ද ඉලත් විය. 
කාරක වභාල ප්රගිනය ලාර්තා කරයි;  නැලත රැවපවීම 2014 

නනොලැම්බර් 21ලන සිකුරාදා.  
தற.த. 5.45 றக்கு, குளறன் தரறசலனகண தற்நற அநறறக்கும் 

ததரதட்டு தறறத் றசரபர் அர்கள் அக்கறரசணத்றணறன்த 

அகன்நரர்கள். 

குளறணது தரறசலனகண அநறறக்கப்தட்டது; லண்டும் கூடுது  

2014 ம்தர் 21, தள்பறக்கறக. 

At 5.45 p.m., the Deputy Chairman left the Chair to report 

Progress.  
Committee report Progress; to sit again on Friday, 21st  

November, 2014. 

 

කල්තැබීම 
எத்றகப்தை 

ADJOURNMENT 

 
ගු ඩි  ගුණනවේකර මශතා  
(ரண்தைறகு டித குபசக) 

(The Hon. DEW Gunasekara) 

රු නිශඹෝජෙ හය බහඳතිතුමභනි, "ඳහර්ලිශ් ් තුම දළ්  

ක තළම ඹ යුතුමඹ"යි භහ ශඹෝජනහ යනහ.  
 

ප්රපනය වභාිමුඛ කරන දී. 
றணர டுத்றம்தப்ததற்நது. 

Question proposed. 

 

නිනයෝජය කාරක වභාඳිනුරමා 
(குளக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
බහ ක තඵන අසථහශේ ශඹෝජනහ, රු නලි්  

ඵණ්ඩහය ජඹභව භවතහ.  

 
ුංකා විදුලිබ මණ්ඩය ය ත  ගැනනන 

මිනිවපබ වමාගම් නවේලකය්ද වපථිර ිරීමම 
இனங்கக றன்சர சகதறல் ணறலு 

றதணங்கபறன் ஊறர்ககப றந்ரக்கல் 
CONFIRMATION OF WORKERS IN MANPOWER COMPANIES 

OF CEYLON ELECTRICITY BOARD 

 

[අ.බහ. 5.45  

 

ගු නලි්ද බණ්ඩාර ජයමශ මශතා 
(ரண்தைறகு தன் தண்டர ஜய)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

රු නිශඹෝජෙ හය බහඳතිතුමභනි, බහ ක තඵන 

අසථහශේ භහ ඳවත ව්  ශඹෝජනහ ඉිනරිඳත් යනහ: 

"රංහ ිශදුලිඵර භණ්ඩරඹ ඹටශත් මිනිසඵර රමියි්  ඳඹන භහ්  

වයවහ 4500ට ග් න ශ යි්  ප්රභහණඹක් ශ ශ  ශඹොදහ සිටියි. 

2989 2990 



ඳහර්ලිශ් ් තුම 

2015 අඹළඹ තුමිබ්  අනිඹ්  ශ යි්  සථිය යන ඵට යන 

ශඳොශයෝ දු අනු සුදුසු්  භත ඔවු් ශේ ශ ඹද සථිය කිරීභට ටයුතුම 

යන ශභ්  ශභභ රු බහට ශඹෝජනහ යමි."  

රු නිශඹෝජෙ හය බහඳතිතුමභනි, ශභඹ ය ණනහ 

සිට ඵයඳතශ ශර ථහ යන භහතෘහක්. භහි් ද යහජඳක් 

ගණ්ඩු ඵරඹට ඳත් ශරහ දළ්  අවුරුදු දවඹක් ශනහ. ශ්  අඹ 

සථිය යනහ කිඹරහ 2005 ජනහධිඳතියණඹ ශරහශේ සිට 

ශඳොශයෝ දු දීරහ තිශඵනහ. ශනොශඹක් අසථහර ශ්  අඹට ලිඛිත 

ශඳොශයෝ දු ඳහ දීරහ තිශඵනහ. නමුත් අද න තුමරු කිසිභ 

මිනිසඵර රමිශඹක් රංහ ිශදුලිඵර භණ්ඩරඹ ඹටතට  ශන 

සථීය යරහ නළවළ. අඳට නහටුයි කිඹ් න, ය වත අටක්, 

නඹක් දවඹක් ඳශපුරු්ධද තිශඵන ශ ඹ්  සිටි්ධින, අවසි්  

ඩහ ඳහත් වුණහ හශේ යත්නපුයශඹ් , රහශන් , නිිශතිලි් , 

සවළලිඹශොඩි්  ගපු ශ ඹ්  සථිය ශ ඹ්  ඵට ඳත් 

ශරහ, අද ශභඹහරත් එක් ළඩ යමි්  ඉ් නහ. 

අඹඳත්රු් , ලිපිරු් , රිඹළදුය් , ඳරිණ ළඩටව්  

ශිකපී් , දත්ත ළසු් රු් , හර්ඹහර හර්ඹ වහඹඹ් , 

් රු්  ීටට සතුමශත් ශනහ. භට භත ිශධිඹට ශ ඹ්  

4,802ක් අද න ිශට මිනිසඵර භහ්  වයවහ ශ ශ  ශඹදී 

සිටිනහ.  

2014.11.05 ළනි දහ ් රු වහ ් රු ඵතහ 

අභහතෙහංලශ  ළඹ ශීර් ිශහදඹට ත් අසථහශේදීත් අඳ ශ්  

ළන ව්  ශහ.  ිශඳක්ශ  අශේ භ් ත්රීරු ණනහක් ශ්  

ළන ප්රලසන ශහ. පුත් ඳත ව්  ය තිුදණහ, ශ්  අඹ සථීය 

යනහඹ කිඹරහ. නමුත්, හමිණී ශරොකුශේ සභතිතුමභහ එදහ  එභ 

අභහතෙහංලශ  හය බහ අසථහශේදී කිේශේ ශභොක්ද?  

රු නිශඹෝජෙ හය බහඳතිතුමභනි, 2014 ශනොළ් ඵර් 

05ළනි ඵදහදහ වළ් හඩ් හර්තහශේ, ීරරු අං 482හි රු හමිණී 

ශරොකුශේ සභතිතුමභහ ශභශ  කිඹහ තිශඵනහ: 

"ිශදුලිඵර භණ්ඩරශඹ්  ශෝ ත්රහත් ඳදනභ ඹටශත් ත්තහ න්  අඹ ළඹ 

ශකනශ  ශඹෝජනහ අනු ඒ සිඹලු ශදනහභ සථීය ශ් න ඕනෆ. 

Manpower භහ් ර ප්රලසනඹක් තිශඵනහ. එහි සහමිත්ඹ අතය 

ශනක් තිශඵනහ. ශ්  අඹ ළඹ ශකනශ  තිශඵන ළදත්භ ටයුත්ත 

ශ් යි. අද ශ්  යශේ ළඩ යන ඳ් තිඹ ඉ් ශ්  ඳඩි ඳහර බහ 

ඹටශත්යි. නමුත් ඊට  අභතය ඳඩි ඳහර බහරට අයිති නළති, තභ ඳඩි 

ඳහර බහ ඹටතට අයශන නළති ළඩ යන ඳ් තිඹක් ඉ් නහ. ඒ 

අඹශේ අභ ළටුඳ තභයි රුපිඹක 10,000ක් ශශ ." 

රු නිශඹෝජෙ හය බහඳතිතුමභනි, ශ් ශ්  කිඹළශනහ 

ශ්  අඹට නිසි ළඩ පිිබශශක් නළවළ කිඹරහ.  ශ්  manpower 

භහ් ර ශ ඹ්  ිශදුලිඵර භණ්ඩරඹට ිශලහර දහඹත්ඹක් 

ඳඹනහ. ිශශල ශඹ් භ අඳ ද් නහ ශ්  ශ ඹ් ට මුක 

හරශ  අතිහර දීභනහ ඳහ ශනොරළුදණු ඵ. භෆත සිට තභයි, 

අතිහර දීභනහ රළශඵ් න ඳට්  ත්ශත්. ඊට අභතය ඔවු්  

ශනසුයහදහ, ඉරිදහ ළඩ යනහ. ශ්  අඹට ඒ ශනුශ්  කිසිභ 

අභතය දීභනහක් ශ් ශ්  නළවළ. ශ්  අඹට නිහඩු නළවළ. ශ්  

හර්ඹහරර තරුණිඹ්  ළඩ යනහ. ිශහව හ් තහ්  ළඩ 

යනහ. ළම ණි භහතහ්  ළඩ යනහ. ශ්  අඹට නිහඩුක්ත් 

නළවළ, රු නිශඹෝජෙ හය බහඳතිතුමභනි. ඒ නිහ ශභතළන 

ඵයඳතශ ශර භහන හිමි්  උකරංකනඹ වීභකුත් සිදු ශනහ. 

ඊට අභතය  ශනොශඹකුත් භහ්  වයවහ රි්  ය ශ්  අඹශේ 

ශෝ ත්රහත් එ ඩනහ.  ඒ නිහ ශ්  අඹට හිමි ිශඹ යුතුම EPF, 

ETF ගිනඹත් වරිඹට රළම රහ  නළවළ. භවය භහ්  ශරහභ 

නළවළ. භවය භහ්  ශොටස ලශඹ්  ශරහ තිශඵ් ශ් .  

රි්  ය  ශනොශඹක් භහ් රට හුභහරු ශරහ, ඒ භහ්  

භඟි්   EPF  ශවීභ නිහ ශ්  අඹට අද ඵයඳතශ ළටලුටත් 

මුහුණ ශද් න සි්ධධ ශරහ තිශඵනහ. 

ශභඹ පිිබශශට සිදු ශනොන නිහ නිසි ක්රභ ශේදඹට එභ 

මුදක එතුම ය ළනීභටත්,  තභ්  ශ  ලිපි ශකන තිඹහ 

් නටත්, ශන ටයුත්තක් ය් නත් ඵළරි ශරහ 

තිශඵනහ. 2005 ර්ශ  සිටභ ශඳොශයෝ දු ශරහ ශඳොශයෝ දු 

ශරහ අද න ිශට ශ්  ඔඩු දුරහ තිශඵනහ. වළඵළයි, ශභභ 

ශ ශඹෝ දහත්භ ිශදුලිඵර භණ්ඩරඹට ිශරු්ධධ 

උ්ධශකෝණ යරහ නළවළ; electricity ඳරහ නළවළ; භණ්ඩර 

ශ්ධඳශරට වහනි යන ළඩ ටව් රට නිහිකරහ නළවළ. ඒයි 

ශභභ ශ යි් ශේ තිශඵන ළදත්භ. ඳසුනිඹ භළතියණශ දී 

යජඹ ිනනවීභ වහ ිශලහර රභඹක් ශඹොදහ ශභභ ශ ශඹෝ ළඩ 

ශහ. ඔවු්  භළතියණ ටයුතුම වහ ශඹොදහ ත් "යටභ එිබඹ 

ශ නහඹත්ඹ භ  භේම භ ිනන් න ශඳශ ළශමු - රංහ 

ිශදුලිඵර භණ්ඩර මිනිසඵර ශ හ එමුතුම"  කිඹහ ව්  න 

ශඳෝසටයඹක් භභ  වභාගත* යනහ.  

 රු ිශභක වීයංල සභතිතුමභහශේ 2010 ජනහරි භහශ  

ජනහධිඳතියණඹ ඉරක් ය ශන "ජඹ යටට - ඹමු ශඳයට" 

ඹනුශ්  ව්  ශරහ තිශඵන තත් ඳත්රිහක් තිශඵනහ. 

රංහ ිශදුලිඵර භණ්ඩරශ  භනු කිඹ් න්  ිශසි්  ිශදුලි ම ර 

එතුම ය් නට ඹන ිශට, භනු ටව්  ය් න ඹන ිශට 

ිශදුලිම රත් භ  ශභභ ඳත්රිහ ශක ණශ්  ශඵදහ ශන නිඹහ. 

රක් 13ක් ඳභණ ශඵදුහ. අපි ඒ ළන ඳසු නිඹ හරශ  ථහ 

ශරුහ. ඒ හශේ තභ් ශේ රැකිඹහට එවහ නිඹ ශ්ධලඳහරන 

ලක්තිඹක් ශභභ ගණ්ඩුට ශභභ පිරි ිශසි්  රඵහ දීරහ තිශඵනහ. 

එභ ඳත්රිහත් භභ වභාගත* යනහ.  

 

මුලි් භ මිනිසඵර භහශ්  ළඩ යන, රංහ ිශදුලිඵර 

භණ්ඩරශ  රමිශඹෝ ටි, ශ්  ළඩ යන පිරි, ශභභ තහක්ණ 

නිරධහරි පිරි ිශභක වීයංල සභතිතුමභහ ිශසි්  ශභශවඹවුහ. 

එතුමභහ ිශසි්  එතුමභහශේ භළතියණ ටයුතුමරට ශඹොදහ නු 

රළුදහ. ගණ්ඩුශේ ජනහධිඳතියණඹ වහ ශ්  අඹ ශඹොදහ 

ත්තහ. 2009 ර්ශ දී ශ්  අඹට ශරොකු උත්ඹක් තඵරහ 

ප්රතිඥහක් රඵහ දු් නහ. ඒ ප්රතිඥහශේ ව්  ් ශ්  ශභශවභයි: 

"රං.වී.ශභ්  ඉටු වී එන අශේ ඳළතුම්  - ශනොනළීර ඉිනරිඹට ඹමු".  

"රං.වී.භ මිනිසඵර ශ  රැකිඹහ සුයක්ෂිතතහඹ ් ඵ් ධ 

ජනහධිඳති ශජෙසඅ උඳශ්ධල රු ඵළසික යහජඳක් භළතිඳු් ශේ 

ප්රතිඥහයි"  

2009.12.07 ශනිදහ රඵහ දී තිශඵන එභ ප්රතිඥහත් භභ 

වභාගත* යනහ.  

ශභඹට අභතය භහ ශ  CD එක් තිශඵනහ. ඒශක් 

තිශඵනහ ශභභ මිනිසඵර රමියි්  ශභභ උත්ඹට රු ිශභක 

වීයංල භළතිතුමභහ ශනළකරහ, රු ඵළසික යහජඳක් භළතිතුමභහ 

ශනළකරහ ිශලහර ිශඹදභක් දයරහ, ිශලහර උත්ඹක් ඳත්රහ 

යජඹ දළනුත් ශ ඵ. වළඵළයි,  ිශභක වීයංල භළතිතුමභහරහ ඒ 

රමියි් ශ්  ළඩ ත්තහ මික් රංහ ිශදුලිඵර භණ්ඩරශ  

සථිය ශ යි්  ිශධිඹට ඵහ ් න ඵළරි ශරහ තිශඵනහ. 

ඊශ  ඳත්තශර් ශ්  ගහයශඹ්  ව්  ශරහ තිුදණහ. භභ එභ 

ශොට ිශතයක් කිඹ් න් . "ශ්  හශේ ් රු්  ළන 

හිතන, ් රු්  ශනුශ්  ළඩ යන ජනහධිඳතියශඹක් 

ඉ් න යට, සුළු ළටුඳක් භත අවුරුදු 10ක් 15ක් ශභශවභ 

මිනිසඵර භහ් ලි්  සිශත් ශ ඹ යනහ න්  අහධහයණයි. 

ශ්  ළන අතිරු ජනහධිඳතිතුමභහ භ  ඳළළති හච්ඡහට රු 

2991 2992 

[රු නලි්  ඵණ්ඩහය ජඹභව භවතහ  

————————— 
*  පුවපතකානේ තබා ඇත. 
*  தணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 
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ඳිශත්රහ ් නිගයච්චි භළතිනිඹ ව රු ඵළසික යහජඳක් භළතිතුමභහ 

ගහ. ිශදුලිඵර භණ්ඩරශ  අති ිශලහර පිරික් ශභහි ළඩ යනහ. 

ඒ අඹ ළන සසුහභ, රු ඵළසික යහජඳක් සභතිතුමභහත්, අතිරු 

ජනහධිඳතිතුමභහත් එශ  තඵහ ශන සිටීභ අහධහයණ ඵළිශ්  ඒ 

අඹශේ සුදුසු්  ඵරහ සථීය යනහ ර්හ. ඳිශත්රහ භවත්මිඹ ඊට 

එ  වුණහ." ශ්  හශේ ප්රහල, ලිඹිශලි ඕනෆ තය්  තිශඵනහ.  

2009.12.15 ිනන රැකිඹහ සුයක්ෂිත ය ළනීභ වහ ගය් බ 

ය සති උඳහඹ වහ උ්ධශකෝණඹ ් ඵ් ධ ිශදුලිඵර වහ 

ඵරලක්ති අභහතෙහංලශ  ශක්  එ් .එ් .සී. ප්රිනනහ් දු භළතිතුමභහ  

ිශසි්  ශොශම 02, රංහ ිශදුලිඵර භණ්ඩරශ  බහඳති ඊ.ඒ.ශක්. 

එිනරිසිංව භවතහට ලිපිඹක් ඹහ  තිශඵනහ ශ්  අඹ සථිය ය් න 

කිඹරහ. භභ එභ ලිපිඹත්  වභාගත* යනහ.  

ශ්  ගහයශඹ්  ශභොන ශ්ධක ශත් තභ ශභොනත් ශරහ 

නළවළ. ශභභ රමිඹ් ට හධහයණඹක් ඉසට ශරහ නළවළ. අපි ශ්  

ළන දළ්  ථහ යන ශරහශේත් රු සභතිතුමමිඹ නළවළ. 

එතශොට නිශඹෝජෙ සභතිතුමභත් නළවළ. හභහනෙශඹ්  ක 

තළබීශ්  ිශහදඹක් වුණහභ අදහශ රු අභහතෙතුමභහ ශවෝ සභතිතුමමිඹ 

අනිහර්ශඹ් භ ඉ් න ඕනෆ. අදහශ රු අභහතෙතුමභහ ශවෝ 
සභතිතුමමිඹ ශ්  රු බහශේ ශනොභළතිවීභ ඵයඳතශ ප්රලසනඹක්. 

අසර් භළතිතුමභනි, සයි ශ්  භ  වරි් ශ්  කිඹහ ශ් ශ් භ 

ශඳශනනහ. ශ්  අඹ සථිය යනහ කිඹහ නිකුත් වුණු message 

එක් දළ්  ටිට ලි්  භට ගහ.  සථිය යනහ න්  ශවොයි; 

අඳ කිඹ් ශ් ත් සථිය ය් න කිඹහ. අඳ ශ්  ටන ගය් බ ය 

තිශඵ් ශ්  ඡ් ද ඵරහශන ශනොශයි. භභ ෆභ දහභ ශ්  ළන 

ථහ යනහ.  ඔඵතුමභ් රහ ඒ ඳවුක 5,000භ ඡ් දඹ ත්තහට 

ප්රලසනඹක් නළවළ.  භභ අඹ ළඹ ිනනශ ිනත් ඒ කිේහ. ශ්  

ිශලහර අහධහයණඹක් රු සභතිතුමභනි.  

ඔඵතුමභ් රහ ශ  අවුරුදු 15 ඉරහ ශක්  ශශනක් 

ශ ඹ යනහ. කිසිභ සථියත්ඹක් නළවළ.  ඔඵතුමභ් ට හිතත් 

ළඩ යනහ.  ඔඵතුමභහත් භ  ශොඳභණ ් ඵ් ධතහක් 

තිශඵනහද? ඒ හශේභ තභයි ශ්  නිරධහරි්  ිශදුලිඵර භණ්ඩරශ  

ඉංජිශ් රුරු්  භ යි ළඩ ය් ශ් .  එශවභ ළඩ ය්ධින 

එක්යභ "අවසි්  ඳහත් වුණහ" හශේ ඒ තනතුමයට අලුත් 
ශ ශඹක් ිශලහර ළටුේ තරඹට  රංහ ිශදුලිඵර භණ්ඩරශ  

සථිය ශ ශඹක් ිශධිඹට ශඹශදේහභ ඒ ළඩ යමි්  සිටි 

නිරධහරිඹහශේ භහනසිත්ඹ සද ළශට් ශ්  ශොතළනටද?    

 

නිනයෝජය කාරක වභාඳිනුරමා 
(குளக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Hon. Member, do you want to give time to the 

Member who seconds the Motion? 

      

ගු නලි්ද බණ්ඩාර ජයමශ මශතා 
(ரண்தைறகு தன் தண்டர ஜய)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha) 

Yes, Sir. 

 

නිනයෝජය කාරක වභාඳිනුරමා 
(குளக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

You have taken almost 10 minutes.   

ගු නලි්ද බණ්ඩාර ජයමශ මශතා 
(ரண்தைறகு தன் தண்டர ஜய)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
භභ ිශනහඩි ශදශ්  අ්  යනහ. 

ඒත්  එක්භ, එභ යහජහරිඹ හරඹක් තිසශ  ය ශන 

ගපු ඒ අඹශේ භහනසිත්ඹ ශොශවොභද කිඹහ අඳට හිතහ 

් නට පුළු් . එශවභ වුණහභ තභ් ශේ නිරධහරි් ට ශ්  

අඹශ්  ළඩ ් නට ඵළරි තත්ත්ඹක් උදහ ශනහ. ශව තුම, 

එයභ අවසි්  ඩහ ඳහත් වුණු; යත්නපුයඹ ඳළත්ශත්  ඳළමිණි 

අඹ භහ් තය යහජහරිරට අනුයුක්ත ය ිශදුලිඵර භණ්ඩරශ  

සථිය ශ ඹ්  ිශධිඹට ශඹදවීභ. ඵර් න, ඒ නිරධහරිඹහත් 

ශොච්චය අයණ ශනහද කිඹහ. ඒ හශේභ අවුරුදු 10ක් තිසශ  

රංහ ිශදුලිඵර භණ්ඩරඹට තභ් ශේ හරඹ, රභඹ, දවඩිඹ-

ඳුළු, ළඹ ශ ශ යි් ශේ භහනසිත්ඹ ශොයි තය්  සද 

ළශටනහද? තභ් ශේ ගඹතනඹට ශඵොශවෝ ළඩ ය සතත්, 

එක්යභ අලුත් ශශනක් භහ් තය ශර ණිඹට ඳත්ය; එතළනභ 

ශ ඹ ය් නට ගහභ ඒ නිරධහරිඹහට සතින භහනසිත්ඹ 

ළන ඔඵතුමභ් ට හිතහ ් නට පුළු් .   

ශභතළන අසර් භළතිතුමභහ ශරොකු ශ ඹක්  යනහ. ඔඵතුමභහ 

තභ සථිය නළති ශ ශඹක් කිඹමු ශෝ.  අවුරුදු 20ක් ඔඵතුමභහ 

ශ්  ශ ඹ ය ශන ඹන ිශට, ඔඹ ශ ඹභ ය් නට, ිශලහර 

ළටුේ තරඹට සථිය ශ ශඹක් ඔඹ සථහනඹට දභනහ. 

ඔඵතුමභ්  ශොයි තය්  භහනසි ශේදනහට ඳත් ශනහද?  

සත්තටභ අඳ කිඹ් ශ් , ශ්  භහනසි ප්රලසනඹක් කිඹහ.  

ශ් ශ්  අඳට ශ්ධලඳහරන හසිඹක් ් න අලෙ නළවළ. අඳ 

කිඹ් ශ්  ශ්  ප්රලසනඹ ිශ් න.  ිශශල ශඹ් - 

 

ගු අල්ශාජ් ඒ.එච්.එම්. අවපලර් මශතා 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
භට න්  කිසිභ භහනසි ශේදනහක් නළවළ.  භභ ශ්  

ඳහර්ලිශ් ් තුමශේ ශ යුතුම ඒ - 

 

ගු නලි්ද බණ්ඩාර ජයමශ මශතා 
(ரண்தைறகு தன் தண்டர ஜய)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
නළවළ.  නළවළ.  භභ කිේශේ ඔඵතුමභ් ට ශනොශයි, 

උදහවයණඹක් කිේශේ. ඔඵතුමභ් ට ඒ ශත්රුශණ් නළති එ ළන 

භභ නහටු ශනහ.   

භභ කිඹ් ශ් , ශ්  අඹට අවුරුදු 10ක් ශඳොශයෝ දු දු් නහ.  
ජනහධිඳතියණඹට ශඳය ශ්  ප්රලසනඹ අ්  ය ඔඵතුමභ් රහ 
භනහඳ ටි ත්තහට අඳට ප්රලසනඹක් නළවළ. අඳට භළතියණශඹ්  
ිනන් ට ඕනෆ තය්  භනහඳ තිශඵනහ. අඳට වුභනහ ් ශ්  ශ්  
ප්රලසනශඹ්  පීඩහට ඳත් ශරහ සිටින පිරිට වනඹක් රඵහ 
ශද් නටයි.   

සභතිතුමමිඹ, ඒ අඹශේ ශව් චයි ශඹෝ, ශෝර ඵහරශඹෝ, 
ිනසත්රික්ශ  උදිශඹ ශනළිශත් අභහතෙහංලඹ පුයනහ මික්, 
හරඹක් තිසශ  ළඩ යපු ශ්  ශ ඹ් ට හධහයණඹ ඉසට 
ය් නට ඉිනරිඳත් න ඵක් අඳට ශඳශන් නට නළවළ.  ශභොන 
නිශේදන නිකුත් වුණත්, ශ් හ යනහඹ කිඹහ message ගත් -
ශදළ් ඵර් 1ශනි දහ, සුදුසු්  රළබූ අඹ සථිය යනහ කිඹහ 
message එක් ගහ. අඳට දළන ් නට රළුදණහ, අද 25ශදශනක් 
භ  හච්ඡහ යරහ, ඒ හච්ඡහට ඳළමිණි අඹ ඳභණක් සථිය 
ය් න එ  වුණහඹ කිඹහ.  -භභ එහි තෙතහඹ ද් ශ්  නළවළ.  
නමුත් භභ කිඹ් ශ්  ශ්  සිඹලු ශදනහභ සුදුසු්  රළබූ අඹ. භභ 
හිතන ිශධිඹට ඒ 4,800් , මූලි සුදුසු්  ළපිරුශේ නළති අඹ 
100ක් ශවෝ 200ක් ඉ් නට පුළු් .  ඒ අඹ සථිය ය් නට 
කිඹහ අඳ කිඹ් ශ්  නළවළ. සුදුසු්  රත් අඹ සථිය කිරීභට 
ටයුතුම ය් න කිඹහ ඉතහභ ශෞයශඹ්  ඉකරහ සිටිනහ.   
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————————— 
*  පුවපතකානේ තබා ඇත. 
*  தணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 



ඳහර්ලිශ් ් තුම 

ශ්  ශඳොශයෝ දු, ශඳොශයෝ දුට ඳභණක් සීභහ ශනොවී,  

එශශමන ජනහධිඳතියණඹට ශඳය  සුදුසු්  රද සිඹලු ශදනහභ 

සථිය යන ශර සභතිතුමමිඹට ශඹෝජනහ යමි්  ව එඹ යන 

ශර ර්ශභ්  ඉකරහ සිටිමි්  භභ නතිනහ.  ශඵොශවොභ 

සතුමතියි. 
 

නිනයෝජය කාරක වභාඳිනුරමා 
(குளக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

The Hon. Ajith Perera will now second the Motion. 
 

[අ.බහ. 5.58  
 

ගු අජිත් පී. නඳනර්රා මශතා 
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததபர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 
සතුමතියි, රු නිශඹෝජෙ හය  බහඳතිතුමභනි.  රු නලී්  

ඵණ්ඩහය ජඹභව භ් ත්රීතුමභහ ිශසි්  ඉිනරිඳත්  යන රද ඉතහ 

හලීන, අනහ බහ කතඵන අසථහශේ ශඹෝජනහ  භහ සථිය 

ය් ශ්  ශඵොශවොභ තුමටි් . ිශදුලිඵර භණ්ඩරශ  ශ ඹ යන  

දවස ණනක් වුණ manpower භහ් ලි්  ශ ශ  ශඹොදහ 

සිටින ශ්  ණ්ඩහඹශ්  සිත් තුමශ ඵරහශඳොශයොත්තුම සති ය,   සථිය 

යන ඵට ිශටි්  ිශට ශඳොශයෝ දු දීරහ  ඔවු් ශ්  ශ්ධලඳහරන 

ප්රශඹෝජනත් අය ශන අද අයණ  ය  තිශඵනහ.  එශවභ යන  

එ ළයිනයි. එශවභ ශනො ශ යුතුමයි. ශභඳභණ හරඹක් ශ්  දු 

සශව් ශ්  නළති හිටපු  එ ළන අඳට නහටුයි.  

අද රු නලි්  ඵණ්ඩහය ජඹභව භ් ත්රීතුමභහ ශ්  ශඹෝජනහ 

ඉිනරිඳත් ශ නිහශදෝ, ශ්  ප්රලසනඹ ීරයණහත්භ තත්ත්ඹට 

ඳත් වී සති නිහශදෝ, යශේ ශ්ධලඳහරනඹ  තුමශ ගණ්ඩුට භතුම වී 

තිශඵන දුසයතහ නිහශදෝ  තභ් ට හරඹක් ළඩ ශ, තභ් ට 

හරඹක්  හිතත් සිටි,  ඉතහභත් ක්රීඹ තරුණ ණ්ඩහඹභක් වහ  

ඔවු් ශේ ඳවුකර ඡ් දත් අහිමි ඹහිශදළයි කිඹහ සති න ම ඹ 

නිහශදෝ ශ්  ප්රලසනඹ ළන ගණ්ඩු දළ්   ඹ්  ළරකිකරක් දක්හ 

තිශඵනහ.  

අඳ ඉකරහ  සිටි් ශ්  ශ්  අඹ අශේ වුයට එ් නට ශනොදී  

ඔඵතුමභ් රහටභ හිතත් ශ ඹ කිරීභට වළකි  න ඳරිින  ඔවු්  

සිඹලු ශදනහටභ ඊශ  ති කිහිඳඹ තුමශ  ඔවු ් ශේ රැකිඹහ  සථිය 

ය ශදන ශරයි.  ශ්  අඹ ශඵොශවොභ ශරොකු ඳශපුරු්ධදක් තිශඵන 

අඹ. දීර්ක හරඹක් තිසශ  ශ්  යහජහරි කිසිභ අඩු ඳහඩුක් නළති 

ශඵොශවොභ ර්ශභ්  ඉසට ය  තිශඵනහ. එශවත් ඒ අඹ 

ශභච්චය හරඹක්  සථිය ශනොය් ශ්  ගණ්ඩුශේ ප්රතිඳත්තිඹ  

තුමශ  ශ්  ශ ඹ්  ළන ශේදනහක් ළක්කුභක් නළති නිහයි.    

රු නිශඹෝජෙ හය  බහඳතිතුමභනි,  ශ්  ප්රලසනඹ ීටට ඩහ 

පුළුක. ශ්  යශේ යහජෙ ංසථහ, යහජෙ අධිහරි් රට, යහජෙ 

ඵළංකුරට   ඍජු ශ ඹ්  ඵහ ශන  එභ ගඹතනශ  

ශ ඹ්  රළම ඹ යුතුම සිඹලුභ යප්රහද  රඵහ දීභ ශනුට  

රහබදහයි ිශකඳඹක් ිශධිඹටයි ශ්  manpower ගඹතන වයවහ 

ශ ඹ්  ඵහ ළනීභ ය් ශ් .  ශ්   manpower ගඹතනර 

හිමිරුශෝත් ශ්   එක් එක් ගඹතනර  ප්රධහනි්  නළත්න්  

යජශ  ප්රධහනි් . කිසිභ ශදඹක් ශනොය,  තභ්  වයවහ ශ ඹ්   

ශ්  ගඹතනර ශ ඹට ශඹදවීභ නිහභ ශ්  අතයභළිනශඹෝ 

භහසඳතහ රුපිඹක මිලිඹන ණනක්  උඳඹනහ. ශ්  ශ ඹ් ට 

ශභච්චය ක යජශ  සථිය ශ ඹ ශනොරළුදශණ්, ශ්  අතයභළිනඹ්  

නිහයි. ශභොද , ශ්   අඹ සථිය ශශොත් ඒ අතයභළිනඹ් ට 

රළශඵන රුපිඹක මිලිඹන ණන නළතිශනහ. ශ්  

ඳහර්ලිශ් ් තුමශේ ය කිහිඳඹක් ශ්  ප්රලසනඹ ළන ථහ ය 

තිශඵනහ. රඳහහිනී හද ිශහදරදීත් ශ්  ් ඵ් ධශඹ්   ථහ 

ය තිශඵනහ. රු හමිණී ශරොකුශේ සභතිතුමභහත්  ් රු 

සභතියඹහ වළටිඹට  ිශටි්  ිශට  කිඹහ තිශඵනහ, "සත්ත තභයි, 

ශභශවභ ප්රලසනඹක් තිශඵනහ. ශ්    ශඵොශවොභ ඵයඳතශයි. යට 

පුයහභ ශ්  manpower ප්රලසනඹ ඵළරෑරු්  තිශඵනහ.  එභ නිහ  

ශ්    නතය ය් නට නීතිභඹ  පිඹය ත යුතුමයි, ප්රහශඹෝනි 

පිඹය ත  යුතුමඹ" කිඹහ. ශ්  ගඹතනශ  ිශතයක් ශනශයි. 

භවජන ඵළංකු, රංහ ඵළංකු, ජහති ඉතිරි කිරීශ්  ඵළංකු 

ිශලහර ිශධිඹට ශ්  manpower ක්රභඹට ශ ශ  ශඹොදහ  

තිශඵනහ. තභ් ශේ ශ ඹ් ට ඳවසු්  ශද් නට පුළු්  

තළ් රත් ශ්  ය තිශඵනහ. ශ්   එ ගහයඹකි්  වක 

ශභශවඹක්. තභ් ට  භහ් තය ශ ඹ යන අඹට රළශඵන 

ළටුශඳ්  අඩක්ත් රළශඵ් ශ්  නළති ඒ ශ ඹභ  යන අඹ 

ශ්   යටට ශ්  ජහතිඹට භවත් ශ ඹක් ශ අඹ. එභ නිහ  

ිශදුලිඵර භණ්ඩරශ  ශ ඹ් ශේ ප්රලසනඹ ිශඳීභ එ අතකි්  

අද අඳට තිශඵන  අභිශඹෝඹක්.   

අශනක් අතට ඳහර්ලිශ් ් තුම ිශධිඹට ශඳොදුශේ අපි කඳනහ 

ශ යුතුම තිශඵනහ, නතන වක ශභශවඹ වහ භහන 
manpower ක්රභඹ වයවහ ශ ඹ්  ශඹොදන ක්රභඹ අයි්  ය 

ළනීභ පිිබඵ. යජඹ තුමශ ඳභණක් ශනොශයි, ශඳෞ්ධලි 
ගඹතනරත් ශ්  manpower ක්රභඹ ඳහිශච්චි ශනහ. ඒ එක් එක් 

ගඹතන තුමශ සථිය ශ ඹ්  ශනොභළති වීභ ශව තුමශ්  ඒ 
වයවහත් ඒ ශ ඹ් ට ශ  යප්රහද අහිමි ශනහ. ඒ 

හශේභ EPF වහ ETF ශ් ශ්  නළති වුණහභ අහනශ දී ඒ 
අයිතිරු් , අධෙක්රු්  ශොඹහ ් නත් නළති ශනහ. 

මූලි යප්රහදත් නළති ශනහ. ඒ නිහ ශ්  manpower ක්රභඹ 

වයවහ ශ ශ  ශඹොදරහ තිශඵන යහජෙ ගඹතනර සිඹලුභ 
ශ ඹ් ට වනඹක් රඵහ ිනඹ යුතුමයි කිඹන හයණඹ භභ භතක් 

ය් න ළභළතියි.  

රු නිශඹෝජෙ හය බහඳතිතුමභනි, ඒ හශේභ 

නහටුදහඹ ශදඹ තභයි, අද ශභළනි ළදත් ංශේදී ප්රලසනඹක් 
ළන ථහ යන ශරහ, ිශශල ශඹ් භ තභ්  ශශයහි 

ශඳෞ්ධලි ශචෝදනහ එකර වීභට ඉඩ ඩ තිශඵන අසථහ 
ිශඹ බහය සභතිතුමමිඹ න රු ඳිශත්රහශ්ධවී ් නිගයච්චි භළතිනිඹ 

ශ්  බහශේ ශනොභළති වීභ. අපි ද් නහ, එතුමමිඹ ශඵොශවොභ දක් 
සභතිරිඹක් ඵ. ථහටත් ශඵො ශවොභ දක්යි. ශඵොශවොභ දළනු්  

ශත්රු්  තිශඵන ශශනක්. එතුමමිඹ, එතුමමිඹශේ සුදුසු්  ළනත් 

ශ්  ඳහර්ලිශ් ් තුමශේදී ශොඩහක් ථහ යරහ තිශඵනහ. එශවභ 
ශරහත් එතුමමිඹ අද ඳහර්ලිශ් ් තුමට ශනොඳළමිණීභ ළන අඳට ඹ්  

නහටුක් තිශඵනහ. ඒ හශේභ ිශඹ බහය නිශඹෝජෙ 
සභතිතුමභහත් නළවළ.  රු සභතිතුමමිඹටත්, නිශඹෝජෙ සභතිතුමභහටත් එක්යභ 

අනීඳඹක් වළදුණහද, එක්යභ යදයඹක්, ිශඳත්තිඹක් සිදු වුණහද කිඹරහ 
දුක්, ංහක් අඳට තිශඵනහ. [ඵහධහ කිරීභක්  එශවභ ඹ්  

ශදඹක් වුණහ න් , ඳහර්ලිශ් ් තුමට එ් න ඵළරි තයභටභ සිදු ව ඒ 

ප්රලසනඹ පිිබඵ අපි අශේ නහටු ඳශ යනහ. [ඵහධහ 
කිරීභක්   

වළඵළයි භට සථියයි, අශේ රු භහි් ද අභයවීය සභතිතුමභහ අද 
ශ්  අශේරහශේ ඳහර්ලිශ් ් තුමශේ ඉ් ශ්  එත් එටභ ශවො 

ගයංචිඹක් අය ශන සිශකරහ ඵ. ඒ ඵ මුහුශණ්  ශඳශනනහ; 
හිනහශ්  ශඳශනනහ. සථියහයභ රඵන තිශ  ශ්  

ශ ඹ්  ඳ් දවස ණනටභ සථිය ඳත්වී්  ශදනහ කිඹන 
ගයංචිඹ තභයි එතුමභහ අය ශන සිශකරහ තිශඵ් ශ් . භට ඒ ඵ 

හිනහශ් භ කිඹ් න පුළු් . ශභච්චය ක ළඩ යපු, ශභච්චය 
ක ශ ඹ යපු, ඒ ශ ඹ වරිඹට යපු, ඒ හශේභ 

ඔඵතුමභ් රහට ශ්ධලඳහරනි ලශඹ්  උදවු යපු ශ්  
ශ ඹ් ට රනහ කිඹන එ භට ශඵොශවොභ සථියයි. 

එශවභ ර් ශ්  නළත්න්  ඉති්  ශන අතක් හිතහ ් නත් 

ශයි. ශඵොශවොභ සතුමතියි.  

2995 2996 

[රු නලි්  ඵණ්ඩහය ජඹභව භවතහ  
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ගු අල්ශාජ් ඒ.එච්.එම්. අවපලර් මශතා 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

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

රු නිශඹෝජෙ හය බහඳතිතුමභනි, අද ජඹක් වඬ ුණනට 

මුසු වී ශදෝංහය ශද් නට ඳට්  ශන තිශඵනහ. ජඹක් වඬ 

භධෙශ  අශේ ශ්රීභත් ජනහධිඳතිතුමභහ නළතත් ිශශිසට ජඹග්රවණඹක් 

යහ ඹන භශ්  මූරහය් බඹ අද ිනන දවක සුඵ ශභොශවොති්  

ගය් බ ශහ. 2015 න අවුරු්ධද ගය් බ යන ිශට ශ්  යටට 

නළතත් ජනහධිඳතියශඹකු රළශඵනහ. ඒ තභයි අතිරු භහි් ද 

යහජඳක් ජනහධිඳති උතුමභහශණෝ. රු ඵළසික යහජඳක් භළතිතුමභහ 

කිඹපු ගහයඹට, එතුමභහ ළඩි ඡ් ද මිලිඹන තුමනකි්  අති ිශශිසට 

ජඹග්රවණඹක් අත් ඳත් යන ඵ ඒහ් තයි කිඹරහ භභ ශ්  

බහශේදී ප්රහල ය් නට තුමටුයි. අද අපි ජඹග්රවණඹ යරහ 

අහනයි. දළ්  ඵර් න, ශභොද ශරහ තිශඵ් ශ්  කිඹරහ.  

      

ගු නලි්ද බණ්ඩාර ජයමශ මශතා 
(ரண்தைறகு தன் தண்டர ஜய)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ඵළරි වුශණොත්? 

 
ගු අල්ශාජ් ඒ.එච්.එම්. අවපලර් මශතා 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

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

භභ ඔඵතුමභහශේ ප්රලසනඹට ඳසු එ් න් . දළ්  ශභොද ශරහ 

තිශඵ් ශ් ? දළ්  ඔක්ශෝභ වරි. දළ්  there is no other 

contestant; it is uncontested. තනි අලසඹහ ශර්ස එ දුනහ. 

දළ්  දු් න ශදඹක් නළවළ. එතුමභහ ජඹග්රවණඹ යරහ අහනයි. 

"Cotton Hall"ට එශයහි දු් න තත් අලසශඹක් ශොඹහ 

ළනීශ්  ඉතහභත්භ උබශතෝශෝටි ප්රලසනඹට තභයි ිශරු්ධධ 

ඳක්ඹ අද මුහුණ දී සිටි් ශ් .  

ශ්  ශොකර්  ශභොක්ද දළ්  ශ්  ශොඹහ ශන තිශඵ් ශ් ? 

එ අතකි්  ඵරනහ න්  ශ්  ශොකර්  ශොඹහ ශන 

තිශඵ් ශ්  නිඹ රහ අරඹක්. නිඹ රහ අරඹක් කිඹ් ශ්  කුභක්ද 

කිඹරහ තමු් නහ් ශ රහ ද් නහ. සුත් කතුමශඩ් ිශඹහ භට අද 

ශ්  ිශඹ භතක් යරහ දු් නහ.  

"රහ යඹ තිුදණත් නිඹ රහ භශක - භශහ ශ් ද ෆශොත් නිඹ රහ 

අශක." 

භශක රහ යඹ තිුදණත් නිඹ රහ අරඹ ෆශොත් භළශයණ 

ඵ එයි්  ශවොඳි්  හක්හත් ශනහ. ඉභක් ශොනක් නළතුම 

මිරිඟුක් ඳසශ  දුමි්  අ් න එළනි නිඹ රහ අරඹක් රඵහ 

ශන ් නට වදන ිශඳක්ඹක් තභයි අද ශ්  යශේ තිශඵ් ශ්  

කිඹන එ ඉතහභ දුක්ඵය වඬි්  භභ කිඹ් නට ළභළතියි. 

ශභොද, අඳටත් ලක්තිභත් ිශරු්ධධ ඳක්ඹක් වුභනහ 

යනහ. එක්ත් ජහති ඳක්ඹ ශ්  යටට නිදව රඵහ ත්  

ඳක්ඹ; ිනංත ඩී.එස. ශ නහනහඹ භළතිතුමභහ පිහිටු ව ඳක්ඹ; 

යට ගණ්ඩු ශ ඳක්ඹ. හනහට හශේ ශේරඳහි් භ භභ ශ්  

ඳළත්තට ගහ. නිඹ රහ අරඹක් අශත් සති මිරිඟුක් ඳසශ  

දුන ිශඳක්ඹ ඉ් නහට ඩහ ශ්   අශේ අතිඋත්තභ 

ජනහධිඳතිතුමභහශේ  දෆත් ලක්තිභත්  කිරීභ වහ ශ්  ඳළත්තට  

ඳළමිණීභ භ ශේ ජීිශතශ  භභ රඵපු හනහක් ඵ භභ කිඹ් න 

් ශතෝයි.  

අතිරු ජනහධිඳතිතුමභහ ඉිනරිඳත් ශ 2015 අඹ ළඹ ශවොඳි්   

උවහශන කිඹහ ඵරහ,  ධහයණඹ යශන ිශරු්ධධ ඳක්ඹ ශ්  

ශඹෝජනහ ශනහහඹ කිඹන එයි භශේ මිත්ර නලි්  ඵණ්ඩහය  

ජඹභව භ් ත්රීතුමභහට භට කිඹ් න තිශඵ් ශ් . සයි ඒ? ඉංග්රීසි 

බහහශ්  කිඹනහ න්  ශ් ට cart before the horse කිඹහ 

කිඹ් න පුළු් . 

 2015 දී -ඊශ  අවුරු්ධශ්ධදී - තභයි ශ්  අඹ ළඹ ශඹෝජනහ  

ක්රි ඹහත්භ ශ් ශ් . එශවභ ක්රිඹහත්භ ය් නටත් ඉසශකරහ 

ශ්  ය් නටඹ කිඹහ ඒ අඹ  ළඹ ශවොඳි්  ධහයණඹ යශන 

ථහ යනහ න්  ශ්  අඹ ළඹ ශොයි තය්  ගදර්ලත් අඹ 

ළඹක් ලශඹ්  ිශරු්ධධ ඳක්ඹ  පිිබශන තිශඵනහද කිඹන එ 

තමු් නහ් ශ ට ශඳශනනහ සති,  රු නිශඹෝජෙ බහඳතිතුමභනි. 

රංහ ිශදුලිඵර භණ්ඩරඹ ඹටශත් මිනිස ඵර ළඳයු්  

ශ හශේ 5,000 ඳභණ ශ  ංෙහක් සිටිනහ. ඒ අඹට 

රංහ ිශදුලි ඵර භණ්ඩරඹ ශිබ් භ ශවී්  ය නළවළ. ශ හ 

භහ්  ිශසි්  එභ ශ හ ඳඹහ තිශඵනහ. නමුත් ර සිට එභ 

ශ හ ළඳය අඹශේ සුදුසු්  ඵරහ ළම නේ අනුභළතිඹ රඵහශන 

ශ හ අලෙතහ රහ ඵරහ ඒ අඹ ඵහ ් නහ. ශ්  

ශඹෝජනහ ශශන් නට ශඳය සිට ඒ අඹට ද් හ තිශඵනහ, ඒ 

අඹ ඵහ ් නහ ඵ. එශවභ න්  ශ්  instant ළඩක්.  ශභතුමභහ 

කිඹ් ශ්  ම ත්තයඹ ඩ් න ඉසශකරහ ම ත්තය ගේඳඹ දීඳ්  

කිඹරහයි. නමුත් අද ඒ ළශඩ් යරහ තිශඵනහඹ කිඹන එ  

් ශතෝශඹ්  අපි යටට ප්රහල යනහ. ශ්  අසථහශේදී අද 

ශ්  සිඹලු ශදඹක් ළනභ හච්ඡහ ශහ. 

Sir, I want to point out to you a very important fact as 

far as the Senior Ministers are concerned. The Secretariat 

for Special Functions of Senior Ministers had been 

established on 29th December, 2010 as a special 

institution to speed up development programmes of the 

Government in a more coordinated and cost-effective 

manner. So, it has been created on a very important 

objective.  

Ten Senior Ministers, who are pioneers in the 

development of the country, have been appointed to 

execute duties and functions under the following sectors: 

good governance and infrastructure; human resources; 

rural affairs; food security; urban affairs; social welfare; 

consumer welfare; national resources; scientific affairs 

and international monetary cooperation. The Secretariat 

facilitates the execution of those duties and functions 

assigned to them. 

Sri Lanka has reached the threshold of a new era 

following the successful ending of the armed conflict that 

existed for nearly three decades. Sri Lanka is also on the 

right path of peace and development based on the 

“Mahinda Chintana - Vision for the Future” development 

policy framework of the Government. The vision of the 

Government is to place the country as a strong, middle-

income country by reaching a US Dollar 100 billion 

economy in 2016 and a US Dollar 185 billion economy 

by 2020. හිතත් නලි්  ඵණ්ඩහය ජඹභව භ් ත්රීතුමභනි, අපි දළ්  
ව් ශ්  Twenty20 match එ.  වයිශඹ්  වනහ. ව් න 

පුළු්  තය්  sixes වනහ, match එ ිනනනහ. දස 5ක් ත 

් ශ්  නළවළ, දසි් භ match එ ිනනන ඵ කිඹනහ.   

ශ්  සිඹලු ශදඹක්භ ශවොඳි්  ශොඹහ ඵරහ සථියහය යජඹක් ශන 

ඹහභ වහ ජනහධිඳතිතුමභහ ක්රිඹහත්භ ය තිශඵන ළඩ පිිබශශශ  
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ඳහර්ලිශ් ් තුම 

එක් අංලඹක් තභයි, Senior Ministers’ Secretariat එ. දළ්  ශ්  

රු බහශේ  ථහ ශ සිඹලු ශදනහභ තෘේතිභත් ථහ ශහ. 

රු ඩිේ ුණණශ ය සභතිතුමභහ හයර්බ ථහක් ශහ. යත් 

අමුණුභ භළතිතුමභහත් ඒ හශේභයි. එතුමභ් රහ තෘේතිභත් ළඩ 

යනහ. ිශරු්ධධ ඳක්ඹටයි ශ්  ළන රුදහ ති ශඵ් ශ් . 
ඒශොකර් ට අලුත් ශදොශ දුක් සති ශරහ තිශඵනහ. ශභොක්ද 

ඒ ශදොශ දු? ''අශ් , ශ්  ශජෙසඅ සභතිරු ශභොක්ද ය් ශ් , 

ඒශොකර් ට සභති ධුය ශද් න ඕනෆ ශ් ,  අය ශද් න ඕනෆ, 

ශ්  ශද් න ඕනෆ'' කිඹරහ ශදොශ දුක් තිශඵනහ.  

තමු් නහ් ශ රහශේ ඒ ශදොශ දු නිහයණඹ ශේහ කිඹරහ භභ 

ප්රහර්ථනහ යනහ.  

එතුමභ් රහශේ හර්ඹ බහයඹ ඉතහභ රසන අයුරි්  යශන 
ඹනහ. ඵර් න, ඒ.එච්.එ් . ෂවුසි සභතිතුමභහ, යහජෙ ගයක් වහ 
නහරි ංර්ධන අභහතෙහංලඹත් භ  එතුම ශරහ, ඒ 
අභහතෙහංලශ  ශක්  ශෝඅහබඹ යහජඳක් භළතිතුමභහට ශභොන 
තය්  ලක්තිඹක්  රඵහ ශදනහද?  වළභ තළනභ ශක වළශදනහ; 
ඒහ ිශෘත යනහ.   

ඊශ  යහත්රිශ  ඳළළති ශ්රී රංහ නිදවස ඳක්ශ  ෘතෙහධිහරී 
භණ්ඩර රැසවීශ් දී නළත යක් ජනහධිඳති ධුයඹට තය කිරීභට 
සුදුසහ  අතිරු ජනහධිඳති භහි් ද යහජඳක් භළතිතුමභහඹ කිඹරහ 
ශඹෝජනහ ශශ  අශේ බහනහඹ රු නිභක සිරිඳහර ද සිකහ 
භළතිතුමභහයි.  ඒ ශඹෝජනහ සථිය ශශ  අශේ ශශනක්, අශේ 
නහඹඹකු න රු ඒ.එච්.එ් . ෂවුසි භළතිතුමභහඹ කිඹන එ අපි 
ඉතහභ ් ශතෝශඹ්  කිඹනහ.  

අද අය ද්රිශඩ භ් ත්රීරු  ශභොන ශභොනහශදෝ ශදශඩේහ. 
එශවභ කිඹරහ  මුසලි් රු යේට් න ඒ ශොකර් ට ඵළවළ. භභ 
එක් කිඹ් න් . රංහශේ වළභ තළනි් භ දළ්  භට ශෝකස 
එනහ. අඳට ඵළ් න අඹත් දළ්  ශෝක යනහ.  "වහජ්ජිඹහර්, 
අඳට ජනහධිඳතිතුමභහ ශඳොඩ්ඩක් ව් ඵ ශ් න ඕනෆ" කිඹනහ. 
ඔඹහ වුද කිඹරහ භභ අවනහ. ''භභ නළශනහිය ප්රශ්ධලශ  
ඕේටභහඩි ඉරහ ථහ ය් ශ් '' කිඹනහ.  ''භභ භ් තුමශර් 
ඉරහ, භභ ශඳොතුමිශක ඉරහ ථහ ය් ශ් '' කිඹනහ. අශේ 
ං්  තිශඵනහ. උරභහ ංභඹක් තිශඵනහ. භවුරිශ ංභඹක් 
තිශඵනහ.  ිනබ් ංභඹක් තිශඵනහ.  අඳට ශ්  හශේ ං්  
තිශඵනහ. ඒ නිහ අඳට ජනහධිඳතිතුමභහ ව් ඵ ශ් න වුභනහ 
යරහ තිශඵනහ  කිඹනහ. ශ්  ශන ශවොට අශඵෝධ ය 
ත යුතුමයි. ඒ නිහ තභයි අපි කිඹ් ශ් , ඳශමුළනි තහශේ 
සිඹඹට 51ට ඩහ ඡ් ද ංෙහකි්  ිනනුහ න් ,  ශදන තහශේ 
සිඹඹට වළට ණනකි්  ිනනුහ න් ,  මිලිඹන තුමන ළඩි ඡ් ද 
ංෙහකි්  ශ්  යශේ ජනතහ ජනහධිඳතිතුමභහ නළතත් ජනහධිඳති 
ධුයඹට ඳත් යනහ ඒහ් තයි කිඹරහ. එශ  කිඹමි් , අපි 
කිඹ් න ඕනෆ, අය ද්රිශඩ ජනතහ-  

ரங்கள் ரதரத லர்ரணத்துக்கு - 

இக்கப்தரட்டுக்கு - தகத் ரங்கள் ட்டிக் 

கறக்கறல்கனதன்தம் சரரணத்க றதம்தைரகவும் 

பதச்சுரர்த்கக்கு  தொடிரதன்த தசரல்னறல்கன 

தன்தம் ததரன். தசல்ரசர அர்கள்  தசரன்ணரர். 

அப்தடிதன்நரல், றநந் ணபரடு ரதங்கள்! ந்க 

தசல்ரகம் அர்களுகட அடிச்சுட்கடப் தறன்தற்தங் 

கள்! ன்த அகப் தரர்த்துக் பகட்க றதம்தைகறன்பநன். 

ஸ்.டதறள்த்.ஆர்.டி. தண்டரரக்க அர்களுடன் உடன் 

தடிக்கக தசய்துதகரண்டது உண்கரன். ன்நரலும், தன 

உந்துதன் கரரக அர கபரல் அகண றகநபற்ந 

தொடிரது பதரய்றட்டது. அகத்தரடர்ந்து 1965ஆம் 

ஆண்டிபன டட்த பசணரரக்க அர்கள் தறக்கு ந்ரர். 

குளக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கபப, அந்க் கரனத்றபன 

லங்கள் சறதணரக தரடசரகனறபன இதந்றதப்தேர கள்! டட்த 

பசணரரக்க அர்கள் தறக்கு ந்வுடன் பதச்சு 

ரர்த்கக்கரண கக ந்க தசல்ரகம் அர்கள் 

தோடிறடறல்கன. அன்கந பசற அசரங்கத்றல் ஏர் 

உதப்தறணரக இதந் தகப ம். றதச்தசல்ம் அர்கள் 

உள்ளூரட்சற அகச்சரகவும் இதந்ரர். ரன் அர்கபபரடு 

பசர ந்து கறக்கு ரகரம் தொளதும் றரறந்து கூட்டங்கபறல் 

பதசறறதக்கறபநன். இங்பக பற்த ந் றசுக் கட்சறறணர் 

ரம் றறணத்ற ன் றபரசகர்கதபன்ந அடிப்தகடறல் 

பதசுகறன்நரர்கள். அங்பக தறள்கபககப child soldiers ஆகப் 
தறடித்துக் தகரடுத்து அர்ககபப் தைதகளுக்கு இகரக்கற 

ர்கள் இப்ததரளது தரரளுன்நத்துக்கு ந்து ன்ணபர 

பதசறக் தகரண்டிதக்கறன்நரர்கள்.  

இன்தம் பதச்சுரர்த்கக் கவு றநந்றதக்கறன்நது. 

ததரன். தசல்ரசர அர்கபறடம் ரன் என்கநச் தசரல்ன 

பண்டும். லங்கள் இகக்கற ன்ந குற்நம் ன்ணதன்நரல், 

லண்டும் லண்டும் றறணத்க, பர்கறன்ந சதொரத்க 

தத தகரடுப்தற்கரக தொற்சறப்தரகும். கரம் ன்ண? 

உங்களுக்கு support இதக்கறன்நது. இங்பக ரதரத 

சறன்ண றடதன்நரலும்கூட  லங்கள் றழ்ரட்டுக்கு 

ஏபடரடிச் தசல்கறன்நலர்கள். உங்ககப அர்கள் 

தரர்த்துக்தகரள்கறன்நரர்கள்; ரபறகககபறல் கத்துக்தகரள் 

கறன்நரர்கள்; ண்டிககபத் தகறன்நரர்கள்; தம் 

தகறன்நரர்கள். சம்தந்ன் ரகத்ம் சுந்றன் 

ரகத்ம் இந்க் கரனத்றல் கரறல்கன. பரர்பறல் 

ந் வீட்டில், ந் தோகனறல் எறந்துதகரண் 

டிதக்கறன்நரர்கபபர ங்களுக்குத் தரறரது. ஏடுகறன்நலர்கள் 

பரர்பக்கு! ஏடுகறன்நலர்கள் அதரறக்கரவுக்கு! ற்கரக? 

உங்களுகட தரதுகரப்தைக்கரக! உங்களுகட றதககப 

பர்ப்தற்கரக!   

தரதங்கள் ர! லங்கள் அக்கறரசணத்றபன றகவும் 

அகரக அர்ந்றதக்கறன்ந பகபறபனரன் இது ஞரதகம் 

தகறன்நது. லங்களும் அன்த ரழ்ப்தரத்துக்கு ந்லர்கள். 

அர்கள் இன்கநக்குச் தசரல்கறநரர்கள் தறரறட்டிஷ் இரச்சறம் 

ற்தடுத்ற தைககறம்ரன் இது ன்த. ஆம், 

தறரறட்டிஷ்கரர்கள் ற்தடுத்ற - அநறதொகஞ்தசய் அந்ப் 

தைககறத்க  ரழ்ப்தரத்துக்குப் பதரகறடரல் 

அறத்து ரர்? Who destroyed the railways that was built 

by the British? It is the "Pullis". அர்களுகட 

ககரட்கபரகத்ரன் இன்தம் இந் TNA இணர் 

இங்குகறன்நரர்கள் ன்தக  இந்  ரட்டுக்கும் diaspora 

வுக்கும் இந் சகத தோனரக அநறறத்துக்தகரள்து ணது 

கடகரக இதக்கறன்நது. 

கடந் கரன கசப்தைர்வுகள் இதக்கத்ரன் தசய்த்ம். 

ந்க தசல்ரகம் அர்கள் எததொகந 

ஸ்.டதறள்த.ஆர்.டி. தண்டரரக்கரவுடன் எப்தந்ம் 

தசய்ரர்; அது  சரறறல்கன. லண்டுதரததொகந டட்த 

அகத்து, அதடன் எப்தந்ம் தசய்ரர். ஆகப, "லங்கள் 

கூப்தறடுங்கள், ரங்கள் தகறபநரம்" ன்நபவுக்கு 

அதகட ணம் றநந்றதந்து.  ஆகப, இந்ப் 

தறச்சறகணகள் ரது இதந்ரல் அகத் 

லர்ப்தற்கரகத்ரன் ஜணரறதற அர்கள் தபறப்தகடரக 

அநறறத்றதக்கறன்நரர். அணரல்ரன் தோன்நரது 

தொகநரகவும் இந் ரட்டிபன ஜணரறதறரக 

ப்பதரகறன்நரர். தைத்ரண்டு னதம்பதரது எத ஜணரறதற 

லண்டும் இந் ரட்டுக்கு தரர். அர்ரன் யறந் 

ரஜதக்ஷ அர்கள். ஆகப றநந் ணபரடு அர் 

அகக்கறன்நரர்.  

2999 3000 
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தரதங்கள்! இணப்தறச்சறகணதன்த  தசரன்ணரல் அற்கு 

இங்கு  லர்வுகர தொடிரது. ரங்கள் தோகனதொடுக்குகபறபன 

உள்ப office கபறபன இகணத் லர்க்க தொடிரது. தணன்நரல், 

இந் ரட்டின் அசறதபன TNA- றழ்த் பசறக் 

கூட்டகப்தை ரத்றல்ன, EPDP கச் பசர்ந் டக்பஸ் 

பரணந்ர ர இதக்கறநரர்;  கனரட்டிபன  ஆததொகன் 

தரண்டரன் அர்கள் அந் க்ககபப் தரதுகரத்துக் 

தகரண்டிதக்கறநரர்.  சந்றபசகதகட கனக 

தொன்ணறத்ம் இதக்கறன்நது. அபபதரன்த, தறதர கபசன்,  

றகரம்தம் பதரன்பநரர்களுகட கட்சறகளும்  இதக்கறன்நண. 

EPDP உம் இற்கு சம்ம் தரறறக்க பண்டும். அத்துடன், 

தொஸ்தம் கரங்கறஸ் இதக்கறன்நது; அபபதரன, நறமரத் 

தறத்லதகட  க்கள் கரங்கறஸ் இதக்கறநது; 

அரஉல்னரவுகட பசற தொஸ்தம் கரங்கறஸ் இதக்கறநது; 

ஆகப, இர்கள் ல்பனரகத்ம் பசர்த்துத்ரன் 

பதச்சுரர்த்க டத் பண்டும். ஆகப, ரங்கள் இந் TNA 

உடன் ரத்றம் பசர்ந்து பதச்சுரர்த்க டத்துன் 

தோனரக இற்குத் லர்வு கர தொடிரது.   

இந் பத்றபன பல் ரகர தொஸ்தம் கரங்கறஸ் 

கனர் அஸ்னம் அர்கள் தகறன்நரர். றக்க சந்பரம்! 

அபரடும் பதச பண்டும். ல்பனரதடதம் பதச்சுரர்த்க 

டத்ரல் இந்ப் தறச்சறகணக்குத் லர்வு கரதொடிரது. 

தணன்நரல், அடி ரங்கறர்கள், சூடுரங்கறர்கள், 

றட்டப்தட்டர்கள் ரங்கள்! ரழ்ப்தரத்றததந்து ரங்கள் 

றட்டி தபறபற்நப்தட்படரம். நரவூரறபன, கரத்ரன்குடிப் 

தள்பறறபன 123 அப்தரற தொஸ்தம்கள், ல்னரம் ல்ன 

அல்னரயளத்ஆனரகத் தரளதுதகரண்டிதந் பகப 

றபன, அர்ககபப் தச்கச தச்கசரகக் தகரன்த 

குறத்ரர்கள். ததரனணதக ரட்டத்றபன  அறஞ்சறப் 

ததரத்ரகண, தள்பறத்றடல் பதரன்ந இடங்கபறலும் இவ்ரத 

டந்து. அப்பதரது ரன் தொஸ்தம் றகர அகச்சரக 

இதந்பன். அப்பதரது அங்தகல்னரம் ஏபடரடிச் தசன்பநரம். 

அக்கரனத்றபன அசரங்கத்றன் உறகப் ததற்த  ரங்கள் 

அர்ககபக் குடிர்த்றபணரம். தைத்பத்துக்கு ந்ர்ககப 

தல்னரம் தைத்பம் ண்ரன் பற்த அர்களுக்கு 

இடபறத்து. அப்தடி ன்ணரரறததந்து றட்டப்தட்டு ந்து 

தைத்பம் கடற்ககறபன ன்தகட ரறன் கககப் 

தற்நறப்தறடித்துக்தகரண்டு தசன்ந சறததறள்கபரன் நறமரத் 

தறத்லன் ஆரர். அர் இன்த ங்பகறதக்கறன்நரர்? இது 

உனக அறசங்கபறல் என்த. தணன்நரல், இன்த யறந் 

ரஜதக்ஷ அசரங்கத்றல்  ததரதப்தை ரய்ந் ஏர் அகச்சரக 

அர்  இதக்கறநரர்.  

ඔඵතුමභහ ඉකර් නටත් ඉසයශරහ අපි ඒ යරහ අහනයි 

කිඹන ශවො ගයංචිඹ තමු් නහ් ශ ට දීරහ භභ මු් නහ.  
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ගු මහි්දද අමරවීර මශතා (ආඳදා කෂමනාකරණ 

අමාතයුරමා  
(ரண்தைறகு  யறந் அவீ - அணர்த் தொகரகத்து 

அகச்சர்)  

(The Hon. Mahinda Amaraweera - Minister of Disaster 

Management)  

රු නිශඹෝජෙ හය බහඳතිතුමභනි, රු නලි්  ඵණ්ඩහ 
ජඹභව භ් ත්රීතුමභහ ඉිනරිඳත් ශ බහ ක තඵන අසථහශේ 
ශඹෝජනහට රු ිශදුලිඵර වහ ඵරලක්ති අභහතෙතුමමිඹ ශනුශ්  

-යජඹ ශනුශ් - පිිබතුමරු ඳඹ් න භහ  ඵරහශඳොශයොත්තුම 

ශනහ. අඳ ශභශතක් ශේරහ එතුමමිඹශේ ඳළමිණීභ 
ඵරහශඳොශයොත්තුමශ්  සිටිඹහ.  හවන තදඵදඹ නිහ එතුමමිඹට 
නිඹමිත ශේරහට ශභභ ිශහදඹට වබහනි වීභ වහ ඳළමිණීභට 

ශනොවළකි වුණත් යජශ  අභහතෙයඹකු ිශධිඹට භට ශභඹට 
පිිබතුමරු ශද් න පුළු් . ඒ හශේභ  අලෙ ශතොයතුමරුත් භහ  රඵහ 
ශන තිශඵනහ.  

4,800ක් ඳභණ න ශ්  ශ ඹ්  පිිබඵ අද ඊශ  
ශනොශයි, ර් ණනහ සිට ථහ ය් න ඳට්  ශන 

තිශඵනහ.  ඔඵතුමභහ කිේහ හශේ ශ්  අඹ භළතියණරදී අඳට - 
එක්ත් ජනතහ නිදවස ් ධහනඹට - වශඹෝඹ දු් නහ. අපි ඒ 

ඳළවළිනලි කිඹනහ. ඒ ිශතයක් ශනොශයි, ශඳෞ්ධලි  භශේ 

භළතියණ ෙහඳහයඹටත්,  ශ්  අඹශ්  ඵහුතයඹ අතිරු භහි් ද 
යහජඳක් ජනහධිඳතිතුමභහටත්  වශඹෝඹ රඵහ දු් නහ. ඒ නිහ අපි 

වළභ ශරහභ ශ්  පිිබඵ හච්ඡහ ශහ; ථහ ශහ. 
ශභතළන ප්රභහණශ  ළඩිවීභක් තිුදණහ. සත්තටභ ශ්  අඹට 

ඳත්වී්  රඵහ දී තිුදශණ් ශෝ ත්රහත් භහභක් වයවහයි. යජඹට 
ඵළඳීභක් තිුදශණ් නළවළ. යජශ  - අතිරු ජනහධිඳතිතුමභහ ව 

සභතිතුමමිඹ සතුමළු අපි සිඹලු ශදනහශේ -  ිශලසහඹ අනු ශ්  අඹ 

ශනුශ්  ළටුේ ශවීභක් සිදු යනහ. භහභට මුදක 
ශනහ. භහභ වයවහ තභයි ඒ අඹ ඵහ ශන තිශඵ් ශ් . 

ඒ වුණත් ශ්  අඹශේ ශ ඹ අපි අතක්ශ රු ය් ශ්  නළවළ. 
ිශදුලිඵර භණ්ඩරශ  ශ්  ශ ශඹ්  ිශලහර හර්ඹබහයඹක් 

යනහ. භවය ශරහට සථිය ශ ඹ් ටත් ඩහ ශ්  අඹ ළඩ 
ශ අසථහ පිිබඵ අපි ශඳෞ්ධලිභ ද් නහ. ඒ හශේභ ශ්  

අඹ ඉතහභත්භ තරුණ පිරික්.  ශ්  තත්ත්ඹ උදහ ය ළනීශ්   

ඵරහශඳොශයොත්තුම හිත ඒ අඹ ශ්  සථහනර රැඳී සිටිඹහ.  

අශේ අතිරු භහි් ද යහජඳක් ජනහධිඳතිතුමභහශේ යජශ  
ශන ඒයි. රු භ් ත්රීතුමභනි, ඔඵතුමභ් රහශේ යජඹ හරශ  

තිුදශණ් යහජෙ ගඹතන ් පර්ණශඹ් භ ශඳෞ්ධලි අංලඹට 
ඳයහ ශදන ළඩ පිිබශශක්. එක්ත් ජහති ඳක් ගණ්ඩු 

හරශ  යහජෙ ශ ඹ රක් තුමනට අඩු ය් න සිඹලු ළරසු්  

ස ය තිුදණහ. ඒ ස යරහ තිුදශණ් ශභ් න ශ්  හශේ 

ක්රභශේදඹක්. ශ්  හශේ ක්රභශේද තභයි ඒ ශරහශේ Regaining 

Sri Lanka ළඩටවශ්  තිුදශණ්. යහජෙ ශ ශ  සථිය කිරීභ 

ශනොශයි, රක් වඹක් ව යහජෙ ශ ඹ්  ප්රභහණඹ  රක් 

තුමනට අඩු ය් නයි ළරසු්  ස ය තිුදශණ්. අතිරු 
භහි් ද යහජඳක් ජනහධිඳතිතුමභහශේ යජඹ හරශ   ශ්  යහජෙ 

ශ ඹ්  ප්රභහණඹ රක් 14ට ඩහ ළඩි ය තිශඵනහ. අඳට 
යහජෙ ශ ඹ ළන ිශලසහඹක් තිශඵනහ. යහජෙ ශ ඹ තුමිබ්  

ශ්  යට ශොඩන ් න පුළු්  කිඹරහ අපි ඔේපු ය ශඳ් හ 

තිශඵනහ. ඳහඩු රඵන යහජෙ ගඹතන රහබ රඵන භේටභට 
ශනකරහ තිශඵනහ.  

රු නිශඹෝජෙ හය බහඳතිතුමභනි, ඒ හ  ශේභ ඳසු නිඹ හර 
ඳරිච්ශේදඹ තුමශ ශඳෞ්ධලි අංලඹට රඵහ දු්  යහජෙ ගඹතන 
ණනහක් නළත යජඹට ඳයහශන රහබදහයී ිශධිඹට 

ඳත්හශන ඹ් නට ටයුතුම ය තිශඵනහ. යජඹ වළභ 

ශරහශේභ ිශලසහ යනහ, අශේ යශේ ජනතහ යජඹත් එක් 
එතුම ශරහ ටයුතුම කිරීභ තුමිබ්  හශේභ ඔවු්  යහජෙ ශ ඹට 

ඵළඳීභ තුමිබ්  හර්ඹක්භතහ ළඩි නහඹ කිඹරහ. අපි ිශදුලිඵර 
භණ්ඩරඹ ත්ශතොත්, ිශදුලිඵර භණ්ඩරඹ දළ්  ඹ්  ප්රතිඹක් යහ 

ශ හ ශමි්  තිශඵනහ.  ිශදුලිඵර භණ්ඩරඹ ඳහඩු රඵමි් , ිශදුලි 
ඵරහහය වද් ශ්  නළති,  ජනතහට ිශදුලිඹ රඵහ ශද් න 

උන් දුක් දක්් ශ්  නළති ති ුදණු  යුඹ තභයි  භහි් ද 

යහජඳක් ජනහධිඳතිතුමභහශේ නහඹත්ඹ ඹටශත් ජනතහට 
සිඹඹට සිඹඹක් ිශදුලි ඵරඹ රඵහ දීශ්  ළඩ පිිබශශ ිනඹත් ය 

තිශඵ් ශ් . දළ්  ශඵො ශවෝ ිනසත්රික්ර සිඹඹට 98ක්, සිඹඹට 
99ක් දක්හ ප්රභහණඹට ිශදුලි ඵරඹ රඵහ දීරහ තිශඵනහ. 

ශදළ් ඵර් භහඹ නශොට ශ්  යශේ ෆභ ිනසත්රික්ඹටභ  
සිඹඹට සිඹඹක් ිශදුලි ඵරඹ රඵහ දීභට අපි උත්හව යනහ.  ඒ 

ටයුත්ත දළ්  ක්රිඹහත්භ ශමි්  ඳතිනහ.  

රු නිශඹෝජෙ හය බහඳතිතුමභනි, අපි ණු ිශ යරහ 
ිශදුලි ඵරඹ  රඵහ දු් නහ ිශතයක් ශනොශයි, ිශදුලි ඵරහහයත් ස 
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ඳහර්ලිශ් ් තුම 

ශහ. ඉවශ ශොත්භශක ජරිශදුලි ඵරහහයඹ ඳට්  ් න දු් ශ්  

නළවළ. ඒ වහ මුදක රළම රත් තිුදණහ. ඒ ටයුත්ත භහි් ද 
යහජඳක් ජනහධිඳතිතුමභහශේ ගණ්ඩු හරශ  ඳට්  ත්තහ. 

ශනො ශයොච්ශචෝශක ක අඟුරු ිශදුලි ඵරහහයඹ වද් නත් කලි 
රළම රහ තිුදණහ. නමුත් එඹ ඳට්  ් න ඉඩ දු් ශ්  නළවළ. නමුත් 

භහි් ද යහජඳක් ජනහධිඳතිතුමභහශේ යජඹ හරශ   ඒ ටයුත්ත 
ඳට්  ත්තහ. ශයරපිටිඹ සතුමළු ඵරහහය ණනහකි්  ිශදුලිඹ 

නිසඳහදනඹ යන භ්  තභයි ජනතහට ශ්  ිශදුලි ඵරඹ රඵහ 

ශද් ශ් . ඒ හ ශේභ භහ ර්ඳඹට ශඳය ිශදුලි ම ර අඩු ය් නත් 
ටයුතුම ශහ. ිශදුලි ම ර අඩු ය් න වළකි වුශණ්,  ිශදුලිඵර 

භණ්ඩරශ  ප්රතිඹ ඹ්  භේටභකි්  ඉවශට ශනි ඹ් න 

පුළු් භ තිුදණු නියි. අපි COPE එශක් හභහජිඹ්  ිශධිඹට 

ිශදුලිඵර භණ්ඩරශ  නිරධහරි්  ිශටි්  ිශට COPE  එට ළහ 

එහි ඹ්  ප්රතිඹක් සති ය ් නහ ශර අහද  ය් න ඳහ 

අඳට සිදු වුණහ. අඳ දු්  නිශඹෝ ශඵොශවොභඹක් පිිබශන ඒ අඹ 
ටයුතුම ශහ. එහි ප්රතිපරඹක් ිශධිඹට අද යජඹට ඵයක් ශනොශන 

ගඹතනඹක් ඵට ිශදුලිඵර භණ්ඩරඹ ඳත් ශමි්  තිශඵනහ. 
ිශදුලි ඵරඹ ඳඹන ප්රභහණඹ ළඩි යන භ්  ිශදුලි ම රත් අඩු 

කිරීභ තුමිබ්  ගණ්ඩුට  ඵයක් ශනොවී  ජනතහට එහි ප්රතිරහබ රඵහ 

ශද් න අසථහ රළබී තිශඵනහ. ඒ හශේභ ඉිනරි හර 
ඳරිච්ශේදඹ තුමශත් අශේ ිශදුලිඵර ක්ශ ත්රඹ ර්ධනඹ කිරීභ හශේභ 

යහජෙ ශ ඹ පුළුක කිරීභ අශේ යජශ  අශේක්හයි.  

Manpower ශ යි්  පිිබඵ හච්ඡහ ණනහක් 

තිුදණහ. අපි ඒ හච්ඡහරට ් ඵ් ධ වුණහ. ගණ්ඩු ඳක්ශ  

භළති සභතිරු්  වළභ ශශනකුභ ඒ ඉකලීභ ශහ. 
ඔඵතුමභ් රහත් ශ්  හයණඹ පිිබඵ ථහ කිරීභ ළන අපි තුමටු 

නහ. ඒ හශේභ ළම නේ භණ්ඩරශ  දීත්  ශ්  හයණඹ 

පිිබඵ හය ණනහක් ථහ ශහ. ජනහධිඳතිතුමභහ කිේහ,  "ළඩ 
පිිබශශක් ස ය් න, ඒ වළභ ශශනකුභ  ශ ශ  සථිය 

ය් න පුළු් " කිඹරහ.  පුයේඳහඩු තිශඵන ඵ අපි ද් නහ. 
පුයේඳහඩු තිශඵන නිහ තභයි ශෝ ඳළනිඹට දීරහ තිශඵ් ශ් . 

අතයභළිනශඹකුට මුදක දීශ්  අලෙතහක් නළවළ කිඹන හයණඹ 
එතුමභහ ඳළවළිනලි ව්  ශහ. ශභභ මිනිස ඵර භහ්  වයවහ 

ිශදුලිඵර භණ්ඩරශ  ශ ඹ යන ශ යි් ශේ සුදුසු්  

ඳරීක්හ කිරීශභ්  අනතුමරු  සුදුසු්  රඵන සිඹලුභ ශදනහ 
ශදළ් ඵර් භහශ  ඳශමුළනිදහ සිට ශ ශ  සථිය ය් න 

ටයුතුම යනහ කිඹන හයණඹ භභ යජඹ ශනුශ්  හශේභ 
රු ිශදුලිඵර වහ ඵරලක්ති අභහතෙතුමමිඹ ශනුශ්  ඉතහභත් 

ඳළවළිනලි ශ්  රු බහට දළනු්  ශද් න ළභළතියි. ඒ ිශතයක් 
ශනොශයි, අපි යහජෙ ශ ශ  -  

 

ගු නලි්ද බණ්ඩාර ජයමශ මශතා 
(ரண்தைறகு தன் தண்டர ஜய)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

රු සභතිතුමභහ, ශදළ් ඵර් භහශ  ඳශමුළනි දහ සිට සුදුසු්  
රඵන සිඹලු ශදනහභ සථිය ය් න ටයුතුම යනහද,  එශවභ 
නළත්න්  ශොටස ශොටස ලශඹ්  ද සථිය ය් ශ් ? 

 

ගු මහි්දද අමරවීර මශතා 
(ரண்தைறகு  யறந் அவீ) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

සුදුසු්  භත සිඹලු  ශදනහභ සථිය යනහ. ශදළ් ඵර් 

භහශ   ඳශමු ළනිදහ නශොට සුදුසු්  භත සිඹලු ශදනහභ  

සථිය ය් න ටයුතුම යනහ. 
 

ගු නලි්ද බණ්ඩාර ජයමශ මශතා 
(ரண்தைறகு தன் தண்டர ஜய)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ශදළ් ඵර් භහශ  31 ළනිදහ න ිශට සිඹලු ශදනහභ සථීය 
ය අ්  යනහ ශ් ද? 

ගු මහි්දද අමරවීර මශතා 
(ரண்தைறகு  யறந் அவீ) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

අ්  යනහ.  
       

ගු නලි්ද බණ්ඩාර ජයමශ මශතා 
(ரண்தைறகு தன் தண்டர ஜய)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ශදළ් ඵර් 31 ළනිදහ න ශොට සුදුසු්  තිශඵන වුරුත් 
ශ ශ  සථීය ය් ශ්  නළති ඉ් ශ්  නළවළ ශ් ? 

 

ගු මහි්දද අමරවීර මශතා 
(ரண்தைறகு  யறந் அவீ) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

සුදුසු්  තිශඵන සිඹලු ශදනහභ සථිය යනහ. ඔඵතුමභහ ඒ 
හයණඹ පිිබ් නහ ශ් .  නිඹ තිශ  ඵහ ත්  පු්ධරයි්   
න්  චක්රශක අනු අඳට සථිය ය් න ඵළරි ශයි.  

 

ගු නලි්ද බණ්ඩාර ජයමශ මශතා 
(ரண்தைறகு தன் தண்டர ஜய)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ඒ වරි. 
 

ගු මහි්දද අමරවීර මශතා 
(ரண்தைறகு  யறந் அவீ) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

රු නිශඹෝජෙ හය බහඳතිතුමභනි, ඒ හශේභ යජශ  
ප්රතිඳත්තිඹක් තිශඵනහ. අතිරු ජනහධිඳතිතුමභහ අඹ ළඹ 
ශකනශඹ්  රඵන අවුරු්ධද වහ ශඹෝජනහ යපු ශ්ධක අපි  
ශ්  අවුරු්ධශ්ධ සිටභ ක්රිඹහත්භ යනහ.  

 

ගු නලි්ද බණ්ඩාර ජයමශ මශතා 
(ரண்தைறகு தன் தண்டர ஜய)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ශදළ් ඵර් භහශ  ඳශමු ළනිදහ න ශොට ශ්  සිඹලු 

ශදනහභ සථිය ය් න ඔඵතුමභ් රහ ටයුතුම ශශොත් අපි ඒ 

ළන ශඵොශවොභ තුමටු නහ. 
 

ගු මහි්දද අමරවීර මශතා 
(ரண்தைறகு  யறந் அவீ) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ශදළ් ඵර් භහඹ නශොට ශ්  සිඹලු ශදනහශේභ ප්රලසනඹ 
ිශ් නට අපි ටයුතුම යනහ.  ඒ හශේභ ශ්  තරුණ ජඹ 
හිත ශ යි්  ිශදුලිඵර භණ්ඩරඹට සිශකරහ, ශනදහට ළඩිඹ 
ප්රශඵෝධඹකි්  ිශදුලිඵර භණ්ඩරශ  උ් නතිඹ ශනුශ්  
ටයුතුම යයි කිඹරහ අපි ිශලසහ යනහ. භභ ශ්  පිිබඵ ීටට 
ඩහ ථහ ය් ශ්  නළවළ. සුඵ ිනනඹ තභයි ඔඵතුමභහ ශ්  
ශඹෝජනහ ශනහශේ. ශභොද,  අතිරු ජනහධිඳතිතුමභහ නළත 
තහක් භළතියණඹට ඉිනරිඳත් න ඵ අද ප්රහල ය 
තිශඵනහ. ශ්  භළතියණඹ ිශශිසට ිශධිඹට ජඹග්රවණඹ කිරීභ 
වහ යශන ඹන ළඩ පිිබශශට ශ්  අඹශේත් ලක්තිඹ 
රළශබ්ිශ කිඹරහ අඳ ිශලසහ යනහ. 

 

ප්රපනය විමවන දි්ද, වභා වම්මත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

ඳාර්ලිනම්්දුරල ඊ  අනුකූල අ.භා. 6.30 , 2014 ඔක්නතෝබර් 
31 ලන දින වභා වම්මිනය අනුල, 2014 නනොලැම්බර් 21 ලන සිකුරාදා   
පු.භා. 9.30  ලන නතක් කල් ගිනේය. 

அன்தடி தற.த. 6.30 றக்கு தரரளுன்நம், அணது 2014 

எக்பரதர் 31ஆம் றகற லர்ரணத்துக்கறங்க, 2014 ம்தர் 21, 

தள்பறக்கறக தொ.த. 9.30 றக எத்றகக்கப்தட்டது. 

Adjourned accordingly at  6.30 p.m. until 9.30 a.m.  on Friday, 21st 
November, 2014 pursuant to the Resolution of Parliament of 31st 

October, 2014. 

3003 3004 

[රු භහි් ද අභයවීය භවතහ  



වැ.යු. 
 
ශභභ හර්තහශේ අහන මුද්රණඹ දවහ සර්ඹ නිළයින ශ යුතුම තළ්  දක්නු රිසි භ් ත්රී්  මි්  පිටඳතක් ශන නිළයින ශ යුතුම 
ගහයඹ එහි ඳළවළිනලි රකුණු ශොට, පිටඳත රළබී ශදතිඹක් ශනොඉක්භහ ශැ්දවාඩ් ංසහය ශත රළශඵන ශ  එිශඹ යුතුමඹ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குநறப்தை 
 

உதப்தறணர் இதறப் தறப்தறற் தசய்றதம்தைம் தறக றதத்ங்ககபத் து தறறறல் தபறரகக் குநறத்து அகணப் தறக 

றதத்ப்தடர தறற கறகடத் இத ரங்களுள் யன்சரட் தறப்தரசறரறதக்கு அதப்தைல் பண்டும். 
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දායක ුදල් : ඳාර්ලිනම්්දුර විලාද ලාර්තාල ලාර්ෂික දායක මි ු. 2178ිර. ිළ ඳතක් නග්දලා ගැනීම 

අලය  නම් ගාවපුරල ු. 18.15ිර. තැඳැල් ගාවපුරල ු. 2.50ිර. නකොෂඹ 6, ිරුෂඳන, ඳාමුංකඩ ඳාර, අුංක 

102, ිළයසිරි නගොඩනැගිල්නල් රජනේ  ප්රකාන  කාර්යාුංනේ  අධිකාීම  නලත  වෑම  ලර්යකම  නනොලැම්බර්           

30 දා   ප්රථම දායක  ුදල් නගලා ඉදිරි ලර්නේ දායකත්ලය බා නගන විලාද ලාර්තා බාගත ශැිරය.  

නියමිත දිනන්ද ඳසුල  එලනු බන දායක ඉල්ලුම් ඳත් භාර ගනු නනොැනේ. 

 

 

 

 

 

 

 
 

சந்ர ; யன்சரட் அறகர அநறக்ககறன் தடரந் சந்ர தௐதர 2,178. யன்சரட் ணறப்தறற தௐதர 18.15. தரற் 

தசனவு தௐதர 2.50. தடரந் சந்ர தொற்தரக அத்றட்சகர், அசரங்க தபறதௌட்டலுனகம், இன. 102, 

தறசறநற கட்டிடம், தரன்ககட வீற, கறதபப்தகண, தகரளம்தை 6 ன்ந றனரசத்றற்கு அதப்தற தறறககபப்  

ததற்தக்தகரள்பனரம். எவ்பரரண்டும் ம்தர் 30 ஆந் பறக்கு தொன் சந்ரப்தம்  

அதப்தப்தட பண்டும். தறந்றக் கறகடக்கும் சந்ர றண்ப்தங்கள்  

ற்தக்தகரள்பப்தடரட்டர. 
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