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අ.භා. 1.00  පාර්ලිපම්න්ුරව රැසන විය.   

කථානායකුරො [ගරු කරු ජයසූරිය ෙහතා] මූලාසනාරූඪ විය. 
பாராளுமன்றம் பி.ப. 1.00 மணிக்குக் கூடியது.  

சபாநாயகர்  அவர்கள்  [மாண்புமிகு கரு ஜயசூாிய] தகலகம 

வகித்தார்கள். 

The Parliament met at 1.00 p.m. 
MR. SPEAKER [THE HON. KARU JAYASURIYA] in the Chair. 

 
 

නිපේදන 
அறிவிப்புக்கள் 

ANNOUNCEMENTS 

 
I 

 
ශ්රී ලංකා  පරසාර සංවර්ධාන පනත් පකටුම්පත: 

පළාත් සභාවලින් ලැබුු දැනුම් දීම් 
இலங்கக நிகலதபறுதகு அபிவிருத்திச் சட்டமூலம்: 

மாகாண சகபகளின் ததாிவிப்புகள் 
SRI LANKA SUSTAINABLE DEVELOPMENT BILL: 

COMMUNICATION FROM PROVINCIAL COUNCILS 

 
ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු මන්ත්රී්රුනිශ ශ්රී කා ත රසාරතා රා්ධන ප පමැරස පප ක 
ශ ම්පතපත රපතපන් ශ න් නිශදදප ක් කිරීමට  ැමැ කශතමි.  

ශමකී පප ක ශ ම්පතපත 2017 ජප්තරි මර 09්ැනි දිප 
පතධනලිශපතන්තු්ට ඉදිරිප ක  ාශ ආණ්ඩුක්රම ්ය්රථ්තශද 14උ  (4 

(අ  ්ය්ර්ථත්  ්ර තා් කක් කක් පතත ක රභත් ට ශ  මු  ා 2017 
ජප්තරි මර 10්ැනි දිප සිට මතර ක් ිතුතත ඒ ඒ පතත ක රභතශද 
අදහර් පතධනලිශපතන්තු්ට ්තධනතත  ාප ශකරට පතධනලිශපතන්තුශද 

ර්ථත්ා නිශ ෝග අා  උ6අ (2 (අ   ටශ ක ඉල්කත සිටිප කදී. 

පතත ක රභත් ක අදහර් පතධනලිශපතන්තු්ට ්තධනතත  ා ිරස අතාශ 
ඒ්ත පහත රඳහන් පරිදි ශදප- 

ඒ අනු්  තුරු මැද පතත ක රභත්  පප ක ශ ම්පතපත රක ත 
පැලීශමන් අපතුරු් ඒ රඳහත කකී රභතශද ක  තත්  පත  ා 
ිත. 

ම යමශ ් ,ශ රපාගමු්ශ දුණණුශ පර්පතිරා රහ ව්  ප 

පතත ක රභත පප ක ශ ම්පතපත රක ත පැලීශමන් අපතුරු් 
රාශ ෝ ප්කට  ට ක් කකී රභත්ක ක  තත්  පත  ා ිත. 

 තුරු පතත ක රභත්  ශමම පප ක ශ ම්පතපත රක ත පැලීශමන් 

අපතුරු් ඒ රඳහත ක   වී ශප මැරස අතාශ පැ ශ පිරා පතත ක 
රභත් ආණ්ඩුක්රම ්ය්ර්ථත රාශ ෝ ප ක් ්රි ත කම  ්ප ශතක් 
රක ත පැලීම  ල් තපප කද ප් දැනුපත දී ිත. 

කකී පතත ක රභත්ක අදහර් ජතරස  ්රරසප කරස හත ආධනික  

 ටයුතු පිළිපඳ අමතතය්ා තට දශ ආධනික  රා්ධන ප පිළිපඳ 
ආාශි  අධීක්ෂණ  තා  රභත් ට ද ශ  මු  ානු කැශේ. 

 
II 

 

සනථාවර නිපයපග අවසන් පකටුම්පත 
நிகலயியற் கட்டகளகளின் இறுதி வகரவு 

FINAL DRAFT OF STANDING ORDERS  

 

ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු මන්ත්රී්රුනිශ පතධනලිශපතන්තුශද රථ්ත්ා නිශ ෝග අ්රන් 
ශ ම්පතපත රත ච්ඡත කිරීම පිණිර 2017 ශපපා්තරි මර 22්ැනි 
පදතදත කපපතශ ශහට දිප පූධන් භතග 9.30ට  තා  රභත  තමා අා  

01ිර දී තුන්්ැනි රැර්වීම පැ්ැ කවීමට සි ලු  ටයුතු සූදතපපත  ා 
ිරස පැවින්ශ ඊට පැමිණ රහභතගී ්ප ශමන් සි ලුම ගරු 
පතධනලිශපතන්තු මන්ත්රී්රුන්ට  තරුණි ් ශමන්න් දන්්නු 

 ැමැ කශතමි. 

මීට ඉහතදී ද අ්ර්ථත ශද  දී ප් ක්ප කද රැරව්ීපත්කට 
රක්රී  ශකර පැමිණ රහභත ව වී දැක් උ  පන්ව ් රහ  ශදයෝග  
ශ්නුශ්න් ගරු මන්ත්රීතුමන්කතට මතශහ හද පිරි ර්තුරස  පිරිපමප 

අතාම ඉරසරි රථ්ත්ා නිශ ෝග ත්ව ාට ක රත ච්ඡත කිරීමට අ් ය 
රපතපූධනණ රහශ ෝග  කපත ශදප ශමන් සි ලු ගරු 
මන්ත්රීතුමන්කතශගන් ඉතතම  තරුණි ් ඉල්කත සිටිමි.  

 
ලිිළ පල්ඛනාදිය ිළිතගැන්වීෙ 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 
PAPERS PRESENTED 

 
ගරු ගයන්ත කරුණා පලක ෙහතා (පාර්ලිපම්න්ුර 
ප්ර පසංසනකරණ හා ජනොධාය අොතය සහ ආණ්ු  පක්ෂප  

ප්රධාාන සංවිධාායකුරො)  
(மாண்புமிகு கயந்த கருணாதிலக்க - பாராளுமன்ற 

மறுசீரகமப்பு மற்றும் தவகுசன ஊடக அகமச்சரும் 

அரசாங்கக் கட்சியின் முதற்மகாலாசானும்) 

(The Hon. Gayantha Karunatileka - Minister of 
Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief 
Government Whip) 
ගරු  ථතපත  තුමනි, අග්රතමතතයතුමත රහ ජතරස  ්රරසප කරස 

හත ආධනික   ටයුතු අමතතයතුමත ශ්නුශ්න් මම 2017 ්ධනෂ  
රඳහත මුදල් ශ  මිෂන් රභත් විසින් ශ්රී කා ත ්රජතතතන්්රි  
රමතජ්තදී ජපාජශේ ආණ්ඩුක්රම ්ය්රථ්තශද 14උජ (උ  

්ය්ර්ථත්  අනු් අරසගරු ජපතධිපරසතුමත ශ්ත ශ ශාප නිධනශශ  
- 2017 ඉදිරිප ක  ාමි.  

කම නිධනශශ  ාජශේ මුදල් පිළිපඳ  තා  රභත්  ශ්ත ශ  මු 

 ත යුතු  ැන් මම ශ ෝජපත  ාමි. 
 

ප්රශ්නනය විෙසන ලදින්  සභා සම්ෙත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

1233 1234  



පතධනලිශපතන්තු  ්

ගරු ගයන්ත කරුණා පලක ෙහතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருணாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු  ථතපත  තුමනිශ අග්රතමතතයතුමත රහ ජතරස  ්රරසප කරස 

හත ආධනික   ටයුතු අමතතයතුමත ශ්නුශ්න් මම 2014 ්ධනෂ  
රඳහත පරිපතකප අභි තචප විනි ච්  අධි තාශේ ්තධනෂි  ්තධනතත්  

ඉදිරිප ක  ාමි.  

කම ්තධනතත්  අභයන්තා පරිපතකප  හත ාතජය  
 තමපත ාණ  පිළිපඳ ආාශි  අධීක්ෂණ  තා  රභත්  ශ්ත 

ශ  මු  ත යුතු  ැන් මම ශ ෝජපත  ාමි.    

 
ප්රශ්නනය විෙසන ලදින්  සභා සම්ෙත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණා පලක ෙහතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருணாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු  ථතපත  තුමනිශ රාචතා  රා්ධන ප හත ්රිරර්ස තනි 

ආගමි   ටයුතු අමතතයතුමත රහ ඉමපත අමතතයතුමත ශ්නුශ්න් 

මම 201උ ්ධනෂ  රඳහත ශ්රී කා ත රපතමුරස  තධන තා ශේ ්තධනෂි  
්තධනතත් ඉදිරිප ක  ාමි.  

කම ්තධනතත්  ජතතයන්තා රපඳතත පිළිපඳ ආාශි  අධීක්ෂණ 

 තා  රභත්  ශ්ත ශ  මු  ත යුතු  ැන් මම ශ ෝජපත  ාමි.    

 
ප්රශ්නනය විෙසන ලදින්  සභා සම්ෙත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණා පලක ෙහතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருணாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු  ථතපත  තුමනිශ නිපුණතත රා්ධන ප හත ්ෘ කතී  පුහුණු 

අමතතයතුමත ශ්නුශ්න් මම 201උ ්ධනෂ  රඳහත කා ත - ජධනමන් 
 තධනමි  අභයතර ආ තපශේ ් තධනෂි  ් තධනතත් ඉදිරිප ක  ාමි.  

කම ්තධනතත්  අ යතපප  හත මතප් රපතප ක රා්ධන ප  පිළිපඳ 
ආාශි  අධීක්ෂණ  තා  රභත්  ශ්ත ශ  මු  ත යුතු  ැන් මම 

ශ ෝජපත  ාමි.    

 
ප්රශ්නනය විෙසන ලදින්  සභා සම්ෙත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණා පලක ෙහතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருணாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු  ථතපත  තුමනිශ මුදල් අමතතයතුමත ශ්නුශ්න් මම 

2013 ්ධනෂ  රඳහත ශ්රී කා ත අපප ප ණ  ාක්ෂණ රාරථ්තශද 
්තධනෂි  ්තධනතත්  ඉදිරිප ක  ාමි.  

ශමම ්තධනතත් ාජශේ මුදල් පිළිපඳ  තා  රභත්  ශ්ත ශ  මු 
 ත යුතු  ැන් මම ශ ෝජපත  ාමි.    

 
ප්රශ්නනය විෙසන ලදින්  සභා සම්ෙත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

ගරු එසන.බී. නාවින්න ෙහතා (අභයන්තර ක ුතුර  වය  
සංවර්ධාන හා සංසනකෘ පක ක ුතුර  අොතයුරො) 
(மாண்புமிகு  எஸ்.பி. நாவின்ன - உள்ளக அலுவல்கள், 

வடமமல் அபிவிருத்தி மற்றும் கலாசார அலுவல்கள் அகமச்சர்) 

(The Hon. S.B. Nawinne - Minister of  Internal Affairs, 
Wayamba Development and Cultural Affairs) 

ගරු  ථතපත  තුමනිශ මම 2014 ්ධනෂ  රඳහත ජතරස  
ශ ෞතු තගතා ශදපතධනතශපතන්තුශද ්තධනෂි   තධන  රත ප ්තධනතත් 

ඉදිරිප ක  ාමි.  

ශමම ්තධනතත් තරුණශ ක්රීමතශ  කත රහ  රුම න් පිළිපඳ 
ආාශි  අධීක්ෂණ  තා  රභත් ශ්ත ශ  මු  ත යුතු  ැන් මම 

ශ ෝජපත  ාමි.    
 

ප්රශ්නනය විෙසන ලදින්  සභා සම්ෙත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණා පලක ෙහතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருணாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු  ථතපත  තුමනිශ ්ැවිලි  ධනමතන්ත අමතතයතුමත 

ශ්නුශ්න් මම 201උ ්ධනෂ  රඳහත ශ්රී කා ත ාපධන පධනශේෂණ 
ආ තපශේ ්තධනෂි  ් තධනතත් ඉදිරිප ක  ාමි.  

ශමම ්තධනතත්  ෘෂි ධනම  රහ ඉමපත පිළිපඳ ආාශි  
අධීක්ෂණ  තා  රභත්  ශ්ත ශ  මු  ත යුතු  ැන් මම ශ ෝජපත 
 ාමි.    

 

ප්රශ්නනය විෙසන ලදින්  සභා සම්ෙත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණා පලක ෙහතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருணாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු  ථතපත  තුමනිශ ්ාත  හත පතවි   ටයුතු අමතතයතුමත 

ශ්නුශ්න් මම 1971 අා  42 දාප ශ් තඳ පැද පපශ ක 139 
්ගන්රස  රම  කි වි  යුතු කම පපශ ක 321 ්ගන්රස   ටශ ක 
පහතලුපත දත ර ්න්  රතයත ප රපතපන් ශ න් ්ාත  හත පතවි  

 ටයුතු අමතතය්ා ත විසින් රතදප කව ්, 2016 අශගෝරත්ු 11 
දිපැරස අා  1979/30 දාප අරස විශ ේෂ ගැරට් පත්රශේ පත  ාප 
කද නිශ ෝග ඉදිරිප ක  ාමි.  

ශමම නිශ ෝග ්ර්තහප  හත රන්නිශදදප  පිළිපඳ ආාශි  
අධීක්ෂණ  තා  රභත්  ශ්ත ශ  මු  ත යුතු  ැන් මම ශ ෝජපත 
 ාමි.   

 
ප්රශ්නනය විෙසන ලදින්  සභා සම්ෙත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා වාර්තා 

 துகறசார் மமற்பார்கவக் குழு அறிக்கககள்  
SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE 

REPORTS 
 
ගරු  පලක් ොරපන ෙහතා 
(மாண்புமிகு திலக் மாரபன) 

(The Hon. Tilak Marapana 

ගරු  ථතපත  තුමනිශ ආධනික  රා්ධන ප පිළිපඳ ආාශි  
අධීක්ෂණ  තා  රභත්  ශ්ත ශ  මු  ාප කද “2008 අා  1උ 
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දාප ක්රශමෝපත  රා්ධන ප ්යතපෘරස පපශ ක නි ම ”  

රපතපන් ශ න්  උ කකී  තා  රභතශද ් තධනතත් මම ඉදිරිප ක  ාමි. 

 
සභාපම්සය ෙත  පබිය ුතුරයයි නිපයපග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 
ගරු එසන.එම්. ෙරික්කාර් ෙහතා 
(மாண்புமிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

ගරු  ථතපත  තුමනිශ තරුණශ ක්රීමතශ  කත රහ  රුම න් 
පිළිපඳ ආාශි  අධීක්ෂණ  තා  රභතශද රභතපරසතුමත ශ්නුශ්න් 

මම තරුණශ ක්රීමතශ  කත රහ  රුම න් පිළිපඳ ආාශි  අධීක්ෂණ 
 තා  රභත් ශ්ත ශ  මු  ාප කද “2012 ්ධනෂ  රඳහත 
සුගතදතර ජතරස  ක්රීමත රාකීධනණ අධි තරිශේ ් තධනෂි  ් තධනතත්” රහ 

“2014 ්ධනෂ  රඳහත ක්රීමත රා්ධන ප ශදපතධනතශපතන්තුශද ්තධනෂි  
 තධන  රත ප ්තධනතත්” රපතපන් ශ න්  උ කකී  තා  රභතශද 
්තධනතත ඉදිරිප ක  ාමි. 

 
සභාපම්සය ෙත  පබිය ුතුරයයි නිපයපග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 
ගරු (වවදය) ුරිතතා විපමොන්න ෙහත්ියය  
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி)(திருமதி) துஸிதா 

விமஜமான்ன) 

(The Hon. (Dr.) (Mrs) Thusitha Wijemanna) 

ගරු  ථතපත  තුමනිශ  තන්තත රහ රත්්රී පුරුෂ රමතජභත්   

පිළිපඳ ආාශි  අධීක්ෂණ  තා  රභත් ශ්ත ශ  මු  ාප කද 
“2013 ්ධනෂ  රඳහත ජතරස  තමත ආාක්ෂ  අධි තරිශේ ්තධනෂි  
්තධනතත්”ශ “2014 ්ධනෂ  රඳහත පරි්තර හත තමතාක්ෂ  ශරේ් ත 

   ශදපතධනතශපතන්තුශද  තධන  රත ප ්තධනතත්” රහ “2014 ්ධනෂ  

රඳහත  තන්තත   හත තමත   ට යුතු අමතතයතා  ශේ ්තධනෂි   තධන  
රත ප ්තධනතත් ”රපතපන් ශ න්  උ කකී  තා  රභතශද ්තධනතත මම 

ඉදිරිප ක  ාමි. 
 
සභාපම්සය ෙත  පබිය ුතුරයයි නිපයපග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 
පපත්සම් 
மனுக்கள் 
PETITIONS 

 
ගරු දුියන්ද දිසානායක ෙහතා (කෘෂිකර්ෙ අොතයුරො) 
(மாண்புமிகு துமிந்த திசாநாயக்க - கமத்ததாைில் அகமச்சர்) 

(The Hon. Duminda Dissanayake - Minister of Agriculture) 

ගරු  ථතපත  තුමනිශ රසාප්පශන්ශ  ම වීදි    ප 
ර්ථතපශ ිර පදිාචි  ශේ.බී.ආධන.ඩී. ශහේා ක මහතතශගන් කැබුණු 

ශප කරමක්  මම  පිළිගන්්මි.  

 

ගරු පී. හැරිසන් ෙහතා (ග්රාමීය ය ආර්ක ක ක ුතුර ිළිතබ  
අොතයුරො) 
(மாண்புமிகு பீ. ஹாிசன் - கிராமியப் தபாருளாதார 

அலுவல்கள் பற்றிய அகமச்சர்) 

(The Hon. P. Harrison - Minister of Rural Economic 
Affairs) 

ගරු  ථතපත  තුමනිශ අනුාත පුාශ ගල්ුණකමශ කිරික්ුණකම 

 ප ර්ථතපශ ිර පදිාචි ඩී. ප කමසිරි මහතතශගන් කැබුණු 
ශප කරමක්  මම  පිළිගන්්මි.  

ගරු අකිල විරාම කාරියවසම් ෙහතා (අධායාපන 
අොතයුරො) 
(மாண்புமிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம் - கல்வி அகமச்சர்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam - Minister of 
Education) 
ගරු  ථතපත  තුමනිශ නි ්ැාටි ශ ගාශග ම පතාශ 

අලු කශගදා  ප ර්ථතපශ ිර පදිාචි ඒ.කපත.කර්.කර්. අධි තරී 

මහතතශගන් කැබුණු ශප කරමක් මම  පිළිගන්්මි.  

 
ගරු ඒ.එච්.එම්. ෆවුිත ෙහතා (ජා පක ඒකාබද්ධාතා සහ 
ප්ර පසන්ධාාන රාජය අොතයුරො) 
(மாண்புமிகு  ஏ.எச்.எம். தபௌஸி - மதசிய ஒருகமப்பாடு 

மற்றும் நல்லிணக்க இராஜாங்க அகமச்சர்) 

(The Hon. A.H.M. Fowzie - State Minister of National 
Integration and Reconciliation) 
Mr. Speaker, I present a petition from Mrs. K. L. 

Indika Lakmali of No.190, Brito Babapulle Place, 
Grandpass, Colombo 14. 

 
ගරු වසන්ත අලුවිහාපර් ෙහතා (කෘෂිකර්ෙ රාජය 
අොතයුරො) 
(மாண்புமிகு வசந்த அலுவிஹாமர - கமத்ததாைில் இராஜாங்க  

அகமச்சர்) 

(The Hon.Wasantha Aluwihare - State Minister of 
Agriculture)  

ගරු  ථතපත  තුමනිශ  මතතකතපිටි ශ බූටෑ්ශ අා  97/6 ඒ 

දාප ර්ථතපශේ පදිාචි මේලිද.ජී. ුණසුමත් තී මහ කමි ශගන් 

කැබුණු ශප කරමක් මම පිළිගන්්මි. 

 
ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු හධනෂණ ාතජ රුණත මහතත - පැමිණ පැත. 

 
ගරු පරපහිණී කුොරි විපමරත්න ෙහත්ියය 
(மாண்புமிகு (திருமதி) மராஹினி குமாாி விமஜரத்ன) 

(The Hon. (Mrs) Rohini Kumari Wijerathna) 

ගරු  ථතපත  තුමනිශ මම පහත රඳහන් ශප කරපත තුප 

පිළිගන්්මි. 
 

(1)  මතතශල්ශ  න් ත් කශ  න් ත් ක ් කත  ප රථ්තපශේ 
පදිාචි කන්.ඒ.ආධන.කර.් පණ්මතා මහතතශගන් කැබුණු 
ශප කරම; 

(2)  මු්න්ශදනි  - මතතශල්ශ "කිරරු"ශ අා  23 දාප රථ්තපශේ 
පදිාචි පී.බී. ශෂල්ටන් මහතතශගන් කැබුණු ශප කරම; රහ 

(3) ා කශත ටශ පතාාශග ල්ක  ප රථ්තපශ ිර පදිාචි 
මේලිද.කපත.කර.්කර.්ශක්. ්පසිාහ මහතතශගන් කැබුණු 
ශප කරම. 

 
ඉදිරිපත් කරන ලද පපත්සම්  ෙහජන පපත්සම් ිළිතබ  කාරක 

සභාව  පැවරිය ුතුර යයි නිපයපග කරන  ලදී. 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மனுக்ககளப் தபாதுமனுக் குழுவுக்குச் சாட்டக் 

கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Petitions ordered to be referred to the Committee on Public 
Petitions. 
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ගම්ියරිසන නිෂනපාදනය :විසනතර 

மிளகு உற்பத்தி : விபரம் 
PEPPER  PRODUCTION: DETAILS  

528/’16 

1.  ගරු බුද්ධික ප පරණ ෙහතා 
(மாண்புமிகு புத்திக பதிரண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   
්රතථමි   ධනමතන්ත අමතතයතුමතශගන් ිසූ ්ර ප්  - (2  ප 

(අ  (i) ්ධනෂ 2014 ්පවිට   ර ී කා තශද ගපතමිරිර ් ්ගත 
 ානු කැබූ භූමි ප රමතණ  ශ  පමණද; 

 (ii) 2010 සිට 2014 දක්්ත ්රා පහ තුත ගපතමිරිර ්
නිෂප්තදප ශ ්ධනෂ  අනු් ශ්න් ශ්න් ් ශ න් 
කිශකෝග රෑපත ශ  පමණද; 

 (iii) ාජ  විසින් ශග වීන්ශගන් රෘජු්ම ගපතමිරිර ්මිකදී 
ගන්ශන්ද; 

 (iv) කශරේ පපතශ පසු  ව  ් රා පහ තුත ාජ  විසින් මිකදී 
ග ක ගපතමිරිර ්ප රමතණ ශ ්ධනෂ  අනු් ශ්න් ශ්න් 
් ශ න් ශ  පමණද;  

  න්ප කතුමත ශමම රභත් ට දන්්න්ශන්ද? 

(ආ  (i) ගපතමිරිර ් නිෂප්තදප  ඉහත දැමීමට ාජ  පි ්ා 
ගන්ශන්ද; 

 (ii) කශරේ පපතශ කම පි ්ා  ්ශධනද;  

  න්ප ක කතුමත ශමම රභත් ට දන්්න්ශන්ද? 

(  ි ශප  කශරේ පපතශ ඒ මන්ද? 
 

ஆரம்பக் ககத்ததாைில் அகமச்சகரக் மகட்ட வினா:  

(அ) (i )  2015ஆம் ஆண்டளவில் இலங்ககயில் மிளகு 

பயிர்தசய்யப்பட்ட நிலப்பரப்பு எவ்வளவு; 

 (ii) 2010 ததாடக்கம் 2015 வகரயான ஐந்து வருட 

காலப்பகுதியில் மிளகு உற்பத்தி 

ஆண்டுவாாியாக தவவ்மவறாக எத்தகன 

கிமலாகிறாம்; 

 (iii )  அரசாங்கம் விவசாயிகளிடமிருந்து மநரடியாக 

மிளககக் தகாள்வனவு தசய்கின்றதா; 

 (iv )  ஆதமனில், கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில்  

அரசாங்கத்தினால் தகாள்வனவு தசய்யப்பட்ட 

மிளகின் அளவு ஆண்டுவாாியாக தவவ்மவறாக 

எவ்வளவு; 

 என்பகதயும் அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i )  மிளகு உற்பத்திகய அதிகாிக்கச் தசய்ய 

அரசாங்கம் நடவடிக்கக மமற்தகாள்ளுமா; 

 (ii) ஆதமனில், அந்நடவடிக்கககள் யாகவ; 

 என்பகத அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்மறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Primary Industries: 

(a) Will he inform this House-  

 (i) the extent of land in which pepper had been 
grown in Sri Lanka by the year  2015; 

 (ii) the pepper production in each year during 
the five years from the year 2010 up to 2015 
separately in kilograms; 

 (iii) whether the Government directly purchases 
pepper from farmers; and 

 (iv) if so, the quantity of pepper purchased in 
each year during the last five years 
separately? 

(b) Will he also inform this House- 

 (i) whether steps will be taken by the 
Government to enhance pepper production; 
and  

 (ii) if so, the aforesaid steps; 

(c) If not, why? 

 

ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශදකත්  රපතපන් ශ න් අ් තප  ශ  මු  ාප ශකර මම 
ඉල්කත සිටිප්ත. පැ ක් ිතුතත ්තචි  පිළිතුරු අශප්ක්ෂත  ාප 
්ර ප් අ්රන්  ශත  ක  තට ක පහසු්ක් ශ්ප්ත. 

 

ගරු දයා ගෙපේ ෙහතා (ප්රාථියක කර්ොන්ත අොතයුරො) 
(மாண்புமிகு தயா கமமக - ஆரம்பக் ககத்ததாைில் அகமச்சர்) 

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

ගරු  ථතපත  තුමනිශ කම ්ර ප් ට පිළිතුා ශමශරේන්. 

(අ  (i)  ශහක්ශට තධන 32ශ427 

 (ii)  2010 - 2015 දක්්ත ් රා තුත ගපතමිරිර ්නිෂප්තදප  
(කිශකෝග්රෑපත   

         (iii)  පැත. 

         (iv)  අදතත පැත. 

(ආ    (i)   ඔද. 

        (ii)  (i)  අපප ප  ෘෂි ධනම ශදපතධනත ශපතන්තු්  මඟින් 
ගපතමිරිර ් ්පරරි  ්ැඩි කිරීම රඳහත ප් ්ගත්  
ිරස කිරීමට අ් ය නිශාෝගී පැත නිෂප්තදප   ා 
්ගත රු්න්ට සි  ට 40  ආශ ෝජප ආ තා 
ක්රම   ටශ ක කපත දීම.  

 (ii)    ප රවි  ශග්තු ්ගත කිරීශපත ් ැමරටහප  ටශ ක 
අක් ා 1/උට ්මත අඩු ශග්තු රඳහත ගපතමිරිර ්පැත 
ශප මිකශේ කපත දීම. 

          (iii)   ්ගත කිරීමට අ් ය  හප ක  ෘෂි  තධනමි  
පිළිශ් ක පිළිපඳ  පශදර ්හත පුහුණු් ශප මිකශේ 
කපත දීම.  

         (iv)    ප් කපත ්ගත් ක ඵකදතන්තත්  ්ැඩි කිරීම රඳහත 
අ් ය  පශදර ්හත පුහුණු් ශප මිශල් කපත දීම හත 
ආශ ෝජප ආ තා කපත දීම. ඵකදතන් ක්  ්ැඩි 
කිරීම රඳහත ශ්පම තරුණ න්  පුරුව   ා ඒ අ ට 
ශප මිකශේ  න්ත්ර කපත දී  ි ත.  

1239 1240 

2010 17,216,000 

2011 10,834,000 

2012 18,604,000 

2013 28,686,000 

2014 18,660,000 

2015 28,177,000 
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         (v)   ශාෝග පළිශපෝ  ිරස ්ප අ්රථ්ත් ක ඒ්ත 
පතකප  කිරීමට අ් ය පි ්ා අපප ප 
 ෘෂි ධනම ශදපතධනතශපතන්තු් විසින් ්රි ත කම  
කිරීම.  

       (vi)   රර ් ත ක ක්ශේ ගපතමිරිර ් නිෂප්තදප  කිරීම 
රඳහත විශ ේෂ ආශ ෝජප ්යතපෘරස දැපටම ක 
්රි ත කම  කිරීම. 

         (vii)   අග  ක තු  ත නිෂප්තදප ශ ශාිර 
පතධන ්්  රු්න් ශ  මු කිරීම රඳහත විශ ේෂ 
ආශ ෝජප ් යතපෘරස ්රි ත කම  කිරීම 

         (viii)  ගපතමිරිර ් ්ගතශද ගුණත කම  රහ ්රමතණත කම  
්ැඩි දියුණු කිරීපත  ශදරත ගපතමිරිර ්්ගත් ට අදතත 
විවි  ක්ශෂේත්ර ඔරශ්රේ පධනශේෂණ සිව  කිරීම.  

(  ි  පැප ශප පඟී. 

 
ගරු බුද්ධික ප පරණ ෙහතා 
(மாண்புமிகு புத்திக பதிரண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු  ථතපත  තුමනිශ මශහ පතමු්ැනි අතුරු ්ර ප් . ගරු 

ිමරසතුමනිශ ි කතටම ගපතමිරිර් ්ගත්  ශ්ප ක  ශභෝග රම  
ඉතතම ක රතධනථ ්  ත හැකි කතභදත   ්ගත් ක්. ගපතමිරිර ්

කිශකෝ්ක් රඳහත කැශපප මික ක ඉතත අධි න්. හැපැන්ශ 
නිෂප්තදප  ්ප ගපතමිරිර්් ක ගුණත කම භත්  පිළිපඳ් පාපතත 
ගැටලු්ක් රසශපප්ත. ඒ ට ශහේතු් ශග වීන් නිතා නිතා දැනු් ක 

ශප වීම පිළිපඳ් රසශපප ගැටලු්න්. ඒ නිරත ඔපතුමතශහ 
අමතතයතා  ට  නික තරි රාචිත  ත් ්ැඩි  ා ශගප ශහෝ ශපත 
ශග වීන්ට ප් තතක්ෂණ  රහ දැනුම කපත ශදප ි මමි ක් ිරස 
 ා ක්ැනි ්ැම පිළිශ්ත ට  න්ප පුළු්න් මක් රසශපප්තදශ 

කශහම ්රි ත කම  ශ්ප්තද කි ත මම ඔපතුමතශගන් දැප ගන්ප 
 ැමැරසන්. 

 
ගරු දයා ගෙපේ ෙහතා  
(மாண்புமிகு தயா கமமக) 

(The Hon. Daya Gamage) 

ගරු  ථතපත  තුමනිශ ගපතමිරිර්්ක ගුණත කම භත්   ්ැඩි 
 ාන්ප අපි ගපත මට්ටමින් පන්රස ප් ක්තශ පුහුණු කිරීශපත  ටයුතු 

 ා ශගප  න්ප අ් තප  ශ  මු  ා රසශපප්ත. දැපට ක  
්රි ත කම  ් ප්ත.  

ගරු මන්ත්රීතුමනිශ නික තරින් ්රමතණ  ්ැඩි කිරීශමන් ඒ තාපත 

වි තක ්රරසඵක ක් කැශේ  ැන් මත ිරතන්ශන් පැහැ. දැපටම ක අශප් 
අපප ප  ෘෂි ධනම ශදපතධනතශපතන්තු් පම කතු  ාන්ප අපට 
අවුරුශද ට රුපි ල් මිලි ප 600ක් ්ැ  ්ප්ත. මම පකන්ශන්ශ 

නික තරින් ්රමතණ  ්ැඩි  ාප්තට ්මත ගපතමිරිර් ්ගත  ාප 
 දවි ට රහප කපත දීම තුළින් පුළු්න් තාපත කම ්ගත්  ්යතප්ත 
 ාන්පන්. ශම  දශ ගපත මට්ටමින්  තන්තත්න් දැනු් ක  ාකතශ 

ඒශග ල්කන් පත   න් ප්ට ප ක  ාකතශ ඒ අ  මතධනගශ න් අපට 
පැත සිම්්ප ්යතපතා   ා ශගප  න්ප පුළු්න්. 

අශප් ාශට් ශප ල් ගර් රසශපප්ත. දැන් අපි අලු ක ්යතපෘරස ක් 

හඳුපතශගප  ප්තශ හැම ශප ල් ගහක් ආරන්පශේ ගපතමිරිර් පැත 
ශද ක් ්ගත  ාන්ප. දැපට ශකෝ  ශ්ශතඳ ශප ශතේ අශප් 
ගපතමිරිර්්කට තමන් ්ැඩිම ඉල්ලුමක් රසශපන්ශන්. රතමතපයශ න් 
අශපක් ාට්ක ගපතමිරිර්් කට ්මත ශම කධන 2ශ000  විතා ්ැඩි 

අග ක් අශප් ගපතමිරිර්්කට කපත ගන්ප පුළු්න්. ගරු මන්ත්රීතුමනිශ 
ඔපතුමත කිද්ත ්තශහශ ගපතමිරිර්්ක ගුණත කම භත්   අඩු 
වුශණ  කශ අශප් මික අපට පැරස ශ්න්ප පුළු්න්. කම නිරත 

ගුණත කම භත්  ආාක්ෂත  ා ශගප අපි ඉදිරි ට  න්ප ඕපෑ. 

ගරු බුද්ධික ප පරණ ෙහතා 
(மாண்புமிகு புத்திக பதிரண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු  ථතපත  තුමනිශ ම ශහ ශද්ැනි අතුරු ්ර ප්  ශම න්. 

ගරු ිමරසතුමනිශ දැන් ගපතමිරිර් නිෂ්පතදපශේදී ඔපතුමන්කත 

ආ තා ශදප ්ැම පිළිශ්තක් පිළිපඳ්  ථත  ාප්ත. කිරදී පැත 
කපත දීශමන් ඔේපට  විරල්කතශ -දැන් ශප ශහෝ ක්ශෂේත්ර්කට 
ශප ශහ ා රහපත තා  කැශපප්ත ශන්- ශපත ක්ශෂේත්ර ට ක 
ශප ශහ ා රහපත තා  කැබුශණ  කශ ශපත ක්ශෂේත්රශේ ක විප්කවී  

් ශ න් ශක ුණ පිපතමක්ශ ශපාළි ක් ිරස ශ්න්. ඒ රඳහත 
අමතතයතා  ට දැක්මක් ශහෝ ් ැම පිළිශ්තක් රසශපප්තද? 

 
ගරු දයා ගෙපේ ෙහතා  
(மாண்புமிகு தயா கமமக) 

(The Hon. Daya Gamage) 

ගරු මන්ත්රීතුමනිශ ි කතටම ගපතමිරිර ් ්ගත්ට ක ශප ශහ ා 

රහපත තා  කපත ශදන්ප පුළු්න් පපත ශහ ඳන්. පමු කශ ගපතමිරිර ්
්ගත්  වි තක ් ශ න් ් යතප්ත ශ්කත පැහැ. 

අපි දැන් ක  ්යතප්ත  ාන්පන් හදන්ශන්. ශම  දශ ශ ක ්ගත් 

ග කශත  කශ ශ ක ්ගත්  අතා  ගපතමිරිර ්්ගත  ාන්ප අපට පුළු්න්. 
දැපට කශහම ්ගත  ාකත රසශපප  දවි  ශ ක්කට ්මත 
ශදගුණ ක්  ආදත ම ගපතමිරිර්් ලින් කපත ගන්ප්ත. ි කතටම ශපත 

 තාණත ජපතත්  දන්ශන් පැහැ. ඒ දැනු් ක කිරීම තමන් අපි 
 ාශගප  න්ශන්. ඒ තුළින්  ්ගත්  දියුණු  ාන්ප අපට පුළු්න්. 
ඉදිරිශේදී අපි ඒ ් ැම ටයුතු  ාශගප  ප්ත.  

 
ගරු බුද්ධික ප පරණ ෙහතා 
(மாண்புமிகு புத்திக பதிரண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු  ථතපත  තුමනිශ මශහ අ්රතප අතුරු ්ර ප්  ගරු 

අ යතපප ිමරසතුමතට ශ  මු කිරීමටන් අ් ය ්න්ශන්.  ූෂෂණ ක් 
පිළිපඳ  තාණ ක් ගැප ඊශේ ශපශධනදත මම  ථත  තත. ඊට අදතත 

ලි කි විලි රසශපප්ත පපත ඉදිරිප ක  ාන්ප කි ත ඔපතුමත 
රඳහන්  තත.  මම ඔපතුමතශහ අ් තප  රඳහත ලි විලි තුපක් 

සභාගත*  ාප්ත. 

 
ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මම ඒ්ත ගරු අ යතපප ිමරසතුමතට ශ  මු  ාන්පපත. 

 
වය  විශ්නවවිදයාලප  ආරාර්ය ෙණ්ඩලය : පුරප්පාු  

வயம்ப பல்ககலக்கைக விாிவுகரயாளர் குைாம் : 

தவற்றிடங்கள் 
ACADEMIC STAFF OF WAYAMBA UNIVERSITY: VACANCIES 

      

   961/’16 

3. ගරු බිෙල් රත්නායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
 රර් අ යතපප හත මහතමතධනග අමතතයතුමතශගන් ි සූ ්ර ප් - 

(1): 

(අ  (i) ් , වි ්් විදයතකශේ දැපට ්රි ත කම  පී  
රාඛ්යත්  ශ  පමණද; 
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————————— 
*  පුසනතකාලප  තබා ඇත. 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පතධනලිශපතන්තු  ්

 (ii) කිර ්රි ත කම  ශදපතධනතශපතන්තු රාඛ්යත  ්
ශ  පමණද; 

 (iii) කක් කක් පී ්ක රහ ශදපතධනතශපතන්තු්ක සිටි  
යුතු රි්කා ආචතධන  මණ්මක  ශ්න් ශ්න් 
් ශ න් ශ  පමණද; 

 (iv) රි්කා ආචතධන  මණ්මකශේ පුාප්පතඩු රසශේද; 

 (v ) කශරේ පපතශ පුාප්පතඩු රාඛ්යත්ශ කක් කක් පී   රහ 
ශදපතධනතශපතන්තු් අනු් ශ්න් ශ්න් ් ශ න් 
ශ  පමණද; 

  න්ප කතුමත ශමම රභත් ට දන්්න්ශන්ද? 

(ආ  ශප  කශරේ පපතශ ඒ මන්ද? 

 

உயர் கல்வி மற்றும் தநடுஞ்சாகலகள் அகமச்சகரக் 

மகட்ட வினா: 

(அ) (i )  வயம்ப பல்ககலக்கைகத்தில் தற்மபாது 

இயங்கிவரும் பீடங்களின் எண்ணிக்கக 

எத்தகனதயன்பகதயும்; 

 (ii )  அங்கு இயங்கிவரும் திகணக்களங்களின் 

எண்ணிக்கக எவ்வளதவன்பகதயும்; 

 (iii )  ஒவ்தவாரு பீடத்திலும் மற்றும் திகணக்களத் 

திலும் இருக்கமவண்டிய நிரந்தர விாிவுகரயாளர் 

குைாம் தவவ்மவறாக யாததன்பகதயும்; 

 (iv )  நிரந்தர விாிவுகரயாளர் குைாமில் தவற்றிடங்கள் 

நிலவுகின்றதா என்பகதயும்; 

 (v )  ஆதமனில், அவ்தவற்றிடங்களின் எண்ணிக்கக 

ஒவ்தவாரு பீடத்தின்படியும் திகணக்களத்தின் 

படியும் தவவ்மவறாக யாகவதயன்பகதயும்; 

 அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்மறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Higher Education and  
Highways:  

(a) Will he inform this House - 

 (i) the number of faculties functioning in the 
University of  Wayamba at present; 

 (ii) the number of departments functioning  in 
it; 

 (iii) the permanent academic staff that should be 
there in each department and faculty, 
separately; 

 (iv) whether there are vacancies in permanent 
academic staff; and 

 (v) if so, the number of  vacancies prevalent in 
each faculty and department, separately? 

( b) If not, why? 

 
ගරු ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා (උසසන අධායාපන හා 

ෙහාොර්ග අොතයුරො සහ පාර්ලිපම්න්ුරපේ 
සභානායකුරො) 
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல - உயர்கல்வி மற்றும் 

தநடுஞ்சாகலகள் அகமச்சரும் பாராளுமன்றச் சகப 

முதல்வரும்) 

(The Hon. Lakshman Kiriella - Minister of Higher Education 
and Highways and Leader of the House of Parliament) 

ගරු  ථතපත  තුමනිශ කම ්ර ප් ට පිළිතුා ශමශරේන්. 

(අ  (i) පී  04කි. 

 (ii) ශදපතධනතශපතන්තු 3උකි. 

 (iii) ිමුණුශපත  තීරු අා  0උ  ටශ ක දක්්ත ි ත. 

 (iv) ඔද. 

 (v) ිමුණුශපත  තීරු අා  04  ටශ ක දක්්ත ි ත. 

  ිමුණුම සභාගත*  ාමි. 

(ආ  පැප ශප පඟී. 
 

* සභාපම්සය ෙත තබන ලද ඇමුුෙ: 
   சபாபீடத்தில் கவக்கப்பட்ட இகணப்பு : 

   Annex tabled: 
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[ගරු බිමල් ා කපත   මහතත] 

ගරු බිෙල් රත්නායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු  ථතපත  තුමනිශ මශහ පතමු්ප අතුරු ්ර ්ප  ශම න්. 

මත ගරු ිමරසතුමතශගන් දැප ගන්ප  ැමැරසන්ශ ශ  ත, 
ශක්න්ද්රී ් රසශපප වි ්් විදයතක්කට ක ්මත ශ  තන්න් පැහැා් 
රසශපප වි ්්විදයතක්ක ආචතධන ්රුන්ශහ ිර   ්ැඩි ප් ඔපතුමත 
පිළි ගන්ප්තද කි ත. ඒ විතාක් ශප ශ්න්ශ ඒ ්ර ප්  විරීමම රඳහත 
ගරු ිමරසතුමත ගන්පත ්රි තමතධනග ශම ප්තද කි ත ක මත දැප 
ගන්ප  ැමැරසන්. 

 

ගරු ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු  ථතපත  තුමනිශ මත  ලින් අ්ර්ථත් කදී ක පැහැදිලි 

 තත ්තශහ ශපත  කා තශද හැම තැපම රසශපප ්ර ප් ක්. 

——————————— 
* පෙෙ ඇමුුෙ පුසනතකාලප  ද තබා ඇත.] 
   [இந்த இகணப்பு நூல் நிகலயத்திலும் கவக்கப்பட்டுள்ளது] 

   [This annex is also placed in the Library.] 
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ශම  දශ අශප් ාශට් වි ්්විදයතක්ක ඉශගප ග කත අ  අශප් ාටට 

ශරේ්    ාන්ශන් පැහැ. ශපත ාටින් ශප මිශල් අ යතපප  කපත 
ශගප ඒ ශග ල්කන් පිට ාට්කට  ප්ත. ශපත  ප් ආණ්ඩු් නිරත 
ිරස වුණු ශද ක් ශප ශ්න්; අවුරුව  ගණපත්ක් රසරශ්රේ රසශපප 
ශද ක්. පමු කශ අපි   කරතහ  ාප්තශ ශපත වි ්්විදයතක්කට 

ශශ  න්න් පුළු්න් තාමක්  ශහ  ත ගන්ප. ශපත  පාපතත 
්ර ප් ක්. 

 
     ගරු බිෙල් රත්නායක ෙහතා 

(மாண்புமிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 

 (The Hon. Bimal Rathnayake) 
ඒ ඈත ්රශශ ්ක වි ්් විදයතක්ක  ගන්්ප ආචතධන ්රුන්ට 

්ැඩි දීමපතශ ්ැම්ප් කපත ශදන්ප  කි ප ඉල්ලීම  ාප ගමන් 

මශහ ශද්ප අතුරු ්ර ්ප  අහප්ත. ගරු ිමරසතුමනිශ ාශට් 

ව්දය්රුන්ශහ ිර   ශපෞශගලි  ව්දය විදයතක අ් ය 

ශ්න්ප කක් ශහේතු්ක් කි කත ඔපතුමත මෑත දී ්ර ත   ා 

රසබුණත. ාශට් ව්දය්රුන්ශහ ිර  ක් රසශපප්ත. ඒ ට ක 

  කතා ක් ් ශ නුන් ශපත ශපෞශගලි  ව්දය විදයතක ආාපතභ 

 ා රසශපන්ශන් කි කත ඔපතුමත ්ර ත   ත ප් පු් ක පත  

රඳහන් වුණත. ගරු ිමරසතුමනිශ  ඒ රපතපන් ශ න් ඔපතුමතශහ 

අදහර ශම  ක්ද කි කත මත දැප ගන්ප  ැමැරසන්. 

 
ගරු ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ව්දය්රුන්ශහ ිර  ක් රසශපප ප්  වුරු ක පිළිගන්ප්ත 

ශන්. ඒ  පිළිග ක රතය ක්. ඒ  මත කි තපු නිරත රපතථ වුණු 

 තාණත්ක් ශප ශ්න්. ව්දය්රු අඩුන් කි ප  තාණ  අපි 

ශදශග ල්කන්ම පිළිගන්ප්ත.  

     
ගරු බිෙල් රත්නායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු  ථතපත  තුමනිශ මතශහ තුන්්ප අතුරු ්ර ප්  ශම න්.  

ගරු ිමරසතුමනිශ නීරසඥ්ා ුණ ්ප ඔපතුමත ක දන්ප්ත 

 රතවි්ක ශග මක් පඩු ශග ම ගැිරකත රසශපප ප්. ඔපතුමත කි ප 

විධි ට ව්දය ිර  ට   කතා  ශපෞශගලි  ව්දය විදයතක ිරස 

කිරීම පපතශ පඩු ඉක්මනින් විරීමම රඳහත ක  ශපෞශගලි  

රමතගපත්කට  රතවි ප් ක්තශගප  න්ප ශදන්ප ඔපතුමත 

ශ ෝජපත  ාප්තද? ශපෞශගලි  රමතගපත්ලින් පඩු තාශ ෝ ප ක 

 ාකත ක්ැනි ක්රම ක් ිරස  ාන්ප ඔපතුමන්කත  ල්පපත 

 ාප්තද?  

 
ගරු ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ශකෝ ශේ ශ  ශහේ්  ක අධි ාණ ශපෞශගලි  රමතගපත්ලින් 

ප් ක්තශගප  න්ශන් පැහැ. ඔපතුමන්කතශහ ශපත ්තශහ ්ර ප් 

නිරත තමන් ත්ම මන්ත්රී්රු පර්ශදශපුණට මාමත ශ්කත ඉන්ශන්.  

     
ගරු බිෙල් රත්නායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
හැපැන් ඒ පර්ශදපතම- [පත ත කිරීමක්] 

ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අපි දැන්  ද  ්රභත ක ගපතමන්පික මැරසතුමතශහ ්ර ප් ට  මු. 

 
ගරු ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ශපත ශග ල්කන් පුහුණු  ාපු අ  තමන් ්  තගතා- [පත ත 
කිරීමක්] 

 
ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අපට ශදකත් රපතපන් ශ න් ්ර ප් ක් රසශපප්ත. ඒ නිරත 

අපි ඊත  ්ර ප් ට  මුශ ගරු මන්ත්රීතුමනි. 

 
ගරු ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු  ථතපත  තුමනිශ ශපත ශග ල්කන් පුහුණු  ාපු අ  තමන් 

දැන් ්  තගතා-  

 
ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අපි ඊත  ්ර ප් ට  මු.  
    

ගරු බිෙල් රත්නායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු  ථතපත  තුමනිශ මට ත කපා දහ    තක ක් ශදන්ප. 

 
ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

පැහැ. අපට ශපත ගැප වි්තද ක්  ාන්ප පැහැ.  

 
ගරු ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඊශේ ශප්ාතශදණිශේ  රසබුණ ් ත තගතා ක් ශප ලීසිශ න් 

්ටකකත ඒ අ  අ ක අමාගු්ට ග කතත. It is a  torture chamber. ඒ 

අ  වි ්්විදයතක ශිෂයශ ෝ. ඒ ශග ල්කන් තමන් ශප තපතළි 
 න්ශන්. ආණ්ඩු  හදන්පශ ිමරස්රු හදන්ප ශපතපතළි  න්ශන් ඒ 
්  තගතා රස ත ශගප සිටිප අ .  

      
ගරු බිෙල් රත්නායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු  ථතපත  තුමනිශ මට ක අ්ර්ථත් ක් ශදන්ප ගරු 

ිමරසතුමතට  දද  ාන්ප. 

 
ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුමනිශ ශපත රපතපන් ශ න් අපට වි්තද  ට  න්ප 
අපහසුන්. ඒ නිරත අපි ඊත  ්ර ්ප ට  මු. ඒ ට  රහශ ෝග  

ශදන්ප.   

්ර ප් අා  උශ ගරු  ද  ්රභත ක ගපතමන්පික මැරසතුමත. 
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4. ගරු උදය ප්රභාත් ගම්ෙන්ිළල ෙහතා 
(மாண்புமிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

 ෘෂි ධනම අමතතයතුමතශගන් ිසූ ්ර ්ප - (2 ප 

(අ  (i) ශග විජප රා්ධන ප ශදපතධනතශපතන්තු්  ටශ ක 
ශග විජප පැාුණ් පමින් පැාුණ්ක් ්රි ත කම  
්ප ප් ක; 

 (ii) කම පැාුණ් 1988 අා  30 දාප පැාුණ පපත ශහෝ 
2011 අා  උ2 දාප මුදල් ්යතපතා පපත  ටශ ක 
ලි තපදිාචි  ා ශප මැරස ප් ක; 

 (iii) ලි තපදිාචි ශප  ා ජපතත් ශගන් තැන්පතු භතා 
ගැනීම නීරස විශාෝධී ප් ක; 

 කතුමත පිළිගන්ශන්ද? 

(ආ  (i) ශග විජප පැාුණ  ් ලි තපදිාචි ශප කිරීමට ශහේතු 
 ්ශධනද; 

 (ii) කම පැාුණ් ලි තපදිාචි කිරීමට ශහෝ අශහෝසි 
කිරීමට  ටයුතු  ාන්ශන්ද; 

  න්ප කතුමත ශමම රභත් ට දන්්න්ශන්ද? 

(  ි ශප  කශරේ පපතශ ඒ මන්ද? 

 

கமத்ததாைில் அகமச்சகரக் மகட்ட வினா: 

(அ) (i )  கமநல அபிவிருத்தித் திகணக்களத்தின் கீழ் 

கமநல வங்கி எனும் தபயாிலான வங்கிதயான்று 

இயங்கி வருகின்றது என்பகதயும்; 

 (ii )  மமற்படி வங்கி 1988ஆம் ஆண்டின் 30ஆம் இலக்க 

வங்கித் ததாைில் சட்டம் அல்லது 2011ஆம் 

ஆண்டின் 42ஆம் இலக்க நிதித் ததாைில் 

சட்டத்தின் கீழ் பதிவு தசய்யப்படவில்கல 

என்பகதயும்; 

 (iii )  பதிவு தசய்யாது மக்களிடமிருந்து கவப்புக்ககள 

ககமயற்பது சட்டவிமராதமானது என்பகதயும்; 

 அவர் ஏற்றுக்தகாள்வாரா? 

(ஆ) (i )  கமநல வங்கிகயப் பதிவு தசய்யாகமக்கான 

காரணம் யாது என்பகதயும்; 

 (ii )  மமற்படி வங்கிகயப் பதிவு தசய்ய அல்லது 

இரத்துச் தசய்ய நடவடிக்கக மமற்தகாள்வாரா 

என்பகதயும்; 

 அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா?  

(இ) இன்மறல், ஏன்? 

 
asked  the Minister of Agriculture : 

(a) Will he admit that- 

 (i) a bank by the name of Agrarian Bank is 
functioning under the Department of 
Agrarian Development; 

 (ii) the said bank has not been registered under 
the Bank Act, No. 30 of 1988 or Financial 

Business Act, No. 42 of 2011; and 

 (iii) it is illegal to accept deposits from people 
without being registered? 

(b) Will he inform this House- 

 (i) the reasons for not registering the Agrarian 
Bank; and 

 (ii) whether actions will be taken to register or 
abolish that bank? 

(c) If not, why?  

 
ගරු වසන්ත අලුවිහාපර් ෙහතා 
(மாண்புமிகு வசந்த அலுவிஹாமர) 

(The Hon.Wasantha Aluwihare) 

ගරු  ථතපත  තුමනිශ  ෘෂි ධනම අමතතයතුමත ශ්නුශ්න් මත 

කම ්ර ප් ට පිළිතුා කපත ශදප්ත. 

(අ  (i) සුළු  ශග වීන්ශහ මූලි  අ් යතත ශප ව   ටිතක 
පහසු පත ශමන්ම සුපරත ප  ටයුතු රපුාතලීම 
පාමතධනථ ශ  ටශගප භතා තා ඔප්පු්ක් ම වන් 
199උ මතධනතු මර 09 ්ැනි දිප ශග වීන්ශහ 
භතා තා අාමුදක රාරථ්තපප   ා ිත. කම 
භතා තා අාමුදලින් ්රතහ ප  රප ප නි මු 
්යතපෘරස ක් ශකර ශග විජප රා්ධන ප 
ශදපතධනතශපතන්තු  ටශ ක ශග වි පැාුණ ්රි ත කම  
ශද. 

 (ii) ලි ත පදිාචි  ා ශප මැත. 

 (iii) භතා තා ඔප්පු්ක් ම වන් රාරථ්තපප   ාප කද 
ශග වීන්ශහ භතා තා අාමුදක මඟින් ශග වි 
පැාුණ් ශ්ත සි  ට ක   ශප ලි ට අ් ය 
්රතහ ප  කපත ශදනු කැශේ. ශග වි පැාුණ් ම වන් 
තැන්පතු රඳහත සි  ට හත  හත ණ  රඳහත 
සි  ට ප්   ශප ලි  ට ුණමත  ණ්මත පත 
ණ ක් ශකර ශග වීන්ට ණ  කපත ශදප අතාශ 
කන්න් ශ  ටරක් සුරැුණමක් ශකර ාඳ්ත ගැනීමක් 
සිව   ානු කපන්. ක  ඉතුරුපත තැන්පතු්ක් ශරේ 
රැකකි  හැ . මීට අමතා් ශග වීන්ශහ  ැමැ කත 
අනු් තැන්පතු භතා ගැනීමක්ද සිව  ශ ශධන. 

(ආ  (i) ශග වීන්ශහ භතා තා අාමුදක ්ය්රථ්තපිත 
අාමුදකක් ශකර රාරථ්තපප  කිරීම රඳහත පපතක් 
හඳුන්්ත දීමට  ටයුතු  ාමින් ප්තී. ඒ අනු  ්
නි මු ්යතපෘරස ක් ශකර ්රි ත කම  ශග වි 
පැාුණ් ඉදිරිශේදී නි මිත පරිදි ණ  කපත ශදප හත 
ඉතුරුපත තැන්පතු භතා ගන්පත පැාුණ්ක් ශකර 
ලි ත පදිාචි කිරීමට  ටයුතු  ානු කැශේ. 

 (ii) ඉහත (ආ  (i) අනු් පැාුණ්ක් ශකර ලි ත පදිාචි 
කිරීමට  ටයුතු  ානු කැශේ. 

(  ි අදතත ශප ශද. 

 

ගරු උදය ප්රභාත් ගම්ෙන්ිළල ෙහතා 
(மாண்புமிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

ගරු  ථතපත  තුමනිශ (අ  (iii)  ්ර ප් ට   කතා  කැබුශණ් 
පැරස නිරත මම පැ්ත ්තත් ක් අතුරු ්ර ප් ක් විධි ට ක  
අහප්ත.  

ගරු ාතජය ිමරසතුමනිශ ශමම  ශග වි පැාුණ් ශ්රී කා ත මහ 
පැාුණ්  ටශ ක තැන්පතු භතා ගන්පත හත ණ  කපත ශදප 
ආ තප ක් ශකර ලි ත පදිාචි  ා ිශද?  ඔදදශ පැශද?  
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ගරු වසන්ත අලුවිහාපර් ෙහතා  
(மாண்புமிகு வசந்த அலுவிஹார) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 

ලි ත පදිාචි  ා පැහැ.  

ගරු මන්ත්රීතුමනිශ    (අ   (iii) ්ර ප් ට මම පිළිතුා ව න්පත.  

  
ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශද්ැනි අතුරු ්ර ්ප  අහන්පශ ගරු මන්ත්රීතුමත. 

 
ගරු උදය ප්රභාත් ගම්ෙන්ිළල ෙහතා 
(மாண்புமிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

ගරු  ථතපත  තුමනිශ ඒ   කතාශ න් කි ැශ්න්ශන් පැහැ 
ඒ පැාුණ් ලි ත පදිාචි  ා ිශදශ පැශද කි කත. පමු ක කතුමත අතුරු 

්ර ප්ශේදී කිද්ත ලි තපදිාචි පැහැ කි කත. ශපත පැාුණ් පිිරම්්ත 
අවුරුව  විසිතුපක් ගතශ්කත රසශපප්ත. මම  ශපත  ්ර ප්  අහකත ක 
දැන් අවුරුශද ට ආරන්පන්. අද ශපත ්ර ප්  අහප ශම ශහ ත ්ප 
විට් ක ශපත පැාුණ් මහ පැාුණශද ලි තපදිාචි කිරීමට අ ව පතපත්ර ක් 

ඉදිරිප ක  ා රසශේද?  

 
ගරු වසන්ත අලුවිහාපර් ෙහතා  
(மாண்புமிகு வசந்த அலுவிஹார) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 

ගරු මන්ත්රීතුමනිශ ශපත ශ්ප ශ  ට අපි ඒ රඳහත අ ව පතපතක් 
ඉදිරිප ක  ාකත රසශපප්ත.  ප් ාජ  විසින් ඒ  ටයුතු   ාප්ත. 
ශපත පැාුණ් මීට  ලින් ලි තපදිාචි  ාන්ප රසබුණත. පමු ක පසු  ව  

ාජ   තකශේ ලි ත පදිාචි  ාන්ප  ටයුතු  ා රසබුශණ් පැහැ. අද 
අපි ඒ ්ාද නි්ැරැදි  ාප්ත.  ඉදිරිශේදී ඒ  ටයුතු ්රි ත කම  
ශ්ප්ත. 

 
ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

තුන්්ැනි අතුරු ්ර ප්  අහන්පශ ගරු මන්ත්රීතුමත. 

 
ගරු උදය ප්රභාත් ගම්ෙන්ිළල ෙහතා 
(மாண்புமிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

තුන්්ැනි අතුරු ්ර ප් ක් අහන්ප අ් ය ශ්න්ශන් පැහැශ 

ගරු  ථතපත  තුමනි.  

 වුරු  ත ක ්ැරැශද ්ැරැශදමන්. පසු  ව   තකශේදශ ශපත 
 තකශේද කි ප ක  ්ැදග ක පැහැ. ් ැරැදි පපත ඒ  ්ැරැදින්. 

 
ෙහ පකොළ  නාගරික ප්රවාහන හා සංවර්ධාන 

වයාපෘ පය: විසනතර 
தகாழும்பு தபரும்பாக நகரப் மபாக்குவரத்து மற்றும் 

அபிவிருத்திக் கருத்திட்டம் : விபரம் 
GREATER COLOMBO URBAN TRANSPORTATION AND 

DEVELOPMENT PROJECT: DETAILS 
    1036/’16 

5. ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධා පහේරත් ෙහතා 
(மாண்புமிகு இந்திக அநுருத்த மஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
මහතපගා හත පරප්තිරා රා්ධන ප අමතතයතුමතශගන් ිසූ 

්ර ප්  - (1 ප 

(අ  (i) මහතපගා හත පරප්තිරා රා්ධන ප අමතතයතා ශේ 
විෂ  පථ    ටතට ගපතපහ දිර්්රික්   අ  ක 
්න්ශන්ද; 

 (ii) කශරේ පපතශ කම දිර්්රික් ශේ රා් ධන ප  ටයුතු 
ශ්නුශ්න් අමතතයතා   විසින් ශ්න්  ා ිරස 
මුදක ශ  පමණද; 

 (iii) ගපතපහ දිර්්රික්   තුත ්රි ත කම  ් ප  රා්ධන ප 
්යතපෘරස  ්ශධනද; 

  න්ප කතුමත ශමම රභත් ට දන්්න්ශපිරද? 

(ආ  (i) 2016 ්ධනෂශේ අ ්ැශ න් "මහ ශ  ත, පතගරි  
්ර්තහප හත රා්ධන ප ්යතපෘරස ” රඳහත ශ්න් 
 ාප කද රුපි ල් මිලි ප 71උ  මුදලින් ආාපතභ 
 ා ිරස පිටත ්ටාවුපත හත දක්ෂිණ අධිශදගී 
මතධනග ්රශද  පුළුල් කිරීශපත ්යතපෘරස රාඛ්යත්  
ශ  පමණද; 

 (ii) ඉහත (i) ිර රඳහන් ් යතපෘරස  ්ශධනද; 

 (iii) රා්ධන ප   ා ිරස ව පතරි  මතධනග හත පර් 
පධන න්ත රාඛ්යත්  ශ  පමණද; 

 (iv) ඉහත (ii) ිර රඳහන් ්යතපෘරස ශහේතුශ්න් 
මහජපතත් ශහ ගමන්  තක  පැ් රස ්රමතණ ට 
්මත ශ  පමණ ්රමතණ කින් අඩු වී රසශේද;  

 (v) ඉහත (i)ිර රඳහන් ්යතපෘරස ්රි ත කම  වී 
ශප මැරස පපතශ ඒ රඳහත ශ්න්  ාප කද  මුදකට 
සිව  උශේ  ්ාක්ද; 

  න්ප ක කතුමත ශමම රභත් ට දන්්න්ශපිරද? 

(  ි ශප  කශරේ පපතශ ඒ මන්ද? 
 

மாநகர மற்றும் மமல் மாகாண அபிவிருத்தி அகமச்சகரக் 

மகட்ட வினா: 

(அ) (i )  மாநகர மற்றும் மமல் மாகாண அபிவிருத்தி 

அகமச்சின் விடயப் பரப்பின் கீழ் கம்பஹா 

மாவட்டம் உள்ளடங்குகின்றதா என்பகதயும்; 

 ( i i )  ஆதமனில், மமற்படி மாவட்டத்தின் அபிவிருத்தி 

நடவடிக்கககளுக்தகன அகமச்சினால் 

ஒதுக்கப்பட்டுள்ள பணத்ததாகக யாததன்ப 

கதயும்; 

 ( i ii )  கம்பஹா மாவட்டத்தில் நகடமுகறப்படுத்தப் 

படுகின்ற கருத்திட்டங்கள் யாகவ என்பகதயும்; 

 அவர் இச்சகபயில் அறிவிப்பாரா?   

(ஆ) (i )  2 0 1 6  வரவுதசலவுத் திட்டத்தின் மூலம் 

"தகாழும்பு தபரும்பாக நகரப் மபாக்குவரத்து 

மற்றும் அபிவிருத்திக் கருத்திட்டத்திற்காக" 

ஒதுக்கப்பட்ட ததாககயான  714 மில்லியன் 

ரூபாகயக் தகாண்டு ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ள 

தவளிச்சுற்றுவட்ட மற்றும் ததற்கு அதிமவக 

தநடுஞ்சாகலக்கான புகுமுக வைிககள 

விஸ்தாிக்கும் கருத்திட்டங்களின் எண்ணிக்கக 

யாததன்பகதயும்; 

 (ii )  மமற்படி (i )  இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 

கருத்திட்டங்கள் யாகவ என்பகதயும்; 

 ( i ii )  அபிவிருத்தி தசய்யப்பட்டுள்ள புககயிரத 

வீதிகள் மற்றும் மபருந்து முகனயங்களின் 

எண்ணிக்கக யாததன்பகதயும்; 

 ( iv )  மமற்படி (i i )  இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 

கருத்திட்டங்கள் காரணமாக தபாது மக்களின் 

பயண மநரம் ஏற்தகனமவ இருந்தகத விட 

எவ்வளவு குகறவகடந்துள்ளது என்பகதயும்; 
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 (v )  மமற்படி (i ) இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள கருத் 

திட்டங்கள் நகடமுகறப்படுத்தப் படவில்கல 

தயனில், அதற்தகன ஒதுக்கப்பட்ட பணத் 

ததாககக்கு என்ன நகடதபற்ற ததன்பகதயும்;  

 அவர் இச்சகபயில் அறிவிப்பாரா?  

(இ) இன்மறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Megapolis and Western 
Development: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) whether the Gampaha District comes under 
the scope of the Ministry of Megapolis and 
Western Development; 

 (ii) if so, the amount of money allocated by the 
Ministry for development activities of the 
aforesaid district; and 

 (iii) the development projects implemented in 
the Gampaha District? 

(b) Will he also inform this House - 

 (i) the number of Outer Circular Road Projects 
and Projects to Widen the Access Points to 
the Southern Express Highway which have 
been launched using the sum of Rs.714 
million allocated for ‘Greater Colombo 
Urban Transportation and Development 
Project’ from the Budget 2016 ; 

 (ii) the names of the projects mentioned in (i) 
above; 

 (iii) the number of railway lines and bus 
terminals developed; and 

 (iv) the extent to which travel time of the public 
has reduced as a result of the projects 
mentioned in (ii) above compared to the 
time they spent for travelling earlier; and 

 (v) as to what purpose the aforesaid money was 
utilized for, if the projects mentioned in (i) 
above have not been implemented? 

(c) If not, why? 

 
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න ෙහතා (ෙහානගර හා බසනනාහිර 
සංවර්ධාන නිපයපජය අොතයුරො) 
(மாண்புமிகு லசந்த அலகியவன்ன - மாநகர மற்றும் மமல் 

மாகாண அபிவிருத்தி பிரதி அகமச்சர்) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna - Deputy Minister of 
Megapolis and Western Development) 

ගරු  ථතපත  තුමනිශ මහතපගා හත පරප්තිරා රා්ධන ප 

අමතතයතුමත ශ්නුශ්න් මත කම ්ර ප් ට පිළිතුා  

ශදප්ත. 

(අ  (i) ඔද. 

 (ii) පතගරි  රා්ධන ප අධි තරි   ටශ ක - රුපි ල් 
මිලි ප 2ශ399.0 

  ශ්රී කා ත ඉමපත ශග මකිරීශපත හත රා්ධන ප  
කිරීශපත  

  රාරථ්ත්   ටශ ක (අමතතයතා  ්රරසපතදප   - රුපි ල් 
මිලි ප 1ශ220.0 

  ශ්රී කා ත ඉමපත ශග මකිරීශපත හත රා් ධන ප  
කිරීශපත 

   රාරථ්ත්   ටශ ක (භතණ්මතගතා ්රරසපතදප  - 
රුපි ල් මිලි ප    209.0 

  ජතරස  ශභෞරස  රැකසුපත ශදපතධනතශපතන්තු් 
 ටශ ක- රුපි ල් මිලි ප        උ.9 

   ක තු් රුපි ල් මිලි ප 3ශ832.9 

 (iii)   ඔද. 

  පතගරි  රා් ධන ප අධි තරි   ටශ කශ  

  ගපතපහ මහපගා රභත්  - ් යතපෘරස 1න්. 

  ශමෝක් කත පර ්පැ් තුපත ශප ත ් යතපෘරස .  

  මහා ්රතශශය   රභත්  -  ් යතපෘරස 6න්. 

  මහා හන්දි  - පරිපතකප හත ්තණි ජ 
ශග මපැඟිල්ක 

  ක ශේාමුල්ක පගා රා්ධන ප  

  බු කපිටි  මා රන්ධි  රා් ධන ප  

  ඉදිගහමුක මා රන්ධි  රා් ධන ප  

  මල්්තුිරරිපිටි  ක්රීමතාගණ  රා් ධන ප  

  ශග ා වශත ට ්රජත තකත්  රා්ධන ප  

  ශද පතශප් ්රතශශය   රභත්  - ් යතපෘරස 1න්. 

  කිරිඳි්ැක පර ්පැ් තුපත  ශප ත රා්ධන ප  

  මීරිගම ්රතශශය   රභත්  - ් යතපෘරස උන්.  

  ්තණිජ ශග මපැඟිල්ක ඉදිකිරීම 

  මහජප චතුාශ්ර  රා් ධන ප  

  රරසශප ත රා් ධන ප  කිරීම 

  මහජප ක්රීමත පිටි  රා්ධන ප  

  පෑලි ශග ම පගා රභත්  - ් යතපෘරස 1න්. 

  මැනිා ශ්තඳ ශප ත ්රරසෂ ්තපප . 

  ජත-ික ්රතශශය   රභත්  -  ් යතපෘරස 1න්. 

  ාතගම පගාශේ  තණු පශ රස  ් ැඩිදියුණු කිරීම 

  ශ්රී කා ත ඉමපත ශග ම කිරීශපත හත රා්ධන ප  
කිරීශපත රාරථ්ත්   ටශ ක ් යතපෘරස 17න්. 

  ඔලි මුල්ක ශප පතප රථ්තප  ඉදිකිරීම 

  දික්ඕවිට ගා්තුා ශහට්ම් ඉදිකිරීම 

  පෑලි ශග ම ප්රසප ශප පතප රථ්තප  ්ැඩිදියුණු 
කිරීම 

   ළු ඔ  ශරෝණිශේ ි ත මතධනග පම කතු කිරීම 

  ශප ල්ගහ ්ැ්  ශා න්මම ඉ් ක කිරීශපත  ටයුතු - 
ාතගම - අදි ා 2 

  මහා මුව න් ි ත පිරිසිව  කිරීම 

  ගපතපහ  ශභිද  දයතප අ කතපගලු ඔ  පිළිර ා 
කිරීම 

  හැමිල්ටන් ිත ්රරසරාර ්ාණ  කිරීම - 
මුතුාතජශ්ක 
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  හැමිල්ටන් ි ත ්රරසරාර ්ාණ  කිරීම - මීගමු  ්

  ශ  ත,  ම්පත   අධිශදගී මතධනග ට  තපද ිත 
මතධනග  පම කතු කිරීම 

  ් කතක ිවිදිප මා තීරු්  තපද  ළු ිත පිරිසිව  
කිරීම.  

  බි ගම ිවිදිප මා තීරු්  තපද ිත මතධනග පිරිසිව  
කිරීම / රා්ධන ප  කිරීම 

  මහා දිවුකපිටි ශ කිරිප කශග මශ ්  කතක ි විදිප මා 
තීරු  තපද  ළු ි ත පිරිසිව  කිරීම 

   රු්ක ඔ ශ ඔරුශත ටශ ගපතපහ ිත රා් ධන ප 
්ැම 

   ළු ඔ  ගා්තුා පතකප  හත පරිරා ්ර්ධන ප 
්යතපෘරස  

  පතගරි  ශත කබිපත රාාක්ෂණ  හත ඒ ආශ්රිත 
වජ් ්රජත්  රාාක්ෂණ  

  ජතරස  ශභෞරස  රැකසුපත ශදපතධනතශපතන්තු  ්
 ටශ කශ  

  ශම කසි ක අාණ ් ැමරටහප - ් යතපෘරස 3න්.   

  තතන්කන්ත ශ්රී කා ත ශපෞශ  ම යරථ්තප  (මතබිම 
මා්ලී ආාණය  - භත් පත ුණටි ඉදිකිරීම 

  පතාන්්ක ශ්රී සුමපකීධනතී මහ පිරිශ්ප - පහු තධන  
ශග මපැඟිල්ක 

  මීවිටිගපතමප ශ්රී පතලීශක්ාතාතම  - පහු තධන  
ශග මපැඟිල්ක 

  ඊට අමතා් අමතතයතා ශේ ්රරසපතදප මුදල් 
 ටශ ක මහා මතධනග 12න්ශ ගපතපහ මතධනග 1න්. 

(ආ   (i)  ්යතපෘරස උන්.   

 (ii)  1.  ඩුශ්ක මහ පගා රභත පක ්රශශ ශේ 
්ැලිවිට පතා හත සුහද මත් ත ්ැඩිදියුණු කිරීම 
(රා්ධන ප  ටයුතු අ්රන්  ා ි ත.  

  2. ශ  ට්ටත්  - පන්නිපිටි  පතා (පාණ පතා  
්ැඩිදියුණු කිරීම 

   (රා්ධන ප  ටයුතු අ්රන් අදි ශධන ප්තී. 
සි  ට 94ක් ් ැම නිම  ා ි ත.  

  3. ශ  ට්ටත්  - මතුණඹුා පහුවි  ්ර්තහප 
ම යරථ්තප  

   සි  ට 4උක් ඉදිකිරීපත අ්රන්  ා ි ත.  

  4. ශ  ට්ටත්  - මතකශේ පතා ්ැඩිදියුණු කිරීම 
(ඉමපත අ කප ක  ා ගැනීපත අ්රන්  ා ිත.  
විව ලි රැහැන් පශ රසශ ව ා ථප ජතක පශ රස රහ 
ජක රැපයුපත මතධනග ්රරසරථ්තපප  ආාපතභ 
කිරීමට සූදතපපත  ා ි ත.  

  

 (iii) ව පතරි  මතධනග පැත.  පර ්පධන න්ත රාඛ්යත් 01කි.  
ශ  ට්ටත්  මතුණඹුා ඉදිශ්මින් ප්තී. 

 (iv) 1.  ඩුශ්ක - ්ැලිවිට පතා රා්ධන ප  ටයුතු 
201උ ්රශධන ආාපතභ  ා 2016 ්රශධන අ්රන් 
 ාප කදී.   

   ගමන්  තක  මිනි කතු 16 සිට මිනි කතු 07 
දක්්ත අඩුවීම 

 ශදග  පැ ට කිශකෝමීටධන 14 සිට 34 දක්්ත 
්ැඩිවීම  

  2. ශ  ට්ටත්  - පන්නිපිටි  මතධනගශේ 

 පැ ට කිශකෝ මීටධන 22ක්් පැ් රස 
ශදග  පැ ට කිශකෝමීටධන 41 දක්්ත 
්ැඩිවීම. 

 ්තහප  තරිතත්  1200 සිට 2000 දක්්ත 
්ැඩිවීම. 

  3. ශප ව  ්ර්තහප ශරේ්   රඳහත දිරිගැන්වීම 
අාමුණු  ා ගනිමින් හන්ශක්ල් මතධනගශේ 
ාථ්තහප තදපද ට විරඳුමක් ශකසින් විධිම ක 
පහුවි  ්ර්තහප ම යරථ්තප ක් ශ  ට්ටත් ශ 
මතුණඹුශධන ඉදි ාමින් ප්තී. 

  4. ශ  ට්ටත්  - මතකශේ මතධනග  (අතුරු වරි  පතා 
දක්්ත ශ  ටර  

 ශදග  පැ ට කිශකෝ මීටධන 22 සිට 
පැ ට කිශකෝ මීටධන 46 දක්්ත ් ැඩිවීමට 
ශ ෝජිත . 

 (v)  ඉහත රඳහන් පරිදි ්යතපෘරස ්රි ත කම   ාමින් 
ප්තී. 

  ඉහත රා් ධන ප  තධන  න් රඳහත 2016 ්රශධන 
ශ්න් ාප කද රුපි ල් මිලි ප 71උකින් රුපි ල් 
මිලි ප 424  වි දමක් දාතශ 2016 ්රශධන සි  ට 
73.උ  ්රරස ත   ්රගරස ක් කපතශගප ි ත. 

(  ි අදතත ශප ශද. 
 

ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධා පහේරත් ෙහතා 
(மாண்புமிகு இந்திக அநுருத்த மஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ශප ශහ ම ර්තුරසන්ශ ගරු නිශ ෝජය අමතතයතුමනි. මශහ 

පතමු්ැනි අතුරු ්ර ප්  ශම න්. ගරු නිශ ෝජය අමතතයතුමත කි උ 
පරිදි 2016 අ  ්ැ  තුළින් ශපත විධි ට මුදල් ශ්න් ා රසශපප්ත 

අපි දැක් ත. පමු කශ කිසිව  ව පතරි  මතධනග ක් ඉදි ශ ශාන්ශන් 
පැහැන් කි ප ක  අද ඔපතුමත විසින්ම ්ර ත   තත. හැපැන්ශ 
 ැකණි්ැලි ව පතරි  මතධනග  පවී ාණ   ාකත ගමන් පහසු පත 

හදප්ත කි කත ඔපතුමන්කත 2016 අ  ්ැශ න් ශ ෝජපත  ාකත 
රසබුණත.  ඒ ්තශහම වදනි ් ශ  ත, පගාශේ ක තු ්ප ුණණු 
ශට න් 700ක් - 900ක් අතා ්රමතණ ක් දිපපතත මීශත ටමුල්ක 

ුණණු  න්දට ශගපැල්කත දමප්ත. කශරේ ුණණු දැමීම නිරත වි තක 
පරිරා ්ර ්ප ක් පැපපැඟිකත රසශපප්ත. අද ශ්ශදී කම ර්ථතපශේ 
ශට න් මිලි ප 3  පමණ ුණණු ්රමතණ ක් ශග මගැිරකත 

රසශපප්ත. හැපැන්ශ ගරු කර්.කපත. මරික් තධන මන්ත්රීතුමත  පසු  ව  
අ  ්ැ  වි්තදශේදී ්ර ත   ාප්ත අපි දැක් තශ ශපත ශ්නුශ්න් 
විශ ේෂ ්ැම රටහපක් ්රි ත කම   ා මහතපගා හත පරප්තිරා 
රා්ධන ප අමතතයතා   හාහත කම ුණණු  න්ද ඉ් ක  ාන්ප 

ජපතධිපරසතුමත රහ අගමැරසතුමත රම  රත ච්ඡත  ාප්ත කි කත.  

කතුමතශහ කම ්ර ත   2016.12.03 ශ්නි දිප හැන්රතඩ් 
්තධනතතශද  2662්ැනි තීරුශද  රඳහන් ශ්කත රසශපප්ත. මත   මීට 

 ලිනු කශ ශමතුමත්  නිතා හමු්ප අ්ර්ථත් ක ක අහන්ශන්ශ "ශපත 
ුණණු  න්දට ශම  ද ශ්න්ශන්?" කි කතන්.   අද ද්ශරේදී ක මම 
ඔපතුමතශගන් අහන්ශන් ශපත ශ්නුශ්න් ්ධනතමතප ්ැම 

පිළිශ්තක් ඔපතුමන්කත ත  රසශපප්තද කි කතන්.  

 

ගරු ලසන්ත අලගියවන්න ෙහතා 
(மாண்புமிகு லசந்த அலகியவன்ன) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 
ගරු  ථතපත  තුමනිශ පසු ව  රරසශේ කශ අ්ර්ථත 

කිිරප  දී ක  ශපත රපතපන් ශ න්  අපි පිළිතුරු කපත ව න්පත. ශපත  

ශමම අවුරුව  ශද  තුත සිව  ශ්ප ්ර ්ප ක් ශප ශ්න්. අවුරුව  

1253 1254 



පතධනලිශපතන්තු  ්

30ක් රසර්ශරේ පැ් ැශතප ්ර ප් ක්. ශපත ්ප විට ්ැම පිළිශ්ත්ල් 
තුපක් අ්රන් අදි ශධන ප්රසප්ත. අපි මුතුාතජශ්ක ඉමපත ශ්න් 
 ා කපත දීකත රසශපප්ත. පසු  ව  අවුරුශදක් ්ැනි  තක මාමත් ක් 

තුත පු් ක ප ක දැන්වීපත මඟින් ආශ ෝජ  ක් 48 ශදශපක් 
ිවිල්කතශ කන්න් ආශ ෝජ  න් ශතෝාතශගප අ්රතප  ාකත 
රසශපප්ත. ශමම ්ැම පිළිශ්ත්ල්  ටශ ක  සිව   ානු කපන්ශන් 

විව ලි  නිෂප්තදප  කිරීමන්. විව ලි  ඒ   ක් රඳහත ශග්නු කපප 
මුදක රපතපන් ශ න් අමතතය මණ්මක අනුමැරස  කපත දීකත 
රසශපප්ත. ඒ රඳහත ඉදිරි රරස ශද  ිතුතත  වවිසුපත අ කරන් 

 ාන්පට පුළු්න් ම කැශපන්. ශමම  වවිසුපත අ කරන්  ත කශ  
ශ ශරේ ශහෝ ්රතශ ෝ ව ් ශමම  ටයු කත ්රි ත කම   ාන්ප 
අඩුම තාශපත ත් අවුරුව  ශද ක්් ක ගත ්ප්ත. පු කතකශපත 

අරුක් තල් ්රශශ ශේ ශපත රපතපන් ශ න් වි තක විශාෝ තත් ක් 
ආ්ත. ඊට පසු්ශ කම අභ  භූමිශ න් පිටත ඉමපත ශ  ටරක් ශතෝාත 
ශගප රසශපප්ත. කිර පරිරා අ ය ප  ටයුතු දැන් සිව   ාමින් 
ප්රසප්ත. ඒ ්තශහම පර පරීක්ෂත කිරීශපත  ටයුතු ක සිව   ාමින් 

ප්රසප්ත. ඒ ්යතපෘරස  ක දැපට ්රි ත කම  ශ්මින් ප්රසප්ත. 
ශ ශරේ ශහෝ ශමම ්යතපෘරස තුපම ්රශ ෝ ව ් ්රි ත කම  
 ාන්ප අනි්තධනශ න්ම ත් අවුරුව  ශද ක්් ක ගත ්ප්ත.  

 
ගරු එසන.එම්. ෙරික්කාර් ෙහතා 
(மாண்புமிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 
 
නැඟී ිතටිප ය. 
எழுந்தார். 

rose. 

 
ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු කර.්කපත. මරික් තධන මන්ත්රීතුමතශ ගරු ඉන්දි  අනුරුශ  
ශහේා ක මන්ත්රීතුමත අහපු ්ර ්ප ක් නිරත කතුමතට අතුරු ්ර ප්  

අහන්ප අ්ර්ථත්  කපත ශදන්ප.  

 

ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධා පහේරත් ෙහතා 
(மாண்புமிகு இந்திக அநுருத்த மஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
 මක් පැහැශ ගරු  ථතපත  තුමනි. කතුමතට අතුරු ්ර ප්  

අහන්ප අ්ර්ථත්  කපත ශදන්ප. 

 
ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔපතුමත කතුමතට ්ර ්ප  අහන්ප අ්ර්ථත්  කපත ශදප්ත පපත 
ශහ ඳන්. 

 
ගරු එසන.එම්. ෙරික්කාර් ෙහතා 
(மாண்புமிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

ගරු නිශ ෝජය ිමරසතුමනිශ ඔපතුමත කි න්ශන් ත් අවුරුව  

ශද ක් ශපත ුණණු  න්ද අපට රස ත ගන්ප ශ්ප්ත කි කතද?  

 
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න ෙහතා 
(மாண்புமிகு லசந்த அலகியவன்ன) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

ශපත  ටයු කත ්රි ත කම   ාන්ප ත් අවුරුව  ශද ක් ගත 
ශ්ප්ත. 

ගරු එසන.එම්. ෙරික්කාර් ෙහතා 
(மாண்புமிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

කච්චා  තක ක් ගත ශ්න්ශන් පැහැ කි කත ශ  ත, පගා 
රභත් කි කත රසශපප්ත.  

 

ගරු ලසන්ත අලගියවන්න ෙහතා 
(மாண்புமிகு லசந்த அலகியவன்ன) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

ඒශ කි න්ශන්? 
 

ගරු එසන.එම්. ෙරික්කාර් ෙහතා 
(மாண்புமிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

මීශත ටමුල්කට ුණණු ශගප ඒම පතා  ාන්ප ත් අවුරුව  
ශද ක් ගත ශ්ප්ත කි කතද ඔපතුමත කි න්ශන්? 

 

ගරු ලසන්ත අලගියවන්න ෙහතා 
(மாண்புமிகு லசந்த அலகியவன்ன) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

ශපත ුණණු ඉ් ක කිරීශපත  ටයුතු ආාපතභ  ාන්ප ත් අවුරුව  

ශද ක්් ක ගත ශ්ප්ත. ඒ  ටයු කත ඊ ට ශමහත  ාන්ප පැහැ. 
[පත ත කිරීමක්] ඒ ගැප ශ  ත, පගා රභතශ්න් අහන්ප ඕපෑ. 

 

ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහ ඳන්. ත් අතුරු ්ර ප් ක් අහන්ප රසශපප්තද?  

 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධා පහේරත් ෙහතා 
(மாண்புமிகு இந்திக அநுருத்த மஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ත් අතුරු  ්ර ්ප ශද ක් අහන්ප රසශපප්තශ ගරු 

 ථතපත  තුමනි. 
 

ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

පැහැ. අතුරු ්ර ප් ශද ක් ිහු්ත. 

 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධා පහේරත් ෙහතා 
(மாண்புமிகு இந்திக அநுருத்த மஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ගරු කර්.කපත. මරික් තධන මන්ත්රීතුමතට අතුරු ්ර ්ප ක් අහන්ප 

ඉම කපත ව න්පත. මට ත් අතුරු ්ර ප් ක් අහන්ප ශදන්ප. ඒ 
ශහ ඳටම ිරස. අශප් මරික් තධන මන්ත්රීතුමත පසු  ව  ද්ර  
පතධනලිශපතන්තු ් ට ශ ෝජපත් ක් ශගපත් තශ "ශපත  ශශ ෝෂණ  ාප 
අ ට  ශශ ෝෂණ - විශාෝ තත - ප් ක්න්ප තැපක් ශහ  කත 
ශදන්ප" කි කත. මත  ිරතන්ශන් කතුමත ඊශේ-ශපශධනදත මත ය ට 
්ර ත  ක් නිුණ ක  ාකත රසබුණතශ - 

 

ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශපත ්ර ප්  ුණණු්කට අදතත පැහැ ශන්ශ ගරු මන්ත්රීතුමත. 
 

ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධා පහේරත් ෙහතා 
(மாண்புமிகு இந்திக அநுருத்த மஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ශපපා්තරි මතර  ශ්ශදි ශපත ුණණු  න්ද ඉ් ක  ාන්ප 

 ටයුතු  ශතේ පැ කපපත  ශශ ෝෂණ  ාප තැපට කතුමත කප්ත 

කි කත මත ය ට ්ර ත  ක් නිුණ ක  ාකත රසබුණත. මත ිරතන්ශන් 
මම කි ප ශශ හරි.  
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[ගරු කරන්ත අක ව ්න්ප මහතත] 
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ගරු එසන.එම්. ෙරික්කාර් ෙහතා 
(மாண்புமிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 
ශ  ත, පගාශ න් පිට. 

 

ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධා පහේරත් ෙහතා 
(மாண்புமிகு இந்திக அநுருத்த மஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
හරි. ජත ික ශ්න්ප ිරස මම ිරතන්ශන්ශ roadshows. මශහ 

අ්රතප අතුරු ්ර ප් ශ - 
 

ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
පැහැ. අ්රතප අතුරු ්ර ප්  ිහු්ත. 

 

ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධා පහේරත් ෙහතා 
(மாண்புமிகு இந்திக அநுருத்த மஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
මශහ අ්රතප අතුරු ්ර ්ප ශ ගරු  ථතපත  තුමනි.  

 

ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ඔපතුමත ්ර ප් ක් දැන් ිහු්ත. 

 

ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධා පහේරත් ෙහතා 
(மாண்புமிகு இந்திக அநுருத்த மஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
මම අ්රතප අතුරු ්ර ප්  ිහුශද පැහැ.  

 

ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ඔපතුමත ුණණු පිළිපඳ ්ර ්ප  පසු පර  විරල්කත ශපතපතළි ගැප 

කි න්ප පටන් ග කතත. මට මීට ් මත ශදකත් කපත ශදන්ප පැහැ. 
 

ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධා පහේරත් ෙහතා 
(மாண்புமிகு இந்திக அநுருத்த மஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
මම  ථත් ක් පදපපත  ා ග කතත පමණන්. 

 

ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අතුරු ්ර ප් ශද  අරත අ්රතපන්. [පත ත කිරීමක්] Hon. 
Member, you have to accept my Order. I have given the 
Order.  
 

ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධා පහේරත් ෙහතා 
(மாண்புமிகு இந்திக அநுருத்த மஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ගරු  ථතපත  තුමනිශ මශහ  තුන්්ැනි අතුරු ්ර ප්  ශම න්.  

 

ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ඊත  ්ර ප් ශ ගරු මහකර් ශශ්තපන්ද මැරසතුමත. අපි ්ර ප් 

serious විධි ට අරන්ප ඕපෑ. 
 

ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධා පහේරත් ෙහතා 
(மாண்புமிகு இந்திக அநுருத்த மஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ගරු  ථතපත  තුමනිශ මශහ අ්රතප අතුරු ්ර ප්  අහන්ප 

ශප ඩ්මක් ඉම ශදන්ප.  

ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔපතුමත අනික් අ ට ්ර ්ප අහන්ප කි කත -  [පත ත කිරීමක්] 
 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධා පහේරත් ෙහතා 
(மாண்புமிகு இந்திக அநுருத்த மஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 

මම ක  අතුරු ්ර ්ප ක් ිහුශද පැහැ.  

 
ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුමනිශ  රුණත ා ්තඩි ශ්න්ප. මම ශපත තුන්්ැනි 

්තත්ට ඔපතුමතට කි න්ශන්.  [පත ත කිරීමක්] You sit down. 

ඔපතුමත අනික් අ ට අතුරු ්ර ්ප අහන්ප ඉම දීකත දැන් ත් ්ර ්ප 
අහප්ත. නි මිත ශ්කත්ට අප ශපත පතධනලිශපතන්තුශද ්ැම ටයුතු 
ප් ක්තශගප  න්ප ඕපෑ. පර ් ්රු 2.00 ්ප විට අශපක් 

 ටයුතු්කට අ්රථ්ත් ශදන්ප ඕපෑ.  
 

්ර ප් අා  6 -1061/'16-(1 ශ ගරු මහකර් ශශ්තපන්දත මහතත.  

 
ගරු ඩේලසන පද්වානන්දා ෙහතා 
(மாண்புமிகு டக்ளஸ் மதவானந்தா) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
நான் தகௌரவ அகமச்சர் அவர்களிடம் இக்மகள்விகயக் 

மகட்கின்மறன். 

  
ගරු ඩී. එම්. සනවාියනාදන් ෙහතා (බන්ධානාගාර 

ප්ර පසංසනකරණ, පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංික කිරීෙ හා 
හින්දු  ආගියක ක ුතුර අොතයුරො) 
(மாண்புமிகு டி. எம். சுவாமிநாதன் - சிகறச்சாகலகள் 

மறுசீரகமப்பு, புனர்வாழ்வளிப்பு, மீள்குடிமயற்றம் மற்றும் 

இந்துமத அலுவல்கள் அகமச்சர்) 

(The Hon. D.M. Swaminathan - Minister of Prison Reforms, 
Rehabilitation, Resettlement and Hindu Religious Affairs) 

Hon. Speaker, I respectfully ask for two weeks' time to 
answer that Question.  
 

ප්රශ්නනය ෙුර දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීෙ  නිපයපග කරන ලදී. 
வினாகவ மற்தறாரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
 

 නී ප විපරපධී ක ුතුර ස හා අනුබල දුන් 
විදුහල්ප පවරුන් හා අධායාපන බලධාාරින්: විනය 

ක්රියා ොර්ග 
சட்டவிமராதச் தசயற்பாடுகளுக்குத் துகணபுாிந்த 

பாடசாகல அதிபர்கள் மற்றும் கல்வி அதிகாாிகள்:  

ஒழுக்காற்று நடவடிக்கக 
PRINCIPALS AND EDUCATIONAL AUTHORITIES ABETTED 

ILLEGAL ACTIVITIES: DISCIPLINARY ACTION  
1096/’16 

7.  ගරු අපශ්පක ප්රියන්ත ෙහතා 
    (மாண்புமிகு அமசாக்க பிாியந்த) 

      (The Hon. Ashoka Priyantha) 
 අ යතපප අමතතයතුමතශගන් ිසූ ්ර ප්  - (1 ප 

(අ  (i) පු කතක ම දිර්්රික් ශේ පතරල්්ක පැ් රස අශප ර 
( රර ්ශපත  විභතග  රඳහත කම දිර්්රික් ශ න් 
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පතධනලිශපතන්තු  ්

පරිපතිරා ශ්ප ක දිර්්රික් ්කට අ  ක සිසුන් 
ශපනී සිටීශපත සිශධීන් ගණපක් ්තධනතත  උ ප  ්
දන්ශන්ද; 

 (ii) කම ත ක ක්  නිරත අඩු පහසු පත  ටශ ක අශප ර 
( රර ් ශපත  විභතග ට ශපනී සිට වි ්් විදයතක 
්රශද   අශප්ක්ෂත  ාප පු කතකම දිර්්රික් ශේ 
සිසුන්ට පක් ක අරත තාණ ක් සිව   උ ප  ්
පිළිගන්ශන්ද; 

  න්ප කතුමත ශමම රභත් ට දන්්න්ශපිරද? 

 (ආ  (i) පිටරත්ා දිර්්රික් ්ක සිසුන්ශහ ්යතපෘරස ්තධනතත 
්යතජ ශකර අනුමත  ා පු කතකම දිර්්රික් ශ න් 
ඉහත විභතග්කට ශපනී සිටීමට අනුපක ව න් 
විව හල්පරස්රුන්ශහ පපත හත ඔවුන් ශරේ්    ාප 
පතරල්  ්ශධනද; 

 (ii) ක්ැනි නීරස විශාෝධී  ටයුතු  ත හත කම නීරස 
විශාෝධී  ටයුතු රඳහත අනුපක දී ිරස 
විව හල්පරස්රුන්ට හත අ යතපප පක තරින්ට 
කශාිර්  පත විප  ්රි තමතධනග ක් ගැනීමට 
අශප්ක්ෂත  ාන්ශන්ද; 

  න්ප ක කතුමත ශමම රභත් ට දන්්න්ශපිරද? 

(  ි ශප  කශරේ පපතශ ඒ මන්ද? 

 

கல்வி அகமச்சகரக் மகட்ட வினா: 

(அ) (i )  புத்தளம் மாவட்டத்தில் உள்ள பாடசாகலகளில் 

நகடதபற்ற க.தபா.த (உயாா்தர) பாீட்கசக்கு 

இம்மாவட்டத்திற்கு புறம்பான தவளிமாவட்ட 

மாணவர்கள் மதாற்றிய பல சம்பவங்கள் 

அறிக்ககயிடப்பட்டுள்ளகமகய அறிவாரா 

என்பகதயும்; 

 ( i i )  இந்நிகலகமயின் காரணமாக குகறந்த 

வசதிகளின்கீழ் க.தபா.த (உயாா்தர)பாீட்கசக்கு 

மதாற்றி பல்ககலக்கைக அனுமதிகய எதிர் 

பார்க்கும் புத்தளம் மாவட்ட மாணவர்களுக்கு 

கடும் அநீதி இகைக்கப்பட்டுள்ளகத ஏற்றுக் 

தகாள்வாரா என்பகதயும்; 

 அவர் இச்சகபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i )  தவளி மாவட்ட மாணவர்களின் கருத்திட்ட 

அறிக்ககககளப் மபாலியான முகறயில் 

அங்கீகாித்து, புத்தளம் மாவட்டத்திலிருந்து 

மமற்படி பாீட்கசக்குத் மதாற்றுவதற்கு துகண 

புாிந்த பாடசாகல அதிபர்களின் தபயர்கள் 

மற்றும் இவர்கள் கடகமயாற்றும் பாடசாகலகள் 

யாகவ என்பகதயும்; 

 ( i i )  இவ்வாறான சட்டவிமராதச் தசயற்பாடுககளச் 

தசய்த மற்றும் இந்தச் சட்டவிமராதச் தசயற்பாடு 

களுக்குத் துகணபுாிந்த பாடசாகல அதிபர்கள் 

மற்றும் கல்வி அதிகாாிகளுக்கு எதிராக ஏமதனும் 

ஒழுக்காற்று நடவடிக்கக மமற்தகாள்வதற்கு 

எதிர்பார்க்கின்றாரா என்பகதயும்; 

 அவர் இச்சகபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்மறல், ஏன்? 

asked  The Minister of Education:  

(a) Will he inform this House - 

 (i) whether  he  is  aware that a number of  
incidents  have been reported  that  the 
students of the other districts have sat  for 
G.C.E. (A/L) Examinations, held at schools 
in Puttalam District; and 

 (ii) whether he accepts that owing to the 
aforesaid situation, injustices have been 
caused to the  students in Puttalam District 
who are anticipating the University entrance 
after sitting  G.C.E. (A/L) Examination  
under minimum facilities ? 

(b) Will he  also  inform this House - 

 (i) the names and the schools of the principals 
who have encouraged sitting for aforesaid 
examinations from the Puttalam District, 
approving the project reports of the students 
outside the District, in a fraudulent  manner; 
and 

 (ii) whether  it  is expected  to  take disciplinary 
actions against the principals and  the 
education officials who have involved in 
and encouraged aforesaid   illegal acts? 

(c) If  not, why? 

 
ගරු අකිල විරාම කාරියවසම් ෙහතා 
(மாண்புமிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු  ථතපත  තුමනිශ කම ්ර ප් ට පිළිතුා ශමශරේන්.  

 

(අ    (i)    ඔද.  

  පු කතකම දිර්්රික් ශේ පු කතකම හත හකත් ත 
 කතප්ලින් සිශධීන් 221ක් ්තධනතත වී ිත. 
ිමුණුම 01ිර විරත්ා දක්්ත ි ත.    

        (ii)    පිළිගනී.  

  ශ්ප ක දිර්්රික් ්කට අ  ක සිසුන් පු කතකම 
දිර්්රික් ශ න් අශප ර ( රර ් ශපත  විභතග ට 
ශපනී සිටීම නිරත පු කතකපත දිර්්රික් ශේ සිසුන්ට 
අරත තාණ ක් සිව ශද.  

  ඉහත සිශධීන් මීටශපාද ්තධනතත වී ිරස අතාශ 2016 
්ධනෂශේ ්තධනතත  උ සිශධීන්්කට අදතත් අ යතපප 
අමතතයතා   මඟින් මූලි  විමධන ප  ටයුතු සිව  
කිරීශමන් පසු අ ව පත රු්න් 21 ශහ විභතග 
්රරසඵක තත්  තලි ් අ කිරම්වීමට ්රි ත  ාප කදී.  

  පසු් කම අ ව පත රු්න් විභතග 
ශදපතධනතශපතන්තු්ට  ැඳ්ත ශත ාතුරු කපත 
ගැනීශමන් පසු ඔවුන්ශහ ්රරසඵක දිර්්රික් 
ුණරකතත්  ශප  මැරස් නිදහර ් කිරීමට  ටයුතු 
 ාප කදී. 

  කශරේ පැමිණි ඉහත අ ව පත රු්න්ශගන් 
20ශදශපුණශහ ්රරසඵක දිර් ්රික් ුණරකතත්  
ශප මැරස  ් නිදහර ්  ත අතාශ ඒ රඳහත 
ශප පැමිණි කක් අ ව පත රු්ුණශහ ්රරසඵක 
ත්ව ාට ක අ කිරම්්ත ිත. ඒ අනු් පු කතකම 
දිර්්රික් ශේ අ ව පත රු්න්ට සිව ්ප 
අරත තාණ  ් ැතශ නු ි ත.  
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[ගරු අශ ෝ  ප්රි න්ත මහතත] 
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  ගරු  ථතපත  තුමනිශ ි කත ් ශ න්ම ශපත 
්ර ප්   තක ක් රසරශ්රේ ආ ක ක්. ශපත ත ක ක්  
ශ්පර ් ාන්ප අපි  ව  රැශධන ග ක තීන්ව  තීාණ 
අනු  ් ශපත ශ්පශ  ට ඒ රඳහත අ් ය පි ්ා 
ගනිමින් ප්රසප්ත.  

(ආ   (i)   ි මුණුම 02ිර විරත්ා දක්්ත ි ත.  
 (ii)   අදතත සිව වීපත පිළිපඳ් මූලි  විමධන ප මඟින් 

අපත් ාණ   උ  රුණු මත හකත/අල්ිරාත මුරල්ිපත 
විව හශල් විව හල්පරස කර.්කච්.කපත. රම්න්ල් මහතතශහ 
හත හකත/පධනපශද ක ශදමත මහ විව හශල් විව හල්පරස 
බී.ඒ.ආධන. මිරැන්මත මහතතශහ ්ැම තහපපත  ා 
විධිම ක විප  පරීක්ෂණ ක්  පැ් ැ කවීමට  ටයුතු 
 ාමින් ප්තී. 

  අශපුණ ක පතරල් 14  විව හල්පරස්රුන්ටද මූලි  
විමධන ප ප් ක්ත ිරස අතාශ විධිම ක විප  
පරීක්ෂණ පැ් ැ කවීමට ඉදිරිශේදී  ටයුතු  ා 
විප  පි ්ා ගනු ි ත. 

  ිමුණුපත සභාගත*  ාමි. 

(  ි  අදතත ශප ශද. 
 

ගරු අපශ්පක ප්රියන්ත ෙහතා 
(மாண்புமிகு அமசாக்க பிாியந்த) 

(The Hon. Ashoka Priyantha) 
ගරු  ථතපත  තුමනිශ අ යතපප ිමරසතුමත ශපත ්ර ප්  

රඳහත පිළිතුරු කපත දීම පිළිපඳ් කතුමතට මත ශප ශහ ම 
ර්තුරස්න්ත ්ප්ත. දීධන   තක ක් රසර්ශරේ පු කතකම දිර්්රික් ශේ 
දරු්න්ට වි ්්විදයතක ට කන්ප රසශපප ්රශද   තමන් ශපත 
ත ක ක්  නිරත අිරමි වුශණ්. ඊට ශහේතු  උ  තාණ  රපතපන් ශ න් 
අ යතපප ිමරසතුමතශගන් මත දැපගන්ප  ැමැරසන්. ගරු අ යතපප 
ිමරසතුමනිශ ක ම පතරක  ගුරු්රු රහ විව හල්පරස්රු දිගු  කක් 
රැීමම ශන්දශ රාවි තපත කම ් ශ්ප ක දිර්්රික් ්ක දරු්න්ට 
 රර් ශපත විභතග ට පු කතකම දිර්්රික් ශ න් ශපනී සිටින්ප ඉම 
රකර්් න්ප ශහේතු වී රසශපන්ශන් කි ප ක  මත දැපගන්ප 
 ැමැරසන්. 

 

ගරු අකිල විරාම කාරියවසම් ෙහතා 
(மாண்புமிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු  ථතපත  තුමනිශ ි කත ් ශ න්ම දීධන   තක ක් 

ගුරු්රු ක ම තැප පල්වීම ක ශපත ත ක ක් ට ්ර තප ශහේතු්ක්. 
අපි පතත ක රභත කක්  ක ශපත පිළිපඳ්  ථත  තත. ඊට පර්ශරේ 
ශධනඛී  අමතතයතා   කශ පතත ක රභත ක  ැඳ්ත තීන්ව  තීාණ 
අාශගප ශපත රපතපන් ශ න්  ැබිපට් ප්රි ත් ුණ ක ඉදිරිප ක  තතශ 
ශධනඛී  අමතතයතා   කශ පතත ක රභත ක ක තු ශ්කත ගුරු තුකප  
 ාමු කි කත. ගරු  ථතපත  තුමනිශ ි කත ් ශ න්ම ගුරු්රු 
උ0ශ000ක් අරසරික්තන්ශ 60ශ000ක් ිර න්. 

ගුරු තුකප  ශප කිරීම නිරතන් කශහම ශ්කත රසශපන්ශන්. 
පමු කශ අ්තරපත්  ට අපි ශ  ච්චා   කරතහ ග කත කශ ගුරු 
තුකප   ාන්ප පතත ක රභත්ක ක   ක් ක් පැහැ. ඒ ්තශහම 
විව හල්පරස්රු රපතපන් ශ නු ක ශද ක් කි න්ප ඕපෑ. ජතරස  
පතරල්්ක පපත අපි ශපත රපතපන් ශ න් තදින් ්රි ත කම  ශ්ප්ත. 
ශපත ්ප විට ජතරස  පතරල්්ක අරසරික්ත ගුරු්රුන් කිසිම 
ශ  න්ශශසි කින් ශත ා් පතත ක රභත පතරල්්කට මතරු  ාකතශ 
්ැම්ප් ප්ත අපි ශග්න්පපත කි කත තීාණ   ාකත ඉ්ාන්.  

පසු  ව   තකශේ ඒ්ත  ාන්ප කි කත කිද් කශ වුශණ් පැරස 
නිරත අපි පැහැදිලි්ම නිශ ෝග දීකත රසශපප්තශ ඒ්ත  ාන්ප 
කි කත. ශපත   ාන්ප පැරි පපතශ ඒ ශග ල්කන්ට ක මතරු ශ්කත 

 න්ප කි කත මම කිද්ත. කම නිරත ගරු  ථතපත  තුමනිශ ඒ 
 තධන  ශපත දිප්ක සිශ  ශ්ප්ත. ඒ ්තශහම හදිසිශේ අපට 
ගුරු්රු මතරු  ාන්ප පැහැ. ඒ ට PSC කශක් අනුමැරස  කන්ප 
ඕපෑ. ගරු  ථතපත  තුමනිශ රමහා විට පතරක  ්ර ප් ක් 
ශ්ච්ච ශ්කත්  PSC කශක් රැරව්ීපත දිප ක් ඊත ට 
ශප රසබුශණ  ක හදිසිශේ් ක අපට ගුරු්ාශ ක් මතරු  ාන්ප 
පැහැ. මීට පසු් අ යතපප අමතතයතා   විධි ට අපට ඒ ගැප 
්ගකීමක් ගන්ප පුළු්න් මුණ ක පැහැ. ඒ ් තශහම  ලින් රඳහන් 
 ත  ටයු කත පතත ක රභත් ලින් සිශ  ශ්න්ශන් පැහැ. ගරු 
 ථතපත  තුමනිශ අපි ඒ ගැප ක ි කත ත ක ක්  කි න්ප ඕපෑ. 
 

ගරු අපශ්පක ප්රියන්ත ෙහතා 
(மாண்புமிகு அமசாக்க பிாியந்த) 

(The Hon. Ashoka Priyantha) 
ගරු  ථතපත  තුමනිශ ගරු ිමරසතුමතශහ ඒ පිළිතුශාන් 

මශහ ්ර ප් ගණපත් ටම   කතා කැබුණත. ගරු ිමරසතුමනිශ 
පතත ක රභත්  ශද්ත; ශධනඛී  අමතතයතා   ශද්ත; අ යතපප 

අමතතයතා   ශද්ත; ාශට් රෑම ශදපතටම ශපත ්ර ්ප  ශප ව ශද 
පකපතප්ත. පු කතකපත දිර්්රික් ශේ අිරාර ශ අරාණ දරු්න්ශහ 
වි ්් විදයතක ්රශද  ට ක ශපත  ජජු් පකපප්ත. ගරු 

ිමරසතුමනිශ ශපත අවුරුශශශ අශගෝර්තු මතරශේදී පැ්ත ක අශප ර 
( රර් ශපත  විභතග  ආාපතභ ශ්ප්ත. ගරු ිමරසතුමනිශ ් , 
පතත ක රභතශද අ යතපප ිමරසතුමත ශමතැපදී දාද ව විධි ට ්රි ත 
 ාප්ත. ඒ නිරත අ යතපප අමතතයතා   ශපත රපතපන් ශ න් නිසි 

්ැම පිළිශ්තක් හදන්ප. ශම  දශ අ යතපප ිමරසතුමත ක ් , 
පතතශ ක ඉන්ශන්. ඒ ්තශහම පු කතකපත දිර්්රික්   අ  ක ්ප 
් , පතත ක රභතශද අ යතපප ිමරසතුමත ක ඉන්ප්ත. ඒ නිරත 

ගරු ිමරසතුමතශගන් මම ඉල්ලීමක්  ාප්තශ ඔපතුමන්කත 
ශදශදපත ක තු ශ්කත  ් , පතතශ ක ගුරු තුකප ක් හදන්ප 
හරි ට ්ැම පිළිශ්තක් ්රි ත කම   ාන්ප කි කත. ශප ශහ ම 

ර්තුරසන්. 
 

ගරු අකිල විරාම කාරියවසම් ෙහතා 
(மாண்புமிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු  ථතපත  තුමනිශ ි කතටම ශපත   ථතධනථ ක් ශ්න් 

කි කත මම ිරතන්ශන් පැහැ. ශපත රපතපන් ශ න් අපි රෑම 
  කරතහ ක්මශ රෑම ්රි ත මතධනග ක්ම ගනු කැබූ්ත. ් , පතත ක 
රභත් කක්  විතාක් ශප ්  රමහා පතත ක රභත කක්  ක ගනු 
කැබූ්ත. අපි විව හල්පරස්රු 3ශ901ක් පඳ්ත ග කතත. පමු කශ ශපත ්ප 
ශතක් ඔවුන් රථ්තපගත  ාකත පැහැ. ගුරු්රු තමන් විව හල්පරස 
තපතුශධන ්ැම පකන්ශන්. අරසගරු ජපතධිපරසතුමතට කශ ගරු 
අගමැරසතුමතට ක දැඩි වු්මපත්  රසබුණත ඒ රපතපන් ශ න්  ටයුතු 
 ාන්ප. පමු කශ පතත ක රභත් විසින් ඒ  තධන  ම  හැාකත 
රසශපප්ත.  ඒ ්තශහම ගරු  ථතපත  තුමනිශ ශපත භතවිතත් න් 
පිළිපඳ්  පතධි තරී ගුරු්රුන් පඳ්ත ගැනීශපතදී ශපත ්තශහ 
පාපතත ්ර ්ප රසශපප්ත.ශපත්ත ඉෂ්ට  ාන්ප පැහැ කි ප ක   
මශහ මට්ටමින් මම කි න්ප ඕපෑ. 

 
 නව ප්රාපද්ය ය සභා සනථාිළත කිරීෙ: උුරරු පළාත් 
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8.  ගරු ඉ. රාල්සන නිර්ෙලනාදන් ෙහතා 
 (மாண்புமிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 

 (The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 

පතත ක රභත හත පතත ක පතකප අමතතයතුමතශගන් ිසූ                 
්ර ප්  - (1 ප 
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————————— 
*  පුසනතකාලප  තබා ඇත. 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පතධනලිශපතන්තු  ්

(අ   තුරු පතත ක රභත පක ්රශශ   තුත පිිරටි මන්පතාමශ 
මුකරසදශ කිලිශප ච්චි හත  තපප   ප දිර්්රික් ්කට අ  ක 
මඩුශ ඔට්ම්සුමතන්ශ  ණ්මත් වක රහ මරුදන්ශ නි  ප 
්රතශශය   ශල් පත පක ්රශශ ්කට අදතත්ශ ්රතශශය   රභත 
රථ්තපිත  ා ශප මැරස ප් කතුමත දන්ශන්ද? 

(ආ  ශ ෝජිත පතත ක පතකප ආ තප ශ  ට් තර ක්රම ට 
පිිරම්වීම රපතපන් ශ න් මාමත නිධනණ  මිම්් විසින් ඉහත 
රඳහන් ්රතශශය   ශල් පත  ශ  ට් තර්කට අදතත් ප  ්
්රතශශය   රභත රථ්තපිත කිරීමට  ටයුතු  ාන්ශන්ද  න්ප 
කතුමත ශමම රභත් ට දන්්න්ශන්ද?  

(  ි ශප  කශරේ පපතශ ඒ මන්ද? 

 

மாகாண சகபகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அகமச்சகரக் 

மகட்ட வினா: 

(அ) வட மாகாண சகப ஆளுககப் பிரமதசத்தில் 

அகமந்துள்ள மன்னார், முல்கலத்தீவு, கிளிதநாச்சி 

மற்றும் யாழ்ப்பாணம் ஆகிய மாவட்டங்களுக்குாிய 

மடு, ஒட்டுசுட்டான், கண்டாவகள, மருதங்மகணி 

ஆகிய பிரமதச தசயலாளர் ஆளுககப் பிரமதசங் 

களுக்கு ஏற்புகடயதாக பிரமதச சகபகள் தாபிக்கப் 

படவில்கல என்பகத அவர் அறிவாரா?  

(ஆ) உத்மதச உள்ளூராட்சி சகபககள ததாகுதி முகறக் 

ககமய அகமப்பதற்கு ஏற்புகடயதாக, எல்கல 

நிர்ணயக் குழுவினால் மமற்படி பிரமதச தசயலாளர்  

பிாிவுகளுக்கு ஏற்புகடயதாக புதிய பிரமதச சகபககள 

தாபிக்க நடவடிக்கக எடுக்கப்படுகின்றதா 

என்பகதயும் அவர் இச்சகபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்மறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Provincial Councils and Local 

Government: 

(a) Will he admit the fact that Pradeshiya Sabhas 
pertaining to the Divisional Secretary’s Divisions 
of Madhu, Odduchudan, Kandawalai and 
Marudankeni in Mannar, Mullaitivu, Kilinochchi 
and Jaffna districts in the Northern Provincial 
Council have not been established?  

(b) Will he inform this House whether arrangements 
will be made to establish new Pradeshiya Sabhas 
pertaining to the above Divisional Secretary’s 
Divisions by the Delimitation Committee as per 
the new system of establishing local government 
bodies according to ward system? 

(c) if not, why? 

 
ගරු ෆයිසර් මුසනතාපා ෙහතා (පළාත් සභා හා පළාත් පාලන 
අොතයුරො) 
(மாண்புமிகு கபசர் முஸ்தபா - மாகாண சகபகள் மற்றும் 

உள்ளூராட்சி அகமச்சர்) 

(The Hon. Faiszer Musthapha - Minister of Provincial 
Councils and Local Government) 

ගරු  ථතපත  තුමනිශ කම ්ර ප් ට පිළිතුා ශමශරේන්. 

(අ   ඔද. 

(ආ   පැත. 

(  ි  2012 අා  22 දාප පතත ක පතකප ආ තප ඡන්ද විමමාපත 
(රාශ ෝ ප  පපශ ක 3අ රහ 3ඈ ්ගන්රස  ටශ ක ප ක 

 ාප කද පතත ක පතකප ආ තප ශ  ට් තර මාමත නිධනණ  
කිරීශපත  මිම්ශද විෂ  පථ ට අලුරසන් පතත ක පතකප 
ආ තප ක් රාරථ්තපප  කිරීශපත  තධන  ි තුත ක ශප ශද.  

 
ගරු ඉ. රාල්සන නිර්ෙලනාදන් ෙහතා 
(மாண்புமிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
தகளரவ அகமச்சர் அவர்கமள, வடக்கிமல உள்ள மடு, 

கண்டாவகள, மருதங்மகணி, ஒட்டுசுட்டான் ஆகிய நாலு 

பிரமதச தசயலகங்களும் ஆரம்ப காலத்திமல ஆரம்பிக்கப் 

பட்டகவ. இந்தப் பிரமதச தசயலகங்கள் 25 வருடங்களாக 

இயங்கிக்தகாண்டிருக்கின்றன. ஆனால், அதற்குாிய 

ஆளுககப் பிரமதசங்களுக்கு ஏற்புகடயதாகப் பிரமதச 

சகபகள் இன்னமும் உருவாக்கப்படவில்கல - 

ஆரம்பிக்கப்படவில்கல. இந்த வககயில் அங்குள்ள 

ஒவ்தவாரு பிரமதச சகபயும் ஒரு 100 கிமலா மீற்றர் 

எல்கலகயக் கண்காணிக்கின்ற வககயில் 

இயங்கிக்தகாண்டிருப்பதனால் அங்குள்ள மக்கள் மிகவும் 

துன்பகரமான நிகலக்கு ஆளாகியிருக்கின்றார்கள். ஆகமவ, 

இந்த நாலு பிரமதச தசயலகங்களுக்கும் ஏற்புகடயதாக மிக 

விகரவிமல நாலு பிரமதச சகபககள உருவாக்க மவண்டும் 

என்றுதான் நான் மகட்டிருந்மதன். ஆனால், நீங்கள் அதற்கு 

'இல்கல' என்று தசால்கின்றீர்கள். 

 

ගරු ෆයිසර් මුසනතාපා ෙහතා 
(மாண்புமிகு கபசர் முஸ்தபா) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 
Hon. Member, I am in total agreement with your 

suggestion. There was a public notification with regard to 
creating new local bodies. Three months back, I 
appointed a special Committee and that Committee is 
evaluating all those requests. In the near future, they will 
forward a report to me. Then an appropriate decision 
could be taken. Your request is being considered very 
favourably.  

 

ගරු ඉ. රාල්සන නිර්ෙලනාදන් ෙහතා 
(மாண்புமிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
தகளரவ அகமச்சர் அவர்கமள, எனது இரண்டாவது 

மமலதிக மகள்வி மன்னார் நகர சகபகய மாநகர சகபயாக 

ஆக்க மவண்டும் என்பதாகும். அதாவது மன்னார் மாவட் 

டத்திமல உள்ள மன்னார் நகர சகபகய மாநகர சகபயாகவும் 

மன்னார் பிரமதச சகபகய நகர சகபயாகவும் ஆக்க 

மவண்டும் என்ற மகாாிக்கககயயும் தங்களிடம் 

முன்கவக்கின்மறன். அமதமநரத்திமல இலங்ககயிலுள்ள 25 

மாவட்டங்களிமல  நகர சகப இல்லாத மாவட்டங்களாக 

கிளிதநாச்சியும் முல்கலத் தீவும் மட்டுமம இருக்கின்றன. 

ஆகமவ, மிக விகரவிமல கிளிதநாச்சி, முல்கலத்தீவு 

மாவட்டங்களில் நகர சகபகய உருவாக்கிக் தகாடுக்க 

முடியுமா? 

 
ගරු ෆයිසර් මුසනතාපා ෙහතා 
(மாண்புமிகு கபசர் முஸ்தபா) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 
Hon. Member, with regard to that request, earlier 

Ministers in an ad hoc manner upgraded local bodies 
from Pradeshiya Sabhas to Nagara Sabhas. I have 
appointed a Committee which would evaluate on a marks 
scheme and make appropriate decisions. These requests 
could be forwarded to that Committee. There was a 
public notification three months back where any citizen 
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who wants a local body to be upgraded could make a 
request to that Committee. If you forward your request to 
me, I can forward it to that Committee.  

 

ගරු ඉ. රාල්සන නිර්ෙලනාදන් ෙහතා 
(மாண்புமிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
தகளரவ சபாநாயகர் அவர்கமள, மூன்றாவது மமலதிக 

மகள்விகய தகளரவ சுமந்திரன் அவர்கள் மகட்பதற்கு 

இடமளிக்கின்மறன்.    
 
ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

්ර ප් අා  9-112උ/'16-(1 ශ ගරු චමින්ද වි ශේසිරි මහතත. 

 
ගරු රියන්ද වි පමිතරි ෙහතා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விமஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
ගරු  ථතපත  තුමනිශ මත කම ්ර ප්  අහප්ත. 

 
ගරු ෆයිසර් මුසනතාපා ෙහතා 
(மாண்புமிகு கபசர் முஸ்தபா) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

ගරු  ථතපත  තුමනිශ මත කම ්ර ප් ට පිළිතුා දීම රඳහත රරස 
ශද    තක ක් ඉල්කත සිටිප්ත. 

 
ප්රශ්නනය ෙුර දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීෙ  නිපයපග කරන ලදී. 
வினாகவ மற்தறாரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
පකොටිකාවත්ත  මුල්පල්රියාව ප්රාපද්ය ය සභා 

පල්කම්වරියපේ සනථානොරුව:  පහේුර 

தகாட்டிக்காவத்த, முல்மலாியா பிரமதச சகபச் 

தசயலாளாின் இடமாற்றம்: காரணங்கள் 
TRANSFER OF SECRETARY OF KOTIKAWATTA, 

MULLERIYAWA PRADESHIYA SABHA: REASONS 
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10.ගරු එසන.එම්. ෙරික්කාර් ෙහතා 
 (மாண்புமிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 

 (The Hon. S.M. Marikkar) 

පතත ක රභත හත පතත ක පතකප අමතතයතුමතශගන් ිසූ ්ර ප්  - 

(1): 

(අ  (i) 2016.09.22 දිප පරප්තිරා පතත ක පතකප 
ශ  මරතරිර්් ා ත විසින් ශ  ටි ත්  කතශ 
මුල්ශල්රි ත්  ්රතශශය   රභතශද ශල් පත්රි  
මූලි  විමධන ප කින් ශත ා් රහ කිසිව  රත තාණ 
ශහේතු්කින් ශත ා් රථ්තප මතරු  ත ප් ක; 

 (ii) මූලි  විමධන ප කින් ශත ා  ් මතරු කිරීපත සිව  
ශප  ාප ශකර කශ කම මතරු කිරීම අ්කාගු  ාප 
ශකර ක පරප්තිරා පතත ක ආණ්ඩු තා්ා ත විසින් 
කදිපම දන්්ත ි රස ප් ක; 

 (iii) පරප්තිරා පතත ක ආණ්ඩු තා්ා ත විසින් කශරේ 
දන්්ත රසබි දීශ පරප්තිරා පතත ක රභතශද 
ශල් පත්ා ත ශහෝ පතත ක පතකප 
ශ  මරතරිර්් ා ත කම දැනුපතදීම ්රි ත කම  කිරීම 
පැහැා හැා ි රස ප් ක; 

 (iv)  රුණු කශරේ රසබි දීශ ඉන් දිප කිිරප  ට පසු 
පතත ක පතකප ශ  මරතරිර්් ා ත ්රතශශය   රභත 

ශල් පත්රි ට පකපෑපත ශ  ට ර්්  ැමැ කශතන් 
රථ්තප මතරු්ප ප්ට  ැමැ කත කපත ග ක ප් ක; 

 කතුමත දන්ශන්ද? 

(ආ  (i) පතත ක පතකප ආ තප    තක  අ්රන්් 
රසශපප ත ක ක් ක්  ටශ ක කම පතත ක පතකප 
ආ තපශේ ශල් පත්ා ත්  මූලි  විමධන ප කින් 
ශත ා් රථ්තප මතරු කිරීමක්  ත හැකිද; 

  (ii) ඉහත අ (iii) රඳහන් පැහැා හැරීම සිව   ා 
ශප මැරස පපතශ ඒ ප් ඔප්පු  ත හැකිද; 

 (iii) ශමම සිශධි  රපතපන් ශ න් පරීක්ෂණ ක් 
ප් ක්න්ශන්ද; 

  න්ප කතුමත ශමම රභත් ට දන්්න්ශන්ද? 

(  ි ශප  කශරේ පපතශ ඒ මන්ද? 

 
மாகாண சகபகள், உள்ளூராட்சி அகமச்சகரக் மகட்ட 

வினா: 

(அ) (i )  2016.09.22ஆம் திகதியன்று மமல் மாகாண 

உள்ளூராட்சி ஆகணயாளாினால் தகாட்டிக் 

காவத்த, முல்மலாியா பிரமதச சகபயின் 

தசயலாளர் ஆரம்ப விசாரகணமயா நியாயமான 

காரணங்கமளா இன்றி இடமாற்றம் தசய்யப் 

பட்டார் என்பகதயும்; 

 ( i i )  ஆரம்ப விசாரகணயின்றி இடமாற்றங்கள் 

வைங்க மவண்டாதமன்றும், மமற்படி இட 

மாற்றம் இரத்துச் தசய்யப்பட மவண்டுதமன்றும் 

மமல் மாகாண ஆளுநாினால் அன்கறய தினமம 

அறிவிக்கப்பட்டததன்பகதயும்; 

 ( i ii )  மமல் மாகாண ஆளுநாினால் அவ்வாறு அறிவிக் 

கப்பட்டுள்ள நிகலயிலும், மமல் மாகாண 

தசயலாளமரா அல்லது உள்ளூராட்சி ஆகண 

யாளமரா அதகன நகடமுகறப்படுத்த தவறி 

விட்டார்கள் என்பகதயும்; 

 ( iv )  இந்த நிகலயில், அதற்குச் சில தினங்களுக்குப் 

பின்னர் உள்ளூராட்சி ஆகணயாளர் பிரமதச 

சகபச் தசயலாளருக்கு அழுத்தம் பிரமயாகித்து 

சுயவிருப்பத்துடன் இடமாற்றத்கதப் தபறுவதாக 

விருப்பத்கதப் தபற்றுள்ளார் என்பகதயும்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i )  உள்ளூராட்சி நிறுவனதமான்றின் பதவிக்காலம் 

முடிந்துள்ள நிகலயில் மமற்படி உள்ளூராட்சி 

நிறுவனத்தின் தசயலாளகர ஆரம்ப விசாரகண 

எதுவுமின்றி இடமாற்றம் தசய்ய முடியுமா 

என்பகதயும்; 

 ( i i )  மமற்குறிப்பிட்ட (அ) (iii )  இல் தசால்லப் 

பட்டுள்ள தவறிகைப்பு நகடதபறவில்கல 

எனில், அதகன நிரூபிக்க முடியுமா என்பகதயும்; 

 ( i ii )  இச் சம்பவம் ததாடர்பாக விசாரகண நடத்து 

வாரா என்பகதயும்; 

 அவர் இச் சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்மறல், ஏன்? 

 
ask the Minister of Provincial Councils and Local 

Government: 

1265 1266 



පතධනලිශපතන්තු  ්

(a) Is he aware that,- 

 (i) the Secretary of Kotikawatta, Mulleriyawa 

Pradeshiya Sabha was transferred on 
22.09. 2016 by the Commissioner of Local 
Government of Western Province without 
any justifiable reason and without 
conducting a  preliminary inquiry? 

 (ii) the Governor of the Western Province had 

informed on that day itself  that  transfers 
should not be  done without conducting a  
preliminary inquiry and the aforesaid  
transfer should be cancelled; 

 (iii) even though the Governor of the Western 

Provincial Council had given such 
notification, the Secretary of the Western 
Provincial Council or the Commissioner of 
Local Government has been negligent in 
taking action on that notification; 

 (iv) in this context the Commissioner of Local 

Government has made some influence on 
the secretary of the Pradeshiya Sabha  
after a few days from that incident and has 
obtained her consent to the effect that she  
willingly obtained a transfer? 

( b) Will he inform this House,- 

 (i) whether the secretary of a local authority 

could be transferred without conducting a 
preliminary inquiry at a time when the 
tenure of that local authority has expired; 

 (ii) if the act of negligence mentioned in a (iii) 

above has not been committed, whether it 
could be proved that it has not been 
committed; and 

 (iii) whether an investigation will be conducted 

into  this incident? 

(c) If not, why? 

 
ගරු ෆයිසර් මුසනතාපා ෙහතා 
(மாண்புமிகு கபசர் முஸ்தபா) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

ගරු  ථතපත  තුමනිශ කම ්ර ප් ට පිළිතුා ශමශරේන්. 

(අ   (i)   රත තාණ ශහේතු රිරත් ශරේ් ත අ් යතත්  මත 
රථ්තපමතරු කිරීශපත තීාණ ක් ශගප ිරස ප  ්
පරප්තිරා පතත ක ්ර තප ශල් පත මත ශ්ත ්තධනතත 
 ා ි ත. 

 (ii)  ඔද. 

 (iii)  පිළිශප ගන්පත ප් ්ර තප ශල් පත මත ශ්ත 
්තධනතත  ා ි ත.  

  පරප්තිරා පතත ක ගරු ආණ්ඩු තාතුමතශහ දැනුපත 
දීමට පූධන්ශ න් රථ්තපමතරුවීපත නිශ ෝග ක් කපත 
දී ිරස පමු ක ගරු ආණ්ඩු තාතුමතශහ දැනුපත 
දීශමන් අපතුරු්ශ කකී රථ්තපමතරු නිශ ෝග  
්රි ත කම   ා පැත. 

 (iv)   කිසිව  පක කිරීමකින් ශත ා් ර්්   ැමැ කශතන් 
රථ්තපමතරු් සිව ් ිරස ප් ්ර තප ශල් පත මත 
ශ්ත ් තධනතත  ා ි ත. 

(ආ   (i)   ශ්රී කා ත ්රජතතතන්්රි  රමතජ්තදි ජපාජශේ අා  
1898/උ හත 2014.01.19 දිපැරස අරස විශ ේෂ ගැරට් 
පත්රශේ පත  උ පරප්තිරා පතත ක රභත ාතජය ශරේ් ත 
 තධන   පරිපතටි රීරස රාග්රහශේ 207 ්ගන්රසශ ිර 
රඳහන් විධිවි තප අනු් මූලි  විමධන ප කින් 
ශත ා් මතරුවීමක් කපත දි  හැ .  

 (ii)   රථ්තපමතරුවීපත නිශ ෝග  ්රි ත කම  වී ශප මැරස 
ප් පරප්තිරා පතත ක ්ර තප ශල් පත මත ශ්ත 
්තධනතත  ා ි රස අතා ක  පතත ක රභත  ටයු කතක් 
පැවින් අප අමතතයතා  ට මැදිහ ක වි  ශප හැ . 

 (iii)   ඒ පිළිපඳ පරීක්ෂණ ක් පැ් ැ කවීමට අප 
අමතතයතා  ට පක ක් පැත. 

(  ි  අදතත ශප ශද.  

 
ගරු එසන.එම්. ෙරික්කාර් ෙහතා 
(மாண்புமிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

ගරු  ථතපත  තුමනිශ අශප් ගරු ිමරසතුමත නීරසඥ්ාශ ක් 
නිරත ශප ශහ ම පරිරර්ශමන්   කතා ව න්පත. "්ර තප ශල් පත මත 
ශ්ත ් තධනතත  ා ිත" කි කත කතුමත ්ග කීශමන් පැපකත  ප්ත. 

ගරු ිමරසතුමනිශ  පතතශ ක ්ර තප ශල් පත ශපත පතධනලිශපතන්තු්ට 
ශප රු කි ප්ත පපතශ ඒ ශප රු් ඒ ආ තාශ න්ම කි න්ප කපත 
කි කත මම ඉතතම ආදාශ න් ඔපතුමතශගන් ඉල්කත සිටිප්ත.  

ගරු ිමරසතුමනිශ මම අතුරු ්ර ප්  අහන්පපත. ඔපතුමත ශපත 
්ර ප්  ගැප  ලින් දන්ප්ත. ඔපතුමතම තමන් මට කිදශදශ 
"පතත ක පතකප ආ තප විසුරු්ත හැාකත රසශපප ශ  ට මතරු 

 ාන්ප පැහැ." කි කත.  

 

ගරු ෆයිසර් මුසනතාපා ෙහතා 
(மாண்புமிகு கபசர் முஸ்தபா) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

ඔපතුමත මම ගහන්ප කපත. 
 

ගරු එසන.එම්. ෙරික්කාර් ෙහතා 
(மாண்புமிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

ඔපතුමතට මම ගහන්ශන් පැහැ. මම ඔපතුමතශගන් ඉල්කත 
සිටිප්තශ මහ ිමරසතුමතට  ශඩ්  න්ප කපත කි කත. ක  

කක්ශ පතට  ශඩ්  විරල්කත ඔපතුමතශහ ආ කම  ගරු ක්  පැරස 
 ා ගන්ප කපත.  

 
ගරු ෆයිසර් මුසනතාපා ෙහතා 
(மாண்புமிகு கபசர் முஸ்தபா) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

මම පතත ක ශල් පත ක්පු   කතා න් කි න්ශන්. 

 
ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුමනිශ ්ර ප්  අහන්ප.  

 

ගරු එසන.එම්. ෙරික්කාර් ෙහතා 
(மாண்புமிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

මම ඔපතුමතට ශපන්්න්පපතශ රැප්තැපතපධන මතරශේ 22්ැනි දත 
- 
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ගරු ෆයිසර් මුසනතාපා ෙහතා 
(மாண்புமிகு கபசர் முஸ்தபா) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

ඒ  ඉරශ්රල්කත රභතගත  ාන්ප. 
 

ගරු එසන.එම්. ෙරික්කාර් ෙහතා 
(மாண்புமிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

අහශගප ඉන්ප. භ   ාන්ප කැහැර්රස ශ්න්ප කපත. අපි 
කශහම භ  ශ්න්ශන් පැහැ. 

 

ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔපතුමත අතුරු ්ර ්ප  අහන්ප. 

 

ගරු එසන.එම්. ෙරික්කාර් ෙහතා 
(மாண்புமிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

රැප්තැපතපධන මතරශේ 22්ැනි දත ශම හු බි ගමට මතරු  ාකත 
ලියුමක්  ැද්ත. බි ගම කක්ශ පත ශමහතට අනුයුක්ත  තත. මම 
කම ලියුම ආණ්ඩු තාතුමතට  ැද්ත. ඕපෑ පපත ආණ්ඩු තාතුමතට 

 ්පු ලියුම මම රභතගත  ාන්පපත. ඒ රැප්තැපතපධන මතරශේ 
22්ැනි දත. ඊට පර්ශරේ රැප්තැපතපධන මතරශේ 28්ැනි දත පැ්ත 
පතත ක පතකප ශ  මරතරිර් ශගන්්කත කි ප්තශ "මහ ිමරසතුමත 

කක්  ්ැම  ාන්ප සිව  ශ්ප්ත. ඒ නිරත ර්්  ැමැ කශතන් මතරු 
ශ්ප්ත කි කත ලියුම අ කරන්  ාන්ප" කි කත. ඊට පර්ශරේ තමන් 
ඔක්ශතෝපධන 0උ්ැනි දත ශප ාකැර්ගමු් පගා රභත්ට දැපතශපත. 
ශපත   ශප රුන් කි කත ඔපතුමත කි ප්තද? ඔපතුමතශහ හෘද  

රතක්ෂි ට අනු් ශපත  පිළිගන්ප්තදශ පැශද කි කතන් මට දැප 
ගන්ප ඕපෑ.    

 
ගරු ෆයිසර් මුසනතාපා ෙහතා 
(மாண்புமிகு கபசர் முஸ்தபா) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

ගරු  ථතපත  තුමනිශ දහතුන්්ප ආණ්ඩුක්රම ්ය්රථ්ත 

රාශ ෝ ප   ටශ ක පතත ක ාතජය ශරේ්  භතා් රසශපන්ශන් 
ආණ්ඩු තාතුමත ශ්තටන්. 

 
ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
That is right. 

 

ගරු ෆයිසර් මුසනතාපා ෙහතා 
(மாண்புமிகு கபசர் முஸ்தபா) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

ඒ නිරත මට ශපත රභත්ට පතත ක රභතශද ්ර තප ශල් පත 
ඉදිරිප ක  ාප   කතා ්ර ත   ාප්ත හැා ශ්ප ශද ක් කිරීමට 
වපරස  ්රරසපතදප ශප මැරස ප්  තරුණි ් ඔපතුමතට දැනුපත 

ශදප්ත.  

 

ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශද්ැනි අතුරු ්ර ්ප  අහන්ප. 
 

ගරු එසන.එම්. ෙරික්කාර් ෙහතා 
(மாண்புமிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

ගරු  ථතපත  තුමනිශ මශහ ශද්ැනි අතුරු ්ර ප්  ශම න්. 
ගරු ිමරසතුමනිශ ඔපතුමත නීරසඥශ ක් ශන්. ඔපතුමත දන්ප්ත 

ශන්ශ 1987 අා  උ2 දාප පතත ක රභත පපශ ක උ්ැනි ශ  ටශරේ 32 

්ප ්ගන්රස  ගැප. ඒ අනු් පතත ක ාතජය ශරේ්ත ශ  මිෂන් 
රභතශද පක  රසශපන්ශන් ආණ්ඩු තා්ා තට. 
ආණ්ඩු තා්ා තශහ ලිඛිත නිශ ෝග ට   කතා  ්න්ශන් පැතු්ශ 
ඒ මතරු වීම අශහෝසි  ාන්ශන් ක පැතු් රසබුණත. පතත ක ්ර තප 

ශල් පතශ පතත ක ආණ්ඩු තා්ා තශහ නිශ ෝග  පැහැා හැරීම 
නි්ැරැදි  කි කත ඔපතුමත කි ප්තද?  

 
ගරු ෆයිසර් මුසනතාපා ෙහතා 
(மாண்புமிகு கபசர் முஸ்தபா) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

ගරු මන්ත්රීතුමනිශ ඒ  ආණ්ඩු තාතුමතශගන් අහන්ප. 

ආණ්ඩු තාතුමතශහ  ධනත්ය ට මට ිඟිලි ගහන්ප පැහැ. 
ආණ්ඩු තාතුමත අරසගරු ජපතධිපරසතුමතශහ නිශ ෝජිතශ ක්. 

ඔපතුමතට ශපත රභතශදදී ආණ්ඩු තාතුමතශහ  ධනත්ය ගැප 

මශගන් ්ර ප්  ාන්පට පැහැ. ඔපතුමත ඉරශ්රල්කතම වපරස  
ත ක ක්  ගැප දැප ගන්ප. 

 
ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

තුන්ශ්නි අතුරු ්ර ප්  අහන්ප. 
 

ගරු එසන.එම්. ෙරික්කාර් ෙහතා 
(மாண்புமிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

අශප් ගරු චමින්ද විශේසිරි මන්ත්රීතුමත මීට ශපා ව් පතත ක 

රභතශද ්ර තප ිමරසතුමත ගැප ්ර ප් ක් ිහු්ත. මම අහප්තශ 
පරප්තිරා පතත ක රභතශද ්ර තප ිමරසතුමත ගැප. ශහට අනිශදතට 
අශපක් ්ර තප ිමරසතුමන්කත ගැප ක අහන්. ශමතුමත පතත ක රභත 
හත පතත ක පතකප අමතතය්ා ත හැටි ට ශපත ්ර ්ප්ලින් පැපකත 

 ප්ත පපතශ ශපත පතධනලිශපතන්තු්ට රසශපප පක  ශම  ක්ද? 
 

ගරු ෆයිසර් මුසනතාපා ෙහතා 
(மாண்புமிகு கபசர் முஸ்தபா) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

මට රසශපප වපරස  ්රරසපතදප්කට අනුූලක් තමන් මම ශපත 
රභත්ට   කතා ශදන්ශන්. [පත ත කිරීමක්] ගරු මන්ත්රීතුමතශ 

ඔපතුමතට ඕපෑ විධි ට මම   කතා ශදන්පට කැහැර්රස පැහැ. ගරු 
 ථතපත  තුමනිශ වපරස  ්රරසපතදප්කට අනුූලක් තමන් මට 
  කතා ශදන්ප ශ්න්ශන්. දහතුන්්ප ආණ්ඩුක්රම ්ය්ර්ථත 
රාශ ෝ ප   ටශ ක පක  විම යගත  ාකත රසශපප අ්ර්ථත්   

මට පතධනලිශපතන්තු්ට   කතා දි  හැකි ්ර ්ප රසශපප්ත;   කතා 
දි  ශප හැකි ්ර ප් රසශපප්ත. [පත ත කිරීමක්] 

 
ගරු එසන.එම්. ෙරික්කාර් ෙහතා 
(மாண்புமிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

මශහ ඊත  ්ර ප්  ශම න්. 

 

ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අතුරු ්ර ප් තුප අ්රතපන්ශ ගරු මන්ත්රීතුමනි. [පත ත කිරීමක්] 

පැහැශ ්ර ්ප තුප අ්රන්. මම ගණන්  ාප්ත. [පත ත කිරීමක්] 
Order, please! ගරු ිමරසතුමනිශ පතධනලිශපතන්තු මන්ත්රී්ාශ ක් 
්ර ප් ක් අහපු්තම ඔපතුමතට පැරිදශ ඒ රපතපන් ශ න් 

ආණ්ඩු තාතුමතශගන් ශහෝ දැප ගන්පට?ශම  දශ ශපත රභත් 
දැනු් ක කිරීම ඔපතුමතශහ යුතු මක් ශන්. කම නිරත ඒ යුතු ම 
ඔපතුමත ඉම්  ාන්ප. 
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පතධනලිශපතන්තු  ්

ගරු ෆයිසර් මුසනතාපා ෙහතා 
(மாண்புமிகு கபசர் முஸ்தபா) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

ගරු  ථතපත  තුමනිශ කතුමත ඉල්ලීමක්  තත පපත මම 
ආණ්ඩු තාතුමතශගන්- 

 
ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ   ාකත ශදන්ප. 

 

ගරු ෆයිසර් මුසනතාපා ෙහතා 
(மாண்புமிகு கபசர் முஸ்தபா) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

ගරු  ථතපත  තුමත කිද්ත පපතශ ඔපතුමතශහ ඉල්ලීම පරිදි 

මම ක  ආණ්ඩු තාතුමතශගන් විමරන්පපත. 

 

ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

කශහම  තත පපත ශපත විධි ට ශදපැ කශ ක ඉඳකත ්තද වි්තද 
ශප  ා  තක  ඉරසරි  ා ගන්පට පුළු්න්. ක  කපත ශදන්ප ගරු 

ිමරසතුමනි. 

 

ගරු ෆයිසර් මුසනතාපා ෙහතා 
(மாண்புமிகு கபசர் முஸ்தபா) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

කශරේ  ාන්පපත ගරු  ථතපත  තුමනි. 

     
ඒරාවුර්පත්ුර ප්රාපද්ය ය පල්කම් පකොඨාසාසය: 

විසනතර 

ஏறாவூர்பற்று பிரமதச தசயலாளர் பிாிவு : விபரம் 
ERAVUR PATTU DIVISIONAL SECRETARY'S DIVISION: 

DETAILS  
  1141/’16 

11. ගරු එම්. එච්. එම්. සල්ොන් ෙහතා 
   (மாண்புமிகு எம்.எச்.எம். சல்மான்) 

      (The Hon. M.H.M. Salman) 

ර්්ශශ   ටයුතු අමතතයතුමතශගන් ිසූ ්ර ්ප  - (1  ප 

(අ  (i) මම කපු් දිර්්රික් ශේශ ඒාතවුධනප කතු ්රතශශය   
ශල් පත ශ  ට් තර  පිිරම්්ප කද දිප   ්ශධනද; 

 (ii) ඒ රපතපන් ශ න් නිුණ ක  ාප කද ගැරට් පත්රශේ 
පිටපතක් රභතගත  ාන්ශන්ද; 

 (iii) කම ්රතශශය   ශල් පත ශ  ට් තර  මඟින් 
ආ්ාණ  ්ප රපතපූධනණ භූමි ්රමතණ  
ශ  පමණද; 

 (iv) කිර ග්රතම නික තරි ් රපත රාඛ්යත් ශ  පමණද; 

 (v) කම ග්රතම නික තරි ්රපත්ක නික අා  හත පතම න් 
 ්ශධනද; 

  න්ප කතුමත ශමම රභත් ට දන්්න්ශපිරද? 

(ආ  (i) කම ්රතශශය   ශල් පත ශ  ට් තර  පිිරම්වීශපතදී 
නික ්  ශ න් මාමත නිධනණ  කිරීමක් සිව  වී රසශේද; 

 (ii) කශරේ පපතශ ඒ පිළිපඳ් විරත්ා  ්ශධනද; 

  න්ප ක කතුමත ශමම රභත් ට දන්්න්ශන්ද? 

(  ි (i) කකී ්රතශශය   ශල් පත  තධන තක   ටශ ක ිරස 
ග්රතම නික තරි ්රපත අතරින් කිසි පත ්රම /
්රපත්ක පරිපතකප  ටයුතු ශහෝ ශමශහ වීපත 

ශ්ප ක ්රතශශය   ශල් පත  තධන තක මඟින් සිව  
 ානු කපන්ශන්ද; 

  (ii) කශරේ පපතශ කම ග්රතම නික තරි ් රපත්ක පතම ශ නික 
අා  ි තුළු විරත්ා ඉදිරිප ක  ාන්ශන්ද; 

  න්ප කතුමත රඳහන්  ාන්ශන්ද?  

(ඈ  ශප  කශරේ පපතශ ඒ මන්ද?  

 

உள்நாட்டலுவல்கள் அகமச்சகரக் மகட்ட வினா:  

(அ) (i )  மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தின் ஏறாவூர்பற்று 

பிரமதச தசயலாளர் பிாிவு தாபிக்கப்பட்ட திகதி 

யாததன்பகதயும்; 

 ( i i )  அது ததாடர்பாக தவளியிடப்பட்ட வர்த்தமானப் 

பத்திாிககயின் பிரதிதயான்கற சகபயில் 

சமர்ப்பிப்பாரா என்பகதயும்; 

 ( i ii )  ஏறாவூர்பற்றுப் பிரமதச தசயலாளர் பிாிவின் 

மூலம் உள்ளடக்கப்படும் தமாத்த நிலப் பரப்பு 

எவ்வளவு என்பகதயும்; 

 ( iv )  அதிலுள்ள கிராம அலுவலர் பிாிவுகளின் 

எண்ணிக்கக எத்தகனதயன்பகதயும்; 

 ( v )  அக்கிராம அலுவலர் பிாிவுகளின் உத்திமயாக 

பூர்வ இலக்கங்களும் தபயர்களும் யாகவ 

தயன்பகதயும்; 

  அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i )  அப்பிரமதச தசயலாளர் பிாிகவத் தாபிக்கும் 

மபாது உத்திமயாக பூர்வமாக எல்கலககள 

நிர்ணயித்தல் நகடதபற்றுள்ளதா என்பகதயும்; 

 ( i i )  ஆதமனில், அது பற்றிய விபரங்கள் 

யாகவதயன்பகதயும்; 

 அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i )  அப்பிரமதச தசயலகத்திற்குாிய கிராம அலுவலர் 

பிாிவுகளில் ஏமதனும் பிாிவின்/பிாிவுகளின் 

நிருவாக நடவடிக்கககள் அல்லது ததாைிற் 

பாடுகள் மவறு பிரமதச தசயலகங்களின் மூலம் 

மமற்தகாள்ளப்படுகின்றனவா என்பகதயும்; 

 ( i i )  ஆதமனில், அக்கிராம அலுவலர் பிாிவுகளின் 

தபயர்கள், உத்திமயாகபூர்வ இலக்கங்கள் 

உள்ளிட்ட விபரங்ககள சமர்ப்பிப்பாரா 

என்பகதயும்; 

 அவர் குறிப்பிடுவாரா? 

(ஈ) இன்மறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Home Affairs: 

(a) Will he inform this House-  

 (i) the date on which the Eravur Pattu 
Divisional Secretary's Division in the 
Batticaloa District was established; 

 (ii) whether he will table a copy of the Gazette 
Notification issued in this regard; 

 (iii) what total extent of land area is covered by 
that Divisional Secretary's Division; 

 (iv) how many Grama Niladhari Divisions are 
located in the Division concerned; and  

1271 1272 



2017 ශපපා්තරි 21 

 (v) what the names and official codes of such 
Grama Niladhari Divisions are? 

(b) Will he also inform this House- 

 (i) whether an official delimitation mission has 
taken place in establishing that Divisional 
Secretary's Division; and  

 (ii) if so, what its details are? 

(c) Will he state- 

 (i) whether administrative or other operations 
of any of the Grama Niladhari Divisions 
falling under the Divisional Secretariat 
concerned are currently handled by some 
other Divisional Secretariats; and 

 (ii) if so, whether he will submit the names and 
official codes of such Grama Niladhari 
Divisions? 

(d) If not, why?  
 

 
ගරු වජිර අපේවර්ධාන ෙහතා (සනවපද්ශ් ක ුතුර 

අොතයුරො) 
(மாண்புமிகு வஜிர அமபவர்தன - உள்நாட்டலுவல்கள் 

அகமச்சர்) 

(The Hon. Wajira Abeywardana - Minister of Home Affairs) 

ගරු  ථතපත  තුමනිශ කම ්ර ප් ට පිළිතුා ශමශරේන්. 

(අ  (i) 1997.05.29 

 (ii) ඔද.   

 (iii) ්ධනග කිශකෝමීටධන 63උ.16 

 (iv) 39 

 (v) ඔද. පසුබිපත ්තධනතතශද විරත්ා  ා ිත. පසුබිපත 

්තධනතත්  සභාගත*  ාමි. 

(ආ  (i) පැත. 

 (ii) ඔද. පසුබිපත ්තධනතතශද විරත්ා  ා ිත. පසුබිපත 
්තධනතත්  රභතගත  ා ි ත. 

(  ි (i) ඔද. 

 (ii) ඔද. පසුබිපත ්තධනතතශද විරත්ා  ා ිත. පසුබිපත 
්තධනතත්  රභතගත  ා ි ත. 

(ඈ  අදතත ශප ශද. 

ගරු මන්ත්රීතුමතට ශම ප්ත ශහෝ පැහැදිලි කිරීමක් අ් ය පපත 
මට   කතා  ක්න්පට පුළු්න්.  
 

ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු කපත.කච්.කපත. රල්මතන් මන්ත්රීතුමනිශ අතුරු ්ර ප් 
අහප්තද? 

 
ගරු එම්. එච්. එම්. සල්ොන් ෙහතා 
(மாண்புமிகு எம்.எச்.எம். சல்மான்) 

(The Hon. M.H.M. Salman) 

ගරු ිමරසතුමනිශ ඔපතුමත කි න්ශන් (ආ  (i) පිළිතුා අනු් 
නික ්  ශ න් මාමත නිධනණ  කිරීමක් සිව  ශ්කත පැහැන් කි කතද? 

ගරු වජිර අපේවර්ධාන ෙහතා 
(மாண்புமிகு  வஜிர அமபவர்தன) 

(The Hon. Wajira Abeywardana) 

 පැහැ. 1997 ජූලි 0උ ්ැනි දිප ගැරට් නිශදද ක් මඟින් පත 

 ා රසශපප්ත. මම ඒ ගැරට් ක  ක සභාගත*  ාන්පපත.  
 

ගරු එම්. එච්. එම්. සල්ොන් ෙහතා 
(மாண்புமிகு எம்.எச்.எம். சல்மான்) 

(The Hon. M.H.M. Salman) 

මාමත නිධනණ  කිරීමක් ශ්කත රසශපප්තද? 
 

ගරු වජිර අපේවර්ධාන ෙහතා 
(மாண்புமிகு  வஜிர அமபவர்தன) 

(The Hon. Wajira Abeywardana) 

1997.07.04්ැනි දිප ගැරට් නිශදදප  අනු් මාමත නිධනණ  

කිරීමක් සිව  ශ්කත රසශපප්ත.  
 

ගරු එම්. එච්. එම්. සල්ොන් ෙහතා 
(மாண்புமிகு எம்.எச்.எம். சல்மான்) 

(The Hon. M.H.M. Salman) 

මාමත නිධනණ  කිරීමක් ශ්කත රසශපප්ත? 
 

ගරු වජිර අපේවර්ධාන ෙහතා 
(மாண்புமிகு  வஜிர அமபவர்தன) 

(The Hon. Wajira Abeywardana) 
ඔද. 
 

ගරු එම්. එච්. එම්. සල්ොන් ෙහතා 
(மாண்புமிகு எம்.எச்.எம். சல்மான்) 

(The Hon. M.H.M. Salman) 

ශප ශහ ම රත්ුරසන්.        

 
උලපපන්  වෘත්තීය පුහුු ෙධායසනථානය :  ඉවත් 

කිරීෙ 
உலப்பகன ததாைிற்பயிற்சி நிகலயம் : இடம் 

மாற்றுதல்  
VOCATIONAL TRAINING CENTRE AT ULAPANE: 

RELOCATION                                                                                                    
1165/’16 

12. ගරු ෙහින්දානන්ද අලුත්ගෙපේ ෙහතා 
       (மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமமக) 

       (The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
 අග්රතමතතයතුමත රහ ජතරස  ්රරසප කරස හත ආධනික   ටයුතු 

අමතතයතුමතශගන් ිර ්ර ප් - (1  

(අ  (i) ජපතත විමුක්රස ශපාමුශණ් ිරටපු පත  ශ ුණ  උ 
ශාෝහණ විශේවීා මහතතට අ  ක් රසබීශ පසු් 
ාජ ට ප්ාත ග ක  කපශන් පිිරටි නි්ශරේ ජතරස  
තරුණ ශරේ් ත රභත්  මඟින් ්ෘ කතී  පුහුණු 
ම යරථ්තප ක් ප් ක්තශගප  ප ප් ක; 

 (ii)  ශමම ආ තපශේ දැපට සිසුන් 400  පමණ 
රාඛ්යත් ක් ඉශගප ගන්පත ප් ක;  

 (iii) ක  දියුණු ත ක ක්   ප්රසප ප් ක; 

 කතුමත පිළිගන්ශපිරද? 

(ආ  (i) ශමම ආ තප  ආාපතභ  ත දිප සිට ශපත දක්්ත 
සිසුන් 4ශ000 ට ්ැඩි රාඛ්යත්ක් ්ෘ කතී  පුහුණු  ්
කපත පිට් ශග ර ්ි රස ප් ක; 

1273 1274 

————————— 
*  පුසනතකාලප  තබා ඇත. 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 

————————— 
*  පුසනතකාලප  තබා ඇත. 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පතධනලිශපතන්තු  ්

 (ii) කශරේ රසබි දී ශමම ආ තප   කපශන් 
්රශශ ශ න් ඉ් ක  ා ශ්ප ක ්රශශ   ට 
රැශගප  තමට ජතරස  තරුණ ශරේ් ත රභත්   ටයුතු 
 ා ි රස ප් ක; 

 කතුමත  දන්ශපිරද? 

(  ි  කපශන් ්රශශ ශේ දියුණු ත ක ක් කින් ප් ක්තශගප 
 නු කපප ශමම ආ තප  ශ්ප ක ්රශශ   ට ශගප 
 තමට ශහේතු  ්ශධනද  න්ප කතුමත ශමම රභත් ට 
දන්්න්ශපිරද?  

(ඈ  ශප  කශරේ පපතශ ඒ මන්ද?  

 

பிரதம அகமச்சரும் மதசிய தகாள்கககள் மற்றும் 

தபாருளாதார அலுவல்கள் அகமச்சருமானவகரக் மகட்ட 

வினா: 
(அ) (i )  மக்கள் விடுதகல முன்னணியின் முன்னாள் 

தகலவர் ஒருவரான திரு.மராஹண விமஜவீர 

வுக்கு தசாந்தமாக இருந்து பின்னர் அரசாங் 

கத்தினால் சுவீகாிக்கப்பட்ட உலப்பகனயில் 

அகமந்துள்ள வீட்டில் மதசிய இகளஞர் மசகவ 

மன்றத்தினால் ததாைிற்பயிற்சி நிகலயதமான்று 

நடத்தப்பட்டு வருகின்றது என்பகதயும்; 

 (ii) இந்நிறுவனத்தில் தற்மபாது சுமார் 500 

மாணவர்கள் கற்கின்றார்கள் என்பகதயும்; 

 (iii) இது முன்மனற்றகரமான நிகலயில் இருக் 

கின்றது என்பகதயும்; 

 அவர் ஏற்றுக்தகாள்கிறாரா? 

(ஆ) (i) இந்நிறுவனம் ஆரம்பிக்கப்பட்ட திகதி 

ததாடக்கம்  இற்கறவகர 5000 க்கும் மமற்பட்ட 

மாணவர்கள் ததாைிற்பயிற்சி தபற்று தவளிமயறி 

யுள்ளார்கள் என்பகதயும்; 

 (ii )  இவ்வாறிருக்ககயில் இந்நிறுவனத்கத 

உலப்பகன பிரமதசத்திலிருந்து அகற்றி 

மவதறாரு பிரமதசத்துக்கு தகாண்டுதசல்வதற்கு 

மதசிய இகளஞர் மசகவ மன்றம் நடவடிக்கக 

மமற்தகாண்டுள்ளது என்பகதயும்;     

 அவர் அறிவாரா? 

(இ) உலப்பகன பிரமதசத்தில் முன்மனற்றகரமான 

நிகலயில் நடத்தப்பட்டு வரும் இந்நிறுவனத்கத 

மவதறாரு பிரமதசத்துக்கு தகாண்டுதசல்வதற் கான 

காரணங்கள் யாகவ என்பகத அவர் இச்சகபக்கு 

அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்மறல், ஏன்? 

 

asked the Prime Minister and Minister of National 
Policies and Economic Affairs:  

(a) Will he admit that - 

 (i) The National Youth Services Council 
maintains a Vocational Training Centre at 
the residence that had formerly belonged to 
Mr. Rohana Wijeweera, a former leader of 
the People’s Liberation Front (JVP), located 
in Ulapane and later acquired by the 
Government; 

 (ii) around 500 trainees receive training at this 
institute at present; and  

 (iii) it is of a developed state? 

(b) Is he aware that- 

 (i) more than 5,000 students have received 
training from the institute and left as skilled 
workers since its inception; and 

 (ii) in spite of this, the National Youth Services 
Council has taken actions to remove the 
institute from Ulapane area and shift it to 
some other area? 

(c) Will he inform this House why the institute 
concerned, which is run at a developed state in 
Ulapane area, is shifted to another area? 

(d)  If not, why?  

 
ගරු නිපරපෂන් පපපර්රා ෙහතා (ජා පක ප්ර පපත් ප හා 
ආර්ක ක ක ුතුර රාජය අොතයුරො) 
(மாண்புமிகு நிமராஷன் தபமரரா - மதசிய தகாள்கககள் 

மற்றும் தபாருளாதார அலுவல்கள்  இராஜாங்க அகமச்சர்) 

(The Hon. Niroshan Perera - State Minister of National 
Policies and Economic Affairs) 

ගරු  ථතපත  තුමනිශ අග්රතමතතයතුමත රහ ජතරස  ්රරසප කරස 
හත ආධනික   ටයුතු අමතතයතුමත ශ්නුශ්න් මත කම ්ර ප් ට 
පිළිතුරු ශදප්ත.  

(අ    (i)    ඔද. 

       (ii)    ඔද. කම  ආ තපශේ  දැපට  සිසුන්  1000  
පමණ රාඛ්යත්ක් ඉශගප ගන්පත ප් ක 
පිළිගන්ප්ත.  

      (iii)    ඔද. 

(ආ   (i)    ඔද. 

        (ii)    කශරේ  ටයුතු  ා ශප මැත.  

(  ි   අදතත ශප ශද. 

(ඈ    පැප ශප පඟී. 

 
ගරු ෙහින්දානන්ද අලුත්ගෙපේ ෙහතා 
(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ගරු  ථතපත  තුමනිශ මශහ පතමු්ැනි අතුරු ්ර ්ප . දැපට 

අවුරුව  ශද ක් රසර්ශරේ ජතරස  තරුණ ශරේ්ත රභතශ්න් ශපත රඳහත 
අ් ය ්රරසපතදප ශ්න්  ා පැහැ. කතුමන්කතශගන් ිහු්තම 
කි න්ශන් පැ්ත ක ඒ ආ තප  ාජ ට ප්ාත ගන්ප්තශ ඒ  

ප් ක්ත ශගප  න්ප පැහැ කි කතන්. ශපත ආ තප  කතැනින් 
ශගනි න්ශන් පැහැන් කි කත ඔපතුමත කි ප්ත පපත ගැටලු්ක් 
පැහැ. ජතරස  තරුණ ශරේ්ත රභත් කි ප්තශ ශපත  දියුණු 

 ාන්ශන්ශ  ශම ුණ ක  ාන්ශන් පැ කශ ක ඒ ආ තප  කතැනින් 
ශගප  ප නිරත  කි කත. ඒ ආ තපශ න් ශක ුණ ශරේ්ත් ක් සිව  
්ප නිරත ඔපතුමත මැදිහ ක ශ්කත ඒ ආ තප  ගැප ශර  කත 

පකකත  පත ්ැම පිළිශ්තක් ර ර්  ාප්ත පපත ශහ ඳන්.  

 

ගරු නිපරපෂන් පපපර්රා ෙහතා  
(மாண்புமிகு நிமராஷன் தபமரரா) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

ගරු  ථතපත  තුමනිශ අපි ජතරස  තරුණ ශරේ් ත රභත් ක 
කක්   ථත  ාකත තමන් ශපත පිළිතුා ශදන්ශන්.  
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ගරු ෙහින්දානන්ද අලුත්ගෙපේ ෙහතා 
(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ශප ශහ ම ර්තුරසන්. ඒ ආ තප  කතැනින් ශගප  න්ශන් 
පැ කපපත ගැටලු්ක් පැහැ.  

 
ගරු නිපරපෂන් පපපර්රා ෙහතා  
(மாண்புமிகு நிமராஷன் தபமரரா) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

ඔදශ ශගප  න්ශන් පැහැ. ඒ ්තශහම ගරු මන්ත්රීතුමනිශ ශපත 
2017 ්රශධන සිට අපි පත මතකත ් ැඩි  ාප්ත.  

 
ගරු ෙහින්දානන්ද අලුත්ගෙපේ ෙහතා 
(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ගරු ිමරසතුමනිශ පසු අවුරුව  ශද  තුත ශ්න්  ත ්රරසපතදප 
්රමතණ  පකන්පශ ඒ ගැප ශප ඩි ්ර ්ප ක් රසශපප්ත.  

 
ගරු නිපරපෂන් පපපර්රා ෙහතා  
(மாண்புமிகு நிமராஷன் தபமரரா) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

ගරු මන්ත්රීතුමනිශ  ව  අවුරුශදට - 2016- අපි රුපි ල් කක්ෂ 
26ක් ශ්න්  ා රසශපප්ත. අලු ක පත මතකත් කට ශපත අවුරුශශශ ක 

්ැඩි  ා ශදප්ත.  

 
ගරු අනුර දිසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

 
නැඟී ිතටිප ය. 
எழுந்தார். 

rose. 

 
ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ිමරසතුමනිශ ගරු අනුා දිරතපත   මන්ත්රීතුමත අතුරු 

්ර ප් ක් අහන්ප අ්රා ඉල්කප්ත. ඔපතුමත පිළිතුරු ශදන්ප 
 ැමැරසද? දැපටම ක ශප ශහෝ ශදකත්ක් ගත ශ්කතන් රසශපන්ශන්.  

 
ගරු අනුර දිසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු  ථතපත  තුමනිශ ගරු ිමරසතුමත පතමු්ැනි ්ර ප් ට 
කපත ව න් පිළිතුා පරිදි  කම ර්ථතප  ජපතත විමුක්රස ශපාමුශණ් 

ිරටපු පත   ුණ  උ ශාෝහණ විශේවීා මහතතට අ  ක් රසබුණු ප් 
කතුමත පිළිගන්ප්ත.  

කම ඉමම ශාෝහණ විශේවීා රශහෝදා තට අන්රස ප් ඔපතුමත 

නි ච්ිත්ම පිළිගන්ශන් පපතශ කම ඉමම ප්ාත ග කශ ක  ්ා 
ශ  න්ශශසි මතදශ ප්ා ග කශ ක ශ  ශහ මදශ කම ඉමම  ළි කම 
පවුශල්  දවි ට කපත දීම රඳහත  ටයුතු  ාප්තද කි කත ක මම 

ඔපතුමතශගන් දැප ගන්ප  ැමැරසන්. 

ගරු  ථතපත  තුමනිශ ශමතුමත නි ච්ිත ් ශ න් 
පිළිගන්ප්ත ඒ  ශාෝහණ විශේවීා රශහෝදා තට අන්රස් රසබුණු 
ඉමමක් ප්. කම ඉමම ප්ාත ග කශ ක  ්ා  රුණු මතදශ අදතත 

්න්දි ශගවීම  ාකත රසශපප්තද කි කත දැප ගන්ප  ැමැරසන් ගරු 
ාතජය අමතතයතුමනි. 

ගරු නිපරපෂන් පපපර්රා ෙහතා  
(மாண்புமிகு நிமராஷன் தபமரரா) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

ගරු  ථතපත  තුමනිශ ශමතුමත ඉදිරිශේදී ශපත රපතපන් ් 
ශ්පම ්ර ්ප ක් අහප්ත පපතශ අපට   කතා ශදන්ප පුළු්න්. 
ගරු මිරන්දතපන්ද අලු කගමශහ මන්ත්රීතුමත ශ්ප විධි  ටන් ශපත 

්ර ප්  අරත රසබුශණ්. කම නිරත ශමතුමත ිසූ අතුරු ්ර ප් ට 
පිළිතුරු ශදන්ප මම සූදතපපත ශ්කත ආශද පැහැ. ශමතුමත ශ්පම 
්ර ප් ක් ිහුශ්  ක මම   කතා ශදන්පපත. 

 

ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු අනුා දිරතපත   මන්ත්රීතුමනිශ ඔපතුමත  ශපත රපතපන් ් 

්ර ප් ක් ශ  මු  ාන්ප. ත් විපතඩි පහකින් ්තචි  පිළිතුරු 
අශප්ක්ෂත  ාප ්ර ප් අපි ප් ක්න්ප ක රසශපප්ත. ශම  දශ ත් 
 ටයුතු ශග මක් රසශපප්ත.  

 

ගරු අනුර දිසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු  ථතපත  තුමනිශ  ැමැරස පපත ශපත ්ර ්ප ට   කතා 
ශදන්ප කි න්ප. 

 

ගරු නිපරපෂන් පපපර්රා ෙහතා  
(மாண்புமிகு நிமராஷன் தபமரரா) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

අපි දන්ප්ත ශන් රපත්රදත . ්ර ්ප ක් ඉදිරිප ක  තතම අදතත 
අමතතයතා     කතා ශදන්. මට ශමතැප ඉඳන්   කතා ශදන්ප 

පැහැ ශන්. 

 
ගරු අනුර දිසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ප්ාත ගන්ප්ත පපතශ - [පත ත කිරීපත] ප්ාත ග කත- 

 
ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු අනුා දිරතපත   මන්ත්රීතුමනිශ ශ්පම ්ර ්ප ක් අහන්ප. 

 

ගරු නිපරපෂන් පපපර්රා ෙහතා  
(மாண்புமிகு நிமராஷன் தபமரரா) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

කතුමත අරත රසබුශණ්ශ ජතරස  තරුණ ශරේ් ත රභතශද ්ෘ කතී  
පුහුණු් ගැප. මම ඒ ට   කතා ව න්පත.  

 
 

LTTE සංවිධාානය විිතන් ඝාතනය කරන ලද 

පුද්ගලයන් : ෙඩකලපුව දිසනත්රික්කය 

LTTE  இனால் படுதகாகல தசய்யப்பட்மடார் : 

மட்டக்களப்பு மாவட்டம்  
PERSONS ASSASSINATED BY LTTE: BATTICALOA DISTRICT 

 
1206/’16 

13. ගරු ආර්. එම්. පද්ෙ උදයශ්ාන්ත ගුණපසේකර ෙහතා 
        (மாண்புமிகு  ஆர்.எம். பத்ம உதயசாந்த குணமசகர) 

       (The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 

ීීරස  හත රතම  රහ දක්ෂිණ රා්ධන ප අමතතයතුමතශගන් ිසූ 
්ර ප්  - (1  ප 
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පතධනලිශපතන්තු  ්

(අ  (i) LTTE ත්රරත්්තදීන් විසින් 1983 ්ධනෂශ න් පසු  ්
මම කපු් දිර්්රික්   තුත  තතප   ාප කද 
පුශගක න් රාඛ්යත්  ශ  පමණද; 

 (ii)  කම රාඛ්යත් ශ කක් කක් ජප ්ධනග  අනු් ශ්න් 
ශ්න් ්  ශ න් ශ  පමණද; 

  න්ප කතුමත ශමම රභත් ට දන්්න්ශපිරද? 

(ආ  කශකර  තතප ට කක්  උශ  

 (i) කක් කක් ශශ පතකප පක්ෂ න්ිර පත   න් ශහෝ 
රතමතජි  න් රාඛ්යත ;් 

 (ii) කක් කක් ආගපත්කට අ  ක ආගමි  පත   න් 
ශහෝ ආගමි  ජප ශ  ටර ් රාඛ්යත්; 

 (iii) ාතජය නික තරින් රාඛ්යත් ; 

 ශ  පමණද  න්ප ක කතුමත ශමම රභත් ට දන්්න්ශපිරද? 

(  ි ඉහත (අ  රහ (ආ  විමරත ිරස  රුණු රපතපන් ශ න් 
පූධනණ ්තධනතත් ක් ඉදිරිප ක  ාන්ශන්ද  න්ප ත්ව ාට ක 
කතුමත ශමම රභත් ට දන්්න්ශපිරද? 

(ඈ  ශප  කශරේ පපතශ ඒ මන්ද? 

 
சட்டமும் ஒழுங்கும் மற்றும் ததற்கு அபிவிருத்தி 

அகமச்சகரக் மகட்ட வினா: 

(அ) (i )  LTTE பயங்கரவாதிகளினால் 1983ஆம் ஆண்டின் 

பின்னர் மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் படு 

தகாகல தசய்யப்பட்ட ஆட்களின் எண்ணிக்கக 

எவ்வளவு; 

 (ii) இவ்தவண்ணிக்கக, ஒவ்மவார் இனத்தின்படி 

தவவ்மவறாக எவ்வளவு; 

 என்பகத அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இவ்வாறு தகாகல தசய்யப்பட்ட, 

 (i )  ஒவ்மவார் அரசியல் கட்சியினது  தகலவர்கள் 

அல்லது உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கக; 

 (ii )  ஒவ்தவாரு மதத்துக்குாிய மதத் தகலவர்கள் 

அல்லது மதத்கதச் மசர்ந்த மக்களின் 

எண்ணிக்கக; 

 (iii )  அரச அலுவலர்களின் எண்ணிக்கக; 

 எவ்வளவு என்பகத அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) மமமல  (அ) மற்றும்  (ஆ) வில் வினவப்பட்டுள்ள 

விடயங்கள் ததாடர்பாக முழுகமயான ஓர் 

அறிக்கககய சகபயில் சமர்ப்பிப்பாரா என்பகத 
மமலும் அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்மறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Law and Order and Southern 

Development: 

(a) Will he inform this House,- 

 (i) the number of persons assassinated by the 
LTTE terrorists in Batticaloa District after 
1983; and 

 (ii) the aforesaid number in respect of each 
ethnic group, separately? 

(b) Will he also inform this House,- 

 (i) the number of members or leaders in each 
political party; 

 (ii) the religious leaders in respect of each 
religion or number of people that belong to 
those religions; and 

 (iii) the number of public officers; 

 who were assassinated in that manner? 

(c) Will he further inform this House whether a 
comprehensive report will be submitted to this 
House with regard to the matters that have been 
raised in (a) and (b) above? 

(d) If not why? 

 

ගරු සාගල රත්නායක ෙහතා (නී පය හා සාෙය සහ 
දක්ෂිණ සංවර්ධාන අොතයුරො) 
(மாண்புமிகு சாகல ரத்நாயக்க - சட்டமும் ஒழுங்கும் மற்றும் 

ததற்கு அபிவிருத்தி அகமச்சர்) 

(The Hon. Sagala Ratnayaka - Minister of  Law and Order 
and Southern Development) 
ගරු  ථතපත  තුමනිශ ්ර ප් ට පිළිතුා ශමශරේ . 

(අ  (i)  කක්දහර ්අටසි  ශද න්. (1ශ802  

 (ii) සිාහක -    පන්සි  අසූප් න් (489  

  ශදමත -    කක්දහර ්විසිපහන් (1ශ024  

  මුරල්ිපත -    ක සි  අසූඅටන් (188  

(ආ  (i) ඊ.පී.ඩී.පී. -    02 (රතමතජි   

  ටී.කන්.වී.පී. -    02 (රතමතජි   

  ටී.කන්.ඒ. -    02 (රතමතජි   

  ඊ.පී.ආධන.කල්.කෆ්.   -  06 (රතමතජි    

  ශටශකෝ -    02 (රතමතජි   

 (ii) ශපෞශ  -    පන්සි  අසූප් න් (489  

  ිරන්ව  -  කක්දහර ්විසිපහන් (1ශ024  

  ඉරක්තපත -  ක සි  අසූඅටන් (188  

 (iii) පන්සි  විසිශද න් (422  

(  ි ශමශකර  තතප ට කක් වී දැපට ්රා 10  පමණ 
 තක ක් ගත වී ිරස පැවින් ඒ රපතපන් ශ න් පූධනණ 
්තධනතත් ක් ඉදිරිප ක කිරීමට ්රමතණ් ක තාපත  තක ක් 
අ් ය ශද. 

(ඈ  පැප ශප පඟී. 
 

ගරු ආර්. එම්. පද්ෙ උදයශ්ාන්ත ගුණපසේකර ෙහතා 
(மாண்புமிகு  ஆர்.எம். பத்ம உதயசாந்த குணமசகர) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ගරු  ථතපත  තුමනිශ මශහ පතමු්ැනි අතුරු ්ර ප්  

ශම න්. 

ගරු ිමරසතුමනිශ ඒ රත වි තක විපත  ක් කල්ටීටීඊ රාවි තප  
සිව   තත. ඒ සිව   ත සිව වීපත පිළිපඳ් නීරසම  පි ්ා ශගප 
රසශේද? නීරසම  පි ්ා ශගප රසශේ පපතශ සිශධිශ න් සිශධි ට 
පූධනණ ් තධනතත්ක් පතධනලිශපතන්තු්ට ඉදිරිප ක  ත හැකිද? 

 

ගරු සාගල රත්නායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு சாகல ரத்நாயக்க) 

(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
ගරු  ථතපත  තුමනිශ ඒ රපතපන් ් පූධනණ ්තධනතත් ක් 

ඉදිරිප ක  ාන්ප පුළු්න්. ශමතුමත ඉදිරි දිප්කදි දිර්්රික්  
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[ගරු ආධන. කපත. පශම  ද  තන්ත ගුණශරේ ා මහතත] 
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ප්  ට අදතත් ශමම ්ර ්ප ම අහප්ත. ඒ හැම ්ර ප්  ටම 

පිළිතුරු ශර  න්ප අශප් නික තරින් ශ  ද්න්ප ්ප්ත. ඒ ට 
වි තක  තක ක් ්ැ  ්ප්ත. කශකර අපි නික තරින් ශ  ද්ප 
ශ  ට ගරු  ථතපත  තුමනිශ ශප ලීසිශේ ශ්ප ක ාතජ තරී්කට 
 තක  අඩු ්ප්ත. ශමතුමත අහන්ශන්ශ නීරසම  ්රි ත මතධනග 

අාශගප රසශපප්තද කි කතන්. කම ශත ාතුරු අනි්තධන ශ න්ම 
ශදන්ප පුළු්න්.  

ඒ  ගැප ්ර ්ප ක් පැහැ. ඔපතුමත  හරි ටම අ් ය 

ශත ාතුරු ටි  මට කිදශ්  ක  ඊට අනුූලක් මම ශත ාතුරු 
රප න්පපත ගරු මන්ත්රීතුමත. පැ කපපත ශ්න්ශන් ඔපතුමතට අ් ය 
පැරස ශත ාතුරු රඳහත  අප් ය ශකර   තක  ශ දවීමන්. ඒ නිරත 

අ් ය ශත ාතුරු ටි  මට ශදන්ප. 

 

ගරු ආර්. එම්. පද්ෙ උදයශ්ාන්ත ගුණපසේකර ෙහතා 
(மாண்புமிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணமசகர) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ගරු  ථතපත  තුමනිශ මම ශපත අහන්ශන් ශද්ප අතුරු 

්ර ප්  ශප ශ්න්. ශම  ක පතමුශ්න් අරප කද ්ර ප්  හත 

පැ ශඳප්ත. ශම  දශ ත් ක අතුරු ්ර ප් ශද ක් මට අහන්ප 
රසශපප්ත. මම ත්ම ඉන්ශන් පතමු අතුරු ්ර ප්  තුතන්.   

ගරු ිමරසතුමතශ ශපත රත වි තක විපත  ක් කල්ටීටීඊ 

රාවි තපශ න් සිව  ා රසශපප්ත. ශපත රපතපන් ් නීරසම  පි ්ා 
ශගප ිරස  රුණු රහ පැරස  රුණු ක ිරසශ සිව වීපත ්තධනතත වුණු 
ආ තා ට. විරර්න්ශ පණහන් කි කත ඔපතුමතශහ පිළිතුශධන ගණන් 

රඳහන්  තත ශන්. මම අහන්ශන් කශරේ නීරසම  පි ්ා ශගප රසශේ 
පපත ඒ නීරසම  පි ්ා ග ක රමර්ත සිව වීපත පිළිපඳ් රාක 
්තධනතත්ක් ශපත පතධනලිශපතන්තු්ට ඉදිරිප ක  ත හැකිද කි කතන්.  

 

ගරු සාගල රත්නායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு சாகல ரத்நாயக்க) 

(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
්තධනතත්ක් රප න්ප පුළු්න් ප්න් මම කිදශද. 

 
ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුමතශ කතුමත පුළු්න් කි කත කි ප්ත.  

 

ගරු ආර්. එම්. පද්ෙ උදයශ්ාන්ත ගුණපසේකර ෙහතා 
(மாண்புமிகு  ஆர்.எம். பத்ம உதயசாந்த குணமசகர) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ගරු  ථතපත  තුමනිශ මශහ ශද්ප අතුරු ්ර ප්  ශම න්. 

ශ  ටි රාවි තප  විසින්  තතප   ාප කද සිවිල් 
පුා්ැසි න්ට ්න්දි ශගවීමක් සිව  ශ ශාප්තද?  

 

ගරු සාගල රත්නායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு சாகல ரத்நாயக்க) 

(The Hon. Sagala Ratnayaka) 

ගරු  ථතපත  තුමනිශ කම ්ර ප්  පුපරු කථතපප  ටයුතු 
භතා අමතතයතුමතට ශ  මු  ත යුතුන්. 

 

ගරු ආර්. එම්. පද්ෙ උදයශ්ාන්ත ගුණපසේකර ෙහතා 
(மாண்புமிகு  ஆர்.எம். பத்ம உதயசாந்த குணமசகர) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ගරු  ථතපත  තුමනිශ මශහ තුන්්ප අතුරු ්ර ප්  අහප්ත.  

ගරු ිමරසතුමනිශ ශපත ාට විපත   ාපු ශපව පත්තදී ්යතපතා ක් 

්ප කල්ටීටීඊ රාවි තපශේ කකී ශපව පත්තදී මත්තද  ශ්නුශ්න් 

රහත  පත  ාප ශශ පතකප රාවි තප රහ ශශ පතකප 

පත   න් දැපට ක සිටිප්ත.  ගරු ිමරසතුමනිශ ඒ රපතපන් ් 
ආණ්ඩුක්රම ්ය්රථ්තශද 147 අ. ්ය්ර්ථත්   ටශ ක ඔපතුමන්කත 
ගනු කපප පි ්ා ුණමක්ද? 

 
ගරු සාගල රත්නායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு சாகல ரத்நாயக்க) 

(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
ගරු  ථතපත  තුමනිශ ක්ැනි ශත ාතුරු ශහළිවී ිරස 

තැන්්ක අපි අ් ය ්රි තමතධනග ගන්ප්ත. ඒ රඳහත නීරසම  
 ටයුතු  ාප්ත. 

 
විපද්ශ් රාජයයන්හි අත් අඩංගුපේ පුවවන ශ්රී ලාංයය 

ධීවරයන් : විසනතර 
தவளிநாடுகளில் தடுத்துகவக்கப்பட்டுள்ள இலங்கக 

கடற்தறாைிலாளர்கள் :விபரம் 
SRI LANKAN FISHERMEN IN CUSTODY OF FOREIGN STATES: 

DETAILS 
1277/’16 

14. ගරු කංරන විපමපසේකර ෙහතා 
    (மாண்புமிகு கஞ்சன விமஜமசகர) 

       (The Hon. Kanchana Wijesekera) 

 ධී්ා හත ජකජ රපතප ක රා්ධන ප අමතතයතුමතශගන් ිසූ 
්ර ප්  - (1 ප 

(අ  (i) ශ්රී කතාකී  ජතරස  ආධනික   ශමන්මශ කක් 
ජපතත් ද ක ශරේ ශපෝෂණ  කිරීම රඳහත  ැපවී 
සිටිප කතාකී  ධී්ා ්රජත් ශ තම  ධනමතන්ත  
ප් ක්තශගප  නු කපන්ශන් ඉමහ ක  උ පත ත් න් 
ම යශේ ප් ක; 

 (ii) ඔවුන් අ කවිඳිපත අශන් වි  පීමත් න්ට අමතා් ශ 
රතගා රපතප ක ශ  ල්ක නු කපප 
විශශශි  න්ශහ අම කශ කට්ටපත්කට මුහුණ පෑමට 
ද සිව වී ි රස ප් ක; 

 කතුමත දන්ශන්ද?  

(ආ  (i) ජතතයන්තා රතගා මාමත්   ල්කා ප  කිරීම 
ශහේතුශ්න් විශශ  ාතජය න්ිරදී අ ක අමාගු්ට ප ක 
 උ ශ්රී කතාකී  ධී්ා න් හත  තත්රත රාඛ්යත් ශ ශ්න් 
ශ්න්  ්  ශ න්  ්ශධනද; 

 (ii) දැපට අ ක අමාගුශද පසු ්ප ශ්රීකතාකී  ධී්ා න් 
රාඛ්යත් ශ අ ක අමාගුශද පසු්ප ාතජය  අනු  ්
ශ්න් ශ්න් ්  ශ න් ශ  පමණද;  

 (iii) ශ්රී කතාකී  රමුර මාමත් න්  ල්කා ප  කිරීම 
ශහේතුශ්න් ශමාට අ ක අමාගුශ්ිර පසු්ප 
විශශශි  ධී්ා න් රාඛ්යත්ශ  ඔවුන් අ  ක ාට අනු් 
ශ්න් ශ්න් ්  ශ න්  ්ශධනද; 

 (iv) විශශ  ාතජය න්ිර අ ක අමාගුශද පසු්ප ශ්රී 
කතාකී  ධී්ා න් මුදත ගැනීම රඳහත ශගප ිරස 
පි ්ා  ්ශධනද;  

          න්ප කතුමත ශමම රභත් ට දන්්න්ශන්ද? 

(  ි ශප  කශරේ පපතශ ඒ මන්ද? 
 

கடற்தறாைில் மற்றும் நீரக வளமூல அபிவிருத்தி 

அகமச்சகரக் மகட்ட வினா: 

(அ) (i )  இலங்ககயின் மதசிய தபாருளாதாரத்கதயும் 

அமதமபான்று இலங்கக மக்ககளயும் ஒமர 

விதத்தில் உரமூட்டுவதற்கு அர்ப்பணிப்புடன் 

தசயற்படுகின்ற இலங்ககயின் கடற்தறாைி 
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පතධනලිශපතන්තු  ්

லாளர் சமுதாயம் தங்களது ககத்ததாைிகல 

தபரும் தகடகளுக்கு மத்தியிமலமய மபணி 

வருகின்றார்கள் என்பகதயும்; 

 ( i i )  இவர்கள் முகம்தகாடுக்கும் பல்மவறுபட்ட 

இன்னல்களுக்கு மமலதிகமாக, சமுத்திர 

வளங்ககள தகாள்களயிடும் தவளிநாட்ட 

வர்களின் ததாந்தரவு ககளயும் எதிர்தகாள்ள 

மநாிட்டுள்ளததன்பகதயும்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i )  சர்வமதச சமுத்திர எல்கலகய அத்துமீறியதன் 

காரணமாக தவளிநாடுகளில் ககதுதசய்யப்பட்ட 

இலங்கக கடற்தறாைிலாளர்கள் மற்றும் ககப் 

பற்றப்பட்ட கலங்களின் எண்ணிக்கக தவவ் 

மவறாக எவ்வளதவன்பகதயும்; 

 (ii )  தற்மபாது ககதுதசய்யப்பட்டுள்ள இலங்கக 

கடற்தறாைிலாளர்களின் எண்ணிக்கக, 

ககதுதசய்து தடுத்துகவக்கப்பட்டுள்ள நாட்டிற் 

மகற்ப தவவ்மவறாக எவ்வளதவன்பகதயும்; 

 ( i ii )  இலங்ககயின் சமுத்திர எல்கலககள 

அத்துமீறியகமயின் காரணமாக இந்நாட்டில் 

ககதுதசய்யப்பட்டு தடுத்துகவக்கப்பட்டுள்ள 

தவளிநாட்டு கடற்தறாைிலாளர்களின் 

எண்ணிக்கக அவர்கள் சார்ந்த நாட்டிற்மகற்ப 

தனித்தனியாக எவ்வளதவன்பகதயும்; 

 (iv )  தவளிநாடுகளில் ககதுதசய்யப்பட்டு தடுத்து 

கவக்கப்பட்டுள்ள இலங்கக கடற்தறாைிலாளர் 

ககள விடுவித்துக்தகாள்வதற்கு மமற்தகாள்ளப் 

பட்டுள்ள நடவடிக்கககள் யாகவ 

தயன்பகதயும்; 

 அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்மறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Fisheries and Aquatic Resources 

Development: 

(a) Is he aware that,- 

 (i) the fishing community that is committed to 
nurture the national economy of Sri Lanka 
as well as its people continue to engage in 
their industry amidst serious obstacles; and 

 (ii) in addition to the numerous sufferings they 
go through, they have to be victims of 
harassments by foreigners who loot the 
marine resources? 

(b) Will he inform this House,- 

 (i) separately, the number of Sri Lankan 
fishermen and vessels in the custody of 
foreign states as a result of violating the 
international maritime boundaries; 

 (ii) the number of Sri Lankan fishermen in 
custody at present, separately, as per each 
state; 

 (iii) the number of foreign fishermen in the 
custody of this country as a result of 
violating Sri Lankan maritime boundary, 
separately as per the country of their origin; 
and 

 (iv) the steps taken to liberate the Sri Lanka 
fishermen in the custody of foreign states?  

(c) If not, why?  

 

ගරු ගයන්ත කරුණා පලක ෙහතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருணாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු  ථතපත  තුමනිශ ධී්ා හත ජකජ රපතප ක රා්ධන ප 

අමතතයතුමත ශ්නුශ්න් මත කම ්ර ්ප ට පිළිතුා ශදප්ත. 

(අ   (i)  ශ්රී කා ත ධී්ා ්රජත් ශ ධී්ා හත ජකජ රපතප ක 
ශදපතධනතශපතන්තු් විසින් හඳුන්්තදී ි රස ශශය   හත 
ජතතයන්තා නීරසරීරස හත රපතමුතීන්ට අනුූලක  ්
ධී්ා හත ජකජ රපතප ක අප ාශට් මතු පාපුා රඳහත 
ද රැ  ශදමින්ශ මපත  තමපත ාණ ක්  ටශ ක 
ධී්ා ්ෘ කරස  කිරීම අ් ය ්ප අතාශ කශරේ 
 ටයුතු කිරීමට සිව වීම ධී්ා  තධනමි න්න්ට 
මුහුණදීමට සිව ් ිරස පත ත් ක් ශකර 
ශප රැකකි  යුතු . ශ ශරේ වු්දශ රපතප ක ය ඝ්ර 
ශකර ක්ෂ  වීම හත විවි  පන්ප ක්රම භතවිත  
ආශ්රිත් ධී්ා  ණ්මත පත අතා ගැටලු තරී 
ත ක ක් න් නිාතුරු්ම ිරසවීම 
ශහේතුශ  ටශගප ධී්ා  තධනමි  තහට තම 
 ධනමතන්ත   ා ශගප  තශපතදී අභිශ ෝග රැර ට 
මුහුණ දීමට සිව වී ි ත. 

 (ii)  ඉන්දී  ධී්ාන්න් විසින් දි්න්ශන්  තුරුශ ් , රහ 
පැ ශ පිරා මුහුව  ්රශශ ්ක සිව   ානු කපප නීරස 
විශාෝධී ධී්ා  ධනමතන්ත  ශහේතු ශ  ට ශගප ශ්රී 
කතාකි  ධී්ා ්රජත් ට ගැටලු ිරස වී රසශේ. ඒ 
රඳහත රසාරතා විරඳුමක් කපත දීමට ාජ  දැඩි 
 ැපවීමකින් යුතු් ඉන්දී  ාජ  රම  රත ච්ඡත 
ආාපතභ  ා ි ත. 

(ආ  (i) 2016 ්ධනෂශේදී ශ්රී කතාකි  ධී්ාන්න් 12ක් රහ 
 තත්රත 03ක් ඉන්දී  මුහුව  මාමත්  තුතදී අ ක 
අමාගු්ට ප කවී ි ත. 

 (ii) දැපට කිසිව  ශ්රී කතාකි  ධී්ා ුණ විශශ  ාට්ක 
අ ක අමාගුශද ශප මැත.  

 (iii) 2017.02.07්ප දිපට ශ්රී කා ත අ ක අමාගුශද 
පසු්ප විශශ  ධී්ාන්න් රාඛ්යත  ් 34කි. ඔවුන් 
 තුරු මුහුශශ නීරස විශාෝධී ධී්ා  ධනමතන්තශේ 
ශ ව ණු ඉන්දී  ජතරස  න් ශද. 

 (iv) 2017.02.07 දිපට ශ්රී කතාකි  ධී්ාන්න් කිසි්ුණ 
විශශ  ාතජය න්ිර අ ක අමාගුශද ශප මැත. 
ශ ශරේ වු්දශ ඉන්දී  අ ක අමාගු්ට ප ක ්ප ශ්රී 
කතාකි  ධී්ාන්න්  ඩිපමින් නිදහර ් ා ගැනීම 
රඳහත  ටයුතු රැකැරව්ීම රපතපන් ශ න් ඉන්දී ශ 
ශ්රී කා ත විශශ   ටයුතු හත ධී්ා විෂ භතා 
අමතතය්රුන්ශ අමතතයතා  ශල් පත්රුන් හත 
අදතත නික තරින්ද රම  පැ් රස ශවිපතධන ව්ි  
රත ච්ඡත් කදී ශදාශට්ම අ ක අමාගු්ට ප ක ්ප 
ධී්ාන්න් මතනුෂී  ශහේතූන් මත අශපයෝපය 
පදපමින් නිදහර ්කිරීමට ක  තත්  පත  ා ි ත. 

  අශපුණ ක ාතජය න්ිර අ ක අමාගු්ට ප ක ්ප ශ්රී 
කතාකි  ධී්ාන්න් රඳහත කම කක් කක් ාට්ක 
්රි ත කම  නීරස රීරසන්ට අනුූලක්  ටයුතු  ානු 
කපන්. 

(  ි පැප ශප පඟී. 
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[ගරු  ාචප විශේශරේ ා මහතත] 
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ගරු කංරන විපමපසේකර ෙහතා 
(மாண்புமிகு கஞ்சன விமஜமசகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

ගරු  ථතපත  තුමනිශ ශපත ්ර ප් ට අදතත් අතුරු ්ර ප් 
අහන්ප රසබුණ ක විෂ භතා ගරු ිමරසතුමත කශ ගරු ාතජය 

ිමරසතුමත ක ශපත අ්ර්ථතශද ශපත ගරු රභතශද පැහැ. මත දන්ශන් 
පැහැශ මත අහප අතුරු ්ර ්ප්කට   කතා ශදන්ප ගරු ග න්ත 
 රුණතරසක  ිමරසතුමතට පුළු්න් මක් රසශපප්තද කි කත.  

 
ගරු ගයන්ත කරුණා පලක ෙහතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருணாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
්ර ප්  ගරු ිමරසතුමතට ශ  මු  ාන්ප පුළු්න්.   කතා 

ශදන්ප පපත අපහසුන් ශපත විෂ  පිළිපඳ්.  

 
ගරු කංරන විපමපසේකර ෙහතා 
(மாண்புமிகு கஞ்சன விமஜமசகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

ගරු  ථතපත  තුමනිශ මත පතමු ්  අහප අතුරු ්ර ප් ට අනු් 
තමන් ඊත  අතුරු ්ර ්ප අහන්ප ශ්න්ශන්. ගරු 

 ථතපත  තුමනිශ අඩුම තාමින් ්ර ්ප අහප ශ්කත් ට් ක අදතත 
ගරු ිමරසතුමන්කත රභතශද රැීම සිටීම අ් ය ශ්ප්ත. ගරු ාතජය 
ිමරසතුමත මත ය ට කි ප්තශ ධී්ා හත ජකජ රපතප ක රා්ධන ප 

ිමරසතුමත කතුමතට ්ගකීමක් කපත දීකත පැහැන් කි කත.  අඩුම 
තාමින් කතුමතට ශපත ්ගකීම ශහෝ ශදන්ප කි කත අපි ඉල්ලීමක් 
 ාප්ත.  

 
ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ආණ්ඩු පක්ෂශේ ගරු  ්ර තප රාවි ත  තුමනිශ ඔපතුමතට  

පුළු්න් ශන්ද ්ර ්ප  ගරු ිමරසතුමතට ශ  මු  ාන්ප.  

 
ගරු ගයන්ත කරුණා පලක ෙහතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருணாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ඔද. ගරු ිමරසතුමතට ්ර ප්  ශ  මු  ාන්ප පුළු්න්. 

 
ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

කශහම පපත ඒ විධි ට ්ර ්ප  අහන්පශ ගරු මන්ත්රීතුමත. 

 
ගරු කංරන විපමපසේකර ෙහතා 
(மாண்புமிகு கஞ்சன விமஜமசகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

ගරු  ථතපත  තුමනිශ මත අහප පතමු්ප අතුරු ්ර ්පශ න් 

තමන් ශද්පශ තුන්්ප අතුරු ්ර ප් අහන්ප ශ්න්ශන්.  

 
ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහ ඳන්. ගරු ිමරස්රුන් රභතශද රැීම සිටීශපත අ් යතත්  
පිළිපඳ් අපි දැපටම ක අ් තප  ශ  මු  ාකතන් රසශපන්ශන්. 

 
මීත ටශ ශද්ප ් ට . 

්ර ප් අා  2-920/'16-(1 ශ ගරු (ව්දය  පලින්ද ජ රසරර් 

මහතත. 

ගරු බිෙල් රත්නායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු  ථතපත  තුමනිශ ගරු (ව්දය  පලින්ද ජ රසර්ර 

මන්ත්රීතුමත ශ්නුශ්න් මත කම ්ර ්ප  අහප්ත. 
 

ගරු ගයන්ත කරුණා පලක ෙහතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருணாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු  ථතපත  තුමනිශ ්ාත  හත පතවි   ටයුතු අමතතයතුමත 

ශ්නුශ්න් මත කම ්ර ප් ට පිළිතුා දීම රඳහත රරස  ශද   
 තක ක් ඉල්කත සිටිප්ත. 

 

ප්රශ්නනය ෙුර දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීෙ  නිපයපග කරන ලදී. 
வினாகவ மற்தறாரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

්ර ප් අා  14-1278/'16-(1 ශ ගරු පලින් පණ්මතා ජ මහ 

මහතත. 
 

ගරු බුද්ධික ප පරණ ෙහතා 
(மாண்புமிகு புத்திக பதிரண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරු  ථතපත  තුමනිශ ගරු පලින් පණ්මතා ජ මහ 

මන්ත්රීතුමත ශ්නුශ්න් මත කම ්ර ්ප  අහප්ත. 

 

ගරු රිසාඩ් බදිුතදීන් ෙහතා (කර්ොන්ත හා වාණිජ ක ුතුර 

අොතයුරො) 
(மாண்புமிகு றிஸாட் பதியுதீன் - ககத்ததாைில் மற்றும் வாணிப 

அலுவல்கள் அகமச்சர்) 

(The Hon. Risad Badhiutheen - Minister of Industry and 
Commerce) 

ගරු  ථතපත  තුමනිශ කම ්ර ්ප ට පිළිතුා දීම රඳහත මත රරස 
ශද    තක ක් ඉල්කත සිටිප්ත. 

 

ප්රශ්නනය ෙුර දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීෙ  නිපයපග කරන ලදී. 
வினாகவ மற்தறாரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 

ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මීත ටශ රථ්ත්ා නිශ ෝග 23(2   ටශ ක ්ර ්ප.  

ඊට  ලින් මම ශපත  තාණ  ශ ශාිර ආණ්ඩු පක්ෂශේ කශ 
විපක්ෂශේ ක ගරු මන්ත්රී්රුන්ශහ අ් තප  ශ  මු  ා්න්ප 

 ැමැරසන්. පසු ව  දත අපි පක්ෂ පත  න්න්ශහ රැරව්ීශපතදී තීාණ  
 තතශ නි මිත ශ්කත් පසු වුණත පපත ඒ  ටයුතු  ල් දමප්ත 
කි කත. පමු ක ශපත ්ර ්ප ශද  අපි ඉක්මනින් අ්රන්  ාප්තද? 

ඒ රපතපන් ශ න් ගරු රභතශද අදහර ශම  ක්ද? Shall we go 
ahead? 

 

ගරු ෙන්ත්රීවරු  
(மாண்புமிகு உறுப்பினர்கள்) 

(Hon. Members) 
Aye. 
 

ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු දිශන්ෂ් ගුණ්ධන ප මැරසතුමත. 
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පතධනලිශපතන්තු  ්

පපෞද්ගලිකව  දැනුම් දීපෙන් ඇසූ ප්රශ්නනය 
தனி அறிவித்தல் மூல வினா 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 
I 
 

ශ්රී ලංකාව  බලපා ඇ ප දරුු නියඟය  
இலங்கககயப் பாதித்துள்ள கடும் வரட்சி 

SEVERE DROUGHT AFFECTING SRI LANKA 
 
ගරු දිපන්ෂන ගුණවර්ධාන ෙහතා 
(மாண்புமிகு  திமனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු  ථතපත  තුමනිශ ශපත අ්ර්ථත්  කපත දීම රපතපන් ශ න් 
මම ඔපතුමතට ර්තුරස්න්ත ශ්ප්ත. ශපත ්ර ්ප  ගරු 

අග්රතමතතයතුමතටන් ශ  මු  ාන්ශන්. දැපට ්තධනතත වී ිරස 
ආ තා ට ශ්රී කා තශද  අනුාත පුා ශ  තපප ශ මුකරසදශ ්වුනි ත් ශ 
පු කතකමශ ුණරුණෑගකශ කිලිශප ච්චි ශ ්රිුණණතමක ශ මතතශල්ශ 

පව ල්කශ මහනු්ාශ ශම ණාතගකශ ගපතපහශ  ළුතාශ  ෑගල්කශ 
ා කපපුාශ හපතපන්ශත ට හත ශප ශත න්පරු්  ප ්රශශ ්ක 
පසු ව  දත ිරස වුණු දරුණු නි    නිරත අර්්ැන්පට කශ ජප 

ජීවිත ට ක වි තක හතනි ක් සිව  වී රසශපප්ත. ශපත නිරත දැපට 
මහජපතත්  අටකක්ෂ පපර්දහර ට ්ැඩි ්රමතණ ක් අමතරු 
ත ක ක්  ට ප ක වුණු ප් ්ර ත  ට ප ක වී රසශපප්ත. ඒ ් තශහම 
පවුල් ශදකක්ෂ දහහ කදහර ට ්ැඩි ්රමතණ ක් ශපත ගණ ට 

අන්තධනගත ්ප ප් ක පිළිශගප රසශපප්ත. අවුරුව  උ0කින් ශ්රී 
කා ත්  මුහුණ ශදප දරුණුම නි    ශම  ප්ට ක ශකෝ  ආහතා 
රාවි තප  ්ර ත  ට ප ක  ාකත රසශපප්ත.   ඩින් ම ්ැසි 

කැබුණද ශමන්න් සිව  වුණු හතනි  නිරත පීමත් ට ප ක ජපතත්ට 
රහප රැකමාම රඳහත හදිසිශේ ්ර ත  ට ප ක  ත යුතු ්ැම 
පිළිශ්තක් ගැප අග්රතමතතයතුමත කශ ජපතධිපරසතුමත ක පසු ව  දත 

විටින් විට ්ර ත   තත.  

01. දැන් අපි අහප ්ර ප්  තමන් ශපත දරුණු නි ා ත ක ක්  
නිරත අර්් ැන්ප විපත  වීමට පිළි පත ශ දීම රඳහත ්හතම හදිසි 

ත ක ක් ක් ්ර ත   ා  ටයුතු  ාප ප්ට ාජ   ා ිරස 
්ර ත   පැහැදිලි  ාප්තද කි ප ක . ඒ අනු් ශග විතැප පතළු 
වී  ව  රෑම අක් ා  ටම රුපි ල් 40ශ000  මුදකක් ්න්දි 

් ශ න් ශගවීම රඳහත  ටයුතු  ාප්තද? ඒ  ්දතද? ඒ රඳහත 
ශ ශරේ  ටයුතු  ාප්තද? 

02. පතනී  ජක අ් යතත්   ග්ර වී ිරස තැන්්ක ජපතත්ට 
පතනී  ජක  කපත දීම රඳහත ් හතම ගන්පත  උ පි ්ා හත ්රි තමතධනග 

පැහැදිලි  ාප්තද? 

03. ශමම ජපතත් ට අ් ය ආහතා කපත ගැනීශපත ්ැම 
පිළිශ්තක් ආාපතභ  ා රසශපප්තද? ක  පැහැදිලි  ාප්තද?  

ශම  දශ හු ක් ්රශශ ්කට ත්ම ක්ැනි රහප රැපීමමක් 
ශ ශාන්ශන් පැහැ. පසු  ව  රරසශේ මම  න්තශල් සිටි ත. ඒ 
අ්ට ්රශශ ්ක ක කශහමන්. ාජශේ නික තරින්ශගන් ිහු්තම 

කි ප්තශ "දැපට ශත ාතුරු ශර  මින්  ප්ත" කි කත. ඒ නිරත 
ශ  ත, සිට   ාප ්ර ත  ්රි තශ්න් පහතට ගකත  ෑමක් සිව  
ශප ශ්ප ප්ක්  අපට ශපනී  ප්ත.  

0උ. දැපට ශ්ශතඳ ශප ශතේ මික ඉහත ශග ර් ිරස ාතු හතල්ශ 
සුව  හතල්ශ පතඩුශ රපතපත ආදි රහල් ්ධනග රහ ශප ල් ආදි අතය් ය 
ආහතා ්ධනග්ක මික ඉහත  විරන් රසශපප්ත. රමහා ආහතා ර් ය 
රපතපන් ් ාජ   පරිම මිකක් ජපතත් ට ශහළිදාද  ත ක ාජ   

්ර ත   ත මුදකට ්මත ්ැඩි  මුදකක් ශගවීශපත භ තප  

ත ක ක්  ට රෑම ශහ -ශද ා ම ජී් ක ්ප අ ට අද මුහුණ 
ශදන්ප සිව  වී රසශපප්ත.  තුන්ශදක ප ක  ප ාට  ජපතත්ට 
ආණ්ඩු් ශමශහම ශප  රු ශප ශා න්ව  ශදන්ශන් පැතු්ශ 
මහජපතත් ශහ ්ර ්ප රඳහත රැපෑ ් ශ න් මැදිහ කවීම රඳහත 

අාශගප රසශපප පි ්ා ්රි ත කම   ාන්ශන් ශ  ශහ මද 
කි ත ක මම දැප ගන්ප  ැමැරසන්. 

 
ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු රභතපත  තුමනිශ ඔපතුමත පිළිතුරු කපත ශදප්තද? 

 
ගරු අනුර ප්රියදර්ශ්න යාපා ෙහතා (ආපදා කළෙනාකරණ 

අොතයුරො) 
(மாண்புமிகு அநுர பிாியதர்ஷன யாப்பா - அனர்த்த 

முகாகமத்துவ அகமச்சர்) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa - Minister of 
Disaster Management) 

ගරු  ථතපත  තුමනිශ ශපත රඳහත පිළිතුරු කපත දීම මට භතා 
ශ්කත රසශපප්ත. කම පිළිතුා ශමශරේන්. 

01. ප්රසප වි ළි  තකගුණි  ත ක ක්  හදිසි ත ක ක් ක් 

ශප ් ශ ආපදත ත ක ක් ක් ප් පසු  ව  2017.02.16 දිප අරසගරු 
ජපතධිපරසතුමතශහ ්ර තප ක්ශ න් පැ්ැරස රැරව්ීම දී පැහැදිලි 
 ාප කදී. ශග විතැනින් පතළු වී  ව  අක් ා ගණන් පිළිපඳ් 

දැපට ගණප  කිරීපත සිව   ාප අතාශ ඒ අනු් හතනි  ශ්නුශ්න් 
 පත මුදකක් කපත දීමට අ් ය  ටයුතු ශ ශාමින් ප්තී. ශමම 
ශත ාතුරු රැර් කිරීශපත ්රි ත් ලි  පිළිපඳ අ්රන් තීාණ  

ගැනීශමන් පසු හතනි  ශ්නුශ්න් මුදල් ශහෝ ආහතා ර්ය කපත 
දීමට  ටයුතු  ානු ිත. 

  ත්දශ හතනි ට ප කශ  වී ් ගත  ාප ශග වීන් හට  ෘෂි තධනමි  

හත ශග වි ාක්ෂණ මණ්මක  මඟින් අක් ා ක් රඳහත රුපි ල් 
දරදහර  මුදකක් කපතදීමට  ටයුතු  ාමින් රසශපප අතාශ ්ගත 
කිරීමට ශප හැකි  උ අශපුණ ක ශග වීන් ශ්නුශ්න්ද ක්ැනි 

මුදකක් කපත දීමට  ටයුතු  ා ශගප  ප්ත. ඒ පිළිපඳ අ් ය 
සි ලු ගණප න් කිරීම දිරතපරස්රුන් හාහත දැපටම ක ආාපතභ 
 ාකත රසශපප්ත.  

02.    2017.02.20 ්ප විට දිර්්රික්  16  වි ළි  තකගුණි  

ත ක ක් ක් ්තධනතත වී ිරස අතාශ ශම පාතගකශ ගපතපහශ  ළුතාශ 
පු කතකමශ ුණරුණෑගකශ මහනු්ාශ  ෑගල්කශ අනුාත පුා ශ 
ා කපපුාශ කිලිශප ච්චි ශ  තපප ශ හපතපන්ශත ට  ප දිර්්රික්  

12  ජපතත් රඳහත ශපත ්ප විට ක පතනී  ජක රැපයුම  ානු 
කපප්ත. ඒ රඳහත දිර්්රික් ශල් පත්රුන්ශහ ඉල්ලීම පරිදි මුදල් 
අමතතයතා ශ න් රුපි ල් මිලි ප 40  ්රරසපතදප ශ්න්  ා ශගප 

රසශපප අතාශ පතනී  ජක  ශපදත හරිප පවුරධන ාථ්ක ඉන් පශ 
ඒ්තශේ ශරේ්    ාප රි ැව රු රහ රි  රහත   අරස තක දීමපතශ 
ජක  රඳහත ශගවීපතශ ජක මූකතශ්ර පිරිසිව  කිරීපතශ පරිපතකප වි දපත  

රඳහත රුපි ල් මිලි ප 32  ්රරසපතදප ශපත ්ප විට කපත දීකත 
රසශපප්ත. දැපට රසශපප ඒ්තට අරසශධන ් ලීටධන දහශරේ ජක 
ටැාකි 2ශ360ක් මිකදී ශගප රසශපප අතාශ දිර්්රික්  14  ජක  

ශපදත හැරීශපත  ටයුතු සිව   ාමින් ප්රසප්ත. ත් ක ජක ටැාකි 
3ශ000ක් මිකදී ගැනීම රඳහත ිණවුපත   ාන්ප කි ත අපි ඊශේ 
ද්ශරේ  ඉල්කත සිටි ත. පතනී  ජක  ශපදත හැරීම රඳහත ට්රැක්ටධන 
පවුරධන 100ක් අශප් අමතතයතා   දැපට ිණවුපත  ාකත 

රසශපප්ත. ත් ක ජක පවුරධන 100ක් ජපතධිපරස ශල් පත  තධන තක  
හාහත ිණවුපත  ාකත රසශපප්ත. ආපදත  තමපත ාණ 
ම යරථ්තප  රඳහත ත් ක පවුරධන 40ක් කපත ගැනීමට  දැපටම ක 

1287 1288 
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අ් ය  ටයුතු  ා ශගප  ප්ත. ඒ්ත කැශපප ්රමතණ  අනු් 

දිර්්රික් ්කට ශපදත හරිප්ත. කශතක්ශ කම දිර්්රික් ්ක ඕපෑම 
 ටයු කතක් ශ්නුශ්න් අ් ය පවුරධන ුණලි ට කපත ගන්ප  
කි කත අප කි ත රසශපප්ත.  

පතනී  ජක  ශපදත හැරීම රපතපන් ශ න්  පශදර් හත ඒ 

ශ්නුශ්න් ්රි ත කම  වි  යුතු ආ තා  පිළිපඳ සි ලු දිර්්රික් 

ශල් පත්රුන් දැනු් ක  ා රසශපප අතාශ පතනී  ජක  ශපදත 

හැරීම රපතපන් ශ න් අ් ය ්ප ශක රි හත ට්රැක්ටධන පවුරධන කපත 

ගැනීම රඳහත ්රිවි  හමුදත්ශ ්තරිමතධනග හත ජක රපතප ක 

 තමපත ාණ අමතතයතා   හත පතත ක රභත  ප ආ තප්ක 

රහත  කපත ගැනීමට අ් ය රපතපන්ධි ාණ  සිව   ාප්ත.  

03.  ෘෂි ධනමතන්ත  ශහෝ ඒ ආශ්රිත රැකි ත්ක -ශග විතැපශ 

ර ක් පතකප ශ මිරිදි  ම කරය  ධනමතන්තශේ- නි ැලිශ වි ළි 

 තකගුණ ත ක ක්  ශහේතුශ්න් ්ගත්  රඳහත ්රමතණ් ක ශකර 

ජක  ශප කැබීම ශහේතුශ්න් ්ගත කිරීමට ශප හැකි  උ ශහෝ ්ගත 

පතළුවීම මත තම ආදත පත මතධනග අිරමිවීශමන් ආධනික  ව ෂ ්ාතත් ට 

ප ක වී ිරස පවුල්්ක ජී්ශපෝපත  සුාක්ෂිත කිරීම රඳහතශ කම 

පවුල්්ක රතමතජි  න් ්රතශශය  ් හඳුපතග ක රා්ධන ප 

්යතපෘරස්ක ශ දවීමට කශ ඒ  ්ැම රඳහත මුදල් ශහෝ ආහතා කපත 

දීශපත ්යතපෘරස ක් ්රි ත කම  කිරීම රඳහත අමතතය මණ්මක 

අනුමැරස  කපත ශගප රසශපප්ත. ශමම ්යතපෘරස   ඩිපමින් 

්රි ත කම  කිරීම රඳහත අදතත පවුල් පිළිපඳ ශත ාතුරු දිර්්රික් 

ශල් පත්රුන්ශගන්  ැඳ්ත ිරස අතාශ ශපත ්ප විට කපත දී ිරස 

ශත ාතුරු අනු් පවුල් 2ශ81ශ462ක් සිටිප ප් ්තධනතත ශ්කත 

රසශපප්ත. ඊට අරසශධන ් අපි කිද්තශ ත්ව ාට ක රමීක්ෂණ  

 ාකත අ් ය  ශත ාතුරු  ෘෂි ධනම අමතතයතා   මඟින් කැබීමට 

රකර්් න්ප  කි කත.  

ආපදත  තමපත ාණ අමතතයතා   මඟින් ශකෝ  ආහතා 

්ැමරටහශන් තතක්ෂණි  දත   ක්  කපතශගපශ ප්රසප වි ළි 

 තකගුණ ත ක ක්  පිළිපඳ් රවිර්තාත කම  ක්ශෂේත්ර 

තක්ශරේරු්ක් සිව   ානු කපන්. වි ළි  තකගුණ ත ක ක් ට අ් ය 

රහප රහ අ් යතත පිළිපඳ විශශ  අමතතයතා   මඟින් විශශ  

ාට්ල් හත ආ තප දැනු් ක ශ  ට ිරස අතා ඒ රඳහත පරිතයතග 

භතා ගැනීමට අ් ය විධිවි තප රකර්් ත රසශපප්ත.  

ඊත  ්ර ප් ට අදතත විෂ   මට අ  ක ශප වුණ කශ  - ඒ ගරු 

ිමරසතුමත ක ශපත රභතශද ඉන්ප්ත.- ගරු ිමරසතුමතශහ  අ්රා  

ිරස් මට පිළිතුරු ශදන්ප  කි කත  රසශපප්ත.   

04. ගරු  ථතපත  තුමනිශ දැපට ාට තුත රහල් ිර  ක් 

ශප මැරස ප් කි් යුතු . ශහක්ටධන ශ  ේපෑ ඩු් ශග වි 

පධනශේෂණ ආ තප  දක්්ත ිරස පරිදි ශපත ්ප විට ක ාට තුත 

ශ්ශතඳ ශප ශතේ  රහල් ශමට්රික්ශට න් කක්ෂ උ - 4 අතා 

්රමතණ ක් ිත. ඊට අමතා්  රහල් ශමට්රික්ශට න් 2ශ40ශ000ක් 

ශපෞශගලි  ශ්ශතඳුන් හාහත ආප ප  කිරීමට  ටයුතු  ා ිරස 

අතාශ ශපත ්ප විට ක කන්න් හතල් ශමට්රික් ශට න් 86ශ000  

්රමතණ ක් ාට තුතට පැමිණ ශ්ශතඳ ශප තට  ශපදත අ්රන්  ා 

ිත. කශරේම වී අශකවි මණ්මක  රතු් ප්රසප - [පත ත කිරීපත]  

 

ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුමනිශ කතුමතට  ථත  ාන්ප ඉම ශදන්ප. ඊට 
පරශ්රේ අදහර් ්ර ත   ාන්ප.  

ගරු අනුර ප්රියදර්ශ්න යාපා ෙහතා 
(மாண்புமிகு அநுர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 

ගරු  ථතපත  තුමනිශ  වී අශකවි මණ්මක  රතු් ප්රසප 
සි ලු  වී රමුප තා ශත ා ශ්ශතඳ රාරථ්ත් හාහත රහල් ප්ට 
ප ක  ාශ කක් රශත ර අශතවි ජතක  හාහත පතකප මිකට අශතවි 

කිරීමට  ටයුතු  ා ිත.  කශරේම ාට තුත හදිසි අ් යතත් ක් ිරස 
වු්ශහ  ක ක ට මුහුණ දීම රඳහත ාජ  මඟින් රහල් ශමට්රික්ශට න් 
කක්ෂ ක් ආාක්ෂිත ශත ග ක් හැටි ට ගපමත  ා රසශපප්ත. 

දැපට ාට තුත ිරස රහල් අධනබුද ට ්ර තප ශහේතු ් ශ න් 
නි    ්තශහමශ වී ශමෝල් ිරමි න් රහ  ්යතපතරි  න් වී රහ 
රහල් නිසි පරිදි ශ්ශතඳ ශප තට රැපීමම ්රමතද වීම ශහේතු්ක් 
් ශ න් දකින්පට රසශපප්ත. කශරේ ර ්ත ිරස රහල් ශහෝ වී 

ශත ග රසශේ පපතශ ඒ්ත ්ැටලීම රඳහත පතරිශභෝ ව   ටයුතු පිළිපඳ 
අධි තරිශේ ්ැටලීපත අා   මඟින් දැපටම ක අ් ය පි ්ා ශගප 
රසශපප්ත. 

 

ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මීත ටශ ගරු අනුා දිරතපත   මන්ත්රීතුමත. 
 

ගරු දිපන්ෂන ගුණවර්ධාන ෙහතා 
(மாண்புமிகு  திமனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු  ථතපත  තුමනිශ මට අ්රථ්ත්ක් ශදන්ප. 

 
ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශපත පිළිපඳ් වි්තද  ට  න්ප පුළු්න් මක් පැහැ. පැහැදිලි 

කිරීමක් රඳහත අ්ර්ථත් ශදන්ප පුළු්න්. 
 

ගරු දිපන්ෂන ගුණවර්ධාන ෙහතා 
(மாண்புமிகு  திமனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු  ථතපත  තුමනිශ පීමත් ට ප කවුණු ජපතත්ට මුදල් 
ශගවීමක්  ාප්ත කි කත ඔපතුමත දැන් කිද්ත.  ්දතද ඒ  

 ාන්ශන් කි ප ්ර ප්  මම ිහු්ත.  

ශද්ැනි  තාණප  ශම න්. Director, National Disaster 
Relief Services Centre ිර අන්.මා. පරසාතජ මහ කම ත අද ඔපතුමත 

 ටශ කන් ඉන්ශන්. ඔහු කි ප්තශ ඒ පිළිපඳ  උ කිසිම ්තධනතත්   
්ැම ත්ම අ්රන්  ාකත පැහැ කි කත. ඒ මහජප ත ජී් ක වුශණ් 
ශග විතැනින්. දැන් ඒ්ත පිච්චිකත  විරල්කත ඉ්ාන්. ඔපතුමත ඒ අ ට 
රහප ක් දීම රඳහත මැදිහ ක ශ්න්ශන්  ්දතද? 

 

ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු අමතතයතුමත ඒ ට පිළිතුරු ශදන්ප. 

 
ගරු අනුර ප්රියදර්ශ්න යාපා ෙහතා 
(மாண்புமிகு அநுர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 

දැන් ඒ පිළිපඳ් අ්රන් තීන්ව ්ක් අාශගප රසශපප්ත. මතධනතු 
මතරශේ ඉඳකත මතර හතාක් ක  දිගටම ඒ සි ලු ශදපතටම  මුදල් 

කපතශදන්ප අ් ය  ටයුතු  ාකත රසශපප්ත. ඒ අ් ය ශත ාතුරු 
කපතගැනීම රඳහත ක  පැ කතකින් දිරතපරස්රු විසින් රාගණප ක් 
 ාප්ත. අශපක් පැ කශතන්  ෘෂි ධනම අමතතයතා   විසින් 

රාගණප ක්  ාප්ත. ඒ ශත ාතුරු කැබී අ්රන් වුණු ගමන්ම 
ශගවීපත පටන් ගන්ප්ත. 
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පතධනලිශපතන්තු  ්

ගරු දිපන්ෂන ගුණවර්ධාන ෙහතා 
(மாண்புமிகு  திமனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඒ මිනිසුන්ට  දද ශ්න්ප. කච්චාන් අපි ඉල්කන්ශන්. 
 

ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මීත ටශ ගරු අනුා දිරතපත   මන්ත්රීතුමත. 

 
ගරු අනුර දිසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු  ථතපත  තුමනිශ- 

 

ගරු ිළයල් නිශ්ාන්ත ද ිතල්වා ෙහතා 
(மாண்புமிகு பியல் நிசாந்த த சில்வா) 

(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුමතශ ශම  ක්ද point of Order ක ? 
 

ගරු ිළයල් නිශ්ාන්ත ද ිතල්වා ෙහතා 
(மாண்புமிகு பியல் நிசாந்த த சில்வா) 

(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 

ගරු  ථතපත  තුමනිශ දැන් ආපදත ත ක ක් ක් පිළිපඳ්  ථත 
 ත නිරත මත නිශ ෝජප   ාප ශේරු්ක ආරපශේ ිරස  උ ඉතත 

ශේදනී  ත ක ක්  ගැප ්චප ක් කි න්ප රසශපප්ත. [පත ත 
කිරීමක්] ඒ රඳහත මට විපතඩි ශද    තක ක් ශදප්ත පපතශ - 

 
ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුමතශ ඒ  point of Order ක ක් ශප ශ්න්.   
 

ගරු අනුර ප්රියදර්ශ්න යාපා ෙහතා 
(மாண்புமிகு அநுர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 

ගරු  ථතපත  තුමනිශ මම ඒ ගැප ශ ටි පැහැදිලි කිරීමක් 

 ාන්පපත. 
 

ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහ ඳන්ශ ශ ටි   කතා ක් ශදන්ප. 

 

ගරු අනුර ප්රියදර්ශ්න යාපා ෙහතා 
(மாண்புமிகு அநுர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 

ගරු මන්ත්රීතුමතශ ශපත රපතපන් ශ න්  ටයුතු  ාන්ප 

චක්රශල්ඛ් කිසි්ක් පැහැ. ඒ නිරත මම අද දිපශේ  ැබිපට් මණ්මක 
රැර්වීශපතදී  ැබිපට් ප්රි ත් ක් අනුමත  ාග කතතශ මි  ව  
පුශගකශ ුණ ශ්නුශ්න් රුපි ල් කක්ෂ   දීමපත්ක් කපතදීමට කශ 

ශාෝහල්ගත  ාප කද පුශගකශ ුණ ශ්නුශ්න් රුපි ල් 20ශ000  
දීමපත්ක් කපතදීමට ක. අපි ශහට ඉඳකත ඒ මුදක ශග්ප්ත. 

 

ගරු අනුර දිසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ශහ ඳ   කතා ක් ව න්පත! 

ගරු ිළයල් නිශ්ාන්ත ද ිතල්වා ෙහතා 
(மாண்புமிகு பியல் நிசாந்த த சில்வா) 

(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 

ගරු  ථතපත  තුමනිශ- 

 
ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශම  ක්ද? 

 

ගරු ිළයල් නිශ්ාන්ත ද ිතල්වා ෙහතා 
(மாண்புமிகு பியல் நிசாந்த த சில்வா) 

(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 

ඒ කක් අශ ක් ශ්නුශ්න් හතල් කිශකෝ 16ක් ශහෝ 20ක් 
කපතශදන්ප. ශම  දශ ශපත ්තශහ අ්ර්ථත්  දී කශහම ශද ක් 
 තතට කිසි ගැටලු්ක් පැහැ. 

 

ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔපතුමත  ැමැරස පපත ගරු ිමරසතුමත පැහැදිලි කිරීමක්  ාන්. 

 

ගරු ිළයල් නිශ්ාන්ත ද ිතල්වා ෙහතා 
(மாண்புமிகு பியல் நிசாந்த த சில்வா) 

(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 

ගරු  ථතපත  තුමනිශ ඒ අ ට මුදකක් කපතශදප ක  

ශප ශ්න් අපි කතැපදී පකතශප ශා  කතු වුශණ්. ශදවි න්  දින්ප 
 ව  ජපතත්ටශ තමන්ශහ ජීවිත  අිරමි ශ්පශ  ට අ්රතපශේ 
ශදවි න්ශගන්ම තමන් තමන්ශහ ජීවිත  ඉල්කන්ප සිශ  වුශණ්. 

 
ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහ ඳන්ශ අපි ඒ ගැප ශ්පම  ථත  ාමු.  

මීත ටශ ගරු අනුා දිරතපත   මන්ත්රීතුමත. 

 
II 

 

ලංකා ියනරල් සෑන්ඩ් සොගපම් නිිත බලධාාරියා 

හදිිතප  ඉවත් කිරීෙ 
இலங்கக கனிப்தபாருள் மணல் கூட்டுத்தாபன 

அதிகாாியின் திடீர் பணிநீக்கம் 
SUDDEN REMOVAL OF COMPETENT AUTHORITY OF LANKA 

MINERAL SANDS LIMITED 

 
ගරු අනුර දිසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු  ථතපත  තුමනි.  ර්ථත් ා නිශ ෝග 23(2   ටශ ක ශමම 
්ර ප්   ඉදිරිප ක කිරිමට අ්රථ්ත් කපත දීම  පිළිපඳ්   මම 
ඔපතුමතට ශපශහවින්ම රත්ුරස්න්ත ශ්ප්ත.  

 ාජ  රතු කා ත මිපාල් රෑන්ඩ්  රමතගශපත  නිසි පක තරි ත  
ශකර  ටයුතු  ාමින් සිටි අශ ෝ  පීරිර් මහතත හදිසිශේ  ඉන් 
ඉ් ක කිරීම  ආශ්රිත් පැප පැඟී ිරස ගැටලු තරී ත ක ක්  

පිළිපඳ්  ශමම රභතශද අ් තප   ශ  මු  ානු  ැමැ කශතමි.  

ාතජය පරිපතකප ශරේ් ශේ කීධනරසම ක නික තරිශ ුණ ශමන්මශ 
අමතතයතා  කිිරප    ශල් පත ය ා  දැඅශ අශ ෝ  පීරිර් මහතත 

1291 1292 
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මාමතනීධනණ අභි තචපත  මිම්ශද රභතපරස ශකර සි  ්ග කීම 

මැපවින්  අ්ශපෝ   ා  ගනිමින්  ර්්තධීප් කශ අ්ා ් ක  සි  
 ධනත්ය   ඉම්  ත ශජයෂ ්  නික තරිශ ක්.  

මාමතනිධනණ අභි තචපත  මිම්ශද රභතපරස්ා ත  ්  ශ න් 
 ටයුතු කිරිමට ශපා සිටම අශ ෝ  පීරිර් මහතත කා ත මිපාල් 

රෑන්ඩ් රමතගශපත නිසි පක තරි ත ් ශ න්  ටයුතු  ාමින් 
සිටි ත. ශ ශරේ වු්දශ පසු  ව  ශපපා්තරි 07 ්ැනිදත ඔහු තම 
ආ තප   ශ්නුශ්න් ශ ෝප්  මිම්් හමුශද  ාණු දැක්වීමකින් 

අපතුරු් - ශපපා්තරි මතරශේ 07 ්ැනිදත ඔහු ිවි ක ශ ෝප්  
 මිම්ශද  රුණු දැක් උ්ත - ආපසු  ශදී ඔහු කම තපතුරින් ඉ් ක 
 ා ශ්ප ක අශ ුණට කම තපතුා භතා දී රසශපප්ත.   

ගරු  ථතපත  තුමනිශ කදිප ඔහු පතධනලිශපතන්තුශද ශ ෝප් 
 මිම්්ට පැමිණ කා ත මිපාල් රෑන්ඩ් රමතගශපත නිසි පක තරි ත 
හැටි ට  රුණු ඉදිරිප ක  තත.  රුණු ඉදිරිප ක කිරීශමන් පසු් 

පැ්ත කම ආ තප ට  පශ  ට ඔහු කම තපතුශාන් ඉ් ක  ා 
රසබුණත. 2014 ්ධනෂශේදී අශ ෝ  පීරිර් මහතත ඛ්නිජ්ැලි 
රාර්ථතශද ්ැම භතා ගන්පත අ්රථ්තශද කිර  පැ්ැරස ව ෂ ්ා 
ත ක ක්ශ න් ශග ම ශගප  ක  කතභ කපප ත ක ක් ට ශගප 

ඒමට ශ්ශහර වී  ටයුතු  ත ප් ාහරක් ශප ශද. 2014 ්රශධන  

ආ තපශේ මුළු පිරි්ැම්ම රුපි ල් මිලි ප 285ක් වි .  පමු ක 

2016 ්ධනෂ  ්ප  රුපි ල් මිලි ප 1240ක් දක්්ත හතා ගුණ  ට 
්මත ්රමතණ කින් කිර පිරි්ැම්ම ්ැඩි  ාන්පට රම කවී 
රසශපප්ත. ඔහු රමතගම භතා ගන්පත විට පැාුණ  වණුශපත ශ ේෂ  
රසබුශණ්  රුපි ල් මිලි ප 61න්. ඔහුශහ ශරේ්  අ්රන්  ාප 

අ්ර්ථත්  ්පවිට  පැාුණ  ව ණුශපත ශ ේෂ   රුපි ල් මිලි ප  384 
දක්්ත  ්ධන ප   ා රසබුණත. කශමන්ම  ඔහු  රමතගම  භතා ගන්පත 
අ්ර්ථතශද රමතගශපත  මතසි  වි දම  රුපි ල් මිලි ප  100ක් 

පමණ වුණත. ඔහු ආ තපශේ  තධන ක්ෂමතත් ්ැඩි ශ  ටශ  
අප් ය වි දපත  පත හැාශ  මපත  තමපත ාණ ක් ආ තප  
තුත ිරස කිරීම  මඟින් මතසි  වි දම  රුපි ල් මිලි ප 64ක්  

දක්්ත අඩු කිරීමට රම ක වුණත. කශරේ වි දපත අඩු  ාමින්  ඔහු 
ශරේ්   සුප රත ප   ඉහත මට්ටම ට ශගපත්ත.  නිදසුපක් ශකර 
2014 ්රශධන දී ශරේ්   න්ට ශපෝපර් ් ශ න් ශග්ත රසබුශණ්  

රුපි ල්  17ශ000න්.  

ඔහු 2016 ්රා ්පවිට කක් ශරේ්  ශ ුණට ශපෝපර් ් ශ න් 
රුපි ල් උ3ශ000ක්  කපත දීමට රම ක වුණත. ව්දය ්රරස තා ගතරත්ු 
ශගවීම රඳහත  උ රුපි ල් 10ශ000  මුදක රුපි ල්  20ශ000 දක්්ත  

සි  ට 100කින්  ්ැඩි  ා රසබුණත. ශන්්තසි  ්රරස තා  රඳහත 
ශග්න්පත වු  රුපි ල් 200ශ000  මුදක  රුපි ල් උ00ශ000ක් දක්්ත 
්ැඩි  ා රසබුණත.  තධන   මණ්මක ට   තුරුපැදි  රඳහත කපත ව න්  

රුපි ල් 100ශ000  ණ  මුදක රුපි ල් 200ශ000 දක්්ත ්ැඩි  තත.  
මතණ්මලි  නික තරින්ට පමණක් පරිගණ  කපත දීම රඳහත කපත දී 
රසබූ රුපි ල් 100ශ000  ණ  මුදක සි ලුම  තධන  මණ්මක 

රතමතජි  න්ට කපත ගැනිමට අ්ර්ථත් කපත ව න්පත. ඔහු 
ආ තප  කතභ කපප ත ක ක් ට ප ක  තත;   තධන ක්ෂමතත්  
්ැඩි  තත;  ශරේ්   න්ශහ සුප රත ප  ටයුතු ්ධන ප   තත. 

කක් පැ කතකින් ශමශහයුපත වි දපත අඩු  තත. අශපක් පැ කශතන් 
ශරේ්   සුභරත ප  ්ැඩිදියුණු ශ  ට ශරේ්ත තෘප්රස ක් ිරස 
 ාමින් ආ තප  මපත ශකර  තමපත ාණ  ට ශ  මු ශ  ට 

ඵකදතන්තත්  ඉහත මට්ටම ට ශගපත් ත. ශ ශරේ වු්දශ ආණ්ඩු් 
මහජප රපතප ක විුණණත දැමීශපත ්ැම පිළිශ්ත  ටශ ක කා ත 
මිපාල් රෑන්ඩ් රමතගම ක විුණණත දැමීමට කැන්ර්තුගත  ා රසබූ 
ප් මත ය ්තධනතත  ා රසබුණත. කිර ශහේතු් හැටි ට දක්්ත රසබුශණ් 

අදතත ආ තප  පතඩු කපප පැවින්ශ ක  ත්ව ාට ක මහජප මුදලින් 
පම කතු  ශප  ත යුතු ප්න්.  හැපැන්ශ කතභ කපප ආ තප ක් 
ප්ට ප ක  ාකත රසබුණත.  රථ්ීා තැන්පතු ්රමතණ  ්ධන ප   තත. 

ගරු ිමරසතුමත ශපත ගැප දන්ප්ත. මම ගරු අමතතය්ා තට  

කි න්ශන්ශ ඔහුශහ ධුා  තක  ිතුතත  ාප කද ්ැරැශදක්ශ 

්ාචත් ක්ශ ූෂෂණ ක්ශ පතර්රස ක් රසශපප්ත පපතශ  ඒ ක ක් ගැප  
ශපත ගරු රභත්ට කි න්ප කි කතන්. හැපැන්ශ අලුශතන් ප ක  ාපු 
රභතපරස්ා ත මතර ක්  න්ප  ලිනු ක  ාපු්ත ගැප මම 
කි න්පපත.  

අශ ෝ  පීරිර් මහතත අ්ා  නික තරිශ ුණ ශකර සි  දැනුම 
භතවිත ශ  ට ූෂෂණ ට රහ පතර්රස ට ඉම ශප තපත ආ තප  
කතභ කපප ඉහත ඵකදතන්තත් ක් ිරස ආ තප ක් ප්ට ප ක 

කිරීශමන් ආණ්ඩුශද රැකසුපත අවුල්  උ නිරත ශශ පතකප 
පළිගැනීමක් ශකර ඔහු ඉ් ක  ාප කද ප්ට මහජපතත් තුත 
රැ  ක් මතු් රසශපප්ත. ශපත අනු් ආණ්ඩු්ට අ් ය වී ි කශ ක 

ූෂෂිතන්න් ප්ට කශ අ්ා ්ම මහජපතත් ට ශරේ්    ාප 
නික තරින් අ් ය ශප ් ප ප්ට ක ්ප අදහරක් ගමය ශ්ප්ත. 

 ූෂෂිතන්න් තමන් තමුන්පතන්ශරේකතට ඕපෑ.  ශමම ආ තප 

පම කතු  ාන්ප අ්ා  නික තරින් තමුන්පතන්ශරේකතට ්ැමක් 
පැහැ. තමුන්පතන්ශරේකතශහ ශප ල් ් කතක් ශහ ශාුණට පකත 
ගන්ප ව න්පතට  මක් පැහැ. හැපැන්ශ ශපත්ත ශපත ාශට් 
මහජප තශහ ශශශප ත. ඒ්ත කපත දි  යුතු ්න්ශන්ශ ශපත ාශට් 

රත තාණ ශකර  ටයුතු  ාප පුා්ැසි න්ට. හැපැන්ශ 
තමුන්පතන්ශරේකත ඒ පුා්ැසි න් ඉ් ක  ාප්ත. ආණ්ඩුශද 
හැසිරීපත ශමපඳු ත ක ක්   රසශපප විට  හ පතකප  පිළිපඳ 

රටන් පත  සි ල්ක ආණ්ඩු් විසින් අ කහැා ිරස ප් ජපතත්ට 
ඒ කතු ගැන්ශ්ප ක  රත තාණන්. විශ ේෂශ න් ශකෝ ශේ ූෂෂිත 
ාට්ල් පපත කිරීශපත දධන  ශේ ශ්රී කා ත් ත් ක පහතට ිද්ැටීම 

්ැතැක්වි  ශප හැකින්. 

ගරු  ථතපත  තුමනි. මම ඔපතුමතට ඒ ගැප කි න්පපත. ඊට 
පසු් ප ක  ශතේ  වුද? කා ත ගල් අඟුරු රමතගශපත රභතපරස්ා ත 

හැටි ට  ටයුතු  ාපු  වමත්රී ගුණා කප් ශමිර රභතපරස්ා ත 
ශකර ප ක  තත.  ඔහු් කා ත ගල් අඟුරු රමතගශමන් ඉ් ක  ශතේ 
ින්? 

 

ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ක  ශමම ්ර ්ප ට  අදතත පැරස නිරත - 

 
ගරු අනුර දිසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු  ථතපත  තුමනිශ කා ත ගල් අඟුරු රමතගශමන් ඔහු් 
ඉ් ක  ශතේ ශටන් මධන ගනු ශදනු්කට හවුල් වුණත කි කතන්. 

ශටන්මධන ගනු-ශදනු්කට හවුල් වුණත කි කත ඉ් ක  ාපු ශ පත 
කා ත මිපාල් රෑන්ඩ් රමතගශපත නිසි පක තරි ත ශකර ප ක 
 ාප්ත. කපමණක් ශප ශ්න්ශ ගරු  ථතපත  තුමනි.  ඔහු පසු 

 ව  දත  පුල්මුශඩ් ඛ්නිජ ්ැලි රාර්ථතශද නිරීක්ෂණ චතරි ත්   
ශ ව ණත.  පතමුශ්නි ්තත්ට කා ත මිපාල් රෑන්ඩ් රමතගශපත 
පක තරිශ ක් ශහලිශ  ප්ටාශ න් පුල්මුශඩ් ඛ්නිජ ්ැලි රාරථ්ත් 
පකන්ප  ව  අ්රථ්ත්. ශමම වමත්රී ගුණා කප 

ශහලිශ  ප්ටා ක් අාශගප තමන් පුල්මුශඩ් ඛ්නිජ ්ැලි රාරථ්ත් 
පකන්ප  වශේ.  තමුන්පතන්ශරේකතට ඕපෑ  ාන්ශන්  පතර්රස  
අ්ම  ාපශ  තධන ක්ෂමතත්  ්ැඩි  ාප නික තරින් ශප ශ්න්.  

පට්ටපල් ශහ රුන් ඕපෑ ්න්ශන්.  

 
ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුමනිශ  ්ර ්ප  අහන්ප.  
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පතධනලිශපතන්තු  ්

ගරු අනුර දිසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

මම ්ර ප්  අහන්පපතශ ගරු  ථතපත  තුමනි.  

ශපත ත ක ක්  තුත පැප පඟිප පහත ගැටලු්කට පිළිතුරු 

අමතතය්ා ත විසින් කපත ශදනු ිතැන් මත පකතශප ශා  කතු ්ප්ත. 

මත දන්ශන් පැහැශ ිමරස්ා තශහ රපතපන්   ුණමක්ද කි කත. 

හැපැන්ශ නි ්චිත ් ශ න් ජපතධිපරස ශල් පත  තධන තකශ න් තමන් 

ප ක වීම  ශතේ. ජපතධිපරස ශල් පත  තධන තකශ න් තමන් ඉ් ක 

 ශතේ. ඒ නිරත ඒ පිළිපඳ් පතධනලිශපතන්තු් දැපගන්ප ඕපෑ ම 

රසශපප්ත.  

01. අශ ෝ  පීරිර ්මහතත කා ත මිපාල් රෑන්ඩ් රමතගශපත නිසි 
පක තරි ය ාශ න් ඉ් ක  ාප කශශශ ින්? ඒ  ්ා 
 රුණු පදපපත  ාශගපද? 

02. ඔහුශගන් ිරර ් උ තපතුාට ප ක  ාප කශශශ  වුරුන්ද? 

03. කම තැපැ කතත මීට ශපා  ූෂෂණ ශචෝදපත ශහේතුශ්න් ාතජය 
ආ තප කින්  ඉ් ක  ාප කද පුශගකශ ක්ද? 

04. කා ත මිපාල් රෑන්ඩ් රමතගම පතඩු කපප ප් ශපන්්ත 
ශපෞශගලී ාණ  කිරීශපත රැකැරම්ක් රසශේද? 

ශප ශහ ම රත්ුරසන්ශ ගරු  ථතපත  තුමනි. 

 
ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු රිරතඩ් පදියුදීන් ිමරසතුමත. 

 
ගරු රිසාඩ් බදිුතදීන් ෙහතා  
(மாண்புமிகு றிஸாட் பதியுதீன்) 

(The Hon. Risad Badhiutheen) 
தகளரவ உறுப்பினர் அநுர குமார திஸாநாயக்க அவர்கள் 

நிகலயியற் கட்டகள 23 ( 2 ) இன் கீழ் மகட்ட மகள்விக்கு 

நான் பதிலளிக்க விரும்புகின்மறன். திரு. அமசாக பீாிஸ் 

அவர்கள் உண்கமயிமல ஒரு சிறந்த நிர்வாகி! அவருகடய 

காலத்தில் இந்த இல்மகனற் கூட்டுத்தாபனம் மிகச் சிறந்த 

முகறயிமல இயங்கியதாக நீங்கள் இங்கு தசான்னகத நான் 

முற்றுமுழுதாக ஏற்றுக்தகாள்கின்மறன். அந்த நிறுவனம் 

ததாடர்பான எந்ததவாரு விடயத்திலும் நான் தகலயீடு 

தசய்யவில்கல என்பகத நீங்கள் அவாிடமம மகட்டுத் 

ததாிந்துதகாள்ளலாம். இதற்குப் தபாறுப்பான அகமச்சர் 

என்றவககயிமல, நான் அந்த நிறுவனத்கதச் சுதந்திரமாகக் 

கட்டிதயழுப்புவதற்காக அவருக்கு முழு அதிகாரத்கதயும் 

வைங்கியிருந்மதன்.  

இந்த விடயம் ததாடர்பில்  நீங்கமள மகள்விகயக் மகட்டு 

அதற்குாிய விகடகயயும் தசால்லியிருந்தீர்கள். மமதகு 

ஜனாதிபதி அவர்களின் தசயலாளர் அவகர competent 

authorityஆக நியமித்திருந்தார். கடந்த 07ஆம் திகதி அவர் 

அப்பதவியிலிருந்து நீக்கப்பட்டதாக நான் அறிந்மதன். 

மநற்கறய தினம் அப்பதவிக்கு, சட்டத்தரணியான கமத்திாி 

குணரத்ன என்பவகரப் புதிதாக நியமித்திருப்பதாக 

என்னுகடய தசயலாளருக்குக் கடிதமூலமாக 

அறிவிக்கப்பட்டது. நீங்கள் புதிதாக நியமிக்கப்பட்டவர் 

ததாடர்பில் சில குற்றச்சாட்டுக்ககள இங்கு முன்கவத்தீர்கள். 

நான் இதற்குப் தபாறுப்பான அகமச்சர் என்ற வககயிமல, 

இது ததாடர்பில் ஆராய்ந்து நிச்சயமாக ஒரு விளக்கத்கத 

எதிர்காலத்தில் உங்களுக்குத் தருமவன். அதுமாத்திர 

மல்லாமல், அமசாக பீாிஸ் அவர்கள் தனது கடகமகயச் 

தசய்துதகாண்டிருந்ததபாழுது, அதற்குச் சமாந்தரமாக 

இன்னுதமாரு பாாிய தபாறுப்பும் அவாிடம் ஒப்பகடக்கப் 

பட்டது. அவர் அந்தப் தபாறுப்கபயும் ஏற்றுக்தகாண்டு, 

இத்திகணக்களத்கதயும் திறகமயான முகறயில் வைிநடத்தி 

எந்ததவாரு காலத்திலும் இல்லாத அளவுக்கு அதகன ஓர் 

உயர்ந்த நிகலக்குக் தகாண்டுதசன்றார். எனமவ, மூத்த 

அதிகாாியான அமசாக பீாிஸ் அவர்கள் இந்த 

நிறுவனத்துக்குள் எந்தத் தவறும் தசய்யவில்கல என்பகத 

நான் இங்கு சுட்டிக்காட்ட மவண்டும்.  

அத்துடன், இந்த நிறுவனத்கதத் தனியாருக்கு விற்பகன 

தசய்யப்மபாகின்றீர்களா? என்றும் நீங்கள் மகட்டிருந்தீர்கள். 

நிச்சயமாக இகதத் தனியாருக்கு விற்பகன தசய்யமாட்மடாம் 

என்பகத உறுதியாக நான் தசால்லிக்தகாள்ள 

விரும்புகின்மறன். பாாிய தபாருளாதார வளம் அந்தப் 

பிரமதசத்தில் இருக்கின்றது. நாங்கள் மூலப்தபாருளாக அகத 

ஏற்றுமதி தசய்துதகாண்டிருக்கின்மறாம். அகத value-addition 

தசய்தால் அதனூடாக நாட்டிமல நிகறய மவகலவாய்ப்புக் 

ககளயும் அதிக வருமானத்கதயும் தபற்றுக்தகாள்ளலாம். 

அந்த ஏற்பாடுககளச் தசய்வதற்கு இலங்ககயிமல யாராவது 

தயாராக இருந்தால், அவர்கமளாடு மபசி transparency 

முகறயிமல எங்களுகடய மண்கண அவர்களுக்கு 

வைங்கலாம். அதாவது, தனியாருக்குச் தசாந்தமாக வைங்காமல் 

அகத அரச உகடகமயாகமவ கவத்துக்தகாள்ளும் வககயில் 

முதலீட்டாளர்ககள எதிர்பார்த்து நிற்கின்மறாம். அகத 

அரசாங்கத்தாமலமய தசய்ய முடியுமாக இருந்தால் 

அகமச்சரகவப் பத்திரத்கதச் சமர்ப்பித்து அதற்கான 

அனுமதிகயக் மகாரவிருக்கிமறன். மமலும், உங்களுகடய 

மவண்டுமகாள் சம்பந்தமாகவும் கவனம் தசலுத்தி, புதிதாக 

நியமிக்கப்பட்டவகரப் பற்றிய உங்களது குற்றச்சாட்டுக்கள் 

சம்பந்தமாகவும் ஆராய்ந்து நிச்சயமாக உங்களுக்கு நான் 

ததளிவுபடுத்துமவன்.   

 
ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහ ඳන්.  

 
ගරු අනුර දිසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු  ථතපත  තුමනිශ පැහැදිලි කිරීමක්. 

 
ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

පැහැදිලි කිරීමක්? දැපටම පැ  භතග ක් නි මිත ශදකත් 
ඉක්ම්කත රසශපන්ශන් ගරු මන්ත්රීතුමත. අපි ශ්රී කා ත අපප ප 

රා්ධන ප පපත  ටශ ක නිශ ෝග ගැප අද  ථත  ාන්ශන්. ගරු 
ිමරසතුමතශ ඔපතුමත ශපත රපතපන් ශ න් පැහැදිලි කිරීමක්  ාන්ප 
 ැමරසද? 

 
ගරු රිසාඩ් බදිුතදීන් ෙහතා  
(மாண்புமிகு றிஸாட் பதியுதீன்) 

(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 

අවුකක් පැහැ. අශප් ජවිශප පත  තුමත අහපු සි ලුම 

්ර ප්්කට මත   කතා කපත ව න්පත.  

1295 1296 



2017 ශපපා්තරි 21 

ගරු අනුර දිසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඔද. ඔපතුමත   කතා කපත ව න්පත. මම ශපත  තාණ  ක 
ඔපතුමතශගන් දැපගන්ප  ැමැරසන්. ්ධනතමතප නිසි පක තරි 
වමත්රී ගුණා කප මහ කම ත ්ැම පතා ගැනීශමන් අපතුරු් 

පුල්මු ශඩ් ඛ්නිජ ්ැලි  ධනමතන්ත  තකත්  පකන්ප  ව ත. කතුමත ඒ 
 ධනමතන්ත  තකත් පකන්ප  වශේ ශහලිශ  ප් ටාශ න්දශ ඒ රඳහත  
 ්ා මුදකක් ශගද්තද කි කත ඔපතුමත ශපත පතධනලිශපතන්තු්ට 

ඉදිරිප ක  ාන්ප කෑර්රසද? 

 
ගරු රිසාඩ් බදිුතදීන් ෙහතා  
(மாண்புமிகு றிஸாட் பதியுதீன்) 

(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 

ඒ රපතපන් ් මත ශර  ත පකත පතධනලිශපතන්තු්ටම ඒ ශත ාතුරු 
ඉදිරිප ක  ාන්පපත. 

 
ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහ ඳන්. ශප ශහ ම ර්තුරසන්.  

ඊත ටශ ්ර තප  ටයුතු ආාපතභශේදී පප ක ශ ම්පතප ක 
පිළිගැන්වීම පිළිපඳ දැනුපතදීම. 

 
පනත් පකටුම්පත් ිළිතගැන්වීෙ 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட சட்டமூலங்கள் 
BILLS PRESENTED 

 
අවලංගු කළ පනොහැකි තෑගි ඔප්පු බලවත් 

අකෘතඥතාවය පදනම් පකො පගන අවලංගු කිරීපම් 
පනත් පකටුම්පත 

ககமீட்கப்பட முடியாத நன்தகாகட உறுதிககள 

முழுகமயான நன்றியீனம் என்னும் ஏதுவின்மீது 

ககமீட்டல் சட்டமூலம் 
REVOCATION OF IRREVOCABLE DEEDS OF GIFT ON THE 

GROUND OF GROSS INGRATITUDE BILL 

 
“Bill to provide for the revocation of Irrevocable Deeds of Gift on 

the ground of Gross Ingratitude and for matters connected therewith and 
incidental thereto.”  

 
ිළිතගන්වන ලද්පද් අධිකරණ අොතයුරො සහ බුද්ධා ශ්ාසන 

අොතයුරො පවනුව  ගරු ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල අොතයුරො විිතනි. 
2017 ොර්ුර 07 වන අඟහරුවාදා පද වන වර කියවිය ුතුරයයි ද  

එය මුද්රණය කළ ුතුරයයි ද  අදාළ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව  
පයොමු කළ ුතුරයයි ද නිපයපග කරන ලදී.  

 
நீதி அகமச்சரும் புத்தசாசன அகமச்சருமானவர் சார்பாக 

மாண்புமிகு  லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல அவர்களால் சமர்ப்பிக்கப்பட்டது. 

2017 மார்ச் 07, தசவ்வாய்க்கிைகம இரண்டாம்முகற 

மதிப்பிடப்பட மவண்டுதமனவும் அச்சிடப்பட மவண்டுதமனவும் உாிய 

துகறசார் மமற்பார்கவக் குழுவுக்கு ஆற்றுப்படுத்தப்பட 

மவண்டுதமனவும் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

 
Presented by the the Hon. Lakshman Kiriella on behalf of the 

Minister of Justice and Minister of Buddhasasana; to be read a Second 
time upon Tuesday 07th March, 2017 and to be printed;  

and to be referred  to the relevant Sectoral Oversight Committee.  

ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
විෂ   අා  1 සිට උ දක්්ත ඉදිරිප ක කිරීමශ  ගරු මලික් 

රමාවික්රම අමතතයතුමත. 
 

ගරු ෙලික් සෙරවික්රෙ ෙහතා  (සංවර්ධාන උපාය ොර්ග හා 
ජාතයන්තර පවපළ  අොතයුරො) 
(மாண்புமிகு மலிக் சமரவிக்ரம - அபிவிருத்தி உபாய முகறகள் 

மற்றும் சர்வமதச வர்த்தக அகமச்சர்) 

(The Hon. Malik Samarawickrama - Minister of 
Development Strategies and International Trade) 
Hon.Speaker, I move Item Nos.1,2,3 and 4. May I also 

kindly request your approval to withdraw Item No. 20 of 
today's Order Paper.  
 

ආනයන හා අපනයන (පාලන) පනත : 
නිපයපග 

இறக்குமதி, ஏற்றுமதி (கட்டுப்பாடு) சட்டம் : 

ஒழுங்குவிதிகள் 
  IMPORTS AND EXPORTS (CONTROL) ACT: 

REGULATIONS 
 

ගරු ෙලික් සෙරවික්රෙ ෙහතා  
(மாண்புமிகு மலிக் சமரவிக்ரம ) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 
Hon. Speaker, I kindly request your approval to 

withdraw Item No. 20 of today’s Order Paper. 
 

අවසර පදන ලදුව  නිපයපග ඉල්ලා අසන  කර ගන්නා ලදී. 
சட்டமூலம், அனுமதியுடன் வாபஸ் தபறப்பட்டது. 

Regulations, by leave, withdrawn. 
 
 

ශ්රී ලංකා අපනයන සංවර්ධාන පනත : 

නිපයපගය 

இலங்கக ஏற்றுமதி அபிவிருத்திச் சட்டம் : 

கட்டகள 
SRI LANKA EXPORT DEVELOPMENT ACT: ORDER  

 
[2.28 p.m.] 
 

ගරු ෙලික් සෙරවික්රෙ ෙහතා   
(மாண்புமிகு மலிக் சமரவிக்ரம) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 
Hon. Speaker, I move,  

  

“That the Order made by the Minister of Development Strategies 
and International Trade under Section 14 of the Sri Lanka Export 
Development Act, No. 40 of 1979 relating to Cess and published in the 
Gazette Extraordinary No. 1992/52 of 11th November 2016, which was 
presented on 26.01.2017 be approved. 

 

(Cabinet  approval  signified.)” 

Hon. Speaker, I would like to give an overview of Sri 
Lanka’s exports and growth as it is now. As we have 
known, our growth has been okay, but it has been 
internally oriented. Sri Lanka’s annualized real GDP 
growth from 1990 to 2014 was around 5.4 per cent with 
low volatility over the period and consumption and 
investment were the primary contributors to growth. 
Compared to several South East and East Asian 
comparator countries, Sri Lanka has seen very little GDP 
growth coming from exports. 
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පතධනලිශපතන්තු  ්

The export component of growth in Sri Lanka has 
generally weakened over time. Relative to the comparator 
countries, the contribution of exports to growth was low, 
especially from the late 1990s through 2010 and remained 
low in absolute terms from 2010 to 2014.  Even right 
now, export growth remains low. This lack of export 
growth contributes to pressures in Sri Lanka’s balance of 
payments, which have constrained overall economic 
growth potential. Sri Lanka’s trade deficit - ranging from 
minus 6 to minus 14 per cent of GDP since 1990 - drives 
a persistent current account deficit, which has generally 
not been matched by capital inflows. Sri Lanka drew 
down on international reserves in 2015 to fill the gap in 
its balance of payments, which led to elevated levels of 
macroeconomic risk and increased borrowing cost for the 
Government, until IMF support agreement was signed in 
April, 2016. 

Our exports have diversified very little over the last 20 
years while most comparator countries are getting 
significant growth from new exports. Over 90 per cent of 
Sri Lanka’s goods exports are focused in products that it 
first began exporting with a revealed comparative 
advantage prior to the 1990s, products including 
garments, tea and other agricultural goods, rubber goods, 
and precious stones. Meanwhile, Thailand, which once 
had a similar export basket to Sri Lanka, continued to 
diversify into electronics in the 1990s and then into 
transportation and chemical products. Vietnam, which 
had a very similar export basket to Sri Lanka in 1995, has 
diversified rapidly over the last ten years. 

Sri Lanka remains stuck exporting products, mainly 
apparel and agricultural products, where it competes with 
primarily lower income countries, which creates a wage 
ceiling for these industries. For instance, we compete with 
Kenya and India for global market share in tea and 
compete with India, Bangladesh, Cambodia and Vietnam 
in garments.  

 

ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
Hon. Minister, you have only two more minutes, but, I 

think you are willing to continue.   

 

ගරු ෙලික් සෙරවික්රෙ ෙහතා   
(மாண்புமிகு மலிக் சமரவிக்ரம) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 
Yes. Please give me another two more minutes. 

 
ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
Okay, go ahead. 
 

ගරු ෙලික් සෙරවික්රෙ ෙහතා   
(மாண்புமிகு மலிக் சமரவிக்ரம) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 
Wages paid by exporting industries are lower than 

most non-tradable industries, such as construction or 
transport and especially lower than public administration 

work. To maintain competitive international prices, 
several major export industries in Sri Lanka are forced to 
keep wages low and they therefore struggle to find and 
retain workers as incomes increase in the country. 
Garment exports from Sri Lanka have managed to 
maintain a global market share through innovation, 
higher quality products and supplying niche markets 
through buyer-driven global value chains. However, on 
the whole, export productivity has not kept pace with 
overall productivity in Sri Lanka. 

By contrast, most comparator countries export more 
diversified baskets of products including machinery and 
electrical products, which are often linked through 
producer-driven global value chains. Research has shown 
that these product categories tend to be of higher 
complexity and the countries that export these products 
tend to have the capabilities and know-how to produce 
many different products making further diversification 
more likely. Research further shows that countries with 
higher economic complexity tend to achieve higher levels 
of income and stronger future economic growth as 
workers can specialize in areas where their productivity is 
highest, which supports innovation and sustained wage 
growth. Many of these more complex products exported 
by the comparator countries are linked through producer-
driven value chains, which allow for further 
specialization among countries, but which often require 
investment in production from multinational corporations 
in order to gain a foothold.  

Hon. Speaker, it is also necessary for us to diversify 
our export markets.  Since we have been exporting to our 
traditional markets such as the United States, the UK and 
the European Union, the time has come for us to look at 
new markets now. In this regard, we are in the process of 
negotiating several bilateral trade agreements with 
countries such as China, Singapore and we are also 
looking at Japan and Korea and entering into strategic 
partnerships with Thailand. We are also looking at 
invigorating our FTA with Pakistan and, at the same 
time, looking at comprehensive economic and 
technological cooperation with India.  

Hon. Speaker, this is the only way forward for our 
country and I seek the support of all the Members of this 
House to ensure that we achieve our targets.  Thank you.  

ප්රශ්නනය සභාිමමුඛ කරන ලදී. 
வினா எடுத்தியம்பப்தபற்றது. 

Question proposed. 

 

 

[பி.ப. 2.35] 

 

ගරු එසන. ශ්රීතරන් ෙහතා 
(மாண்புமிகு சி. சிறீதரன்) 

(The Hon. S. Shritharan) 
தகளரவ சபாநாயகர் அவர்கமள, இன்று இலங்கக 

ஏற்றுமதி அபிவிருத்திச் சட்டத்தின்கீைான கட்டகள 

சம்பந்தமான விவாதம் நகடதபறுகின்ற இவ்மவகளயிமல, 

இந்த நாட்டில் குறிப்பாக வடக்கிமல வாழுகின்ற மக்களின் மிக 

முக்கியமான ஒரு பிரச்சிகனகய நான் இங்கு பதிவுதசய்ய  

விரும்புகின்மறன்.  

1299 1300 

[ගරු මලික් රමාවික්රම මහතත] 
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முல்கலத்தீவு மாவட்டத்திலுள்ள மகப்பாப்புலவு 

கிராமத்கதச் மசர்ந்த மக்கள் - 89 குடும்பங்ககளச் மசர்ந்த 15 

வயதுக்குட்பட்ட 56 சிறுவர்களும், 13 முதியவர்களும், 

அவர்ககளவிட அந்தக் குடும்பங்ககளச் சார்ந்த 

அங்கத்தவர்களும் உட்பட - இன்று 22 நாட்களாகத் தங்களது 

தசாந்த நிலங்களுக்கு - தங்களுகடய காணிகளுக்குச் 

தசல்வதற்காக, அவர்களின் 42 ஏக்கர் காணிகய 

விடுவிப்பதற்காக, உண்ணாவிரதப் மபாராட்டமாகவும் ததாடர் 

மபாராட்டமாகவும் அங்கு அகமக்கப்பட்டுள்ள முகாம்களுக்கு 

முன்னால் குந்தியிருந்தவாறு மபாராடிக்தகாண்டிருக்கிறார்கள். 

இந்தச் தசய்திகள் பல்மவறுபட்ட தரப்புகளால் மமதகு 

ஜனாதிபதி அவர்கள் மற்றும் மாண்புமிகு பிரதமர் அவர்கள் 

வகர தகாண்டுதசல்லப்பட்டிருக்கின்றன. அத்துடன், 

இதுசம்பந்தமாக  மீள்குடிமயற்ற அகமச்சர் அவர்களாலும் 

மமதகு ஜனாதிபதி அவர்கமளாடு மபசப்பட்டிருக்கின்றது. 

இன்று, நாகள, நாகள மறுதினம் என்தறல்லாம் அவகாசம் 

தகாடுக்கப்பட்டமபாதிலும் இதுவகர அந்த மக்கள் 

தங்களுகடய தசாந்த நிலங்களுக்குச் தசல்ல முடியாமல் அந்த 

இராணுவ முகாம்களுக்கு முன்னால் சகமத்துச் சாப்பிட்டுக் 

தகாண்டு தங்களுகடய மபாராட்டத்கத முன்தனடுத்துக் 

தகாண்டிருக்கிறார்கள். இந்த நாட்டிமல அந்த மக்கள் தங்கள் 

தசாந்த நிலங்களுக்குச் தசல்ல முடியாதா? அல்லது அவர்கள் 

இவ்வாறுதான் மபாராடிக் தகாண்டிருக்க மவண்டுமா? 

இதுதான் இந்த நாட்டின் சம உாிகமயா? அல்லது இந்த 

நாட்டிலிருக்கின்ற மக்களுக்கு வைங்கப்படுகின்ற உாித்து 

இதுதானா? என்பகதயிட்டு இந்த உயர்ந்த சகபயினூடாக 

நான் மமதகு ஜனாதிபதி அவர்கள், மாண்புமிகு பிரதமர் 

அவர்கள் ஆகிமயாாின் கவனத்திற்கு மீண்டும் தகாண்டுவர 

விரும்புகின்மறன்.  

அமதமவகள, அவுஸ்திமரலியாவுக்குச் தசன்றுள்ள 

மாண்புமிகு பிரதமர் அவர்கள் அங்கு உகரயாற்றுககயில், 

"இலங்ககயிமல தமிைர்களுக்குப் பாதுகாப்பு இருக்கின்றது; 

தமிழ்த் மதசியக் கூட்டகமப்பு அதகன ஏற்றுக் 

தகாண்டிருக்கிறது; நீங்கள் எல்மலாரும் எமது நாட்டுக்கு 

வாருங்கள்!" என்று  குறிப்பிட்டிருக்கின்றார். ஆனால், இந்த 

நாட்டிமல தமிைர்கள் ததருவிமல குந்தியிருந்து 

சகமக்கிறார்கள்; தங்களுகடய தசாந்தக் காணிகளுக்குச் 

தசல்லமுடியாமல்  தவிக்கிறார்கள்; அவர்களுக்கு இந்த 

நாட்டிமல பாதுகாப்பில்கல; எந்த மநரமும் - இரவும் பகலும் 

தமிைர்கள் ககது தசய்யப்படுகிறார்கள். இந்த நிகலயில், 

இவ்வாறான ஒரு தபாிய தபாய்கய இந்த நாட்டின் பிரதமர் 

தசால்லியிருப்பது மிகமிக மவதகனயானதும் எங்களால் 

ஏற்றுக்தகாள்ள முடியாததுமான விடயமாகும்.  

மமலும், புதுக்குடியிருப்பிமல 19 ஏக்கர் காணிக்காக 49 

குடும்பங்ககளச் மசர்ந்தவர்கள்  இன்று 20வது நாளாகத் தங்கள் 

உண்ணாவிரதப் மபாராட்டத்கதச் சுைற்சி முகறயிமல 

நடத்திக்தகாண்டிருக்கிறார்கள். தங்களுகடய காணிககள 

விடுவிப்பதற்காக அவர்கள் ததாடர்ந்து சுைற்சி முகறயிமல 

மபாராடுகிறார்கள். காணி சுவீகாிப்புச் சட்டத்தின்கீழ் 

அவர்களின் காணிகள் 2014.09.11ஆம் திகதிய வர்த்தமானி 

அறிவித்தலின் பிரகாரம்  சுவீகாிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. 

ஆனால், இந்த மக்களுக்கு அதுபற்றி எதுவும் அறிவிக்கப்பட 

வில்கல. இது ததாடர்பாகப் பல மபாராட்டங்கள் 

முன்தனடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன; பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் 

பலர் இந்தச் சகபயிமல இதுபற்றிப் மபசியிருக்கிறார்கள். 

இருந்தும், இந்த நாட்டிமல அந்த மக்கள் புறந்தள்ளப் 

பட்டிருக்கிறார்கள். அந்த மக்களின் பிரச்சிகனககளக் 

கவனத்திற்கு எடுப்பதற்கு எவரும் தயாராக இல்லாதது ஏன்? 

"சம உாிகம வைங்கப்படுகிறது; நாட்டிமல பாதுகாப்பு 

இருக்கிறது" என்று இந்த நாட்டிமல இருக்கின்ற தகலவர்கள் 

தசால்கின்றார்கள். ஆனால், இங்மக தங்கள் வீடுகளுக்குச் 

தசல்ல முடியாமல் இருக்கின்ற ஒரு பகுதி மக்களுகடய 

காணிகள் முப்பகடயினராலும் பறிக்கப்பட்டு, அவர்கள் 

அநாதரவான நிகலயில் ததருவில் இருக்கின்ற சூைல் 

உருவாக்கப்பட்டிருப்பகத இந்தச் சிங்களத் தகலவர்களால் 

ஏன், புாிந்துதகாள்ள முடியவில்கல? என்பகதத்தான் நான் 

இந்தச் சகபயிமல மகட்க விரும்புகின்மறன்.  

அடுத்தது, கிளிதநாச்சி மாவட்டத்திமல அந்த நகரத்தின் 

இதயப் பகுதியாகக் காணப்படுகின்ற பரவிப்பாஞ்சான் 

கிராமத்திமல 9.5 ஏக்கர் காணிக்காக 27 குடும்பங்கள் 

ஏற்தகனமவ பல தடகவகள் குந்தியிருந்து மபாராட்டங்கள் 

நடத்தினர். அவர்களுக்கு இந்த அரசாங்கத்தாலும்  

அகமச்சர்கள் சிலராலும் பல உறுதிதமாைிகள் வைங்கப் 

பட்டன. ஆனால், இதுவகர அவர்களுகடய காணிகள் 

விடுவிக்கப்படவில்கல. மநற்கறய தினத்திலிருந்து மீண்டும் 

தங்களுகடய தசாந்த நிலங்களுக்குச் தசல்வதற்காக 

அவர்களும் உண்ணாவிரதப் மபாராட்டத்கத ஆரம்பித்திருக் 

கிறார்கள்.  

நகரப் பகுதிக்குள் 2,500 பிள்களகள் கல்வி கற்கின்ற 

கிளிதநாச்சி மகா வித்தியாலயத்துக்குாிய 4 ஏக்கர் காணி 

இராணுவத்தின் வசமிருக்கின்றது. கிளிதநாச்சி நகரத்திமல 

கிட்டத்தட்ட 40 வீதமான பகுதிகள் இராணுவ முகாம்களாக 

இருக்கின்றன. இதகனத்தான் பிரதமர் அவர்கள், "இந்த 

நாட்டிமல தமிைர்களுக்குப் பாதுகாப்பிருக்கின்றது அல்லது  

இந்த நாட்டுக்குப் பாதுகாப்பு  இருக்கின்றது" என்று தசால்ல 

வருகின்றாரா? அல்லது அவர் எகதப் பாதுகாப்தபன்று 

கருதுகின்றார்? தமிைர்கள் வாழ்ந்த நிலங்ககளப் பறித்து 

அவர்ககள அதிமல வாைவிடாமல் தடுத்து கவத்திருப்பகதயும் 

அதன் காரணமாக அந்த மக்கள் ததருக்களிமல இருப்பகதயும் 

இந்த நாட்டின் பாதுகாப்தபன்று பிரதம மந்திாி அவர்கள் 

தசால்லுவகத எங்களால் ஏற்றுக்தகாள்ள முடியவில்கல. 

ஆகமவ  தகளரவ சபாநாயகர் அவர்கமள, தயவுதசய்து இந்த 

நிகலகமகய விமசடமாகக் கவனத்தில் எடுக்க 

மவண்டுதமனக் மகட்டுக்தகாள்கிமறன்.  

மமலும், காணாமற்மபானவர்கள் ததாடர்பான விசாரகண 

ககள மமற்தகாள்வதற்கு அரசாங்கம் இன்னும் இரண்டு 

ஆண்டுகள் அவகாசம் மகட்பதாகப் பத்திாிககச் தசய்திகள் 

கூறுகின்றன. அதகனத் தமிழ்த் மதசியக் கூட்டகமப்பு 

ஏற்றுக்தகாள்ளவில்கல என்பகத மிகத் ததளிவாக நாங்கள் 

தசால்லியிருக்கிமறாம். ஐக்கிய நாடுகள் சகபயின் மனித 

உாிகமகள் ஆகணக்குழுவுக்கும்கூட அதுபற்றிச் தசால்லப் 

பட்டிருக்கிறது. கிளிதநாச்சியில் இருக்கின்ற காணாமற் 

மபானவர்களுகடய உறவினர்கள் தங்களுகடய உறவுககள 

மீட்டுத் தாருங்கதளன்றுகூறி மநற்கறய தினத்திலிருந்து 

மபாராட்டத்கத ஆரம்பித்திருக்கின்றார்கள். அவர்கள் 

தங்களுகடய கககளால் பிள்களககள ஒப்பகடத் 

திருந்தார்கள்; அதற்குக் கண்கண்ட சாட்சியங்கள் 

இருக்கின்றன. அதாவது, தங்களுகடய பிள்களககள 

ஒப்பகடத்த தபற்மறார் அங்கிருக்கின்றார்கள்; கணவன்மாகர 

ஒப்பகடத்த மகனவிமார் அங்கிருக்கின்றார்கள்; அவ்வாமற 

சமகாதரர்களும் சமகாதாிகளும் இருக்கின்றார்கள். இவர்கள் 

தங்களுகடய உறவுகள் எங்மக? என்று மகட்கின்றார்கள்.  

இதற்கு இந்த நாட்டிமல பதில் எதுவும் இல்கல. அவர்களது 

மபாராட்டம் தவறுமமன பார்கவக்குாிய ஒரு தபாருளாகப் 

பார்க்கப்படுகின்றது. இந்த நாடு எங்மக தசன்று 

தகாண்டிருக்கின்றது? இந்த நாட்டிலிருக்கின்ற ஓர் இனம் 

ததாடர்ந்தும் தன் வாழ்வுக்காக இப்படிமய மபாராடிக் 

தகாண்டிருப்பதா? அந்த இனம் தன்னுகடய நிலத்துக்காகவும் 
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தன்னுகடய மக்களுக்காகவும் இவ்வாறு தசத்துக் 

தகாண்டிருப்பதா? மிகமிகத் துன்பகரமான ஒரு சூைலுக்குள் 

அந்த மக்கள் இருக்கின்றார்கள்.  

தகௌரவ சபாநாயகர் அவர்கமள, இது ததாடர்பாகச் 

சர்வமதச கவனத்கத ஈர்க்கும் வககயில் நாகளய தினம் 

எங்களுகடய எதிர்க்கட்சித் தகலவர் அவர்களால் ஒரு விமசட 

பிமரரகண தகாண்டுவரப்படவிருக்கிறது. இன்கறய சூைலில் 

அந்த மக்கள் ததருக்களில் இருக்கின்றார்கள்; அவர்களுகடய 

காணிகள் அபகாிக்கப்படுகின்றன; அவர்களால் சுதந்திரமாக 

வாை முடியவில்கல. தயவுதசய்து இந்த நிகலகமகயக் 

கவனத்திதலடுங்கள்! அவர்களுக்கான தீர்வு கிகடக்க 

மவண்டும். மகப்பாப்புலவிமல வாழ்கின்ற மக்களுக்கு என்ன 

தீர்வு? மமதகு ஜனாதிபதி அவர்களுக்கு இந்த  உயர்ந்த 

சகபயினூடாக நான் அந்தக் மகாாிக்கககய 

முன்கவக்கின்மறன். மமதகு ஜனாதிபதி அவர்கள் தன்னிடம் 

அதுபற்றிக் கூறியிருப்பதாக மீள்குடிமயற்ற அகமச்சர் 

அவர்களும் குறிப்பிடுகிறார். ஆனால், இதுவகர அந்த 

மக்ககளச் தசாந்த இடங்களுக்குச் தசல்ல அனுமதிக்கவில்கல.  

அமதமபால, புதுக்குடியிருப்பில் பிலக்குடியிருப்பு மக்கள் 20 

நாட்களாகத் தங்களுகடய தசாந்த நிலங்ககளக் 

மகட்டுக்தகாண்டிருக்கின்றார்கள். அரச நிலத்கத அவர்கள் 

மகட்கவில்கல. பரம்பகர பரம்பகரயாகத் தாங்கள் வாழ்ந்த 

நிலத்தில், மதாட்டம் தசய்த நிலங்களில், வீடுகட்டி வாழ்ந்த 

நிலங்களில், வாழ்வதற்கான அந்த உாிகமகயக் 

மகட்கின்றார்கள். ஆனால், இந்த நாட்டிமல அந்த உாிகம 

மறுக்கப்பட்டிருக்கிறது.   

 

ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
Hon. Member, today we are debating several  Orders 

and Regulations made relating to exports. I would 
appreciate if you stick to the relevant subject.  You may 
have your grievances, but we are now discussing exports. 

 

ගරු එසන. ශ්රීතරන් ෙහතා 
(மாண்புமிகு சி. சிறீதரன்) 

(The Hon. S. Shritharan) 
தகௌரவ சபாநாயகர் அவர்கமள, நீங்கள் தசால்வது சாி; 

அகத நான் ஏற்றுக்தகாள்கின்மறன். நான் உங்களிடம் 

அதற்காக விமசட அனுமதிகயக் மகட்கின்மறன். மிக 

முக்கியமாக, பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் நாளாந்தம் அங்மக 

தசத்துக்தகாண்டிருக்கின்றார்கள். இவ்வாறு 

தசத்துக்தகாண்டிருக்கின்ற அந்த மக்களுகடய நிகலகம 

கவனத்தில் எடுக்கப்படுவதில்கல. நாங்கள் தவவ்மவறு 

தகலப்புக்களில் இங்மக மபசிக்தகாண்டிருக்கின்மறாம். ஒரு 

ததாகுதி மக்கள் அங்மக தசத்துக்தகாண்டிருக்கின்றதபாழுது 

இங்மக நாங்கள் ஏற்றுமதி, இறக்குமதி பற்றிப் 

மபசிக்தகாண்டிருக்கின்மறாம். நீங்கள் கூறுவகத நாங்கள் 

நிராகாிக்கவில்கல. அந்த மக்களுகடய விடயத்திலும் விமசட 

கவனம் தசலுத்துங்கள்! என்றுதான் இந்த உயர்ந்த 

சகபயினூடாக நான் மவண்டுகின்மறன். அத்துடன், உலக 

நாடுகளும் இதில் கவனம் தசலுத்தமவண்டுதமன்று மகட்டு, 

நிகறவுதசய்கின்மறன்.  
 

ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Thank you. ගරු පන්ව ක ගුණ්ධන ප මහතත. 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධාන ෙහතා 
(மாண்புமிகு பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු  ථතපත  තුමනිශ රා්ධන ප  පත  මතධනග හත 

ජතතයන්තා ශ්ශතඳ අමතතය- 
 

ගරු විෙල් වීරවංශ් ෙහතා   
(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු විමල් වීා්ා  මහතත. 
 

ගරු විෙල් වීරවංශ් ෙහතා   
(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු  ථතපත  තුමනිශ මත ඔපතුමතට ලිඛිත් ඉල්ලීමක් 

ඉදිරිප ක  තත. පතධනලිශපතන්තු්ට රහභත ව ්න්ප රිමතන්ඩ් 
පන් පතගතාශේ සිට පැමිණීමට රසශපප අන්රස ම ආාශි  
අධීක්ෂණ  තා  රභත රහ අනිුණ ක  තා  රභත් න්්කට 
රහභත වවීමට ක රසබි  යුතු නිරත ඒ නි මිත දැනුපත දීම පන් පතගතා 
්ර තනීන්ට  ාන්ප කි කත. ශම  දශ ඒ  තා  රභත්ක ක 
නිශ ෝජප  ්න්ශන් පතධනලිශපතන්තුශද පක .  ඔපතුමත පක්ෂ 
පත   රැර්වීශපතදී ශපත රපතපන් ශ න් රත ච්ඡත  ාකත තීාණ ක් 
දැනුපත ශදප ප් මත ය්ක ් තධනතත ශ්කත රසශපප්ත මත දැක් ත. 

මත දැපගන්ප  ැමැරසන්ශ ඒ පිළිපඳ් ඔපතුමත තීාණ ක් 

ග කතතද කි කත. මට රසශපප ඒ අන්රස  ආාක්ෂත  ා දීම 
ඔපතුමතශහ ් ග කීමක්. 

 

ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔද. 
 

ගරු විෙල් වීරවංශ් ෙහතා   
(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

මත දැප ගන්ප  ැමැරසන්ශ ඒ රපතපන් ශ න් ඔපතුමත ග ක 
පි ්ා ශම  ක්ද කි කත. 
 

ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්ත්රීතුමනිශ දැපට COPE රහ COPA  මිම්්කට ඒ 

පහසු පත කපත ශදන්ශන් පැහැ. ක ම නිරත අලු ක ශද ක්  ාප්ත 
පපතශ පැ් ත අ්රා ක් ගන්ප ඕපෑ. ඊත  රැරව්ීශපතදී මත ශපත 
රපතපන් ශ න් රත ච්ඡත  ාන්ප පකතශප ශා  කතු ්ප්ත. ශපත 
රරසශේ අපි රැර්් ප්ත. ඊට පරශ්රේ අපි තීාණ ක් අාශගප දැනු් ක 
 ාන්පපත. 

 

ගරු විෙල් වීරවංශ් ෙහතා   
(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ගරු  ථතපත  තුමනිශ ශපත  මශහ ්ර ්ප ක් පමණක් 
ශප ශ්න්. ඔ  කි ප හැම  තා  රභත්  ම නිශ ෝජප  ් න්ශන් 
ශපත පතධනලිශපතන්තු් රතු පක . 

 

ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ර කතකින්ම ඔද. 
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ගරු විෙල් වීරවංශ් ෙහතා   
(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

මම ශපත ්ර තප රභත ්තා ට රහභත ව ්න්ශන් ක ඒ ට රහභත ව 
්න්ප රසශපප අන්රස  පිළිශගප රසශපප නිරතන්. ශම  මශහ 
්ර ප් ක් පමණක් ශප ශ්න්. අපි ිරශධන දමපු අ  අපතගතශේ ිරශධන 

ඉන්ප ක පුළු්න්. ඒ අ  ක ශ්නුශ්න් තමන් මත ශපත ඉල්ලීම 
 ාන්ශන්. 

 
ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ  මත පිළිගන්ප්තශ ගරු මන්ත්රීතුමනි. ඒ පිළිපඳ් රත ච්ඡත 
 ාන්ප මට අ්රථ්ත්ක් ශදන්ප. 

 
ගරු විෙල් වීරවංශ් ෙහතා   
(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ඔපතුමත පිළිගන්ප්ත කිදශද අපි ිරශධන දමපු අ  අපතගතශේ 
ිරශධන ඉන්ප පුළු්න් කි ප ක ද? 

 
ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

පැහැ. මම කි න්ශන් ශපත න්. ඔපතුමත ඉල්ලීමක්  තත. ඒ 
පිළිපඳ් මම ඊත  රැර්වීශපතදී රත ච්ඡත  ාකත පිළිතුාක් ශදන්පපත. 

 

ගරු විෙල් වීරවංශ් ෙහතා   
(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ශහ ඳන්ශ ශප ශහ ම ර්තුරසන්. 

 

ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ පිළිපඳ් මට තනි තීාණ ක් ගන්ප අමතරුන්.  

 

ගරු විෙල් වීරවංශ් ෙහතා   
(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ඔපතුමත ශපත මන්ත්රී්රු 224ටම ඉන්ප ක ම  ථතපත  තුමත.  
 

ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔද. 
 
ගරු විෙල් වීරවංශ් ෙහතා   
(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

මන්ත්රී්ාශ ුණශහ අන්රස  පිළිපඳ ්ර ප්  ඔපතුමත රතු 

තීාණ ක්. ඔපතුමතට ඒ පක  ශපත ගරු රභතශ්න් දීකත රසශපප්ත. 
මම කි න්ශන් ඒ පක  පතවිච්චි ශප  ශත  ක "ඒ  ශ  ර ්
ශ  ටන්පද?" කි කත අහප ශ්කත් ුණ ක මතු්න්ප පුළු්න් 

කි කතන්. 

 
ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මත රත ච්ඡත මතධනගශ න් තමන් හැම විටම  ටයුතු  ාන්ශන්. 
මට ඒ ට අ්ර්ථත්  ශදන්පශ ගරු මන්ත්රීතුමනි. 

ගරු විෙල් වීරවංශ් ෙහතා   
(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ශහ ඳන්ශ ශප ශහ ම ර්තුරසන්. 
 

ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු පන්ව ක ගුණ්ධන ප මහතත. 

 
[අ.භත. 2.උ3] 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධාන ෙහතා 
(மாண்புமிகு பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ගරු  ථතපත  තුමනිශ පතධනලිශපතන්තු් නිශ ෝජප   ාප 
මන්ත්රී්රු ් ශ න් අප සි ලු ශදපත ඔපතුමතශගන් ඉල්කත 

සිටින්ශන් මන්ත්රී්ාශ ුණට රසශපප අන්රස  හත ්ා්රරතද කපත දීම 
රඳහත ඔපතුමතශහ  තරුණි  අනුග්රහ  කපත ශදප ශකරන්. 

අද දිප ශපත නිශ ෝග හත නි ම ඉදිරිප ක  ාකත රසශපන්ශන් 

අපප ප රා්ධන ප  අාමුණු  ා ශගපන්. මලික් රමාවික්රම 
ිමරසතුමතශහ පැහැදිලි කිරීශපතදී කතුමත ඉතත පැහැදිලි් කිද්තශ 
"අශප් අපප ප ශ්ශතඳතශපත ශ්ශතඳ ශප ත විවි තාගී ාණ ක් 

පැහැ. භතණ්ම විවි තාගී ාණ ක් පැහැ. අපප ප වි තක 
් ශ න් ්ධන ප  ශ්න්ශන් පැහැ." කි කත. ශපත කි ප ක  
්ධනතමතපශේදී රතය ක්. ශම  දශ තමුන්පතන්ශරේකත ාජ  භතා 
ගැනීශමන් පසු්ශ 2014 ජප්තරි සිට ඔක්ශතෝපධන මතර  දක්්ත 

 තක  තුත අපප ප සි  ට 2.6කින් අඩු ශ්කත රසශපප්ත; 
ආප ප සි  ට ද ම 2කින් ්ැඩි ශ්කත රසශපප්ත;  ෘෂි  තධනමි  
අපප ප සි  ට 7කින් අඩු ශ්කත රසශපප්ත;  තධනමි  අපප ප 

සි  ට 1.2කින් අඩු ශ්කත රසශපප්ත; ඛ්නිජම  අපප ප සි  ට 
3.2කින් අඩු ශ්කත රසශපප්ත; ශ්ප ක අපප ප සි  ට 28.1කින් 
අඩු ශ්කත රසශපප්ත. කම නිරත ාට ිතුතට ගකත කප විශශ  

විනිම  පිළිපඳ් අධනබුද ක් රසශපප්ත. 

කම අධනබුද  ශ  තාපත පාපතත ද කි ත මම දැන් කි න්පපත. 
මිරන්ද ාතජපක්ෂ මැරසතුමත ාට භතා ග කතතට පසු්ශ කතුමතශහ 

යුගශේ ිශමරි තනු ශම කා  ට ශගදශද රුපි ල් 101න්. අවුරුව  
10ක් ආණ්ඩු  ාකත කතුමත ාට භතාශදප විට ඒ ගණප රුපි ල් 
131න්. ඒ අනු් දර අවුරුශදක් තුතදී ශම කා ට ශගවි  යුතු මුදක 

්ැඩි වුශණ් රුපි ල් 30කින්. රුපි ල් 30ක් කි න්ශන් අවුරුශද ට 
රතමතපයශ න් රුපි ල් තුපක්. ඉන් පසු ශපත ාජ  පක ට ප ක ්ප 
විට රුපි ල් 131ට රසබුණු ශම කා  අද රුපි ල් 143න්. 143න් 
කි න්ශන් රුපි ල් 22කින්  ්ැඩි ශ්කත.  ්ධනෂ  ට රුපි ල් 

11කින් ශම කාශේ අග  ඉහත ශග ර්ශ රුපි ක ්ැඩිශ න්ම මර්ත 
පතල්ව  වුණු ්ධනෂ ශද  විධි ට ශපත ්ධනෂ ශද  කා ත ඉරසහතර ට 
ක තු ශ්ප්ත. රුපි ක මර්ත පතල්ව  ශ්කත. ාට ිතුතට කප 

විශශ  විනිම  ්රමතණ ට ්මත ාටින් පිටට ගකත  ප විශශ  
විනිම  ්රමතණ  ්ැඩින්. ශම  ්තක්්ත ගැනීම රඳහත අනුගමප  
 ත ්රි තමතධනග  -intervention  ක  - ශම  ක්ද?  ඉරසහතරශේ 

 ්දත්  ක ශප  ත විධි ට  ්ැඩි ශම කධන ්රමතණ ක් අද ශ්ශතඳ 
ශප තට දමත රසශපප්ත.  

ගරු  ථතපත  තුමනිශ ශපත ජප්තරි මතරශේ සිටශ ද්ර් උ4ක් 

ිතුතත රුපි ක ප් ක්ත ශගප  තම රඳහත අප ිශමරි තනු 
ශම කධන මිලි ප 221ක් ශ්ශතඳ ශප තට දමත රසශපප්ත. ද්ර ්
උ4 ට ශම කධන මිලි ප 221ක් දමත රසශපප්ත කි න්ශන්ශ ද්ර ට 
ශම කධන මිලි ප 4ක්. ද්ර ට ශම කධන මිලි ප 4ක් කි න්ශන්ශ 

රුපි ල් ශ ෝටි 74ක්. රුපි ක ප් ක්ත ශගප  න්ප ශපත ද්ර් උ4ට  
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රුපි ල් ශ ෝටි 3ශ300ක් ශ්ශතඳ ශප තට දමත රසශපප්ත. ගරු 
 ථතපත  තුමනිශ ශම කා  170ට  ප ශපත ගමප පතා 
 ාගැනීම රඳහත ආණ්ඩු් ග කත ද්ශරේ සිට අද ්පතුරු 

ශමතුමන්කත ශ්ශතඳ ශප ශතේ ශුශ  ් ශ න් විුණණත රසශපප 
විශශ  විනිම  ්රමතණ  ිශමරි තනු ශම කධන බිලි ප උ.3ක් 
ශ්ප්ත. ශපත විධි ට ිශමරි තනු ශම කධන බිලි ප උ.3ක් ්තෂප් 

ශ්කත  විරන් රසශපප්ත.  

අප ශමන්ප ශපත  තාණ  ක ශ කරුපත ගත යුතු ශ්ප්ත. ශකෝ  
ඛ්නිජ ශතල් අධනබුද ක් රසබුණත. මිරන්ද ාතජපක්ෂ යුගශේදී ශතල් 

පැාක ක් 127න්. ශකෝ  ආහතා අධනබුද ක් රසබුණත. ශකෝ ශේ 
ආහතා ර්ය්ක මික ගණන් ශා  ට්ම්්ක්  ප්ත ්තශහ ශදගශ න් 
ඉහත  ව ත.  ශකෝ  මූකය අධනබුද ක් රසබුණතශ ශකෝ  මුදල් ශ්ශතඳ 

ශප ත  මත ්ැම්ණත. ඊත ටශ යුශ   රසබුණත. යුශ  ට අ් ය අවි 
ආයු  ශගප ඒම හත ශ්ප ක ශශ රඳහත වි තක විශශ  විනිම  
්රමතණ ක් වි දපත වුණත. ඒ අධනබුද රසබි දී ක ශමශකසින් රුපි ක 
 මත ් ැටීමක් වුශණ් පැහැ.  

ගරු  ථතපත  තුමනිශ ඛ්නිජ ශතල් ආප ප  කිරීම රඳහත 
 ප වි දම පමණක් ශපත අවුරුව  ශදශක්දී ඉරසරි ශ්කත රසශපප්තශ 
ිශමරි තනු ශම කධන බිලි ප උ ට ්මත ්ැඩි ්රමතණ ක්. දැන් 

රසශපප ්ර ප්  තමන් "අපට විශශ  ණ  ශග්තගන්ප පැහැශ 
්තරි  ශග්ත ගන්ප පැහැශ මිරන්ද ාතජපක්ෂ ිරන්දන් ශපත  ශ්කත 
රසශපන්ශන්" කි කත ශප රු්ක් විුණණන්ප හදප ක . ශකෝ  

ශ්ශතඳ ශප ශතේ ශතල් මික අඩු ශ්කත ාටින් පිටට  න්ප රසබිකතශ 
ාට ිතුශතේ  පතා වුණු ිශමරි තනු   ශම කධන බිලි ප උට 
ශම  ද වුශණ්? ඒ  ්තෂප් වුණතශ ගරු  ථතපත  තුමනි. ්තෂප් 

ශ්න්ප ශහේතු් තමන්ශ රුපි ක ප් ක්තශගප  තම රඳහත 
ශතල්්ලින් ඉරසරි වුණු සි ලුම රල්ලි  ටි  ශම කධන ් ශ න් 
ශ්ශතඳ ශප ශතේ විකිණීම. ඒ මුදල් ්තෂප් ශ්කත  ව ත. ශපත නිරත 

අධනබුද ක් ිරස ශ්කත රසශපප්ත.  

මශහ ත  රසශපප්තශ මහ පැාුණශද රාඛ්යත ශල්ඛ්ප 
ශදපතධනතශපතන්තු් විසින් 2017 ශපපා්තරි 17්ැනිදත නිුණ ක  ාප 
කද Weekly Economic Indicators ්තධනතත්. ගරු 

 ථතපත  තුමනිශ ඒශක් රඳහන් ශ්ප්තශ අශප් ජතතයන්තා 
රාචිත  රසශපන්ශන් ශම කධන බිලි ප 4.උන් කි කත. 201උදී අශප් 
ජතතයන්තා රාචිත  ශම කධන බිලි ප 8.2ක් රසබුණත. දැන් 

ජතතයන්තා රාචිත  රසශපන්ශන් ශම කධන බිලි ප 4.උන්. ඒ 
කි න්ශන්ශ ඉතතම ක පා  ත ක ක් ක්.  

ජතතයන්තා මූකය අාමුදශල් නිශ ෝජිත පිරිරක් කපප රරසශේ 

කා ත් ට කප්ත. ශම  දශ ඔවුන් අවුරුව  3 ට ්තරි  6කින් 
ශදන්ශන් ිමරි තනු ශම කධන බිලි ප 1.1න්ශ ගරු 
 ථතපත  තුමනි. කතශ  ට ක  ්තරි   ට කැශපන්ශන් 

ශම කධන මිලි ප 162න්. අපි ද්ර් උ4ට ශ්ශතඳ ශප ශතේ විතාක් 
ශම කධන මිලි ප 224ක්  නි පත විුණණප්ත. ඛ්නිජ ශතල් 
ආප ප  කිරීශපත වි දශමන් රල්ලි ාට ිතුශතේ ඉරසරි ශ්කත 
රසශපප්ත රුපි ල් ශ ෝටි 60ශ000 ට ්ැඩි . ශ ෝටි 60ශ000 ට 

්මත ්ැඩි මුදකක් ශම කා  රුපි ල් 143  මට්ටශපත රස තගන්ප 
ිරා  ාශගප රස තශගප ඉන්ප්තශ intervention ක ක් කිරීමක් 
විධි ට. ශපත intervention ක  හැමදතම ශගනි න්ප පැහැ, ගරු 

 ථතපත  තුමනි. හුතා ශපෝක ක් දි   ට ඔපතශගප ඉන්ප්ත 
්තශහ පකහ ක තාශ න්  ශපත  රස තශගප ිරටි තට අ ක හැාපු 
ගමන්  මට  ප්ත. මම කි ප ක  ගරු චපතපි  ාණ්  

ිමරසතුමතට ශ කශාප්ත කි කත මම වි ්්තර  ාප්ත. දැන්  ප 
විධි ට ශපත  ාප ක්රමශ න් ශම කධන බිලි ප 4.උ  රසශපප 
රාචිත  ටි  ද්රකින් ත් ක පහතට  මතශගප ්ැශටප්ත. ශපත 

රාචිත  ශම කධන බිලි ප උට, 3ට ්ැම්ණතට පරශ්රේ අපි ශපත ාටින් 

පිට ාට්කට Letter of Credit නිුණ ක  තතට, ඒ ණ ්ා ලිපි 
ශ්ප ාට්ල් පිළිගන්ශන් පැරස ශ්ප්ත. කශහම පිළිගන්ශන් පැරස 
වුශණ  ක අපට ඛ්නිජ ශතල් ආප ප  පැහැ; ශප ශහ ා ආප ප  
පැහැ; ාරත නි  ර්ය ආප ප   ාන්ප පැහැ. ආප ප 

රපතපූධනණශ න් පතා ශ්ප්ත. ශපත  තමන්, විනිම  අධනබුද  තුත 
ආධනික  ක්  මත ්ැටීම කි න්ශන්. ශපත  ඉතතම පා  
ත ක ක් ක්. ශපත ට ශප රු කි කත හරි න්ශන් පැහැ. ශපත ට 

්රතශ ෝ ව   ථතධනථ්තදී විරඳුමක් ශදන්ප ඕපෑ. Central Bank ක  
ිතුළු ඒ විෂ තනුපශ  විශ්තුන් කි ප ශද  ිමරස්රු,  ැබිපට් 
මණ්මක  අහන්ප ඕපෑ. ඒ  කශහම  ාන්ශන් පැරස් 

පකහ ක තාශ න්, "මම රරස කින් ශම කාශේ අග  රුපි ල් 
130ට ශහප්ත"  කි කත ්හසි පරක් ශද ම්කත ශශ පතකප 
පුාතශේරු්ක් කි න්ප පුළු්න්. පමු ක, අපට ඒශ න් ආධනික ශේ 

exchange rate ක  හදන්ප පැහැ. ඒ  හදන්ප පැරිවීම නිරත 
 ැබිපට් මණ්මකශේ අනුමැරස ක් කපත ශගප රසශපප්ත, ත් 
Sovereign Bond ක ක් issue  ාකත ිශමරි තනු ශම කධන 
බිලි ප 1.4ක් ගන්ප. ශපත ශ්කතශදදී ශප ලී අනුපතත   ාටි 

 ැශමන්ප ඉහත  විරල්කත රසශපප්ත. ඊට ශහේතු් තමන්ශ මීට 
අවුරුව  ශද  ට ඉර්ශරල්කතශ 2014 ශපපා්තරි මතරශේ 27්ැනිදත 
මහ ද්ල් සිශ  ශ්ච්ච මහ පැාුණශද මහත මුදල් මාශ  ල්ක  නිරත 

9.4ට රසබුණ ශප ලී අනුපතත  12.4 දක්්ත ්ැඩි වීම. භතණ්මතගා 
බිල්ප ක්ක ශප ලී ්ැඩි ශ්පශ  ට රමරත් ාශට් සි ලුම ශප ලී 
අනුපතත ් ැඩි වුණත.  

ගරු  ථතපත  තුමනිශ අපි පසු  ව   තකශේ ශප ලී අනුපතත  
තනි ඉකක් ශපත - single digit -  ශප ලී අනුපතත ක් ප්ට ප ක 
 ාකතන් රසබුශණ්. රතමතපය ජප ත තමුන්ට නි්රක් තපතගන්පශ 

තමුන්ට  ්තහප ක් ගන්ප සි  ට 9ටශ 9.4ට ශප ලි ට මුදල් 
ග කතත. ඒ ්තශහම තමුන්ශහ  ප ා   ර්  ාකත ක ඒ ශප ලි ට 
මුදල් ග කතත.  "ජතරසශේ මහත පහන් ටැ," ශ්ච්ච කා ත පැාුණ් අද 

ණ  ා නිුණ ක  ාප්ත. කා ත පැාුණ් ්රසිශ  ශ  ටර් ශ්ශතඳ 
ශප ශතේ ණ  ා නිුණ ක  ාකත සි  ට 13.24ට අශපන් ණ ට 
ඉල්කප්ත. දැන් කා ත පැාුණ් ප් ක්ත ශගප ගන්ප පැ රි ශ්කත 
රසශපප්ත. "ජතරසශේ මහත පහන් ටැ," කි ප කා ත පැාුණ්  දැන් 

ප් ක්ත ශගප  න්ප පැහැ. කා ත පැාුණ් සි  ට 13.24 
ශප ලි ට ණ  ගන්ප ශ  ට මිනිසුන්ට ණ  ශදන්ප ශ්න්ශන් 
ුණමප ශප ලි  ටද? මිනිසුන්ට ණ  ශදන්ප ශ්න්ශන් සි  ට 

16ශ 17 ණ  ශප ලි ටන්. ඒ ණ  අාශගප රසශපප රමර්ත කතාකී  
ජපතත්ට ශපත ද්ර්් ක සිශ  ශ්කත රසශපප්ත තමන්  ලින් 
අවුරුව ්ක ශග උ ්තරි  ට ්මත ්ැඩි ණ  ශරේ්ත ාණ ක් 

අලුරසන් ශග්න්ප. ාශට් ්ර තප ණ  රු ්න්ශන් ාජ න්. ාජශේ 
ණ  ශප ලී වි දම ්ධනෂශ න් ්ධනෂ ට වි තක ශකර ්ැඩි ශ්ප්ත. 
ශම  දැ්ැන්ත අධනබුද ක්. දැන් අශප් ජතතයන්තා ශ්ශතඳ  ටයුතු 

පිළිපඳ අමතතයතුමත පකතශප ශා  කතු ශ්ප්තශ 'ශහෝ ගතකත විශශ  
ආශ ෝජප ඒවි. අශප් අපප ප ්ැඩි ශදවි' කි ත. කශහම ශ්න්ශන් 
පැහැ. 

ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුමතශ ඔපතුමතට ත් ක විපතඩි තුප   තක ක් 
රසශපප්ත.  

 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධාන ෙහතා 
(மாண்புமிகு பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ශහ ඳමන්ශ ගරු  ථතපත  තුමනි.  

ාට  මුදශල් අග  දිපපතත  මත ්ැශටප්ත පපතශ ශප ලී 
අනුපතත  අහර  රට ඉහත  ප්ත පපත ශම  ද ශ්න්ශන්? 
්යතපතා  ාප අ ට ්යතපතා කිරීශපත නිදහර පැරස ශ්කත. 
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කා තශද සි ලු කැන්ර්තුගත රමතගපත්ක ්ර තප රභතපරස්රුන් -

ජතරස  ්යතපතරි  න්- සි ලුශදපත FCID ක ට  ැඳ්තශගප 
 විරන් පාුණශද ්තඩි  ා්ත රසශපප්ත. අද ජතරස  ශශය   
්යතපතරි  න් තුත අදහරක් රසශපප්තශ 'ශපත සි ල්ක සුණු විසුණු 
 ා දමකත තමන්ශහ ගජ මිතුාන්ට ශපත ටි  අන්රස  ා ශදන්ප 

තමන් ශපත සූදතපම.' කි ත. ක්ැනි  ථත පහක් රසශපප්ත.  

ගරු  ථතපත  තුමනිශ පකන්පශ ජතතයන්තා දධන  ්කට 
අනු් අද ශම  ක්ද ශ්කත රසශපන්ශන් කි ත. ේලූපතපධනහ ශගෝලී  
අ්දතපපත දධන    අනු් ග්රීසි ට ක ්මත පහත මට්ටමකිනුන් අප 
ඉන්ශන්. Transparency International ආ තප  හදප ශගෝලී  
ූෂෂණ රාජතපප දධන    අනු් 2016දී ූෂෂණ  ්ැඩිශ න්ම සිශ  
 උ ාට ශකර කා ත් පපත  ා රසශපප්ත. ශකෝ ශේ නීරසශේ 
ආධිපතය පිළිපඳ දධන    අනු් 4උ්ප රථ්තපශේ සිටි ාට 68්ප 
ර්ථතප ට  විරන් රසශපප්ත. ශපත්ත තමන් ජතතයන්තා දධන  . ශපත 
දධන   දකිප ශ  ට Fitch Ratings්ක අශප් ාට අ්දතපපත රිරත 
ාටක් ප් කි ත රසශපප්ත. ශමශහම ත ක ක් ක් රසශපප ශ  ට 
විශශ  ආශ ෝජ  න් ඒවිද? අපප ප ්ැඩි ශදවිද? අශපක් අතට 
කතුමන්කත ශ කරුපත ගන්ප ඕපෑශ පසු  ව  අවුරුව  30ක් ාශට් 
අපප ප  ්ැඩි  ාප්ත තපතශ ආශ ෝජ  ුණශ විශශශි  ුණ 
කා ත්  දිහත පැලුශද් ක පැරස ප්. මුහුව  ශ්ාශතන් තුශපන් 
ශද ක්ශ මහ ශප ශත ශ්න් තුශපන් ක ක් ශ්පම ාටක් ශකර 
ගැනීම රඳහත කල්ටීටීඊ ත්රරත්්තද  දරුණු ශකර ්රි ත කම  ්ප 
ශ  ටශ ගු්න් ශත ම්ශප ශතේ ගු්න්  තපත පුපුාප ශ  ට 
රාචතා ශ ෝ කදත ආ්ත ශප ශ්න්; දිද්ත. ශපත ාශට් ශහෝටල්  තමා 
ඉකි බින්දත.    

 
ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔපතුමතට ත් ක මිනි කතු්   තක ුණන් රසශපන්ශන්ශ ගරු 

මන්ත්රීතුමනි.   

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධාන ෙහතා 
(மாண்புமிகு பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු  ථතපත  තුමනිශ කදත ශහෝටක    තමා ක් ශම කධන 

24ට ශදන්ප පැරි වුණත. ඒ නිරත අශප් ාශට් අපප ප ගැප අලුරසන් 
ිරතන්ප ඕපෑ. යුශ   නිරත අවුරුව  30ක් අපට ජතතයන්තා ට 
 න්ප පැරි වුණත. අද අලුරසන් ිරතන්ප පුළු්න්. අද යුශ  ක් 
පැහැ. සිාහකශ ශදමතශ මුර්ලිපතශ පධනගධන සි ලු මිනිසුන් තුතශ 
්යතපතරි  ක්ශෂේත්ර  තුත අලු ක පකතශප ශා  කතු්ක්ශ සූදතපමක් 
රසශපප්තශ තමන්ට  දවු  ාප්ත පපත පැඟිටීශපත. පමු ක ඒ 
සූදතපපතරහගත පකතශප ශා  කතු් ඉෂට්  ාන්ප පැහැ. අද ිරස 
ශ්කත රසශපප ශපත දැ්ැන්ත ආධනික  අධනබුද   ටශ ක අලු කම 
විධි ට සිතන්ශන් පැරස් ාටට ශග ම  ෑමක් පැහැ. ඒ නිරත අපි 
ගරු අමතතයතුමතශගන් ඉල්ලීමක්  ා සිටිප්ත. ඉන්දි ත්ට ාට 
පත්ත ශදපශ ඉන්දි ත්ට ශරේ් ත අා   වි්ෘත  ාපශ මුළු ාශට්ම 
විශ්තුන් විරුශ  ්ප ඉන්ව  කා ත ETCA ක  අ කරන් කිරීශමන් 
ශපත ්ර ප්  විරඳප්ත කි ත කතුමත සිතප්ත පපතශ මුළු ාටම  වනි 
ගන්පත තත ක ක්  ටන් කන්ශන්. ඒ   ාන්ප කපත කි ප 
ඉල්ලීම  ාමින් මශහ ්චප ටි  අ්රන්  ාප්ත.  

 

[අ.භත. 2.48] 
 

ගරු පාසලී රම්ිළක රණවක ෙහතා (ෙහානගර හා 

බසනනාහිර සංවර්ධාන අොතයුරො) 
(மாண்புமிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க - மாநகர மற்றும் மமல் 

மாகாண அபிவிருத்தி அகமச்சர்) 

(The Hon. Patali Champika Ranawaka - Minister of 
Megapolis  and Western Development) 

ගරු  ථතපත  තුමනිශ අශප් ාශට් ආධනික   හත මූකය 
ත ක ක්  පිළිපඳ් ශ්පම වි්තද ක්  ාන්ප තාපත ත ක ක් ක් 

ි කතටම ිරස ශ්කත රසශපප අ්රථ්ත්  අශප් ාශට් ආශ ෝජප 

 ක්රසම ක  ා ගැනීම රඳහත රහප ශ ෝජපත කීප ක් 
පතධනලිශපතන්තු්ට ඉදිරිප ක  ා රසශපප්තශ රා්ධන ප  පත  මතධනග 
හත ජතතයන්තා ශ්ශතඳ අමතතයතා   විසින්. අප සි ලු ශදපත 
්ටහතගත යුතු  තාණ  පපතශ 2014 මුල්  තක  ්ප ශ  ට ාතජය 

මූකය ඉතතම අපතුරුදත   ත ක ක්  ට ප ක ශ්කත රසබුණත  
කි ප ක න්. ආණ්ඩුශද ආදත ම ්රමතණ් ක වුශණ් පැහැශ 
ආණ්ඩුශද ණ න්ශ ණශේ ශප ලි න් ශග්න්ප. ඒ නිරත හැම 

අ්ර්ථතශදම ත්ත් ක ණ  ගන්ප ශපතශ,මින් විරම ණ  
චක්ර  ට ාට ශග ව රු ශ්කත රසබුණත. ඒ ්තශහමශ 2008දී ිරස  උ 
ශගෝලී  අධනබුද  ිතුශතේ ශතල් මික ඉහත  ෑම ක කක්  අශප් 

ාටට ්තශහම අශප් ාට ්ැනි ාට්කට මූකයම  ් ශ න් ශගෝලී  
මූකය මධුරම ක් ිරස ශ්කත රසබුණත. ඒ ට ්ර තප ශහේතු්ශ 
ිශමරි ත කක්ර ක ජපපදශේ ්යතපතරි  න්ට වි තක මූකය 

රහපත තා ක්ශ ණ   න්දක් කිසිම ශප ලි කින් ශත ා් කැබීමන්.  

ශපත නිරත ිශමරි ත කක්ර ක ජපපද ට අන්රස කා තශද ක  
ආ තප ක් විතාක් ශම කධන බිලි ප තුප  පමණ ආශ ෝජප 
සිශ   තත. දැන් ඒ ශගෝලී  මධුරම  අ්රන්. ශතල් මික අඩු 

ශ්කත රසශපප්ත ්තශහම ඒ ශගෝලී  මූකය මධුරම  දැන් අ්රන්. 
දැන් අනුක්රමශ න් ිශමරි ත කක්ර ක ජපපද  තමන්ශහ ශප ලී 
අනුපතත ඉහත පා්මින් ඉන්ප්ත. ිශමරි ත කක්ර ක ජපපදශේ 

ප් පතකප අධි තරිශේ රහ යුශාෝපශේ පතකප අධි තරිශේ ප් 
්රරසප කරස  ආධනික  ජතරස ්තද න්. ඒ ආධනික  ජතරස ්තද  ක 
කක්  ිශමරි ත කක්ර ක ජපපද  ්රා 100 ට පර්ශරේ තමන්ශහ 

 ටිතක පහසු පත පැාවීම රඳහත දැ්ැන්ත මුදකක් ආශ ෝජප  
 ාන්ප  ප්ත. ඒ අනු්ශ ඔවුන්ශහ මූකය ආ තප රහ පුශගකන්න් 
විශශ ්ක තැන්ප ක  ත  ප  තම ාට තුතට ිද ගැනීම රඳහත 

ඔවුන්ශහ ශප ලී අනුපතත  ඉහත පැාවීශපත ත ක ක් ක් අද  දත 
 ාකත රසශපප්ත. ඒ  අශප් ාටට පමණක් ශප ශ්න්ශ ඉන්දි ත්ටශ 
චීප ටශ අප්රි තශද ාට්ල් ගණපත්  ට පාපතත මූකය අපහසුතත 

මතු  ාපශ විශශය   මූකය රාචිත්කට පකපතප ත ක ක් ක්. ශපත 
ත ක ක්   ටශ ක රපත්රදතන්   පක්රම්ලින් අශප් අපප ප  
්ධන ප   ාගන්ප පැහැ.  

ගරු  ථතපත  තුමනිශ 1977 අපි ආධනික   වි්ෘත  ාපු 

අ්ර්ථතශදදී ඉතතම පැහැදිලි් අශප්  පත  මතධනග  වුශණ් අ පශහ 
නිෂප්තදප රත   කතභ කිරීම මඟින් ආශ ෝජ  න් ිද ගැනීමන්. 
අශප් කතභ ශ්රම ශ අපශහ කතභ පරිරා ශ අපශහ කතභ ශ්රම නීරසශ කතභ 

පක ක්රස  කි ප ශපත  තාණත්ලින් තමන් අපි ආශ ෝජ  න් ිද 
ග කශ ක. අද ශ්ප ශ  ට ශපත  කතපශේ අපට රසබුණු ඒ ් තසි දත   
ත ක ක්  -රතශප්ක්ෂ ්තසි - රපතපූධනණශ න්  ණපිට හැරිකත 

රසශපප්ත. ශපත  කතපශේ රසශපප ්ැඩිම ශ්රම ගතර්තුශ ්ැඩිම 
පක ක්රස ගතර්තුශ ්ැඩිම  ක්රසම කම පරිරා නීරසශ  ක්රසම කම ශ්රම 
නීරස රසශපන්ශන් අශප් ාශට්. ඒ නිරත ශපත නිෂප්තදප රත   කතභ 

කිරීම මඟින් ආධනික  ්ධන ප  කපත ගැනීමට දාප   කරතහ ශ 
විශශ  ආශ ෝජප ්ැඩි කිරීමට දාප   කරතහ  රතධනථ  ්න්ශන් 
පැහැ. ඒ නිරත අපි ඉන්ශන් අතාමැදි  තක  ; ප් යුග ක්ශ ප් 
 පත  මතධනග ක් ාටට අ් ය  තක  . ඒ නිරත තමන් ාජ  

තීාණ   ශතේශ ාශට් ප්  පත  මතධනග හැටි ට පශ්ෝ කපතදප  ක 
ඒ ්තශහම අශප් භූශගෝලී  පිිරටීම ක පතවිච්චි  ාකත ඒ රතශප්ක්ෂ 
්තසි   කතපශේ අ කප ක  ා ගැනීමට ්රි ත කිරීමට.  

 අශප් අමතතයතා    ටශ ක ්රි ත කම  ්ප ්ාත  පගා  -
මූකයම  පගා - රපතපන් ශ න් ශ්ච්ච ඒ පව  රහප පිළිපඳ 
ශ ෝජපත්  ක අද ඉදිරිප ක  ාකත රසශපප නිරත මම විශ ේෂශ න්ම 

අද ඒ රපතපන් ්  ථත  ාන්ප පකතශප ශා  කතු ්ප්ත. ශපත 
්ාත  පගා  රපතපන් ශ න් ශපත ාශට් වි තක  කපැගෑනි ක් 
රසබුණත. ඒ  නීරස විශාෝධීන් කි කත  ට්ටි ක් කිද්ත. ඒ  

පරිරා ට හතනි  ාන් කි කත  ට්ටි ක් කිද්ත. රමතජම  
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පතධනලිශපතන්තු  ්

් ශ න් විශ ේෂශ න් අශප් ව ගී ධී්ා ජපතත්ට වි තක හතනි ක් 
්ප ප් ්ර ත  ට ප ක වුණත. ශපත ්තශහ වි තක ගැටලුශ ්ර ප් 
්රමතණ ක් මතු වුණත.  

රමහරු දැනු් ක්  රුණු දැක් උ්ත. රමහරු අ තශල්  රුණු 
දැක් උ්ත. රමහරු ශපත රපතපන් ශ න් ිරස ශ්ච්ච ශශ පතකප 
්ර ප් මත  රුණු දැක් උ්ත. ශපත ාජ  - හ පතකප ආණ්ඩු්- 2014 

ජප්තරි 08්ැනි දත ප ක වුණතට පසු් ගරු අග්රතමතතයතුමත ශපත 
පිළිපඳ් ශර  න්ප අජි ක ද ශ  ර්තත මහ කම තශහ 
මූලි  ක්ශ න් විශ ේෂ ශ  මිටි ක් ප ක  ාකත ශපත පිළිපඳ් 

්තධනතත්ක් කපත ග කතත. ඒ ්තධනතත් පදපපත  ාශගප තමන් 2014 
මතධනතු මතරශේ කිර ්ැම  ටයුතු පතා  ශතේ. ක  පැ්ත ආාපතභ 
වුශණ් 2016 අශගෝර්තු 12්ැනි දත. ඒ මතර 18 ට ආරන්ප  තක  

තුත අපි ශපත පිළිපඳ් විධිම ක ්ැමරටහපක් දි  ක  තත.  

ක  පැ කතකින් ශපත පිළිපඳ් රසබුණත  උ නීරසම  ත ක ක්  

ශ්පර ්  ා ගන්ප අපි ්රි ත  තත. ඒ අනු් අද විධිම කශ 

නීතයනුූලක  වවිසුමක් රසශපප්ත. ශම  දශ  ලින් අ්රථ්තශදදී ඒ 

 වවිසුම අ කරන්  ාකත රසබු ශණ් ්ාත  අධි තරි  ක කක් න්. ්ාත  

අධි තරි  පපත  ටශ ක ක්ැනි  වවිසුමක් අ කරන් කිරීමට 

හැකි ත් ක් රසබුශණ් පැහැ. දැන් පතගරි  රා්ධන ප අධි තරි  ක 

කක්  අදතත චීප රමතගම නීතයනුූලක  වවිසුමක් ිරස  ාශගප 

රසශපප්ත. කම  වවිසුම ිතුශතේ රසබුණු පාපතත ගැටලු ගණපත් ක් 

අපි විරඳත ශගප රසශපප්ත. ක ක් තමන්ශ අශප් ශප ශත ්ට අන්රස 

ශපත ූෂපශ ක ඉමපත සින්පක් ා් චීප රමතගම ට කපත දීශපත 

ත ක ක්  අපි ශ්පර්  ාකත රසශපප්ත. ඒ ්තශහම ්ර තප 

් ශ න්ම ශප ව  භූමි භතගශේ ්රමතණ  අද ශහක්ශට තා 90ක් 

දක්්ත ඉහත පා්න්ප අපි  ටයුතු  ාකත රසශපප්ත. ඒ අනු් ශපත 

ාශට් ඉන්ප ශදශ ෝටි  ට ආරන්ප ජපතත් ට විහතා මහත ශශවි 

 දයතප  ්තශහ අට ගුණ කින් වි තක  දයතප ක් ඒ ්ාත  

පගාශේ ිරස ශ්ප්ත. ඒ ්තශහම ශපත ්ාත  පගා ට චීප 

ආශ ෝජප  ශම කධන මිලි ප 1ශඋ00න්. පමු කශ ශපත මූකය පගා ට 

-්ාත  පගා ට- රැපයුපත රප න්ප කපපතශ ජක  රප න්පශ 

විව ලි  රප න්පශ  රත ආදි   තමපත ාණ   ාන්ප ක ට 

්මත වි තක ආශ ෝජප ක් අ් ය් රසබුණත. ඒ කි න්ශන්ශ ශපත 

්ාත  පගා  ජී්මතප කිරීම රඳහත ඒ චීප රමතගම ්ැ   ාප 

මුදකට ්මත ්ැඩි මුදකක් ශ්රී කා ත ආණ්ඩු්ට ්ැ   ාන්ප සිශ  

ශ්කත රසබුණත.  

දැන් අපි  ඒ ත ක ක්  ශ්පර්  ාකත රසශපප්ත. ශ්පර ්

 ාකතශ ඒ චීප රමතගම රම  ිරස  ා ගන්පත හවුල් රමතගමක් 

ම වන් ඒ අදතත  ටිතක පහසු පත ්ධන ප  කිරීමට ඉදිරි  තකශේදී  

 ටයුතු  ාප්ත. ඒ අනු්ශ ඒ පාපතත ්ගකීශමන්ශ ඒ ිරස වීමට 

රසබුණු  පාපතත ණ ගැරසභත් ශ න් අපි ්ාත  පගා   මුදත ශගප 

රසශපප්ත. ඒ ්තශහම ශපත ්යතපෘරස  රපතපන් ශ න්  වි තක  

පරිරා ්ර ්ප ක් රසබුණු ප්  කි න්ප ඕපෑ. ඒ ින්? ශම්ැනි  

වි තක ්යතපෘරස ක් රඳහත අ් ය  ාප පරිරා  ිගැීමශපත 

්තධනතත්ක් කපත   ශගප  රසබුශණ් පැහැ. ඒ නිරත අපි ශපත 

රපතපන් ශ න්  විධිම ක පරිරා ිගැීමපත ්තධනතත් ක්  කපත  ග කතත.  

විවි  පරිරා රාවි තප ගණපත්  අදහර්  අපි කපත ග කතත. ඒ 

අනු්ශ ශපත පරිරා ්යතපෘරස  ඉදිරි ට ශගප න්පට පපත ශ්ාත 

රාාක්ෂණ ශදපතධනතශපතන්තු් කශ අශපුණ ක අදතත  ආ තප ක ශපත   

චීප රමතගමට ඉම්  ාන්පට ශ  න්ශශසි 73ක් කපත දීකත 

රසශපප්ත. ශපත ්යතපෘරස  ඉදිරි ට ශගප  ෑශපතදී ඒ්ත ගැප පැලි  

යුතුන් කි ත රසශපප්ත.  ඒ රපතපන් ශ න් දැඩි්ශ ජජු් අපි නීරස  

්රි ත කම   ාප ප් ්ර ත   ාන්ප ඕපෑ.  ශපත ්යතපෘරස  

රපතපන් ්  උ පසු  ව   වවිසුශපත කශ ප්  වවිසුශපත ක රසශපප 

ශ්පර ්පත ශපත ගරු  රභතශද දැපගැනීම පිණිර  ිමුණුම 1 

හැටි ට කශ ඒ ්තශහම ශපත පරිරා ශ  න්ශශසි 73 ක රඳහන් 

ශල්ඛ්ප   හැන්රතඩ්ගත කිරීම රඳහත මත සභාගත*  ාප්ත. 

ශ  තාපත තද පතරිරරි  නීරස  ටශ කද අද අපි  ශපත   ටයු කත 

 ාන්ශන් කි ප ක  රෑම  ශ ශපුණටම ඒ හාහත දැප ගන්ප 

පුළු්න්.  

ගරු  ථතපත  තුමනිශ ශපත ්යතපෘරස  නිරත වි තක රමතජ 

්ර ප් ක් පැප පැඟී රසබුණත. ඒ  තමන්  ධී්ා ජපතත් රහ ඒ අ්ට 
ජපතත් තුත ිරස වී රසබුණු බි . ඔවුන්ශහ ධී්ා ්රශශ  විපත  ට 
ප ක ශ්ප්ත ශ ඔවුන්ශහ ආදත පත මතධනග  පැරසශ්කත  ප්ත ශ ඒ 

මඟින් ඔවුන්ශහ ජී්ප ත ක ක්  අභිශ ෝග ට කක්ශ්ප්ත  
කි ප  ්ර ප්  රසබුණත. ඒ නිරත ශපත ්යතපෘරස  රපතපන් ශ න් 
 ශශ ෝෂණශ  ප්තරශ රතය්රි ත ආදී ශප ශ ක් ශශ්ල් සිශ  
වුණත. ක්ැනි පතරිරරි  ගැටලු්ක් ිරස වුණ කශ රමතජ ්ර ප් ක් 

ිරස වුණ ක ්හතම ඒ ්යතපෘරස  තධන තක   හත රපතපන්  ශ්ප 
විධිශේ  රමතජ ්ැම  ටයු කතක් දැන් අපි ිරස  ා රසශපප්ත. ඒ 
 ශශ ෝෂණ ට   න් දීකතශ ඒ  ශශ ෝෂණශ න් මතු  ත   රුණු 

ගැප රක ත පකතශ ඒ පතවි  මතධනග ශ්පර ් ාශ ධී්ා ජපතත් ශහ  
ජී්ප ්ෘ කරස  කශ ්ාත  පගාශේ ඉදි කිරීම ක  කි ප ශද ම  
ප් ක්ත ශගප  න්ප අද අපි  ටයුතු  ාකත රසශපප්ත.  ්ැලි 

ශග ම දැමීමශ ගල්  ැඩීම ආදී ශශ්ල් නිරත  ිරස්ප  ්ර ්ප්කට 
්හතම පිළි පත ශරවීම රඳහත අ් ය ඒ රමතජ ්තතත් ාණ  අපි 
කතැප ිරස  ා රසශපප්ත.  

ගරු  ථතපත  තුමනිශ ඒ ්තශහම ්ැදග කම ශශ ශම න්. ශපත 
්ාත  පගා   තධන ශධනර ්  ප තැපක් ශහෝ කශරේ පැ කපපත 
 ැසිශපෝ  ප් ක්තශගප  ප තැපක් ශහෝ  හුව  විශපෝදත ්්තද ට 

ශ  මු ශ්ච්ච තැපක් ශප ශ්න්.  මීට  ලින් ශපත ්යතපෘරස ට 
අාමුණක් රසබුශණ් පැහැ. පමු ක අපි දැන් අාමුණක් කපත දීකත 
රසශපප්ත. ක  තමන්ශ ශපත ආසි තනු  කතපශේ  මූකය පගා ක් 
හැ ටි ට ශපත ් ාත   පගා  ප් ක්ත ශගප  ෑම.   

ගරු  ථතපත  තුමනිශ පතමු්ප ශකෝ  මහත රාග්රතමශ න් 
පරශ්රේ  රව්ිට්රධනකන්ත  පැමැරස ාට අද ප්රසප තැපට ප ක 
්න්පට ග කත  පත මතධන ව  ශ්පර. ඒ  ාට ඉතතලි ටශ 

ජධනමනි ට ්රා  ට ශ  ටර්  රසබුණු ුණමත ාටක්.   පතමු්ප 
ශකෝ  මහත රාග්රතම  නිරත යුශාෝපශේ ාට්ල්ශ විශ ේෂශ න් 
ජධනමනි ශ ඉතතලි  ්රා   පාශ  ශක  කභත් ට ප කශ්කත රසබුණත. 

ඒ නිරත කාට ්ය්ර්ථතදත    අධි  පව  පාක් පප්ත රසබුණත.  ඒ 
අ්ර්ථතශ්න් ්රශ ෝජප  ග ක රව්ිට්රධනකන්ත  ජිනී්ත පගා  පව  
රහප රිරත මූකය පගා ක් ප්ට ප ක  තත. අද ශම  ක්ද කිර 

්රරසඵක ?   ර්විට්රධනකන්ත  පැමැරස ශපත  පුාචි ාට  ප් ක ාටක් 
ප්ට ප කශ්කත රසශපප්ත. අද ශකෝ ශේ විශශ  අක්ශ්ාත  
තැන්පතු  කශරේ පැ කපපත  ශකෝ ශේ ප් ක්තශගප  ප විශශය    

 වණුපත්ලින් සි  ට 30ක් රසශපන්ශන් අද ශපත  පුාච ාශට්න්. කම 
නිරත ඒ ාට අද  ශකෝ ශේ  ප් කම ාටක් ප්ට පරි්ධනතප  
ශ්කත රසශපප්ත.  

කම නිරත අපි ශපත මූකය පගා   ැසිශපෝ ගහන්පශ  තධන ශධනර ්

 න්ප භතවිත  ාප්ත ශ්නු්ටශ  ශපත  කතපශේ මූකය තැන්පතු 
භතා ගන්පත ර්ථතප ක් ප්ටශ  මුකය තැන්පතු ප් ක්තශගප  ප 
ර්ථතප ක්  ප්ටශ මූකය පතාතදීර ක් ප්ට  ප ක  ාප්ත.  ශපත  

අපට අමුතු ශද ක්  ශප ශ්න්. අශප් අනුාත පුා  යුගශේදී ක 
ශම්ැනි ත ක ක් ක්  ශ්රී කා ත්ට රසබුණත. අනුාත පුා  ්ර තප 
මූකය ම යර්ථතප ක් විධි ට ප් ක්තශගප  ව ත. කදත ්තණිජ 

්යතපතා පැ්ැ කවීමට ්තණිජය  පිළිපඳ  පන්ව ්ක් දක්්ප 
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[ගරු පත ලී චපතපි  ාණ්  මහතත] 

————————— 
*  පුසනතකාලප  තබා ඇත. 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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අරසවි තක පිරිරක් මන්පතාශමන් ආ්ත. ්රිුණණතමකශ නු ක  ව ත.  

ක්ැනි  ත ක ක්  ට රමතප ත ක ක් ක් ශමතැප ිරස  ාන්පට 
අපි පකතශප ශා  කතු ශ්ප්ත. ශමම වන්  විශශ  වි නිම  
ක්ශෂේත්රශේ අපට ිරස වී රසශපප  අධනබුද ශ ආප ප අපප ප 
ිර  ශ අශප් රුපි ක අ්්රමතණ වීම පිළිපඳ්  රසශපප  ගැටලු්  

රහමුලින්ම ඉ් ක   ා ගැනීමට  හැකි ත්  කැශපප්ත.  

 ගරු  ථතපත  තුමනිශ අපි ඉතතම රතුටින් ශපත  තාණ  

කි ප්ත. ශක ුණ ්රචතා  ්තසි්ලින් ශත ා් ශපත ්යතපතා  අපි අද 

ශහමින් ශහමින්  ඩිපපත   ා රසශපප්ත. ශමිර  රසශපප්ත ඉමපත 

ශ  ටර් 28ක්. 2017 ්ධනෂ  අ්රන් ශ්පශ  ට ශමන්න් බිපත 

ශ  ටර් 2ක් රපතපූධනණශ න් නිධනමතණ   ා අ්රන්  ාප  ප් 

අපි රතුටින් කි ප්ත. ඒ ්තශහම 2018 මැද භතග  ්ප විට බිපත 

ශ  ටර් 8  ්ැම රපතපූධනණ  ාකත අ්රන්  ාප්තශ විකිණීමට 

සූදතපපත  ආ තා ට. 2019 ජූනි මතරශේදී  ශපත ්යතපෘරස  

රපතපූධනණශ න්ම අ්රන්  ාකත ශහක්ට තධන 262කින් යුතු ාමණී  

ූෂපතක් ශපත රථ්තපශේ ඉදි  ාන්ප අපි  ටයුතු  ාප්ත. ක  ශපත 

ාශට් ජපතත්  අ කප ක  ාග කත ජ ග්රහණ ක්. ් ාචත් ලින් ශත ා් 

පතාදෘ ය භත්ශ න් යුතු් ාශට් ්යතපෘරස ක්  ාන්ශන් 

 ශ  ශහ මද කි ප ක ට රත   ක් හැටි ට අපට ශපත ්යතපෘරස  

ශපන්්න්ප  පුළු්න්.  අපි ඉතත රතුටින් කි ප්තශ විශ ේෂ නීරස රීරස 

ශගපැල්කතශ විශ ේෂ පදපමක් ර ර්  ාකත කපප අවුරුශශශ ශපත 

මූකය පගා  කතැප ඉදි  ාන්ප පකතශප ශා  කතු ශ්ප ප්. ඊට 

රතශප්ක්ෂ් ශේශධන ්ැ් අ්ට ්රශශ   ාශට් ්ර තප ්තණිජ 

ම යරථ්තප  ශකර දියුණු  ාන්ප ක අපි පකතශප ශා  කතු 

ශ්ප්ත. ඒ ්තශහම මූකය පගා  රහ ගු්න් ශත ම්ශප ත ක ට 

රපතපන්  ්ප අධිශදගී මතධනග ක් ඉදි  ාන්ප ක ඉදිරි  තකශේශ -

ඉතතම නුව ශධනදී- අපි  ටයුතු  ාප ප් ක ්ර ත   ාප්ත.  

අශප් ාශට් ආධනික ශේ පකගතු ශ්පරක්ශ ්ැදග ක ශ්පරක් 

සිව  කිරීමට  තක  දැන් කතැන්කත රසශපප්ත. අශප් ණ  පා කශ 

අශප් රුපි ක අ්්රමතණ වීම කශ අශප් ාට අඩු ආදත පතකතභි ාටක් 

හැටි ට පැ් තීම ක අ්ම  ාකත ශපත ාට  ඉදිරි   ාත ශගප  ෑමට 

අ් ය  ාප ප්  පත  මතධනග   ්ර තප ර්ථතප ක් ප්ට ශපත 

මූකය පගා  ප ක ශ්ප ප් ්ර ත   ාමින් මම නිහ  ශ්ප්ත. 

ශප ශහ ම රත්ුරසන්. 

 

[பி.ப. 3.10] 

 
ගරු ඉ. රාල්සන නිර්ෙලනාදන් ෙහතා 
(மாண்புமிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
தகளரவ சபாநாயகர் அவர்கமள, இலங்கக ஏற்றுமதி 

அபிவிருத்திச் சட்டத்தின்கீழ் கட்டகள ததாடர்பான இன்கறய 

விவாதத்தில் என்கனப் மபசுவதற்கு அனுமதித்தகமக்காக 

முதலில் உங்களுக்கு நன்றிகயத் ததாிவித்துக்தகாள்கின்மறன். 

ஏற்றுமதி இறக்குமதிமூலம் இந்த நாட்டின் வருமானத்கத 

அதிகாிக்கமவண்டுதமன்று இந்த அரசாங்கம் நிகனக்கின்றது. 

ஆனால், அரசாங்கத்திலிருக்கின்ற ஒரு சில அகமச்சர்கள் 

அவர்களது அகமச்சு ததாடர்பான சட்டங்ககள உருவாக்கு 

கின்றமபாது, குறிப்பாகத் தங்களுகடய அகமச்சின் 

ஆளுககக்குட்பட்ட விதத்தில் இந்தச் சட்டத்கதப் பயன்படுத்தி 

எப்படித் தங்களுகடய சுய விடயங்ககளப் பாதுகாத்துக் 

தகாள்ளலாம் என்ற மநாக்மகாடுதான் சட்டமூலங்ககளப் 

பாராளுமன்றத்திற்குச் சமர்ப்பிக்கின்றார்கள்.   

இன்று நாட்டிலுள்ள மிக முக்கியமான பிரச்சிகனயாக 

அாிசியின் விகலமயற்றம் காணப்படுகின்றது. தற்தபாழுது 

இந்த அரசாங்கத்தினால் அாிசிகய நிரந்தர நிர்ணய விகலயில் 

மக்களுக்கு வைங்கமுடியாதிருக்கின்றது. இந்த நாட்டிலுள்ள 

மக்களுக்கு அத்தியாவசியமான உணவு அாிசி. அந்த 

அாிசிகயப் மபாதுமானளவு உற்பத்தி தசய்கின்ற சூைல் இன்று 

இங்கில்கல. அமதமநரத்தில், அதகன இறக்குமதி தசய்து 

எங்களுகடய மக்களின் வாழ்வாதாரத்திற்மகற்ற வககயில், 

அவர்கள் தகாள்வனவு தசய்யக்கூடிய நியாயமான விகலயில் 

விற்பகன தசய்ய முடியாத நிகலயில் இந்த அரசாங்கம் 

இருக்கின்றது. இது உண்கமயில் இந்த அரசாங்கத்தி 

லிருக்கின்ற அகமச்சர்கள் அகனவரும் தவட்கப்பட மவண்டிய 

விடயமாக உள்ளது. உங்களுக்கு வாக்களித்த மக்கள் அாிசிக்கு 

நாட்டில் ஒரு நிரந்தரமான விகலயில்லாததால் இன்று 

உங்களுகடய பிரமதசங்களில் உங்ககளயும் 

அரசாங்கத்கதயும் திட்டியவர்களாகமவ இருக்கின்றார்கள். 

எனமவ, இந்த அாிசிகய எல்லா மக்களுக்கும் நியாயமான 

விகலயில் வைங்குவதற்கு அரசாங்கம் கூடிய கவனதமடுக்க 

மவண்டும்.  "அாிசி தட்டுப்பாடு இல்கல" என்று அகமச்சர் 

அவர்கள் இன்று குறிப்பிட்டிருந்தார்.  அாிசி தட்டுப்பாடில்கல; 

எல்லாக் ககடகளிலும் அாிசி இருக்கின்றது. ஆனால், 

நியாயமான விகலயில்கல. சாதாரண மக்கள் தகாள்வனவு 

தசய்யக்கூடிய விதத்தில் அந்த விகலகள் 

இல்கலதயன்பதுதான் மக்களுகடய குற்றச்சாட்டாக 

அகமகின்றது. 'சததாச'வின்மூலம் அாிசி யிகன விற்பகன 

தசய்ய முடியுதமன்று நீங்கள் ஒரு மாத காலமாகக் 

குறிப்பிட்டுக்தகாண்டிருக்கின்றீர்கமள தவிர, அகத 

நகடமுகறப்படுத்துவதற்கு எந்தவிதமான ஒரு முயற்சியும் 

எடுக்கவில்கல. முயற்சி எடுக்கவில்கல என்பதற்கப்பால் 

ஒருசில அகமச்சர்கள் இந்த அாிசிகய 'மாபியாக்கள்' மூலம் 

தவளியில் விற்பகன தசய்கின்ற நடவடிக்கககயக் காணக் 

கூடியதாக இருக்கின்றது. அதாவது, ஒருசில அகமச்சர்கள் 

நாட்டிலுள்ள அாிசித் தட்டுப்பாட்கடச் சாதகமாகப் 

பயன்படுத்தி அதகனச் 'சததாச' மூலமாக விற்பகன 

தசய்யாமல் பதுக்கித் தனிநபர்கள் மூலம் சந்கதப்படுத்தி அதிக 

விகலக்கு விற்பகன தசய்து இந்த அாிசித் தட்டுப்பாட்டிலும் 

குளிர்காய்கின்றார்கள் என்பகத நான் இந்த மநரத்தில் 

தசால்லிக்தகாள்ள விரும்புகின்மறன்.   

தகளரவ சபாநாயகர் அவர்கமள, இறக்குமதி ததாடர்பான 

ஒரு விடயத்கத நாட்டு மக்கள் அறிந்துதகாள்ளமவண்டும். 

பாராளுமன்றத்தில் இறக்குமதி ததாடர்பான சட்டங்கள் 

இயற்றப்படுகின்றன. ஆனால், அந்த இறக்குமதியின்மபாது 

என்ன நகடதபறுகின்றது என்பது சாதாரண மக்களுக்மகா 

அல்லது மக்கள் பிரதிநிதிகளான பாராளுமன்ற உறுப்பினர் 

களுக்மகா விபரமாகத் ததாிவதில்கல. ஏதனன்றால், துகற 

முகங்களில் அகமச்சர்களுகடய ஆளுகககள் அதிகாரமாக 

இருக்கும். அந்தவககயில், ஒரு விடயத்கதக் தகளரவ 

சபாநாயகர் அவர்களுகடய கவனத்திற்குக் தகாண்டுவர 

விரும்புகின்மறன். புதிய அரசாங்கம் வந்த பின்பு 

இந்மதாமனசியாவிலிருந்து தகாட்கடப் பாக்கு இறக்குமதி 

தசய்யப்பட்டது. அதற்கு முன்பும் இவ்வாறு இறக்குமதி 

தசய்யப்பட்டதா, இல்கலயா? என்பது எனக்குத் 

ததாியவில்கல. அந்தப் பாக்கு உாிக்கப்படாமல் மதாலுடன் 

இறக்குமதி தசய்வதற்குத்தான் அனுமதியளிக்கப்படுகின்றது. 

ஆனால், அமத தகாட்கடப் பாக்கு இந்மதாமனசியாவிலிருந்து 

மதால் நீக்கப்பட்டு இறக்குமதி தசய்யப்படுகின்றது. 

அமதமநரம் இலங்ககப் பாக்குக்கு இந்தியாவில் தபறுமதி 

அதிகம். அந்த வககயில் இலங்ககயின் மதகவக்காக 

இறக்குமதி தசய்யப்படுகின்ற அந்தப் பாக்கக container 

இலிருந்து இறக்கி harbour க்கு தவளியில் தகாண்டுவராமல் 

அங்மகமய கவத்து இலங்ககப் பாக்கு என்று இந்தியாவுக்கு 

ஏற்றுமதி தசய்கின்றார்கள். இதில் ஒருசில அகமச்சர்கள் 

மநரடியாகச் சம்பந்தப்பட்டிருக்கின்றார்கள். உண்கமயில் 
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"வயம்ப மரடர்ஸ்" என்ற ஒரு கம்பனிதான் இவ்வளவு காலமும் 

இந்தச் தசயற்பாட்கட நடத்திவந்தது. Department of 

Commerce அதற்கு அனுமதியளித்திருக்கின்றது. இந்த விடயம் 

ஜனாதிபதியினது கவனத்திற்கும் தகாண்டுவரப்பட்டதாக நான் 

அறிந்திருக்கின்மறன். உண்கமயில் ஜனாதிபதி 

அவர்களுகடய தகலயீட்டால் தற்தபாழுது இந்தக் 

தகாட்கடப் பாக்கு வியாபாரம்  நிறுத்தப்பட்டிருக்கின்றது 

என்று நான் நிகனக்கின்மறன்.  

இந்த விடயம் மக்களுக்குத் ததாிய மவண்டும். ஆனால், 

உண்கமயில் துகறமுகங்களில் என்ன நடக்கின்றது என்பது 

மக்களுக்குத் ததாியாது. அகமச்சர்கள் இகதச் சாதகமாகப் 

பயன்படுத்தித் தங்களுகடய குடும்பப் பணபலத்கதத்தான் 

அதிகாித்துக்தகாண்டிருக்கின்றார்கள். இறக்குமதி வாிகயக் 

குகறத்து, ஏற்றுமதி வாிகய அதிகாித்து நாட்டிற்கு வருமானம் 

மதடுவதற்காகமவ சட்டம் இயற்றப்படுகின்றது என்று 

கூறப்படுகின்றது. நாட்டின் பணபலத்கத அதிகாிக்கின்ற 

வககயில் அல்லது நாட்டின் கடன் சுகமகயக் குகறக்கின்ற 

வககயில் இயற்றப்படுகின்ற இந்தச் சட்டங்கள் ககடசியில் 

அகமச்சர்களுகடய குடும்பப் பணபலத்கத அதிகாிப்பதற்குத் 

தான் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இவ்வாறான ஒருசில 

விடயங்கள் மக்கள் மத்தியில் மிகவும் மவதகனகயத் 

தருகின்றன. இந்த  விடயத்கத நான் தகளரவ சபாநாயகர் 

அவர்களுகடய கவனத்திற்குக் தகாண்டுவருகின்மறன். 

உண்கமயிமல இதில் எந்த அரசியல்வாதி சம்பந்தப் 

படுகின்றார் என்பகத நாட்டு மக்கள் அறிந்துதகாள்ள 

மவண்டும். சட்டங்கள் நாட்டு மக்களுக்குச் சாதகமானகவ 

யாகத்தான் இயற்றப்படுகின்றன. ஆனால், ஒருசில 

அகமச்சர்கள் அதில் குளிர்காய்பவர்களாக இருக்கின்றார்கள்.   

தகளரவ சபாநாயகர் அவர்கமள, இலங்கக ஏற்றுமதி 

அபிவிருத்திச் சட்டத்தின்கீைான கட்டகள ததாடர்பான 

இன்கறய விவாதத்தில் எங்களுகடய மக்களின் துன்பங் 

ககளப் பற்றியும் தங்களுகடய கவனத்திற்குக் தகாண்டுவர 

விரும்புகின்மறன். தகளரவ உறுப்பினர் சிறீதரன் அவர்கள் 

இதுபற்றி ஏற்தகனமவ குறிப்பிட்டிருந்தார். இன்றும் 

எங்களுகடய மக்கள் தங்களுகடய தசாந்த நிலங்களில், 

தாங்கள் கட்டிய வீடுகளில் இருக்க முடியாமல் மவதகனயான 

நிகலயில் வீதி வீதியாகத் ததாடர் மபாராட்டங்ககள நடத்தி 

வருகின்றார்கள். உண்கமயில் இது மன மவதகனயான 

விடயம். இது சம்பந்தமாக பிரதம அகமச்சருடன்  அலாி 

மாளிககயில் சந்திப்பு நடந்தது; நானும் அதில் 

பங்குபற்றியிருந்மதன். "புதுக்குடியிருப்பில் இருக்கின்ற 19 

ஏக்கர் நிலங்களும் இன்னும் சில நாட்களில் விடுவிக்கப்படும்" 

என்று அவர் குறிப்பிட்டிருந்தார். ஆனால், அகவ 

விடுவிக்கப்பட்டனவா? இல்கல! இது உண்கமயில் 

மனமவதகனயான ஒரு விடயம். ஆகமவ, ஒரு நாட்டின் பிரதம 

அகமச்சருகடய கூற்று தசல்லாக்காசாக இருக்கின்றது. இன்று 

எங்களுகடய மக்கள் தங்களுகடய தசாந்த வயல் நிலங்கள், 

தசாந்த வீடுகள் எங்மக? என்று மகட்கின்றார்கள். ஏதனனில் 

மக்களுக்குத் ததாியாமமலமய அவர்களுகடய நிலங்ககள 

அரசாங்கம் சுவீகாிக்கின்றது. இப்படியான நிகலகம  

ததாடர்ந்தவண்ணம் இருக்கின்றது. ஆகமவ, மமதகு ஜனாதிபதி 

அவர்களும் மாண்புமிகு பிரதம அகமச்சர் அவர்களும் இந்த 

மக்களுகடய குகறககளத் தீர்த்துகவக்க முன்வர மவண்டும்.   

 

ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
Order, please! I wish to announce that this House 

cordially welcomes the Delegation from US Congress led 

by the Hon. Peter Roskam, Member of the House of 
Representatives of the United States of America and the 
other Members, the Hon. David Price, the Hon. Gerry 
Connolly and the Hon.  Adrian Smith accompanied by 
the members of the staff, now present at the Speaker’s 
Gallery. 

 
ගරු ඉ. රාල්සන නිර්ෙලනාදන් ෙහතා 
(மாண்புமிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
அதமாிக்காவிலிருந்து எங்களுகடய பாராளுமன்றத்திற்கு 

வருககதந்திருக்கின்ற அதமாிக்க Congress தூதுக்குழு 

வினருக்குத் தமிழ்த் மதசியக் கூட்டகமப்புச் சார்பாக நான் 

நன்றிகயத் ததாிவித்துக்தகாள்கின்மறன். அதமாிக்கப் 

பிரதிநிதிகள் இந்தப் பாராளுமன்றத்தில் இருக்கின்றமபாது 

இங்கு உகரயாற்றுவகத எனக்குக் கிகடத்த பாக்கியமாக 

நான் கருதுகின்மறன். 

உண்கமயிமல இந்த நாட்டில் யுத்தம் முடிவகடந்து எட்டு 

வருடங்கள் பூர்த்தியகடய இருக்கின்ற இந்தமவகளயில்கூட, 

எங்களுகடய மக்கள் தங்களது தசாந்த நிலங்களுக்குப் 

மபாகமுடியாமல், இன்றும் வீதிகளில் இறங்கிப் மபாராடிக் 

தகாண்டிருக்கிறார்கள். அவர்கள் தங்களுகடய தசாந்த 

நிலங்கள் மவண்டுதமன்று ததாடர்ச்சியாக இன்று  22ஆவது 

நாளாகப் மபாராட்டம் நடத்திக்தகாண்டிருக்கிறார்கள். 

எனினும், இந்த நாட்டின் ஜனாதிபதிமயா, பிரதமமரா இந்த 

மக்களின் மகாாிக்ககக்கு இன்றுவகர, இந்த நிமிடம் வகர, 

எந்தவிதமான பதிகலயும் வைங்கவில்கல. அவர்கள் 

மநரடியாக இவ்விடயத்தில் தகலயிட்டு, அது ததாடர்பில் 

அந்த மக்களுடன் மபசி, இதற்கு இதுதான் தீர்வு என்ற ஓர் 

உறுதிதமாைிகயக்கூட இன்னமும் வைங்கவில்கல. உண்கம 

யிமல இது மன மவதகனக்குாிய ஒரு விடயம். இலங்ககயில் 

ஓர் இனத்கதச் மசர்ந்த மக்கள் தங்களது எல்லாவிதமான 

தகளரவத்கதயும் இைந்து, இன்கறக்கு நடுவீதியில் 

இருக்கிறார்கள். அவர்களில் ஒரு பகுதி மக்கள் தங்களுகடய 

தசாந்த நிலங்களுக்காகப் மபாராடிக்தகாண்டிருக்கின்ற 

அமதமவகள, இன்தனாரு பகுதி மக்கள் காணாமல் 

ஆக்கப்பட்ட தங்களுகடய உறவுகளுக்கு என்ன நடந்தது? 

எனக் மகட்டுப் மபாராடிக்தகாண்டிருக்கிறார்கள். காணாமல் 

ஆக்கப்பட்டவர்களுகடய உறவுகள் இன்றும் கிளிதநாச்சியில் 

மபாராட்டத்கத நடத்திக்தகாண்டிருக்கிறார்கள். அவர்கள் 

தங்களது உறவுககள - தங்களுகடய கணவன்மாகரயும் 

தங்களுகடய பிள்களககளயும் - மநரடியாக இராணுவத்திடம் 

ககயளித்திருக்கிறார்கள். இவ்வாறு மநரடியாகக் ககயளிக்கப் 

பட்டவர்களுக்கு என்ன நடந்தது? என்பது ததாடர்பில் 

இன்றுவகர இந்த அரசாங்கம் எந்தவிதமான பதிகலயும் 

தசால்லவில்கல. அல்லது அவர்கள் எங்கு இருக்கிறார்கள்? 

அவர்களுக்கு என்ன நடந்தது? என்பது ததாடர்பில் இந்த 

அரசாங்கம் இன்னமும் ஒரு தீர்மானம் எடுக்கவில்கல.  

தகளரவ சபாநாயகர் அவர்கமள, தற்தபாழுது சபாநாயகர் 

கலாியில் அதமாிக்க காங்கிரஸ் தூதுக்குழுவினர் இருக்கின்ற 

மவகளயில், நான் சில விடயங்ககளக் கூற விரும்புகின்மறன். 

உண்கமயிமல, எங்களுகடய மக்களின் மகாாிக்கக நியாய 

மானது; அவர்கள் எட்டு வருடங்களாகக் மகட்கின்ற 

மகள்விக்கு இந்த அரசாங்கம் இன்னமும் பதில் வைங்க 

வில்கல. அமதமநரத்தில், சில அரசியல் ககதிகள் விசாரகண 

தசய்யப்படாமலும் அல்லது அவர்களின் விசாரகணகள் 

தவகண மபாடப்பட்டும் நீண்ட காலமாக - பல வருடங்களாக 

இழுத்தடிப்புச் தசய்யப்படுகிறது. இது இந்த அரசாங்கத்தின் 

அக்ககறயில்லாத் தன்கமயின் காரணமாகமவா அல்லது 

எங்களுகடய இனத்கத இந்த நாட்டில் வாைவிடக்கூடாது 
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என்ற மநாக்கத்துக்காகமவா ததாியவில்கல. அந்தவககயில் 

இந்த அரசாங்கம் எங்களுகடய மக்கள் சார்ந்த 

பிரச்சிகனககள மிகவும் அக்ககறயுடன் மகட்டறிவதாக 

இல்கல. 

தகௌரவ சபாநாயகர் அவர்கமள, ஏற்றுமதி மற்றும் 

இறக்குமதி வியாபாரமானது ஒரு நாட்டினுகடய வரு 

மானத்கத அதிகாிப்பதற்கு அல்லது அந்த நாட்டு மக்களுகடய 

மதகவககளப் பூர்த்தி தசய்வதற்காகத்தான் நடத்தப் 

படுகின்றது. மஜாா்மனி, சுவிற்சர்லாந்து ஆகிய நாடுகளுகடய 

ஏற்றுமதி, இறக்குமதிச் சட்டங்ககளப் பற்றி இங்மக 

அகமச்சர்கள் சுட்டிக்காட்டியிருந்தார்கள். அந்த நாடுகளில் 

அந்த மக்களுக்கு ஜனநாயகம் வைங்கப்பட்டிருக்கின்றது. 

உண்கமயான ஒரு ஜனநாயக ஆட்சி முகறயின் பின்புதான் 

ஒரு நாடு அபிவிருத்தியகடயும். நீங்கள் எந்தவிதமான 

ஏற்றுமதி, இறக்குமதிச் சட்டங்ககள உருவாக்கினாலும் 

இலங்ககயில் தமிைர், முஸ்லிம்கள், சிங்களவர் ஆகிய எல்லா 

இன மக்களும் சமமாக வாைக்கூடிய ஓர் அரசியல் தீர்கவ 

முன்கவக்காவிட்டால் தபாருளாதார ாீதியில் இலங்கககயக் 

கட்டிதயழுப்ப முடியாது. சட்டங்ககள உருவாக்குகின்ற 

அமதமநரத்தில், இந்த நாட்டில் ஓாின மக்கள் மிகவும் 

தகாடூரமான சூழ்நிகலக்குள் வாழ்வகதப் பற்றியும் குறிப்பிட 

மவண்டும். வடக்ககப் தபாறுத்தவகரயில், இராணுவச் சிகறச் 

சாகலக்குள்தான் மக்கள் இருக்கின்றார்கள். உண்கமயில் 

அகத ஓர் இராணுவச் சிகறச்சாகல என்றுதான் தசால்ல 

மவண்டும்  

 

ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
Order, please!  Will an Hon. Member propose the  

Hon. Edward Gunasekara to the Chair?  
 

ගරු (වවදය) ුවදර්ශිනී ප්රනාන්දුපුල්පල් ෙහත්ියය (නගර 

සැලුවම් හා ජල සම්පාදන රාජය අොතයුරියය) 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி)  (திருமதி) சுதர்ஷினி 

பர்னாந்துபுள்மள - நகரத் திட்டமிடல் மற்றும் நீர் வைங்கல் 

இராஜாங்க  அகமச்சர்) 

(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle - State 
Minister of City Planning and Water Supply) 
Sir, I propose that the Hon.Edward Gunasekara do 

now take the Chair.  
 
ප්රශ්නනය විෙසන ලදින්  සභා සම්ෙත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනුරරුව ගරු කථානායකුරො මූලාසනපයන් ඉවත් වුපයන්  ගරු 

එඩ්වඩ් ගුණපසේකර ෙහතා මූලාසනාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத் 

தினின்று அகலமவ, மாண்புமிகு எட்வட் குணமசகர அவர்கள்  

தகலகம வகித்தார்கள். 

 Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and THE HON. 

EDWARD GUNASEKARA took the Chair. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමනිශ  ථත්  ා ශගප  න්ප. 
 

ගරු ඉ. රාල්සන නිර්ෙලනාදන් ෙහතා 
(மாண்புமிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினாா் அவர்கமள, யுத்தம் 

முடிவகடந்த பின்பும் ததாடர்ந்து எங்களுகடய மக்கள் 

இராணுவத்தின் ஆக்கிரமிப்புக்குள், அவர்களுகடய சட்ட 

திட்டங்களுக்கு அகமவாகத்தான் வாழ்ந்து தகாண்டிருக் 

கின்றார்கள். எங்களுகடய தபண்களால், சிறுவர்களால் 

இயல்பாக தங்களுகடய வாழ்க்கக முகறகமகய வாை 

முடியவில்கல. அந்த தபண்களுகடய, சிறுவர்களுகடய 

தகௌரவம் பறிக்கப்படுகின்றது. உண்கமயில் எங்களுகடய 

பிரமதசத்தில் மக்களுக்குச் சமீபமாக இராணுவ முகாம்கள் 

இருக்கின்றன; இராணுவ முகாமுக்கு மிக தநருக்கமாக மக்கள் 

இருக்கின்றார்கள். அண்கமயில் மன்னாாில் நடந்த ஒரு 

விடயத்கதக் குறிப்பிட மவண்டும். மன்னார் தபாலிஸ் 

நிகலயத்துக்கு நான் எழுதிய ஒரு கடிதத்தில்,  "தற்தபாழுது 

நகர மத்தியில் இருக்கின்ற இராணுவ முகாகம அகற்ற 

மவண்டியிருப்பதால் அதற்கான ஓாிடத்கத தபாலிஸ் 

நிகலயத்துக்குப் பக்கத்தில் தகாடுங்கள்" என்று 

மகட்டிருந்மதன். தபாலிஸ் நிகலயத்திலிருந்து எனக்கு வந்த 

பதில் கடிதத்தில், "இராணுவ முகாமுக்கு பக்கத்தில் தபாலிஸ் 

நிகலயம் இருந்தால் இராணுவத்துக்கும் தபாலிஸாருக்கும் 

இகடயில் முரண்பாடு ஏற்படும்" என்று குறிப்பிடப் 

பட்டிருந்தது. அந்தக் கடிதம் என்னிடம் இருக்கின்றது. 

இராணுவத்துக்குப் பக்கத்தில் தபாலிஸார் இருக்க 

முடியாததன்றால், எப்படி மக்கள் இருப்பார்கள்? தபாலிஸுக்கு 

ஒரு சட்டம்! இராணுவத்துக்கு மவதறாரு சட்டம்! 

இவற்றுக்தகல்லாம் நடுவில் எங்களுகடய மக்கள் எப்படி 

வாழ்வததன்று ததாியாமல் தவித்துக்தகாண்டிருக்கின்றார்கள். 

ஆகமவ, இப்படியான சூழ்நிகல இனிமமலும் ததாடரக்கூடாது.  

ஜனாதிபதி, பிரதமர் மற்றும் அகமச்சர்கள் ஆகிமயார் 

எங்கள் மக்களுகடய பிரச்சிகனககளக் கவனத்திதலடுத்து 

அதற்குத் தீர்வாக ஒரு நடவடிக்கககயக்கூட இன்னமும்  

எடுக்காதது ஏன்? மமதகு ஜனாதிபதி அவர்கள் இராணுவத்தின் 

பிடிக்குள் இருக்கின்றாரா? அல்லது பாதுகாப்புக்கு அகமச்ச 

ராக இருக்கின்றாரா? அல்லது இராணுவம் தசால்வகத 

ஜனாதிபதி மகட்கிறாரா? என்பதுதான் இன்று எங்கள் 

மத்தியில் இருக்கின்ற மிகப் தபாிய மகள்வியாக இருக்கின்றது. 

இந்த நாட்டின் ஜனாதிபதிதான் பாதுகாப்பு அகமச்சராகவும் 

இருக்கின்றார். அந்த மக்களுகடய தசாந்த நிலங்ககள 

அவர்களிடம் தகாடுக்குமாறு உத்தரவிட ஏன் ஜனாதிபதிக்கு 

முடியாது? தற்தபாழுது ஜனாதிபதி இராணுவம் தசால்வகதக் 

மகட்டு நடப்பதுமபாலத்தான் தவளியிலிருப் பவர்களுக்குத் 

ததாிகின்றது. எங்கள் மக்களுகடய மகாாிக்கககய ஜனாதிபதி 

முன்தனடுக்காததற்கு காரணம் என்ன? இராணுவத்தினாின் 

மகாாிக்கககய மீறி அவரால் முடிதவடுக்க முடியாதிருப்பதாக 

ஒருசில நபர்கள் தங்களுகடய கருத்கத தவளியிட்டிருக் 

கிறார்கள். உண்கமயில் இது மன மவதகனக்குாிய ஒரு 

விடயமாகும். அரசியல் யாப்புப் பிரச்சிகன ஒரு பக்கம் 

இருக்கட்டும்! இந்த அரசாங்கம் உடனடியாக எங்கள் 

மக்களுகடய நகடமுகறப் பிரச்சிகனகய தீர்க்க மவண்டும். 

அந்தவககயில், இந்த நாட்டின் தகலவர்களாகிய  ஜனாதிபதி, 

பிரதமர் ஆகிமயார் இதிமல மநரடியாகத் தகலயிட்டு எங்கள் 

மக்களுகடய தசாந்த நிலங்ககள அவர்களுக்கு விடுவித்துக் 

தகாடுக்க முயற்சி தசய்ய மவண்டுதமன்று மகட்டு, 

விகடதபறுகின்மறன். நன்றி.   

 
ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශප ශහ ම රත්ුරසන්.  

මීත ටශ ගරු ශහේෂත විතතපශහ මහතත. 
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පතධනලිශපතන්තු  ්

[අ.භත. 3.29] 

 

ගරු පහේෂාන් විතානපේ ෙහතා 
(மாண்புமிகு மஹசான் விதானமக) 

(The Hon. Heshan Withanage) 

මූකතරපතඅශඪ ගරු මන්ත්රීතුමනිශ අද දිප ශපත ්ැදග ක 

රත ච්ඡත් ට රහභත ව ශ්කත අදහර් දැක්වීමට අ්ර්ථත්  කපත දීම 
ගැප ඔපතුමතට ර්තුරස්න්ත ශ්ප්ත. ශපත ශ්කතශද මතක්  ාන්ප 
ඕපෑශ  ගරු ජපතධිපරසතුමතශ ගරු අගමැරසතුමතශ  අමතතය මණ්මක  

ිතුළු පතධනලිශපතන්තුශද පහුතා ක්  අශප් ාශට් ආධනික   පිළිපඳ 
විශ ේෂශ න්  පන්ව  ශ්මින්ශ ඒ රඳහත තත් තලි  පිළි පත 
ශර  ප්ත ශ්නු්ට අපතගතශේ ශපත ාටට  හප ක  ක්රසම ක 

ආධනික  ක් ශග මප න්ප   කරතහ දාප ශ්කත්ක් ප්. ්රා 
ගණපත්  ට පරශ්රේ ශපත ාශට් ජපතත් පකතශප ශා  කතු වුණු 
ශ්පර ක කක්  රමතජ ට පැහැදිලි වි ්් තර ක් තපන්ප පුළු්න් 

ආ තාශේ  ක්රසම ක ආධනික  ක් ශ්නුශ්න් ශ ෝජපත රපතමත 
ශ්කතශ ඒ පිළිපඳ් ජපතත් ශහ ක  අදහර් අා ශගප ඒ රඳහත අ් ය 
්රි ත මතධනග ගන්ප ශ්කත්ක්.  

අද  ශපත ාශට් ආධනික    ක්රසම ක  ාන්ප ගන්පත  උ රෑම 
පි ්ා දීම අපට මතු ්ප ්ර ්ප  තමන් පසු  ව   තකමාමත්  පුාත 
ශපත ාශට් සිව   ත සි ලුම රා්ධන ප ් යතපෘරස විශශ  ණ  මත  ත 
ඒ්ත වීම. අපි ශපත ාශට් ජපතත් ට රහපත තා ව න්පත පපතශ 

ශුභරත ප ්ැමරටහන්  තත පපතශ ඒ්තට ප්ත  මුදල් ශර  ත ශගප 
රසශපන්ශන් විශශ  ාට්ලින් ණ  කපත ශගපන්. ශමන්ප ශපත ණ  
්ර ප් ට   කතා ක් ශර  ත ගන්ශන් පැරස්  අපිට ාටක් විධි ට 

ආධනික   ශග මප න්පශ ඉදිරි ට  න්ප ශප හැකි ත් ක් 
රසශපප්ත; පසුපැර්මක් රසශපප්ත; ගැටලු්ක් රසශපප්ත. ශපත ාශට් 
පව  ශග්ප රමර්ත  ජපතත් ශහ පව  අා ශගප ශපත ණ  ශග්න්ප 

පැහැ. ශපත ාශට් ජපතත්ශගන් අ   ාප පව ්ලින් ශපත මහත ණ  
 න්දාත් පිළිපඳ ්ර ප් ට පිළිතුාක් ශර  න්ප   කරතහ 
 ාන්ශන් පැරස්ශ අපට රතධනථ  ආධනික  ක්;  ක්රසම ක 

ආධනික  ක්  ාත  න්ප පුළු්න් මක් කැශපන්ශන් පැහැ.  
ඉරසහතර  පුාතශ දුණණු ආසි තශද ාට්ල් අතා ශ්ශතඳ 
ශක්න්රර්ථතප ක් හැටි ට ශ්රී කා ත්  ගැප  ථත  ත ප් අපි 
දන්ප්ත. ශ්ශතඳතම ගැප අශප් ාටට රසශපප ඉරසහතර  ආසි තශද 

ශ්ප  ්ා ාට ට් ක පැහැ.  

පසු  ව  ඉරසහතර  පුාතම ශර  ත පැලුශ්  ක අපි ශ්ශතඳතම 
තුළින්  ක්රසම ක ාතජය ක් විධි ට පැ් තුණු ප් ශපනී  ප්ත.  

ශ්ශතඳතශමන්  ක්රසම ක ශ්කත රසබුණු ශ්රී කා තශද ආධනික  
 ක්රස  අවුරුව   පණහ ටශ හැ කතෑපහ ට ශමහත මෑත  තක  තුත 
හීප ශ්කත රසශපප්ත. ඒ පිළිපඳ් මම දකිප ශහේතු් ශපත න්.  කදත 

ආධනික  ් ශ න්  ක්රසම ක වුශණ්ශ අපි  ට ක විජිත්තදීන් විධි ට 
ඉන්ප ශ  ට ශපත ාට තුත  ෘෂි තධනමි  අපප ප න් වි තක 
්රමතණ ක් සිව  වුණු නිරතන්. ඊට පසු් අපප ප 

විවි තාගී ාණ ක් වුශණ් පැහැ. අපි පතරල්  ප  තකශේ ක ඒ  
වුශණ් පැහැ. දැන් අද අශප් දරුශ්ෝ පතරල්  ප  තක . දැපට ක 
අශප් ්ර තප අපප ප ශභෝග ශ කශ ාපධන රහ ශප ල්. ඊට අමතා් 

පසු  ව   තකශේ ඒ ට  ි ලුපත ක තු වුණත. ශමතැනින් කහතට 
ශශ්ල් ගැප අපි ිරතුශද පැහැ.  දතහාණ ක් විධි ට අපි දැන් 
අපප ප  ක්රසම ක  ා ශගප  ප්ත. ආධනික   පිළිපඳ් අපට 
 ක්රසම ක ඉරසහතර ක් රසශපප්ත. අපට පිම්පසින් ිරටපු 

සිාගප්පූරු් ් තශහ ාට්ල් ශ  ත, දිහත පකත ශගපශ ශ  ත, ගැප 
 ථත  ාකත ඔවුන්ශහ ාට දියුණු  ා ග කතත කි කත අපි අහකත 
රසශපප්ත.  අපට කතැපට  න්ප පැරි වුණු ශහේතු් ශම  ක්ද?  

අපප ප විවි තාගී ාණ  ශප වීමන්. ශපත ාශට් ශපත තාපත රපතප ක 
රසශපශදි ඒ්ත ්රශ ෝජප ට අා ශගප අ් ය විධි ට 
 තමපත ාණ   ා ගන්ප හැම ාජ ක්ම අශප ශහ ර ක වුණත  

කි ත මත වි ්් තර  ාප්ත.  

පසු  ව  හැම ාජ ක්ම අඩු්ැඩි ් ශ න් අශප ශහ ර ක වීම 

තුත තමන් ශපත ාශට් අිරාර  මිනිර්සු පකතශප ශා  කතු වුණු ඒ 
ර්්ධනණම  අ්ර්ථත්  ම හැරිකතශ අදට ක අපට දියුණු ශ්මින් 
ප්රසප ාටක් කි ප පම තුත ඉන්ප සිශ  වුශණ්. ඒ නිරත අද අපි 
ිරතප්තශ  ශක ුණ ඉමක් හැදිකත රසශපප්ත  කි ත. ඒ හැදිකත 

රසශපප ඉමශ  නිධනමතණ  ශ්කත රසශපප මතධනග  අශප් ාටට 
තීාණත කම  ගමපක්  න්ප රන්ධිරථ්තප ක් විධි ට ශ  දත 
ගන්ප පුළු්න්. ඉන්දි ත්ශ සිාගප්පූරු් ්ැනි ාට්ල් ශම ප 

රපතප ක රසබිකතද අද රා්ධනධිත ාට්ල් ප්ට ප ක ශ්කත 
රසශපන්ශන්? අපි ත්ම ක  ාන්ශන් ශරේ් ත අපප ප  කිරීමක්. 
අපි හැම දතම  ැපුශණ්ශ අාතබි ාට්ක ශරේ්   රඳහත ගෘහ 

ශරේවි තශ්ෝ  ්කත.  

මෑත  තකශේ සිට ශ  රි ත්ට ක  ්ප්ත. ඒ ක  තධනමි ශ ෝශ 
පැ කපපත  පත රුශ්ෝ විධි ට. ඒශ න් තමන් අපි වි තක ් ශ න් 

විශශ  විනිම    ප ත ගන්ශන්. අශප් ාශට් බුශධිමතුන් ශ  ච්චා 
ඉන්ප්තද? ජතතයන්තා ට ඔබිප විධිශේ බුශධිමතුන් නිධනමතණ  
 ාන්ප ින් අපට පැරි? ්ෘ කතී  දක්ෂතත් න්ශගන් පිරිපුන් 
ඉාජිශන්රු්රු රහ ව්දය්රු නිධනමතණ   ාන්ප අපි ශ  න් 

ශ්කතශදද  ටයුතු  ා රසශපන්ශන්? කම නිරත වි ්්විදයතක ට 
 න්ප පැරි ්ප දරු්න්ට පතරල් අ යතපපශ න් පසු් ඔවුන්ට 
රසශපප  පත  පත ්ෘ කතී  දක්ෂතත අනු් කතැනින් කහතට  ත හැකි 

මතධනග  අප නිධනමතණ   ාන්ප ඕපෑ. පරිගණ  ඉාජිශන්රු ්ැනි 
ජතතයන්තා ට ඔබිපශ ජතතයන්තා ට ශගප  න්ප පුළු්න් 
රපතප ක ශපත ාශට් අපට  නිධනමතණ   ාන්ප පුළු්න්. අද ඒ 

ශ්නුශ්න් අශප් ාජ   පි ්ාක් තපප ප් මම වි ්් තර  ාප්ත.  

රතමතපය ශපශතන් පසු් ශගදා ප්රසප දරු්ත හන්දි ක් 
ගතශන් ත්රී විකධන ක   රැකි ත් ක්  ාප තරුණශ ක් ප්ට ප ක 

ශප වීශ අවුරුව  13ක් අනි්තධන  පතරල් අ යතපප  තුළින් ඔවුන්ට 
පුළු්න් ්ප්ත  පත ්ෘ කතී  ගමප ට  ක්රස  හදත ගන්ප. ක  
ශපත ාශට් ආධනික ශේ ප්මු ශපාළිශේ ්ර තප අ් යතත් ක් 

විධි ට ගරු අග්රතමතතයතුමත ිතුළු අමතතය මණ්මක  කශ අරසගරු 
ජපතධිපරසතුමත ක දකින්පට ිරස. අපි වි ්් විදයතකශ න් කළි ට 
කප අශප් තරුණ  ණ්මත ම ගැපම පකත ශගප ඉන්ශන් පැතු්ශ 
ක්ැනි සියුපත තැන් ගැප අ්ශපෝ  කින්  ටයුතු  ාශ ශපත ාශට් 

ශ්රම ශ්ශතඳ ශප තට ඔබිප බුශධිම ක තරුණශ ෝ නිධනමතණ  
 ාන්ප  ටයුතු  ශත  ක  ඒ  ඉතතම ඵකදත   ශ්න් කි කත මම 
ිරතප්ත. 

ශපත ාටට කන්ප  ැමැරස ආශ ෝජ ශ ෝ අද ඕපෑ තාපත 
ඉන්ප්ත. ශපත ාශට් ආශ ෝජප   ාන්ප ඕපෑ තාපත 
ආශ ෝජ ශ ෝ ඉන්ප්ත. හැපැන්ශ පසු  ව   තක  තුත අශප් ාශට් 

නිධනමතණ  ශ්කත රසබුශණ් ආශ ෝජ ශ ුණට ශපත ාටට ිවිල්කත 
ආශ ෝජප   ාන්ප පුළු්න් ්ට පිටත් ක් ශප ශ්න්. කදත 
ආශ ෝජ ශ ක් තමන්ශහ ආශ ෝජප  ගැප  ථත  ාන්ප ශපත 

ාටට ආ්ත පපතශ ඉරශ්රල්කතම ඒ ආශ ෝජ  තට ශපත ාශට් රසබුණු 
ඒ පරිරා ට අනු් ශ  මිර් මුදල් ශදන්ප සිශ  වුණත. තමන්ශහ 
්යතපතරි  රථ්තප  ර්ථතපගත  ාන්ප ඉර්ශරල්කත 
ඩීල් තා න්ට අහු ශ්කතශ ඩීල් තා න්ට ශ  මිර් මුදල් ශදන්ප 

සිව  වුණත. කම නිරත ආශ ෝජ ශ ෝ ශපත ාට අ ක හැාකත  ව ත. 
ඔවුන් ආශ ෝජප   ාන්ප භ  වුණත.  

පසු  ව   තක මාමත් තුත ශපත ාශට් ්රජතතන්ත්ර්තද  ් තපල්කට 

 ව  සිව වීපත කක්  ආශ ෝජ ශ ෝ ශපත ාශට් ආශ ෝජප   ාන්ප 
අ ැමැරස වුණත. අද ඊට ්මත ශ්පර් ත ක ක් ක් ශපශපප්ත. අද 
ආශ ෝජ ශ ුණට ශපත ාටට ිවිල්කත ආශ ෝජප   ාන්ප 

පුළු්න් ආ තාශේ පරිරා ක් නිධනමතණ   ා රසශපප්ත. නීරස-රීරස 
ටි  ලිිරල්  ා රසශපප්ත. ඒ ශ්නුශ්න් රාශදදී්  ටයුතු 
 ාන්ප පුළු්න් අමතතය්රු ගරු අග්රතමතතයතුමත ප ක  ා 
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රසශපප්ත. ඒ නිරත අපි වි ්්තර  ාප්තශ ශපත ාශට් ජපතත්  

පකතශප ශා  කතු වුණු ඒ රධන්  ක්රසම ක ආධනික  ගමප  න්ප 
පපතශ ශපත ාට ණ  ප රින්  නිදහර්  ා ශගපශ ශපත ාටට ඔශා  කතු 
ශදප ආ තාශේ ණ ක් කක්  ශපත ාට රා්ධන ප මත් ත ට 
අාශගප  ත යුතුන් කි කත. ඒ රඳහත ජජු විශශ  ආශ ෝජප මඟින් 

අශප් අපප ප දිරිම ක  ාන්ප ඕපෑ. ඒ ට අ් ය පි ්ා තමන් 
අද ශපත ගන්ශන්.  දතහාණ ක් විධි ට කිදශ්  ක මූකතරපතඅශඪ 
ගරු මන්ත්රීතුමනිශ 1977්පශ  ට අශප්  ෘෂි  තධනමි  අපප ප  

සි  ට 79.3න්. 2014්පශ  ට ක  සි  ට 23ක් දක්්ත පහත පැර 
රසශපප්ත. ඒ ශම  ද? අපි අශපක් ාට්ල් කක්  රමගතමී් 
ඉදිරි ට  වශේ පැහැ. අපි ්ැ ම්ශණ් ඒ න්. හැපැන්ශ අශප් ආප ප 

වි දම ්ැඩි ශ්කත රසශපප්ත. 2014 අශප් අපප ප ආදත ම 
ිශමරි තනු ශම කධන 10ශ40උන්. හැපැන්ශ ආප ප වි දම  
ිශමරි තනු ශම කධන 18ශ93උක් රසශපප්ත. ශපත ශ්පරශ ශපත මහත 

පාතා  පැරස  ා ගන්ප පපතශ අපි ඉරර්ාහතට  න්ප ඕපෑ. 
පමු කශ පසු  ව   තක මාමත් තුත අපට ශම  ද වුශණ්?  

අපට මත න් අසූ් ද  ශේ අග භතගශේ ාණසිාහ ශ්රේමදතර 
මැරසතුමත ශපත ාශට් පුාචි ්යතපතරි  න් දිරිගන්්න්පශ ාශට් 

අිරාර  ජපතත්ශහ රැකි ත ්ර ප් ට   කතා ශහ  න්ප ශපත ාට 
තුත ි ලුපත  ධනමතන්ත තකත -garment factories - වි තක 
්රමතණ ක් ිරස  ත ප්. ඒ තුළින් වි තක ආශ ෝජප ක්ශ වි තක 

අපප ප ක් අප රතු වුණත. පසු  ව   තකශේ GSP Plus අිරමි වීම 
තුත ඒ අපප ප  ක්රස  හීප වුණත.  ශපත GSP Plus අිරමි වීම ක 
රම  ි ලුපත  පතහල් රසබුණු ් යතපතරි ශ ෝ ිරමින් රැශධන ඒශ න් 

පැහැා වුණත. ඒ තුළින් අශප් ආශ ෝජපශේ වි තක  ශ  ටරක්ශ 
අපප පශේ වි තක  ශ  ටරක් අිරමි ශ්කත  ව ත. අද අපට GSP 
Plus කැබිකත රසශපප්තශ ශපත ාජ  පිළිපඳ්ශ ශපත ාට  ප නි්ැාදි 

දි ත් පිළිපඳ් අ්ශපෝ  ක් කැබිකත රසශපප නිරන්. කම නිරත අපි 
වි ්් තර  ාප්ත ආධනික    ක්රසම ක  ාන්ප පපත ශහ ඳ 
්රජතතන්ත්ර්තදී ාතමු්ක් තුත ාතජය  තන්ත්රණ  ්රි ත කම   ත 

යුතුන් කි කත.  

නීරස  ්ල් ්ැදිකත රසශපප විට විශදර් ආශ ෝජ ශ ෝ අශප් 
ාටට කන් කි කත මම ිරතන්ශන් පැහැ. කශහම කප්ත පපත කන්ශන් 
ශපත ාශට් මුදල් ටි  ශපල්ක මිරි කත ශහෝ අාශගප  න්ප පුළු්න් 

ශේපතර් පැ ධනකත ්තශහ  ණ්මත මක් විතාන්. ත්ව ාට ක 
රා්ධන ප  ශ්මින් ප්රසප ාටක්  කි ප ඒ ශේදනී  
ත ක ක්ශ න් ඉහතට  විරන් ශපත ාට ාටට අ් යශ ාශට් ජපතත්  

පකතශප ශා  කතු වුණු ගමපක්  ප ප් අපි වි ්් තර  ාප්ත. 
ශමතාපත රපතප ක රසශපපශ ශමතාපත  ක්රසම ක ශ්රම පක ත ක් 
සිටිපශ ආසි තශද ජපතප ට පමණක් ශදශ්නි ශ්ප බුශධිමතුන් 

ඉන්ප ාට විධි ට රක ප ශපත කා ත මතතෘ භූමිශේ ආධනික   
 ක්රසම ක  ාන්පට අශප් පත  ශ ෝ සි ලුශදපතශහ  ක්රස  
හන්  දැන් ඕපෑ කි ප  තාණ  පිළිඅාශගප ඒ රදහත අ් ය 

 ටයුතු  ාන්පට ඕපෑ. පමු ක අපිට  පගතම්න්ශ පහුතා ක් ශපත 
ගමප  ප විට; පහුතා ක් ශපත ගමපට  ක්රස  ශදප විට; 
ශශ පතකප ශේද කින් ශත ා් තමන්ශහ තතපතන්තා්ක 
්ටිපත පත ගැප් ක ිරතන්ශන් පැරස් ශපත ගමප  ප විට සුළු 

පිරිරක්  ුණශකන් අදිප්ත. මම ිරතප විධි ට ඒ  ශපත ාශට් 
ඉරසහතර  පුාතම ක රසබුණත. ශපත ්තශහ ශ්පරක් ශ්කත ශපත ්තශහ 
ගමපක්  න්පශ - හැාවුපත කක්ෂ  විධි ට- ශ  දතශගප රසශපප 

ශදකතශද ක  ුණශකන් අදිප විට අපතගතශේදී ාශට් ජපතත් ඒ 
රපතපන් ශ න් තීන්ව  තීාණ ඔවුන්ට කපත ශදන් කි කත මම වි ්්තර 
 ාප්ත. 

මූකතරපතඅශඪ ගරු මන්ත්රීතුමනිශ මම ක   රුණක් කි කත 
මශහ  ථත්  අ්රන්  ාප්ත. ගරු ඉ. චතල්ර් නිධනමකපතදන් 
මන්ත්රීතුමත අපි ක රම  ශපත පතධනලිශපතන්තුශද පතමුශ්න් ්තඩි වුණු 

ද්ශරේ ඉඳකත හැමදතම ශපත රාශදදී ්ර ප්  ගැප  ථත  ාප්ත. 

කතුමන්කතශහ ජපතත්ටශ ඒ ්රශශ ශේ ජපතත් ට රසශපප ්ර ප්  

ගැප  ථත  ාප්ත. කතුමත දමිත භතෂතශ්න්  ථත  ාප විට අපි 
සිාහක පරි්ධනතප  අහශගප ඉන්ප්ත. මම දැ කත පැහැ ශපත 
පතධනලිශපතන්තුශද ශ  තැප දී් ක ශපත ්ර ප් ට දැශපප 
  කතා ක් කැශපප්ත. රශහෝදා මන්ත්රී්ාශ ක් තමන්ශහ 

ජපතත් ශ්නුශ්න් හැම ශ්කතශදම ශපත ඉල්ලීම  ාන්ශන් ශ්රී 
කතාකි  න් විධි ට ඔවුන්ට රසශපප අන්රස  පිළිපඳ්න්. ඔවුන් 
ශ්ප ක ශශ්ල් ඉල්කන්ශන් පැහැ. කම නිරත මම සිාහක 

මන්ත්රී්ාශ ක් විධි ට අරසගරු ජපතධිපරසතුමතශහ රහ ගරු 
අග්රතමතතයතුමතශහ අ් තප  ශමතුමන්කතශහ ්ර ප්  ශ ශාිර 
ශ  මු  ා්ප්ත. ප් ආණ්ඩුක්රම ්ය්ර්ථත් ක් නිධනමතණ   ාකත 

ශපත ාශට් ශදමත මනුෂය තටශ මුර්ලිපත මනුෂය තට ශපත ආදාණී  
භූමිශේ රසශපප රත තාණ අන්රස  රඳහත  ප ගමප  වුරුන් ශහෝ 
 ුණශකන් ිදකත ප් ක්න්පට හදප්ත පපතශ ඒ්ත පැ කතකින් 

රස න්ප. සි ලුශදපතට ක තු ශ්කත ශපත ගමප  න්ප පැහැ. කම 
නිරතශ ශපත ට  ැමැරසශ ශපත ්ර ්ප  ගැප රාශදදීතත්ක් රසශපප 
සි ලුශදපතට ශපත ාශට් රසශපප ක මුතු භත්  ආාක්ෂත  ා 
ගන්පට තීන්ව  තීාණ ගැනීමට හැකි ශද්තන් කි ත ්රතධනථප  

 ාමින්ශ මශහ ් චප කිිරප  අ්රන්  ාප්ත. ශප ශහ ම ර්තුරසන්. 

[අ.භත. 3.උ1] 

 
ගරු ිළයල් නිශ්ාන්ත ද ිතල්වා ෙහතා 
(மாண்புமிகு பியல் நிசாந்த த சில்வா) 

(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 

මූකතරපතඅශඪ ගරු මන්ත්රීතුමනිශ මට ක විපතඩි කිිරප ක්   ථත 
 ාන්ප ඔපතුමත අ්ර්ථත්  කපතදීම පිළිපඳ් මම ඉතතම 
රන්ශතෝෂ ්ප්ත.  අද  ශපත පතධනලිශපතන්තු් තුත මත දැක් තශ  ශපත 

ක්ශෂේත්ර ට අදතත  උ  රුණු ඉතතම කම හා් ක්ශ ඉතතම කම 
ශහ ඳින් රභත් ශ්ත ඉදිරිප ක  ාප්ත. ඊට අමතා්  
ශශ පතකනි  ් ශ න් තමන්ශහ ්රරසඅශප ශග මප ත ගන්පශ 

කශහම පැ කපපත තමන්ශහ  ණ්මත ශපත ්රරසඅශප ශග මප ත 
ගන්ප  ාප  ථත ක අපට පැහැදිලි් අරන්පට කැබුණත. හැපැන්ශ 
මූකතරපතඅශඪ ගරු මන්ත්රීතුමනිශ මට කි න්ප රසශපන්ශන් ශපත 
සි ලු  ථත අතාශ ජජු අපප ප  201උට රතශප්ක්ෂ් සි  ට 

උ7කින් අඩු ශ්කත රසශපප ප්න්. ශපත  තමන් ි කතම ත ක ක් . 
හැපැන්ශ ානිල් වික්රමසිාහ මැරසතුමත ිතුළු  ණ්මත ම කපශ  ට 
අපි ිරතුශදශ ශපත ාශට් ජපතත්  ිරතුශද ශපත ාශට් ශප ශහ ම 

 ක්රසම ක ආධනික  ක් ශග ම පැශගප්ත; ඒ ආධනික   ශග ම 
පැශගප්ත ක කක් ම ාට සුඛිත මුදිත ශ්ප්ත; ජපතත්  අතා 
ශහ ඳට රල්ලි ගැ් ශරප්ත; ඒ  ක කක්  ඒ අ ට ජී් ක ශ්න්ප 

පුළු්න් කි කතන්. පමු ක ශපත  හ පතකප ආණ්ඩු් ශගප  ප ්ැම 
පිළිශ්ත ක කක්  අද ජී් ක ශ්න්ප ශප ශ්න් මිනිසුන්ට  ත කි ත 
ගන්ප පැරි මට්ටමක්  දත ශ්කත රසශපප්ත.  

මූකතරපතඅශඪ ගරු මන්ත්රීතුමනිශ අද ශ  ටර් ශ්තඳ ශප ත 
ග කත ක ක  ිද ්ැටී රසශපප්ත. හැපැන්ශ ශපත අ   ථත  ාන්ශන් 
මහත ආධනික  ඔරත්තධනකත විධි ටන්. ඒ ් තශහම සි ලු ශශ්ල් දන්පත 
ශපත ාට ඉතතම ශහ ඳින් රා්ධන ප   ාන්පශ ශප ශහ ම 

ශදගශ න් රා්ධන ප   ාන්ප පුළු්න් අ  හැටි ටන්. පමු ක අපි 
ශප ශහ ම පැහැදිලි් කි ප්තශ ශපත  ථත  ාප අ  අද ජපතත් 
විසින් ුණණු පක්කි ට දතකත ඉ්ා ප්.  ථත් විතාන්. " ථත්  

ශදෝකතශ්න් ගමප පන්න්"  කි ප්ත ්තශහ අද  ථත්ට පමණක් 
මාමතශ්කත රසශපප්ත. අද ාශට් ආධනික   පිළිපඳ්ශ ආප ප  
පිළිපඳ්ශ අපප ප  පිළිපඳ්ශ මහ ශක ුණ්ට  ථත  ාප්ත. 

මූකතරපතඅශඪ ගරු මන්ත්රීතුමනිශ මම ජී් ක ශ්න්ශන් ශේරු්ක 
ආරපශේ. අපි දන්ප්තශ  ශපත ආණ්ඩුශද  දවි  මහත ශක ුණ්ට  
GSP Plus රහප  ගැප  ථත  තත. ශපත GSP Plus රහප  ක 

කක් ශ යුශාෝපත ම කරය තහපම ඉ් කවීම ක කක්  ධී්ා 

1321 1322 



පතධනලිශපතන්තු  ්

 ධනමතන්ත ට සුපදතීම  කදරත් ක් කන් කි ත ිරතු්ත. පමු ක  ධී්ා 
ක්ශෂේත්රශේ සිටිප ශ ශපක් හැටි ටශ  ඒ ධී්ා ්රශශ  නිශ ෝජප  
 ාප මහජප නිශ ෝජිතශ ක් හැටි ට මත පැහැදිලි්ම දන්ප්තශ 

අද ධී්ා තට ශ්කත රසශපප ත ක ක්  ශම  ක්ද කි කත.  
ධී්ා ත්  ඒ ිරටපු තැනින් ද ම ක්් ක ඔර්ත තපන්පට අද 
ශ්පශ  ට ශපත ආණ්ඩු්ට පැරිශ්කත රසශපප්ත.  GSP Plus 

රහප  කැබුණත කි ත ධී්ා ජපතත් ට රහප ශදන්ප ශපත අ ට 
හැකිවී පැහැ.  

මූකතරපතඅශඪ ගරු මන්ත්රීතුමනිශ මම නිශ ෝජප   ාප 

ශේරු්ක ආරපශේ ධී්ා ජපතත් ශපත ්පවිට ඉතතම කම ශේදනී  
ත ක ක්  ට ප කශ්කත රසශපප්ත. ඒ ශේදනී  ත ක ක්  
ශහේතුශ්න් අද ්පශ  ට මි  ව  පිරිර 12 දක්්ත ් ැඩිවී රසශපප්ත. 

අශප් කතරාර් ශශ්රථ්තපශේ පැ්ැරස ශශ්මශහෝ කර් ට 
රපතපන්  ශ්ච්ච ඒ ආදාණී  ජපතත් ශගන් 12ශදශපක් අද 
ශ්පශ  ට මි ශග ර් රසශපප්ත. අතුරුදහන් වුණු රාඛ්යත්  උන්. ඒ 
්තශහම ශාෝහල්ගත ශ්ච්ච රාඛ්යත්  31 දක්්ත ්ැඩි ශ්කත 

රසශපප්ත. ශපත ත ක ක්  ිරස ශ්න්ප ශහේතු ශම ප්තද? ශපත අ   
මහත්රතණ්ලින්  ථත  ාප්ත. හැපැන්ශ ධී්ා  ධනමතන්තශේ 
්රමිරස ක් ිරස් ්ැම  ාන්පට කිසිව  ්ැම පිළිශ්තක් පැහැ.  

අන්ප ඒ ්රමිරස   ධී්ා  ධනමතන්තශේ පැරස නිරත තමන් ශපත මාණ 
රාඛ්යත් ක සිව වුශණ්. ඒ නිරත ජී් ක ශ්න්ප ජපතත් ශදවි න් 
 දිමින් සිටිප ශපත  තකශේශ ශපෝට්ම්් ශපාළිකත අපතුාට ප ක 

ශ්න්ප  ප විට ක සිශ  වුශණ් "අප ශේාත ගන්ප"  කි කත 
ශදවි න්  දින්පන්. හැපැන්ශ ශපත ාජ ට ්ැම පිළිශ්තක් රසබුශණ් 
පැහැශ ඒ ජපතත්  ක්ෂණි ් ශේාත ගන්ප. කශහම ්ැම 

පිළිශ්තක් රසබුණත පපත ඔ  මි   ව  රාඛ්යත්  12 දක්්ත ්ැඩි 
ශ්න්ශන් පැහැ. ක  ඉතතම අඩු රාඛ්යත්  ට අඩු  ා ගන්ප 
හැකි ත්  කැශපප්ත. අද  හ පතකප ආණ්ඩුශද රමහා  දවි  

ශප ශ ක් මත ය රාදධන ප  ාප්ත; ා පෑපත  ාප්ත. ශපත සිශධි  
රැකවුණු ශම ශහ ශ කම මම ඒ ර්ථතප ට  ව ත. ඒ ශ්කතශද ඉඳකත 
සිව  වුණු සිව වීපත සි ල්ක ශදර පැලු්තම  ඉතතම ශේදනී න්. මත 
ආමපතපා ශ්ප්තශ ශේරු්ක ආරපශේ ඉන්ප මුර්ලිපත ධී්ා 

ජපතත් පිළිපඳ්. ඒ විතාක් ශප ශ්න්. මත ශගෞා්  ාප්තශ ඒ 
ජපතත්ට. ඒ ශ්කතශද  ඒ ධී්ා ජපතත් ක්ෂණි ් ක තු ශ්කතන් 
ඒ ජීවිත ටි  ක ශේාත ග කශ ක. පැ  කිිරප ක්  ව තට පර්ශරේ තමන් 

ාජශේ අ් තප  ශ  මු වුශණ්. අන්ප ක්ැනි ත ක ක් ක් අද 
රසශපන්ශන්.  

අපි පැහැදිලි්ම කි ප්තශ ධී්ා  ධනමතන්ත  විතාක් 

ශප ශ්න්ශ ශපත ා ට ඉදිරි ට ශගප  න්ප පපත පැහැදිලි ්රමිරසශ න් 
යුතු ්ැම පිළිශ්තක් රසශපන්ප ඕපෑන් කි ප ක . අන්ප ඒ ්ැම 
පිළිශ්ත- 

 

ගරු පහේෂාන් විතානපේ ෙහතා 
(மாண்புமிகு மஹசான் விதானமக) 

(The Hon. Heshan Withanage) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, what is your point of Order? 

 
ගරු පහේෂාන් විතානපේ ෙහතා 
(மாண்புமிகு மஹசான் விதானமக) 

(The Hon. Heshan Withanage) 

මූකතරපතඅශඪ ගරු මන්ත්රීතුමනිශ ශමතුමත ශපත කි න්ශන් 

පට්ටපල්  අරතය ශන්. ඒ අපතුරින් මි   ව  මිනිර්සු ශේාත ගන්ප 

ශපත ාශට් ාජ ක් විධි ට   වුරු් ක  වශේ පැහැන් කි කත ශමතුමත 

කි ප්ත. අපි දැක් තශ-[පත ත කිරීපත] 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු පි ල් නි තන්ත ද සිල්්ත මන්ත්රීතුමනිශ  ථත්   ාශගප 
 න්ප. 

 

ගරු ිළයල් නිශ්ාන්ත ද ිතල්වා ෙහතා 
(மாண்புமிகு பியல் நிசாந்த த சில்வா) 

(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 

මූකතරපතඅශඪ ගරු මන්ත්රීතුමනිශ ශපත ා පතප පළු්න්ට 
ශ්පම අ්ර්ථත්  කපත ශදන්ප. හැපැන්ශ ඒ රථ්තපශේ ිරටපු 

ශ පුණ හැටි ටශ ඒ ජපතත් විපතට ප ක වුණු ශම ශහ ශ ක ඉඳකත 
අද දක්්ත ඒ ජපතත් ක කක්  ඉන්ප ශ ශපුණ හැටි ට මත 
දන්ප්ත සිව   උ සි ල්ක. ඒ මි   ව  අශ ුණ ශ්නුශ්න් ාජශ න් 
රුපි ල් කක්ෂ ක් කපත ව න්නු ප් අපි දන්ප්ත. අපි රන්ශතෝෂ 

්ප්තශ ක්ැනි මුදකක් කපත දීම රපතපන් ්. හැපැන්ශ රුපි ල් 
කක්ෂ ක් කපත ව න්පත කි කත ඒ මිනිසුන්ශහ ජීවිත රුපි ල්්කට 
මික  ාන්ප පැහැ කි ප ක  අපි කි ප්ත.  අපි පැහැදිලි් 

කි ප්තශ - [පත ත කිරීපත] දැන්  රසශපන්ශන් ඔ  ත ක ක්  තමන්. 
ශපත ගරු මන්ත්රීතුමන්කත ශපත ශේද්තච   පිළිපඳ්  නි්ැාදි 
අ්ශපෝ  ක් පැරස්න් ඉන්ශන්. ඔපතුමන්කතට රතුම්න්ශ ශපත 

පතධනලිශපතන්තුශද ශපත  විගමමක්  ා ගන්ප්තට. ඔපතුමන්කත 
ශපත ශේද්තච   විගමමක්  ා ගන්ප කැහැර්රස ශ්ප මන්ත්රී්රු. 
ඒ රපතපන් ශ න් ශප ශහ ම ශේදනී  ත ක ක් ක් රසශපන්ශන්.  

ඒ නිරත  ධී්ා ජපතත් ශ්නුශ්න් පැහැදිලි් ශහ ඳ ්රමිරස කින් 
යුතු ්ැම පිළිශ්තක් රසබි  යුතුන්. ධී්ා හත ජකජ රපතප ක 
රා්ධන ප ිමරස්ා ත  ාන්ප ඕපෑ සි ලු ශශ්ල් රසබි දීශ 
ශම  ක්ද  ශතේ? ඒ  තත්රතශද පකපත්ර  තහපපත  තත. ශපත ද 

 ාන්ප ඕපෑ?  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමනිශ ඔපතුමතට ත් විපතඩි    තක ක් 

රසශපප්ත. 
 

ගරු ිළයල් නිශ්ාන්ත ද ිතල්වා ෙහතා 
(மாண்புமிகு பியல் நிசாந்த த சில்வா) 

(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 

ශහ ඳන්. ධී්ා හත ජකජ රපතප ක රා්ධන ප ිමරස්ා ත 

 ාන්ප ඕපෑ ඒ  තත්රතශද පකපත්ර  අශහෝසි  ාප ක  ශප ශ්න්. 
ඊට ්මත කහතට  ව  ජපතත්තදී ්ැම පිළිශ්තක් රසබි  යුතුන්. ඒ 
මැරුණු ධී්ා ජපතත්  ශ්නුශ්න් ්ැම පිළිශ්තක්  ාන්ප ඕපෑ. 

ඒ  ශම ප් ක  ශතේ පැහැ. ඒ නිරත අශප් ිරත් ක ධී්ා හත ජකජ 
රපතප ක රා්ධන ප ිමරසතුමතට අපි කි ප්තශ ්රමිරසශ න් යුතු ධී්ා 
 ධනමතන්ත ක් නිධනමතණ   ශත  ක ශම්ැනි ත ක ක් ක් ිරස 

ශ්න්ශන් පැහැන් කි ප ක . විශ ේෂශ න් ඒ අපතුරින් මි   ව  
අ  ශ්නුශ්න් ඒ අ ශහ පවුල්්ක අ  ශ්ත අශප් ඒ තපශ  
විපක්ෂශේ කශ ශපත පතධනලිශපතන්තුශද ක ශ ෝ   ශපත අ්රථ්තශදදී 
්ර ත   ාමින්ශ ශම්ැනි ත ක ක් ක් පැ් ත ිරස වීමට ඉම   

ශප තපත  ටයුතු  ාන්ප ශපත ාජ  ්ග පකත ගන්ප ඕපෑන් 
කි ප පණිවිම  කපත ශදමින් මම නිහ  ශ්ප්ත. ශප ශහ ම 
ර්තුරසන්. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශප ශහ ම රත්ුරසන්.  

මීත ටශ ගරු ආපන්ද අලු කගමශහ මන්ත්රීතුමත. 
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[අ.භත. 3.40] 

 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගෙපේ ෙහතා 
(மாண்புமிகு ஆனந்த அலுத்கமமக) 

(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

මූකතරපතඅශඪ  ගරු මන්ත්රීතුමනිශ ඉතත  තශකෝචිත මතතෘ ත් ක් 
පිළිපඳ් ශපත ගරු රභතශද රත ච්ඡත  ාප අ්ර්ථතශදදී මට ක 
අ්ර්ථත්  කපත දීම පිළිපඳ් ඔපතුමතට මත මුලින්ම ර්තුරස්න්ත 

ශ්ප්ත.  

මහනු්ා දිර්්රික් ශේ   න්ද  මාට  නිශ ෝජප   ාප 
පතධනලිශපතන්තු මන්ත්රී්ාශ ුණ හැටි ට මත දන්ප්තශ පසු  ව   තක 

පරිච්ශේද  පුාත  මත ්ැම්ණු ශ ක  ධනමතන්ත  පිළිපඳ්ශ ශ ක මික 
පිළිපඳ් ශප ශ ුණ ක ආ තාශේ රත ච්ඡත ශපත රභතශදදී වුණු ප්. 
අද  ශ ක ්ගත රු්න්ට ශ ක රඳහත රත තාණ මිකක් කැශපප්ත; 
ශප ශහ ා රහපත තා  කැශපප්ත. ඒ ් තශහම අශප් ශ  ට් තරශේ 

අපප ප  ෘෂි  ධනමතන්ත  ආශ්රිත්- 

 
ගරු වාුවපද්ව නානායක්කාර ෙහතා 
(மாண்புமிகு வாசுமதவ நாணாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ගරු මන්ත්රීතුමනිශ අශප් පතත ක්ක ත්ම ඒ රහපත තා  

කැශපන්ශන් පැහැ. ආණ්ඩු පක්ෂශේ මන්ත්රී් ාශ ක් විධි ට 
ඔපතුමත ඒ ශ්නුශ්න් මැදිහ ක ශ්න්ප.  

 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගෙපේ ෙහතා 
(மாண்புமிகு ஆனந்த அலுத்கமமக) 

(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

ශහ ඳන්ශ ශප ශහ ම ර්තුරසන්. 

 
ගරු ෙහින්ද අෙරවීර ෙහතා (ධීවර හා ජලජ සම්පත් 
සංවර්ධාන අොතයුරො) 
(மாண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர - கடற்தறாைில் மற்றும் நீரக 

வளமூல அபிவிருத்தி அகமச்சர்) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera - Minister of Fisheries and 
Aquatic Resources Development) 

 
නැඟී ිතටිප ය. 
எழுந்தார். 

rose. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මිරන්ද අමාවීා ිමරසතුමත. 

 
ගරු ෙහින්ද අෙරවීර ෙහතා 
(மாண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

මූකතරපතඅශඪ ගරු මන්ත්රීතුමනිශ මශහ පම ක කක්  
අමතතයතා   ගැප රඳහන්  ත නිරත ශ ටි   කතා ක් දි  යුතු 
ශ්ප්තශ පසු  ව  දිප   ිරස වුණු සිශධි  පිළිපඳ්. පි ල් 
නි තන්ත ද සිල්්ත මන්ත්රීතුමත  ථත  ශතේශ ඒ රපතපන් ් ්ගකීම 

ධී්ා හත ජකජ රපතප ක රා්ධන ප අමතතයතා   භතා ගන්පත ඕපෑ 
විධි ටශ ඒ ්තශහම ධී්ා හත ජකජ රපතප ක රා්ධන ප අමතතයතා   
ඒ ට ්රි ත මතධනග ක් ග කශ ක පැරස විධි ට. මම පැහැදිලි්ම 

රඳහන්  ත යුතු ශ්ප්තශ ධී්ා ශපෝට්ම්්කට මඟීන් ්ර්තහප  
 ාන්ප අන්රස ක් පැහැ. ඒ රඳහත අ් ය නීරස - රීරස සි ල්කම අපි 
ර ර්  ාකත රසශපප්ත. ඒ ්තශහම  පත ආ තා කින් ඒ 

ශපෝට්ම්්   ප්ත පපත ඒ සි ලුම ශදපත ආාක්ෂ   පත පැකඳ 

 න්ප ඕපෑ. ඒ නීරස  රසශපශදීශ ඊට පරිපතිරා්න් ශපත  ටයු කත සිව  

ශ්කත රසශපන්ශන්. ඒ නිරත ශපත  අමතතයතා   විධි ට අපට 
්ගකීමක් භතා ගන්ප පුළු්න්  තාණ ක් ශප ශ්න්. අපි 
රපතපූධනණශ න් නීතයනුූලක්  ටයුතු  ාප ආ තා  පිළිපඳ් ඒ 
අ  දැනු් ක  ාකත රසශපප්ත; නීරස - රීරස පප්ත රසශපප්ත; ්රින් 

්ා ලිඛිත් කශ ්තචි ් ක ඒ්ත දැනුපත දීකත රසශපප්ත. ඒ නිරත 
රපතපූධනණ නීරස වි ශාෝධී ්ැමක් තමන් ඒ  තත්රත ිරමි න්  ාකත 
රසශපන්ශන්. ඒ නිරතන් අපි ඒ  තත්රත් ක පකපත්ර cancel  ශතේ. ඒ 

්තශහම මම කි න්ප රතුම්න්ශ ඒ අ  ශ්නුශ්න් රුපි ල් 
කක්ෂ   ්න්දි මුදකක් කපත ශදන්ප අද  ැබිපට් මණ්මක  තීන්ව  
 තත  කි ප ක . මීට ශපා ඒ ්තශහ කිසිම අ්රථ්ත්  ාජශ න් 

්න්දී දීකත පැහැ. මම ක ආපදත  තමපත ාණ අමතතය්ා ත 
විධි ට ිරටි ත. කතශ  ට මම ඉල්ලීපත  ාපු අ්රථ්ත්කදී් ක- 

 
ගරු ිළයල් නිශ්ාන්ත ද ිතල්වා ෙහතා 
(மாண்புமிகு பியல் நிசாந்த த சில்வா) 

(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශපත ගැප වි්තද  ට  න්ප කපත. කතුමත පැහැදිලි කිරීමක් 
 ාන්ශන්.  

 
ගරු ිළයල් නිශ්ාන්ත ද ිතල්වා ෙහතා 
(மாண்புமிகு பியல் நிசாந்த த சில்வா) 

(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 

මට ශප ඩ්මක් අ්ර්ථත්  ශදන්ප.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශහ ඳන්. ඔපතුමතශහ point of Order ක  ශම  ක්ද? 

 
ගරු ිළයල් නිශ්ාන්ත ද ිතල්වා ෙහතා 
(மாண்புமிகு பியல் நிசாந்த த சில்வா) 

(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 

ගරු ිමරසතුමනිශ ඔපතුමත ්ැාදි චිත්ර ක් ම්න්ප සූදතපපත 

ශ්න්ප කපත. ඔපතුමතට මම ශප ශහ ම ගරු  ාප්ත.  ශපත විශපෝද 
චතරි ත් ක්  ව  ක ක් ශප ශ්න්; චතරි ත් ක්  ව  ක ුණ ක 
ශප ශ්න්. ශපත  අශප් පල්ලිශේ රසබුණු ශශ් මශහෝ කර්ශේ 

 ටයු කතක්. ඉරසන් ඒ නිරත ් ැාදි චිත්ර ක් ම්න්ප කපත. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශහ ඳන්ශ ගරු ිමරසතුමත පැහැදිලි  ාන්ප.  

 
ගරු ෙහින්ද අෙරවීර ෙහතා 
(மாண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

පැහැ. ්ැාදි චිත්ර ක් ශප ශ්න්. ඔපතුමත තමන් ්ැාදි විධි ට 
ඒ  අධනථ නිඅශපණ   ශතේ. ධී්ා අමතතය්ා ත විධි ට මම ශපත 
ධී්ා ශපෝට්ම්්කට අ්රා ශදන්ශන් මතළු අල්කන්පන්. ශපත්තන්න් 

මඟීන් ්ර්තහප   ාන්ප අපි කිසිම ආ තා කින් අ්රා ක් දීකත 
පැහැ. ඒ රඳහත ක අපි අ්රා ශදප ශපෝට්ම් රාඛ්යත්ක් රසශපප්ත. 
ඒ්තට අ්රා ශදපශ  ට අපි ඒ්තට නීරස - රීරස පප්ප්ත. ඒ 

රඳහත ආාක්ෂ  විධිවි තප රසශපප්ත. ක්න් කිසිව  අනුමැරස කින් 
ශත ා් තමන් ශපත  ටයු කත සිව   ාකත රසශපන්ශන්.  
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පතධනලිශපතන්තු  ්

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශහ ඳන්ශ පැහැදිලින්. 

 
ගරු පරපහිත අපේගුණවර්ධාන ෙහතා  
(மாண்புமிகு மராஹித அமபகுணவர்தன) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ශාෝිරත අශේගුණ්ධන ප මන්ත්රීතුමනිශ ඔපතුමතශහ point 
of Order ක  ශම  ක්ද? 

 
ගරු පරපහිත අපේගුණවර්ධාන ෙහතා  
(மாண்புமிகு மராஹித அமபகுணவர்தன) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  

ගරු ිමරසතුමනිශ  මඟීන් ්ර්තහප  කිරීම ගැප ඔපතුමත ධී්ා 

අමතතය්ා ත විධි ට තීන්ව ්ක් ගැනීම ගැප මත රතුම් ශ්ප්ත. 

ගරු ිමරසතුමනිශ පමු ක ශපත ශශ් ශමශහ  ජුශරේ මුනිඳුන්ශහ 

පල්ලිශේ ප් ක්න්ශන් අද ඊශේ ඉඳකත ශප ශ්න්. ශපත ට අවුරුව  

39 ශ උ0  ඉරසහතර ක් රසශපප්ත. කශහේ විතාක් ශප ශ්න්ශ ඒ  

මීගමුශද ක සිව  ශ්ප්ත. ශපත තමන් ශම්ැනි ශද ක් සිව  වුණු 

පතමු්ප ්තත් . ි කත ් ශ න්ම ඒ ශපාළුණු ධී්ා  තත්රතශද 

ිරමි රු්ත දන්ශන් ක පැහැශ ඒ ධී්ා  තත්රත්  ඒ ට ශගප  ව ත 

කි කත. ඒ ට සුව සු පුශගකශ ක් ශප ශ්න් ඒ ධී්ා  තත්රත්  

අාශගප  වශේ. පමු ක මම ඔපතුමතට කි ප්තශ ඒ ශදර ශ්ප ක 

ශ ෝණ කින් පකන්ප කපත කි කත. ශම  දශ  ශතෝලි  ්රජත්  

තමන් ්ැඩිපුා ධී්ා ක්ශෂේත්රශේ නි ැශකන්ශන්. ඒ  ක  

පැ කතකින් ඒ අ  ධී්ාන්න් ශ්නුශ්න්  ාප ශශ් ශමශහ ක්. ඒ 

නිරත ක  පතාටම ඔපතුමත ඒ පකපත්ර අ්කාගු කිරීශමන් ශ්න්ශන් 

්ර ප්  ත් ක අගත  ට  ප ක න්. ශම  දශ මැරුණු පවුල්්ක 

අ ටම තමන් ඒ  පකපතන්ශන්. ඒ අ ට ආශ  ක ාරර්ත්  ාන්ප 

පැරි ශ්ප්ත. ඒ නිරත ශපත ගැප රතනු පතපිත් පකන්ප. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශහ ඳන්. ගරු මන්ත්රීතුමනිශ දැන් ශපත ගැප වි්තද  ට  න්ප 

කපත. ශපත  විශ ේෂ විප කරස ක් නිරන් අපි  ථත  ාන්ප ඉම 
ව න්ශන්. ගරු ිමරසතුමතශහ පැහැදිලි කිරීම අනු්  තාණ  
පැහැදිලින්. 

 
ගරු පරපහිත අපේගුණවර්ධාන ෙහතා  
(மாண்புமிகு மராஹித அமபகுணவர்தன) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  

ගරු ිමරසතුමනිශ ඔපතුමත පැ්ත ශපත ගැප  ල්පපත  ාන්ප. 

 ැබිපට් මණ්මකශේදී ඔපතුමත ඒ ශ්නුශ්න් පැඟී සිටින්ප. 
ශම  ද කශහම ශප වුශණ  ක මැරුණු මනුර්ර තට ශද්ාක් 
මැශාන්ප ශ්ප්ත. ඒ පවුකට ජී් ක ශ්න්ප රසබුණ මතධනග  පැරස 

කිරීම පැ්ත ්තත් ක් ඔහු මාත දැමීමක් ් තශහන්.  

 
ගරු ිළයල් නිශ්ාන්ත ද ිතල්වා ෙහතා 
(மாண்புமிகு பியல் நிசாந்த த சில்வா) 

(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 

ගරු ිමරසතුමනිශ - 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 රුණත ාකත දැන් ශපත ගැප වි්තද  ට  න්ප කපත. ගරු 
ිමරසතුමතශහ පැහැදිලි කිරීම- 

 
ගරු ෙහින්ද අෙරවීර ෙහතා 
(மாண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

මූකතරපතඅශඪ ගරු මන්ත්රීතුමනිශ අ්රතප ් ශ න් කතුමතට ක 

අ්ර්ථත්  ශදමු. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශහ ඳන්. ගරු මන්ත්රීතුමත  ථත  ාන්ප.  

 
ගරු ිළයල් නිශ්ාන්ත ද ිතල්වා ෙහතා 
(மாண்புமிகு பியல் நிசாந்த த சில்வா) 

(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 

මූකතරපතඅශඪ ගරු මන්ත්රීතුමනිශ අපි කතුමත අපහසුතත්ට ප ක 

 ාප්ත ශප ශ්න්. කතුමත මම ශප ශහ ම ආදා   ාප 
ිමරස්ාශ ක්. ධී්ා අමතතයතා ශේ අ ශ කශහම පැ කපපත ධී්ා 
ක්ශෂේත්රශේ අ  ඒ ට ්ග කි න්ශන් පැහැ කි ප්ත පපතශ ඒ 

 තත්රත් ගමන්  ශතේ ශ  තැප ඉඳකතද? කතශ  ට ශමම ජපතත් 
රපතපන්  වුශණ් ශ  තැපටද? ශේරු්ක ්ාත ටන්. ඒ න් අපි 
කි න්ශන්. පැ්ත ශම්ැනි ත ක ක් ක් ිරස ශ්න්ප ඉම තපන්ප 
කපත  කි ප ක න් අශප් ඉල්ලීම ශ්න්ශන්. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශප ශහ ම ර්තුරසන්. ගරු ිමරසතුමතශහ පැහැදිලි කිරීම 
ශම  ක්ද? 

 
ගරු ෙහින්ද අෙරවීර ෙහතා 
(மாண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

මම ිරතන්ශන් ගරු ශාෝිරත අශේගුණ්ධන ප මන්ත්රීතුමතශහ 

්ර ප් ට තමන් කතුමත පිළිතුරු ව න්ශන්. ඒ  තමන් මට කි න්ප 
රසශපන්ශන්. ශම  දශ දැන් ගරු ශාෝිරත අශේගුණ්ධන ප 
මැරසතුමතම කිද්තශ ශමම  තාණ  රපතපන් ් ශපෝට්ම් 

අන්රස තා ත දන්ශන් ක පැහැ කි ත. කශහම පපත කම ශපෝට්ම්ශද 
 විරන් රසශපන්ශන් නීරස විශාෝධී විධි ටන්. අ්රා කින් ශත ා්ශ 
 වුරු ශගප  ව තද දන්ශන් ක පැහැ කි ත ගරු ශාෝිරත 
අශේගුණ්ධන ප මන්ත්රීතුමත කිද්ත. ශපෝට්ම් අන්රස තා ත ක 

දන්ශන් පැතු් ශමම ගමප  ව ත පපතශ කතශ  ට ධී්ා 
අමතතයතා  ද ශමම ් ගකීම භතා ගන්ප ඕපෑ? 

 
ගරු පරපහිත අපේගුණවර්ධාන ෙහතා  
(மாண்புமிகு மராஹித அமபகுணவர்தன) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  

ගරු ිමරසතුමනිශ කශහම පපත ධී්ා අමතතයතා ශේ අදතත 

නික තරින් ඉන්ශන් ශම  ටද? Navy ක  දමත රසශපන්ශන් 
ශම  ටද? [පත ත කිරීමක්] 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ිමරසතුමනිශ ඔපතුමත දැන් පැහැදිලි කිරීම  ාකත 
පැ්ැ ක උශ්  ක - 
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ගරු ෙහින්ද අෙරවීර ෙහතා 
(மாண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

මූකතරපතඅශඪ ගරු මන්ත්රීතුමනිශ ධී්ා ත  ටයුතු  ත යු කශ ක 
ශ  ශහ මද කි ත අපි -ධී්ා අමතතයතා  - ඉතතම පැහැදිලි් 
 පශදර් කපත දීකත රසශපප්ත. ශම්ැනි ශපෝට්ම්්   න්ප පුළු්න් 

හ  ශදපතටන්. කශරේ හ  ශදශපුණ  ව  ක ආාක්ෂිත  පත ිඳශගප 
 න්ප  කි ත ක අපි කි ත රසශපප්ත. ශමශරේ  විරන් රසශපන්ශන් 
ශශ් ශමශහ  ට කි ප ක  අපි පිළිගන්ප්ත. ක  ආගමි  

 ටයු කතක් කි ප ක  අපි පිළිගන්ප්ත. ඒ රඳහත ්ැඩි පිරිරක් 
ශගප  ප්ත පපත අඩුම ගණශන් කම  ණ්මත ශපත අ ට ආාක්ෂිත 
 පත ිඳශගප  න්ප යුතු මක් රසබුණත. ඕපෑම harbour ක කින් 
ඒ්ත ඉල්කත ගන්ප පුළු්න්. ධී්ාන්න් ත  ඒ්ත රසශපප්ත. පමු ක 

ඒ කිසිම ශද ක් පිළිපදින්ශන් පැතු් තමන් ශපත ගමප  විරල්කත 
රසශපන්ශන්. ඒ න් ශමශහම ශ්කත රසශපන්ශන්. කිර ්ගකීම ධී්ා 
අමතතය්ා තටශ ධී්ා අමතතයතා  ට භතා ශදප ක  ඉතතම ් ැාදින්. 

දැන් ඕර්ශේලි ත්ට ක ශපෝට්ම්  ප්ත. අපි අ්රා දීකත පැහැශන්. 
ඕර්ශේලි ත් ට  න්ප  විරල්කත ක අල්කත ගන්ප්ත. කශහම  න්ප 
 විරන් ශපෝට්ම් ශපාළිකත මැශාප්ත. ශපත ්තශහ ශහ ා ගමන් 

 ප්ත. ශපත ්තශහ ශහ ාට  ප අ්රථ්ත රසශපප්ත. ශපත ්තශහ  ප 
ඒ්තට විරුශ ් අපි  ටයුතු  ාප්ත. කම ශපෝට්ම් ිරමි ත 
ශප දැනු් ක්  විරන් රසශපප්ත පපත අපි ඒ පිළිපඳ් ශ්පම 

රැකකිලිම ක ශ්ප්ත. හැපැන්ශ මම ක ක් කි න්ප  ැමැරසන්. 
මූකතරපතඅශඪ ගරු මන්ත්රීතුමනිශ ශපත අ ට ්න්දි ක් ශග්න්ප අද 
 ැබිපට් මණ්මක  තීන්ව   තත. පතමු්ැනි ්තත් ට ශපත ්තශහ 
ශද  දී ආණ්ඩු් මඟින් ්න්දි ක් ශග්න්ප තීන්ව   තත. මීට ශපා 

කශහම ශශ්ල් ශ්කත පැහැ. අපි ඒ  ක අග   ාන්ප ඕපෑ. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශහ ඳන්. ශප ශහ ම ර්තුරසන්. 

ගරු ආපන්ද අලු කගමශහ මන්ත්රීතුමනිශ ඔපතුමතශහ  ථත්  

 ාශගප  න්ප. 

 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගෙපේ ෙහතා 
(மாண்புமிகு ஆனந்த அலுத்கமமக) 

(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

මූකතරපතඅශඪ ගරු මන්ත්රීතුමනිශ මම  ථත  ාමින් සිටිශේ 

අපප ප  ෘෂි ධනමතන්ත ට වි තක දත   ක් ක් ශදප 
්රශශ  ක් ්ප  න්ද  මාට රපතපන් ්න්. අද ශ ක  ධනමතන්ත  
රඳහත ශහ ඳ මිකක් කැශපප රහ ශ ක  ධනමතන්ත රු්න් ඉතත 
රත තාණ ආදත මක් කපප ශ් කත්ක්. පසු  ව   තකශේ ශපත 

පතධනලිශපතන්තුශද ශප ශ ක් ශ ෝජපත ශගපත් තශ ශ ක 
 ධනමතන්ත රු්න්ට නි ම මිකක් කැශපන්ශන් පැහැ; ශ ක 
කිශකෝ් ට රුපි ල් 80ක් ශදප්ත කිද්ත; ඒ  කැබුශණ් ක පැහැ 

කි ත. හැපැන්ශ අද  වුරු් ක කශරේ  ථත  ාන්ශන් පැහැ. අද ශ ක 
කිශකෝ් ට රුපි ල් 90ශ 94 ්ැනි මික ගණන් කැශපප්ත. රුපි ල් 
106 දක්්ත ක ශපත කා තශද ශ ක කිශකෝ් ට කැශපප මික ඉහත 

ශග ර් රසශපප්ත. ඒ නිරත අද  න්ද  මාට ශ ක  ධනමතන්ත රු්න් 
අපප ප  ෘෂි ධනම ට වි තක දත   ක් ක් කපත ශදප්ත.  

අද ්තු ාශේ ජී් ක ්ප  පත රු්න්ටශ ශපත  ධනමතන්ත ට 

ශල්ශ දහදි ශ  ඳුළු ශහතප  පත රු්න්ට ඔ   ෑ ගහප  වුරු් ක 
පසු  ව   තක  පුාත්ට රත තාණ ක් ඉෂ්ට  ාකත පැහැ. 
මූකතරපතඅශඪ ගරු මන්ත්රීතුමනිශ මම කශහම කි න්ප ශහේතු් 

ශපත න්. අද අශප් ාජශේ තීන්ව ්ක් හැටි ට ශපත අිරාර  මිනිසුන් 
ටි  ශප්ළි  තමා්ලින් කළි ට අාශගප ඔවුන්ට පධනචර් හත  
ඉමපත ්රමතණ ක් කපත දීකතශ නි්තර හදත දීමට  ටයුතු  ාප්ත. ඒ 
 තකශේ අා සුව  පතක න්න්  ටශ ක ශපත මිනිසුන් ුණුණළු ශ  ම් 

්තශහ නි්තර්කන් සිටිශේ. ඔවුන්ශහ පැතශමශහ්ා පත  ා 

ගන්පශ ඔවුන්  ටශ ක ශපත සි ලු ශදපත දතර න් හැටි ට තපත 
ශගප තමන් කම  පත රු්න්ශහ ශ්රම  ්රශ ෝජප ට ග කශ ක. අද 
ශපත ාජ  ශ ක  ධනමතන්ත  රඳහත දත    ක්  ශදප ශපත අිරාර  
මිනිසුන් ගැප ිරතත රසශපප්ත; තීන්ව ්ක් අාශගප රසශපප්ත. 

නි්තර හදත දීකතශ ඒ ශග ල්කන්ට කම පහසු පත කපත දීකත 
රසශපප්ත. ඒ ශග ල්කන්ට අ යතපප  කපත දීකත ඉපශදප 
දරු්න්ට අපතගත ක් හදන්ප ශපත ාජ  තීන්ව   ාකත රසශපප්ත.  

ාපධන ්ගත්  රඳහත ක ශමම ආ තා ක්රම  ඉර්රාහට ශගප 
 මින් ශපත ාජ   ටයුතු  ා රසශපප්ත. ාපධන ්ගත් රපතපන් ් ක 
මික  ර-්පහ ක ශ්ප ශදකත් ල් ශපත ාශට් රසබී රසශපප්ත. රමහා 

අ්ර්ථත් ක ශප ශ ක් ශශ ගුණි  ත ක ක් න් තුත ක්ැනි ්ර ්ප 
ිරස ශ්කත රසශපප්ත. අද නි    නිරත වී  ධනමතන්ත ට 
අදතත් ක -වී ශග වීන්ට- ශමම ්ර ප්  ිරස ශ්කත රසශපප්ත. 

මූකතරපතඅශඪ ගරු මන්ත්රීතුමනිශ ශමම ආණ්ඩු් ශප ශහ ම 
පැහැදිලි් කිද්ත නි   ක් කප්ත; වී නිෂ්පතදප  පිළිපඳ් 
රැකකිලිම ක ශ්න්ප කි ත. අද මුදකතලිකත කිිරප ශදශපුණ ක තු 
ශ්කත ශමිර ඒ තධි තා  ප් ක්ත ශගප  මින් සිටිප්ත. ඊශේ 

හ්ර අපි අාලි ගහ මන්දිාශේදී ගරු අගමැරසතුමත ක කක්  
රත ච්ඡත් ක් පැ්ැ ක උ්ත. කතැපදී අදතත අමතතය්රුන් පැහැදිලි 
 ත විධි ටශ ශපත ාශට් රහල් ශමට්රික් ශට න් හතාකක්ෂ  ට ්මත 

අරසරික්ත ක් රසශපප්ත. හැපැන් ශපත නි    නිරතශ කතභ කැබීශපත 
පාමතධනථශ න් මුදකතලිකත ශපත සි ලු රහල් අද හාගතශගප 
සිටිප්ත. විශශ  ාට්ලින් අපි ශගන්්ප රහල් ටි  ශ්ශතඳ 

ශප තට ආ්තම අශප් ාශට් නිෂප්තදප   ාපු රහල් ටි  රමහාවිට 
රතුන්ට් ක  න්ප පැරි ත ක ක් ක් ිරස ශ්න්. ඒ න් ි කත 
ත ක ක් . අද ශපත ාශට් ජපතත් ගැප ිරතන්ශන් පැරස් ශ්ශතඳ 

අධි තරි  විසින්  ාප   තධන  න් තුතදී ශපත ාශට්  පත ්ර ප් ක් 
ිරස ශ්න්ප පුළු්න් කි ත මත වි ්්තර  ාප්ත. දැපට ප්රසප 
නි    ක කක්  වීශ රහල් නිෂප්තදප  පිළිපඳ් අපි රැකකිලිම ක 

ශ්න්ප ඕපෑ  කි ත ආණ්ඩු්න් කිදශද. අශප් ්රශශ  ට ක ශපත 
නි    පකපතකත රසශපප්තශ මූකතරපතඅශඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි.  

ශපත ාට ශප ල්්ලින් ර්්  ාශපෝෂිතන්. අශප් ්රශශ   ග කතතම 
තමන්ශහ අ් යතත් න් රඳහත රෑම නි්ර ම ශප ල් සිම්්ත ශගප 

රසශපප්ත. පමු කශ රිකවුන් රහ ද ව ශල්නුන්ශගන් සිව  ්ප විපත   
නිරත ශප ල් ්ගත්ට අද ශහපහුාත කපකත රසශපප්ත. ඒ  නිරත  
ශපත නිෂප්තදප ආාක්ෂත  ා ගැනීම පිළිපඳ්ශ ශප ල්  ධනමතන්ත  

ආාක්ෂත  ා ගැනීම පිළිපඳ් මීට ්මත ාජ  සිරස  යුතු් 
රසශපප්තශ මූකතරපතඅශඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි.  

මත නිශ ෝජප   ාප පත් කපිටි  ආරප ශ අපප ප 

 ෘෂි ධනම ට රපතපන්  සි ලු ශභෝග න් ඉතත රතධනථ ් ්ැශ්ප 
්රශශ  ක්. පත්කපිටිශේ ''අපප ප  ෘෂි ධනම ගපතමතප ක්'' 
ර්ථතපිත කිරීම රඳහත අශප් ගරු ජපතධිපරසතුමතටශ අගමැරසතුමතටශ 

අමතතය්රුන්ට මම දි වන් දිගටම ශ ෝජපත  ා රසශපප්ත. ඒ 
ශ්නුශ්න් ශහක්ශට තධන දහර  භූමි ්රමතණ ක් නිදහර ්  ා 
ශදන්ප  කි ත මත ඉල්කත රසශපප්ත. දැන් ඒ  ටයුතු  ා ශගප 
 ප්ත. අශප් ආරපශේ පත්කපිටි ශ පතගර්තැන්ප ්රශශ   

 ටි න්ශත ට ආරප ට මතන්පත්ශ- 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමනිශ දැන්  ථත් අ්රන්  ාන්ප. 
 

ගරු ආනන්ද අලුත්ගෙපේ ෙහතා 
(மாண்புமிகு ஆனந்த அலுத்கமமக) 

(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

මූකතරපතඅශඪ ගරු මන්ත්රීතුමනිශ මම විපතඩිශ- [පත ත කිරීමක්] 
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පතධනලිශපතන්තු  ්

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඒ  තක  ක තු  ාකතන් රසශපන්ශන් ඔපතුමතට. 

 

ගරු ආනන්ද අලුත්ගෙපේ ෙහතා 
(மாண்புமிகு ஆனந்த அலுத்கமமக) 

(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

මට පත ත වුණතශ මූකතරපතඅශඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. මට විපතඩි 

ශද ක් ශදන්ප. 

මූකතරපතඅශඪ ගරු මන්ත්රීතුමනිශ ඒ ආශ්රිත්  ෘෂි ධනම 
ගපතමතප ක් ආාපතභ කිරීමට අප  ටයුතු  ා ශගප  ප්ත. ඒ 
්තශහමශ මන්ත්රී්ාශ ක් හැටි ට මට සිව  උ අරත තාණ ක් පිළිපඳ් 
 රුණු පැහැදිලි  ාන්පට මත ශම  අ්රථ්ත්ක්  ා ගන්ප්ත.  

මූකතරපතඅශඪ ගරු මන්ත්රීතුමනිශ පත්කපිටි  ආරපශේශ 
පත්කපිටි  ම ය මහත විදයතකශේ ගර් ටි   පත ග කතශ භූමි  

ශපදත ග කතශ පත්කපිටි  අ යතපප  කතපශේ අ යතපප 
අ යක්ෂතුමත දැඩි ්ැරැශදක්  ාකත රසශපප්ත.  පිට්ටනිශේ ශග්ල් 
ගහග කත විව හල්පරස්රු කිිරප ශදශපක්ශ විශ ේෂශ න්ම ශදකිඳ 

විදයතකශේ විව හල්පරසතුමතශ ඒ ්තශහම ආපන්ද ශ්රේමසිරි කි ප 
 කතප අ යතපප අ යක්ෂ්ා ත ශම්ා පැ් රස නි්තරතන්තා ක්රීමත 
  කර් ට මට ආාත පත ශප  ා විපක්ෂශේ මන්ත්රී්ාශ ුණට 

විතාක් ආාත පත  ාකත කම ක්රීමත   කර්  ප් ක්කත රසශපප්ත. 
ශපත පිළිපඳ් මශහ විශාෝ   ආණ්ඩු තාතුමි ට මම පැහැදිලි 
 තත. ආණ්ඩු තාතුමි  දැඩි ශරේ ඒ පිළිපඳ ශර  ත පකතශ ශපත 
ශග ල්කන්ට විප  පරීක්ෂණ ක් ප් ක්න්ප කි කත ඉතත නි්ැරැදි 

තීන්ව ්ක් ග කතත. මූකතරපතඅශඪ ගරු මන්ත්රීතුමනිශ ශම්ැනි 
ත ක ක් න් ිරස ශප ් න්පට  ටයුතු  ත යුතුන්. අ යතපප ට 
ශහපහුාත ශගපතපු ිරටපු ක්රීමත ිමරස්ා ත; පිට්ටනිශේ ශග්ල් 

ගහපු ක්රීමත ිමරස්ා තශ පිට්ටනිශේ ශග්ල් ගහකතදීම ශ්නුශ්න් 
කතුමත රන්ශතෝෂ  ාන්ප ශපත විව හල්පරස්රු  ටයුතු  ාප්ත. 
මම ශපත ආරප  දිපත ග කත ආණ්ඩු පක්ෂශේ මන්ත්රී්ා ත. ශපත 

සිශධිශ න් මට දැඩි අරත තාණ ක් සිශ  ශ්කත රසශපප්ත. ඒ 
නිරත අ යතපප අමතතයතුමතට  මම ඉතත ශගෞා්ශ න් සිිරප ක 
 ාප්ත ශපත පිළිපඳ් විප  පරීක්ෂණ ක් ප් ක්න්ප  කි ත. 

අ යතපප අමතතයතුමතට මම දන්්ත සිටිප්ත ශපත ාශට් 
අ යතපප ට විපත   ත ත  ාන්ශන් පැරස්ශ අ යතපප ටශ 
ක්රීමත් ට ශශ පතකප  ිතුළු  ා ගන්ශන් පැරස් ඉතත රත තාණ 

විධි ට  ටයුතු  ාන්ප  කි ත. මට  ථත කිරීමට  තක  කපතදීම 
පිළිපඳ් ඔපතුමතට ර්තුරස  පුද  ාමින් මශහ  ථත්  අ්රන් 
 ාප්ත. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශප ශහ ම රත්ුරසන්. 

මීත ටශ ගරු අනුා දිරතපත   මන්ත්රීතුමත. 

[අ.භත. උ.04] 
 

ගරු අනුර දිසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

මූකතරපතඅශඪ ගරු මන්ත්රීතුමනිශ ගරු ආපන්ද අලු කගමශහ 

මන්ත්රීතුමත ඉදිරිප ක  ත අදහර ් දිහත පැලු්තමශ පතතශ ක 
මන්ත්රී්ා තට කම ආරපශේ පතරක  ක්රීමත   කර්  ට ආාත පත 
 ශතේ පැහැ කි කත ඒ විව හල්පරස්රුන්ට විරුශ ් විප  

පරීක්ෂණ ක් රස න්ප කි ප්ත. ඒ  තමන් ශශ පතකප . අපි 

තමුන්පතන්ශරේශගන් අහප්තශ ඒශක් ශම  ක්ද රසශපප 

රත තාණ  කි කත. පතරශල් ක්රීමත   කර් ට තමන්ට ආාත පත 
 ශතේ පැරස නිරත විව හල්පරස්රුන්ට විරුශ ් විප  පරීක්ෂණ ක් 
ප් ක්න්ප ආණ්ඩු තාතුමි ශගන් ඉල්කත සිට රසශපප්තලු. ඒ  
කිසිශරේ කම රත තාණ පැහැශ මූකතරපතඅශඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. ඒ 

ආණ්ඩු තාතුමි  විව හල්පරස්රුන්ට  ථත  ාපු විධි  ක මම 
දැක් ත. මූකතරපතඅශඪ ගරු මන්ත්රීතුමනිශ ශපත මන්ත්රී්රුන් සූදතපපත 
ශ්න්පට ඕපෑ අඩුම තාමින් පතරකට් ක ශශ පතකප  ිතුත ක 

ශප  ා ඉන්ප.-[පත ත කිරීමක්]  
 

ගරු ආනන්ද අලුත්ගෙපේ ෙහතා 
(மாண்புமிகு ஆனந்த அலுத்கமமக) 

(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමනිශ ශම  ක්ද point of Order ක ? 

 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගෙපේ ෙහතා 
(மாண்புமிகு ஆனந்த அலுத்கமமக) 

(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

මූකතරපතඅශඪ ගරු මන්ත්රීතුමනිශ මත පැහැදිලි කිරීමක් 
 ාන්ශන්. ශපත ක්රීමත   කර්  පැ් ැ ක උශේ පත් කපිටි  ම ය මහත 
විදයතකශේ ඉමපත ශපදත ග කත විව හල්පරස - 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඒ  point of Order  ක ක් ශප ශ්න්.  ගරු අනුා දිරතපත   
මන්ත්රීතුමත  ථත  ාන්ප.  

 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගෙපේ ෙහතා 
(மாண்புமிகு ஆனந்த அலுத்கமமக) 

(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

මට අන්රස ක් රසශපප්තශ ක්රීමත   කර් ටශ- [පත ත කිරීපත] 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු අනුා දිරතපත   මන්ත්රීතුමත  ථත  ාන්ප. 

 
ගරු අනුර දිසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

මූකතරපතඅශඪ ගරු මන්ත්රීතුමනිශ මත ශග මක් පැටශකන්ප 
 න්ශන් පැහැ. පතරකට ශගප  න්ප ඕපෑශ පතරකට ක ආදධන ් ක 
්ප මන්ත්රී්රුන්. කච්චාන් මත කි න්ශන්. ශ  ශහේ්  ක ඉන්ප 

 සිප්පු තා  න්ශ පතදම න් ්ර තප අමු කතන් ් ශ න් 
පතරල්්කට ශගප  විරන්   කර් රස න්ප කපත. [පත ත කිරීපත] 

මූකතරපතඅශඪ ගරු මන්ත්රීතුමනිශ මත අ් තප  ශ  මු  ාප්තශ 

- [පත ත කිරීපත] මූකතරපතඅශඪ ගරු මන්ත්රීතුමනිශ පතරශල් ්ර තප 
අමු කතත හැටි ට ශගප  ව ත පපත ශ  ශහ ම  ශ්න්ද කි කත 
ශපශපප්ත ශන්ද? [පත ත කිරීපත] මූකතරපතඅශඪ ගරු මන්ත්රීතුමනිශ 

පතරශල් ්ර තප අමු කතත හැටි ට ශගප  ව ත පපතශ ඒ දරු්න්ට 
 ්ා විපත  ක් අ කප ක ශ්න්ද කි කත ඉතත පැහැදිලි් 
ශපශපප්ත ශන්ද? ඒ න් මත කි න්ශන්. [පත ත කිරීපත] 
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ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ආපන්ද අලු කගමශහ මන්ත්රීතුමනිශ දැන් පත ත  තත ිරස. 
දැන් ්තඩි ශ්න්ප.  
  

ගරු අනුර දිසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

මූකතරපතඅශඪ ගරු මන්ත්රීතුමනිශ ඒ විව හල්පරසතුමත ට 

  කතමතචතා  පුද  ාන්ප ඕපෑශ ශපත ් තශහ රශතක් 
 

[මූලාසනප  අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 
පතරකට ශප ශගන් උ ක  ගැප. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු අනුා දිරතපත   මන්ත්රීතුමනිශ ඔපතුමත පැටශකන්ප කපත. 
ඔපතුමතශහ  ථත්   ාශගප  න්ප. 

 
ගරු අනුර දිසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

විශ ේෂශ න්ම ගරු ිමරසතුමත ක්රශමෝපත  රා්ධන ප ්යතපෘරස 

පපත  ටශ ක - 

 
ගරු ඒ. ඒ. විපමුරංග ෙහතා 
(மாண்புமிகு ஏ.ஏ. விமஜதுங்க) 

(The Hon. A. A. Wijethunga) 

මූකතරපතඅශඪ ගරු මන්ත්රීතුමනිශ ගරු අනුා දිරතපත   
මන්ත්රීතුමත කි පු ඒ ්චප   හැන්රතඩ් ්තධනතතශ්න් ඉ් ක  ාප 
ශකර මත ඉල්කත සිටිප්ත. 

 
ගරු අනුර දිසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

කශහම පපත ශ්ප ශම ප්ත ශහෝ කි න්ප ශ ෝ. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ක්ැනි නුසුව සු ්චප ක් රසශපප්ත පපත ක  හැන්රතඩ් 

්තධනතතශ්න් ඉ් ක  ාප ශකර මත දන්්ත සිටිප්ත. 

 
ගරු අනුර දිසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඒ ්චප  මත ඉල්කත අර ්ා ගන්ප්ත. කතුමත මනු රශතක්. මත 

කිදශද ඒ න්.  

මත ගරු ිමරසතුමතශහ අ් තප  ශ  මු  ාප්තශ - [පත ත 
කිරීපත] 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 රුණත ා පත ත  ාන්ප කපත. ගරු අනුා දිරතපත   
මන්ත්රීතුමනිශ ඔපතුමත  ථත්  ප් ක්තශගප  න්ප. 

ගරු අනුර දිසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

මූකතරපතඅශඪ ගරු මන්ත්රීතුමනිශ ශපත ශග ල්කන්ද පතරශල් 
  කර් ට ශගප  න්ප කි න්ශන්? මත අහන්ශන් කච්චාන්. 
කතුමත ක කක්  මට ශ්ප ක ්ර ප් ක් පැහැ. ්ර තප ආාතධිත 

අමු කතත ශකර කම පතතශ ක මන්ත්රී්ා ත  ැ ශඳදශද පැහැන් 
කි කත කම පතරශල් විව හල්පරස්ා තට විරුශ ් විප  
පරීක්ෂණ ක් ප් ක්න්ප කි කත ශ ෝජපත  ාප්ත පපතශ ක  

රත තාණ පැහැ.  කතුමතට ඒ  ශ කරුපත ගන්ප පැරි පපත මට 
්ර ප් ක් පැහැ.  

ගරු මලික් රමාවික්රම ිමරසතුමත අද ක්රශමෝපත  රා්ධන ප 
්යතපෘරස පපත  ටශ ක නි ම  ශද ක් ඉදිරිප ක  ා රසශපප්තශ පව  

රහප කපත දීම පිළිපඳ්. ක්රශමෝපත  රා්ධන ප ්යතපෘරස පපත 
2008 ්රශධනදී  ශමම පතධනලිශපතන්තු්ට ඉදිරිප කශ  ටශ ක්රශමෝපත  
රා්ධන ප ්යතපෘරස පපත හාහත ආශ ෝජප ශගන්්ත ගැනීශපතදීශ 

කම ආශ ෝජප්කට ශදප සුවිශ ේෂී පව  රහප අමතතය්ා තශහ 
ිරතු්ක් තරී ්රි ත අනු් සිව   උ ප්ට ඕපෑ තාපත රත   අපි 
ශපන්නුපත  ාකත රසශපප්ත.  

විශ ේෂශ න්ම ශතල් ගශදෂණ  පිළිපඳ් ඉන්දි තනු ශ  තන් 
රමතගම රම   වවිසුම අ කරන්  ාකත  ඒ රමතගමට පව  රහප කපත 
ව න්ශන් ක ශපත පපත  ටශ ක. ඒ ්තශහම ශේපතර් පැ ධන  ැසිශපෝ 

 තකත්ක් ආාපතභ  ාප ශ්කතශදශ ඒ  ැසිශපෝ ්යතපෘරස ට  පව  
රහප කපතදීමට ශ ෝජපත  ශතේ ක ශපත පපත  ටශ ක. තමන්ශහ 
ශශ පතකප වු්මපත ශ්නුශ්න් තමන්ශහ ිරත් ක 
 ණ්මත පත්කට විවි  පව  රහප කපත දීම රඳහත පසු  ව   තක  

පුාත්ටම ශපත පපත  පශ ෝගී  ාශගප රසශපප්ත. හැපැන් ක  
ශද ක් රසශපප්ත. ඒ සි ලු පව  රහප ශපත පතධනලිශපතන්තු්ට 
ශගපැවි ක රපතමත  ා ගත යුතු් රසශපප්ත.  

ගරු ිමරසතුමනිශ දැන් ඔපතුමත ඉදිරිප ක  ා රසශපප්තශ Port 
City ්යතපෘරස ට අදතත පව  රහප. ශපත Port City ්යතපෘරස  
පිළිපඳ් ්ධනතමතප ගරු අග්රතමතතය්ා තශ ක් ට විපක්ෂ 

පත  ්ා ත හැටි ට 201උ ශපපා්තරි මතරශේ 04්ප දත ශපත 
පතධනලිශපතන්තුශද  ාපු  ථත්  මත ඔපතුමන්කතට කි න්පපත. 201උ 
ශපපා්තරි මතරශේ 04්ප දත හැන්රතඩ් ් තධනතතශද උ96්ප තීරුශද 

ශමශරේ රඳහන් ්ප්තප 

"ඕපෑම ාට  ශම්ැනි දැ්ැන්ත ්යතපෘරස ්රි ත කම   ාලීමට ශපාතතු් 

ඒ පිළිපඳ් ්ය්ර්ථත රපතපතද  න් දැනු් ක  ාලීම කශ ඔවුන්ශහ අදහර් 

විමමාම ක සිව  ශ ශාප්ත." 

ශපත තමන්ශ ශපත ් යතපෘරස  පිළිපඳ් ් ධනතමතප අග්රතමතතය්ා තශ 

ක් ට විපක්ෂ පත  ්ා ත ් ශ න්  ාපු ්ර ත  . දැන් 
තමුන්පතන්ශරේකත ශම  ඉම්  ාකත රසශපප්තද?  

කිර ත්ව ාට ක ශමශරේ රඳහන් ් ප්තප  

"අප ාශට්ද වි තක ්යතපෘරස ්රි ත කම   ාලීශපත දී ඒ ගැප 

පතධනලිශපතන්තුශද රා්තද ට භතජප   ා රසශපප්ත.  ඒ රඳහත  දතහාණ 
ඕපෑ තාපත ශපන්්ත ශදන්ප පුළු්න්. මහ්ැලි රා්ධන ප ්යතපතා ශ ගපත 

 දත්ශ ි ලුපත  ධනමතන්ත 200 ්ැමරටහපශ ඉාණවිකශ රමපක ්ැ්ශ 

 ණ්මකම ශහෝටක ශ ශ්රී ජ ්ධන පපුා අගනු්ාශ ප් පතධනලිශපතන්තු 

රාකීධනණ ශ අ යතපප විදයත පී ශ අශප්තිරනී වි ත  ආාපතභ කිරීමශ දතදත 

මතළිගතශද ාන් වි පශ ශකෝ  ශ්තඳ ම යර්ථතප  ඒ අතා ශ්ප්ත. 

පමු ක ්ාත  පගා ්යතපෘරස  පිළිපඳ් පතධනලිශපතන්තු්ට කිසිව  ශත ාතුාක් 
ශහළි  ා පැහැ. ඒ ගැප රා්තද ක් ශහෝ අදහර් හු්මතරු්ක් 

පතධනලිශපතන්තුශද සිව   ා පැහැ." 

ශමශහම කි න්ශන්  වුද? විපක්ෂ පත  ්ා ත හැටි ට 
ානිල් වික්රමසිාහ මහ කම ත ඒ ශ්කතශද  ාපු ්ර ත   තමන් ශපත. 

අග්රතමතතය්ා ත හැටි ට කශ  ැබිපට්  ැබිපට් මණ්මකශේ 
නිශ ෝජිත ුණ හැටි ට ක  කදත කි පු ශපත  රුණ තමුන්පතන්ශරේකත 
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පතධනලිශපතන්තු  ්

ත්ම ක රපතපූධනණ  ාකත පැහැ. ඒ නිරත පව  රහප ශදන්ප  ලින් 
ශමම ්යතපෘරස  ුණමක්ද කි කත ශපත පතධනලිශපතන්තු් දැපගත යුතු් 
රසශපප්ත. ඒ ්තශහම කතුමත අහප්තශ ශමශහම. ශපත රසශපන්ශන් 

අග්රමතතය්ා ත විපක්ෂ පත  ්ා ත ් ශ න් ඉන්පශ  ට අහපු 
්ර ප්. 

"ශ  ත, ්ාත  පගාශ න් හරි අමක් පමණ චීප රමතගම ට දීමට 

තීාණ   ශතේ ුණමප පදපමකින්ද?" 

ඒ  තමන් විපක්ෂ පත  ්ා ත හැටි ට ක් ට කතුමත අහපු 

්ර ප් . අද අපි ඒ ්ර ප්  මලික් රමාවික්රම අමතතයතුමතශගන් 

අහප්ත. ඊත ට ශමශහම රඳහන් ශ්ප්තප 

"ශමම පගා  ඉදිකිරීශමන් පසු් ශ්රී කා ත ාජ  ශ  පමණ ඉමපත 

්රමතණ ක් තමන් රන්ත ශේ තපත ගන්ප්තද?" 

ඒ ට පිළිතුරු කපත දීකත පැහැ. ශපත පතධනලිශපතන්තු්ට ඒ  
පිළිතුරු කපතශදන්ප. 

"ශපත පගා  තුත රතමතපය ශප ව  ජපතත් ශ්නුශ්න් ඉදි්ප ශහෝටල්ශ 

අ්න්හල් ශහෝ තට්ම් නි්තර රසශපප්තද? රසශපප්ත පපත ඒ ශම ප්තද?" 

ඒ්ත ශපත පතධනලිශපතන්තු්ට කි න්ප. ශපතශ පසු  ව   තකශේ 

විපක්ෂ පත  ්ා තශ ඒ කි න්ශන් ානිල් වික්රමසිාහ මහ කම ත ශපත 

පතධනලිශපතන්තුශ්න් අහපු ්ර ්ප. ඒ්ත අද ක අහන්ප ශ්කත 

රසශපප්ත. ශපා කී ්ර ප්්කට අදතත ්යතපෘරස  රපතපන්  සි ලු 

්තධනතත රහ ලිපි ශපත පතධනලිශපතන්තු්ට ඉදිරිප ක  ාප්තද? Port 

City ්යපෘරස  පිළිපඳ් 201උ ශපපා්තරි මතරශේ 04්ැනි දත 

විපක්ෂ පත   හැටි ට ානිල් වික්රමසිාහ මහ කම ත විසින් මතු 

 ාප කද ්ර ප් ඒ විධි ටම අද ක මතු  ත යුතු් රසශපප්ත. 

හැපැන්ශ ඒ කිසිව  ශත ාතුාක්ශ රා්තද ක් පතධනලිශපතන්තුශද ිරස 

ශප ශ  ට තමුන්පතන්ශරේකත සුවිශ ේෂී පව  රහප ඒ ්යතපෘරස  

රඳහත අද ශ ෝජපත  ාකත රසශපප්ත.  

ඊට පර්ශරේ 201උ ශපපා්තරි මතරශේ 18්ැනි දත ානිල් 

වික්රමසිාහ මහ කම ත ශමශහම කි ප්තප 

"ශමිරදී කි කත රසශපප්තශ ක  ්රශශ  කින් වි තක ඉමපත ්රමතණ ක් ඕපෑ 

කි කත. අක් ා 400ක්ශ 1000ක් ශ  ත, පගාශේ ශහ  න්ප පුළු්න්. 

ඕපෑ පපත ඔ  රසශපප පාණ ගපමත අන්න්  ාකත ඒ ්රමතණ  ශහ  ත 

ගන්ප පුළු්න්. මත ිරතප්ත ශප රැල්කශ ්ැලි ම පැ කශ ක අක් ා 200ක් 

ක  ්තතශදම ශහ  න්ප පුළු්න් කි කත. අද ශ්කත රසශපන්ශන් ශපත ඉමපත 

ටි  විුණණන්ප පැරි වීමන්." 

කදත කි පු ශශම ශන්ද අද තමුන්පතන්ශරේකත ක  ාන්ශන්. 

විපක්ෂ පත  ්ා ත හැටි ට ානිල් වික්රමසිාහ මහ කම ත ශපන්්ත 

ශදප්තශ ''අ් ය පපත ශ  ත, ත් ඉමපත රසශපප්තශ කම ඉමපත 

රසබි දී ශමම ්යතපෘරස  ්රි ත කම   ාන්ශන් ින්'' කි කත. කතුමත 

ඒ විධි ට අහකත රසශපප්ත. ශපත ්යතපෘරස  පිළිපඳ් ශමශතක් ශපත 

පතධනලිශපතන්තු් තුත විධිම ක රා්තද ක් සිව  ශප වී රසශපප 

ශ්කත්   ශමම ්යතපෘරස  රඳහත තමුන්පතන්ශරේකත වි තක පව  

රහප ශ ෝජපත කිරීම කිසිශරේ කම රත තාණ පැහැ. ඒ නිරත පතමු් 

 ත යුතු ්න්ශන් ශපත ්යතපෘරස  පිළිපඳ් විධිම ක ්තධනතත්ක් ශපත 

පතධනලිශපතන්තු්ට ඉදිරිප ක කිරීමන්. ගරු ිමරසතුමත කශහම 

්තධනතත්ක් ශපත පතධනලිශපතන්තු්ට ඉදිරිප ක  ාකත පැහැ. අ කරන් 

 ාප කද ඒ  වවිසුම පිළිපඳ කිසිව  ්තධනතත්ක් ශපත පතධනලිශපතන්තු්ට 

ඉදිරිප ක  ාකත පැහැ. 

ගරු ෙලික් සෙරවික්රෙ ෙහතා   
(மாண்புமிகு மலிக் சமரவிக்ரம) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

මූකතරපතඅශඪ ගරු මන්ත්රීතුමනිශ අපි අලු ක රහප කිසි්ක්  දීකත 
පැහැ. පසු  ව  ආණ්ඩු් අ කරන්  ත Agreement ක ට අනු් 
කපතව න් රහප තමන් සි ල්කම රසපශන්ශන්. අපි ඒ Agreement 

කශක් රාශ ෝ ප ක්  ාකත රසශපප්ත. අ් ය පපත අලු ක 
Agreement ක  ශපත පතධනලිශපතන්තු්ට ඉදිරිප ක  ාන්ප පුළු්න්. 

 

ගරු අනුර දිසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 
මූකතරපතඅශඪ ගරු මන්ත්රීතුමනිශ පසු  ව  ආණ්ඩු් අ කරන් 

 ාප කද  වවිසුමට අනුූලක ්ප පරිදි රහ පැ් ත රාශ ෝ ප  
 ාප කද  වවිසුශපතද ශ  ටර් ිතුත ක ්ප පරිදි ශ්න්ප පුළු්න් 
ශපත පව  රහප ශදන්ශන්. ඒ පිළිපඳ් ශප ශ්න් මම ්ර ප්  
අහන්ශන්. තමුන්පතන්ශරේ ශමම Port City ්යතපෘරස ට  පත පව  
රහප ක් ශදන්ප ශපත පතධනලිශපතන්තුශ්න් අ්රා ඉල්කප්ත. 
හැපැන් මූකතරපතඅශඪ ගරු මන්ත්රීතුමනිශ කතුමත ඒ විධිශේ 
අ්රා ක් ඉල්කප ශ  ටශ Port City ්යතපෘරස  කි න්ශන් 
ුණමක්ද කි ප ක  පිළිපඳ  රුණු ශපත පතධනලිශපතන්තු්ට ඉදිරිප ක 
 ාකත පැහැ. පතධනලිශපතන්තු් ශප දන්පත ්යතපෘරස  ට 
තමුන්පතන්ශරේ  පතධනලිශපතන්තුශ්න් පව  රහප ඉල්කප්ත. 

 

ගරු ෙලික් සෙරවික්රෙ ෙහතා   
(மாண்புமிகு மலிக் சமரவிக்ரம) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

ශපත පිළිපඳ් මීට ශපා රත ච්ඡත  ාකත රසශපප්ත කි කතන් 
මම ිරතුශද. 

 

ගරු අනුර දිසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

පැහැ. 
 

ගරු ෙලික් සෙරවික්රෙ ෙහතා   
(மாண்புமிகு மலிக் சமரவிக்ரம) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

ඔපතුමන්කතට අ් ය පපත රාශ ෝ ප   ාපු අලු ක 
Agreement ක  ඉදිරිප ක  ාන්ප පුළු්න්. අ් ය පපත ඒ ට 

වි්තද ක් ශදන්ප ක පුළු්න්. 
 

ගරු අනුර දිසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 
මූකතරපතඅශඪ ගරු මන්ත්රීතුමනිශ "අ් ය පපත" ශප ශ්න්. ගරු 

අමතතය්ා ත පතධනලිශපතන්තු්ට ිවිල්කත  පත ්යතපෘරස  ට  පව  
රහප කපතදීම රඳහත පතධනලිශපතන්තු මන්ත්රී්රුන්ශගන් අ්රා 
ඉල්කප්ත. හැපැන්ශ ශප දන්පත ්යතපෘරස ක් රඳහත ශපත 
පතධනලිශපතන්තු් අ්රා කපතදි  යුතුද? ශප දන්පත ්යතපෘරස ක් 
පිළිපඳ් අ්රා කපත ශදන්ශන් ශ  ශහ මද? ගැහැණු තම ත 
දන්ශප ක පැහැශ ගැහැනු තම ත දැ කත ක පැහැශ ඒ ක  රතශදට හත 
කි න්ප කි ප්ත. ඒ  හරි න්ශන් පැහැශන්. 

 

ගරු ෙලික් සෙරවික්රෙ ෙහතා   
(மாண்புமிகு மலிக் சமரவிக்ரம) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 
මම ිරතුශද පසු  ව  ආණ්ඩු්  තකශේ ශපත පිළිපඳ් රත ච්ඡත 

 ාකත ිරස කි කත. පසු  ව  ආණ්ඩුශ්න් ඉදිරිප ක  ාපු ඒ්ත 
තමන් අපි රාශ ෝ ප ිතු් පැ් ත ඉදිරිප ක  ාකත රසශපන්ශන්. 
ඒ නිරත දැන් ඒ්ත කි කත ්ැමක් පැහැ. ඒ  තකශේ  කි න්ප 
රසබුණතශන්. අ් ය පපත අපට ශපත  වවිසුම ඉදිරිප ක  ාන්ප 
පුළු්න්. 

1335 1336 

[ගරු අනුා දිරතපත   මහතත] 
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ගරු අනුර දිසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඒ  තක  ගැප මම කි න්ප ඕපෑ පැහැ. ඒ  තකශේ 
තමුන්පතන්ශරේශහ පත  තුමතම කිද්තශ පතධනලිශපතන්තු් තුත ශපත 
පිළිපඳ් රා්තද ක් ිරස  ාන්ප කි කත. ඒ  මම ශප ශ්න් 

කිදශද. විපක්ෂ පත  ්ා ත හැටි ට ානිල් වික්රමසිාහ 
මහ කම තම 201උ ශපපා්තරි මතරශේ 04්ැනි දත කි කත 
රසශපප්තශ ශ  ත, ්ාත  පගා  පිළිපඳ් රා්තද ක් ිරස  ත 

යුතුන් කි කත. හැපැන් ඒ  ඒ  තකශේ ක ශ රුශණ් පැහැ. හැපැන්ශ 
ඒ  තකශේ කම ්ර ප්  අහපු මන්ත්රී්ා ත අද අග්රතමතතය්ා ත 
හැටි ට  ටයුතු  ාප්ත. ඒ  තකශ  ක ශමම  ් යතපෘරස  ශම  ක්ද 
කි කත ශපත පතධනලිශපතන්තු්ට කි කත පැහැ. ශප දන්පත 

්යතපෘරස ක් පිළිපඳ් පව  රහප ඉල්කත සිටිප්ත. ඒ  රත තාණ 
පැහැ.  කම නිරත ඉරශ්රල්කත ්යතපෘරස  ශම  ක්ද කි කත ඉදිරිප ක 
 ාන්ප.  

 

ගරු අජිත් ොන්නප්පපරුෙ ෙහතා 
(மாண்புமிகு அஜித் மான்னப்தபரும) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු අජි ක මතන්පප්ශපරුම මන්ත්රීතුමනිශ ඔපතුමතශහ point of 

Order ක  ශම  ක්ද? 

 
ගරු අජිත් ොන්නප්පපරුෙ ෙහතා 
(மாண்புமிகு அஜித் மான்னப்தபரும) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
මූකතරපතඅශඪ ගරු මන්ත්රීතුමනිශ විශ ේෂශ න්ම දැනු් ක 

කිරීමක්  ාන්ප ඕපෑ. ගරු පත ලී චපතපි  ාණ්  ිමරසතුමත 

ශහට ර්ර 6.00ට සි ලු ශදපතටම ආාත පත  ාකත රසශපප්තශ  
Port City කි න්ශන් ශම  ක්ද කි කත ිවිල්කත පකන්ප කි කත. 
කක් ශගප  විරල්කතම ශපන්්ප්ත.  

 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමනිශ ඒ  point of Order ක ක් ශප ශ්න්.  

 
ගරු අනුර දිසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

මූකතරපතඅශඪ ගරු මන්ත්රීතුමනිශ ්යතපෘරස  ශම  ක්ද කි කත 
ශහට කි ප්ත ලු. [පත ත කිරීපත] අද පව  රහප ඉල්කප්ත. 

ඔපතුමන්කත  කපක ශ්න්ප කපත.  ්යතපෘරස  ශම  ක්ද කි කත 
ශහට කි ප්ත. පමු කශ අද පව  රහප ඉල්කප්ත. තමුන්පතන්ශරේකත 
විසින් මුලින්ම  ත යුතු ්න්ශන්ශ කම ්යතපෘරස  ශම  ක්ද කි කත 

ශමම පතධනලිශපතන්තු් දැනු් ක  ාකත පව  රහප ඉල්ලීමන්. හැපැන්ශ 
දන්ශන් පැරස ්යතපෘරස  ට තමුන්පතන්ශරේකත පව  රහප 
ඉල්කප්ත. ක  කිසිශරේ කම රත තාණ පැහැ. කම නිරත  ගරු 

ිමරසතුමතශගන් මම ඉල්කත සිටින්ශන් ක  ශද න්. ශමම පව  රහප 
අද පතධනලිශපතන්තු් අනුමත  ත යුතු පැහැ. තමුන්පතන්ශරේ ක  
ශ්ප ක ද්ර  ඉල්කන්ප. ශමම පව  රහප පතධනලිශපතන්තු් අනුමත 

කිරීමට ශපා  රුණත ාකත ්යතපෘරස  ශම  ක්ද කි කත 
පතධනලිශපතන්තු්ට කි න්ප. ්යතපෘරස  ශම  ක්ද කි කත දැප 
ග කතතට පසු් තමන් පව  රහප කපත දි  යුතුද පැශද කි කත 

කි න්ශන්. මම කි න්පපත ්යතපෘරස  ශම  ක්ද කි කත කි න්ප 

රසශපප  රැ  රිරත  තාණත ශම ප්තද කි කත.  අග්රතමතතයතුමත ඒ 

 තකශේ විපක්ෂ පත  ්ා ත විධි ට ්ර ප්  ා රසශපප්තශ 
"ශපතශක් ගණි ත මමපත රසශපප්තද?  ැසිශපෝ ම යරථ්තප 
රසශපප්තද?  ශමිර නි්තර ශග ම පැ ශ ප්තද? ශමම ්යතපෘරස  
ුණමක්ද?" කි කත. 

 
ගරු ෙලික් සෙරවික්රෙ ෙහතා   
(மாண்புமிகு மலிக் சமரவிக்ரம) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

ගරු මන්ත්රීතුමනිශ ඒ  තමන් අපි කි න්ශන්. ශපත්ත ඔක්ශ ෝම 
ඉ් ක  ාකතන් රසශපන්ශන්. ඔපතුමතට අ් ය පපත ශමම අලු ක 

agreement ක  අපි table  ාන්පපත. 

 

ගරු අනුර දිසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

"අ් ය පපත" ශප ශ්න්.  "අ් යන්."  

 
ගරු ෙලික් සෙරවික්රෙ ෙහතා   
(மாண்புமிகு மலிக் சமரவிக்ரம) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 
Okay. 

 

ගරු අනුර දිසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

මූකතරපතඅශඪ ගරු මන්ත්රීතුමනිශ ඔපතුමතට ක ශ කශාන්ප ඕපෑ 

-   
 

ගරු අජිත් ොන්නප්පපරුෙ ෙහතා 
(மாண்புமிகு அஜித் மான்னப்தபரும) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු අජි ක මතන්පප්ශපරුම මන්ත්රීතුමනිශ ඔපතුමතශහ point of 

Order ක  ශම  ක්ද? 

 
ගරු අනුර දිසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

මූකතරපතඅශඪ ගරු මන්ත්රීතුමනිශ මශහ  තකශ න් අඩු  ාන්ප 

කපත. 

 

ගරු අජිත් ොන්නප්පපරුෙ ෙහතා 
(மாண்புமிகு அஜித் மான்னப்தபரும) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
අ ය ප   ාන්ශන් පැරස්දශ Port City ක  ගැප අවුරුව  

ගණපක් විශදචප   ශතේ? 

   
ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමනිශ ඒ  Point of Order ක ක් ශප ශ්න්.  

 
ගරු අනුර දිසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

අන්ශ ෝ! මන්ත්රීතුමතශ ශම ප්ද ශපත කි න්ශන්?  
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පතධනලිශපතන්තු  ්

මූකතරපතඅශඪ ගරු මන්ත්රීතුමනිශ මම  ඉතත පැහැදිලි ශකර 
කි න්ශන්ශ ්යතපෘරස ක් රසබුණත. කම ්යතපෘරස  රාශ ෝ ප  
වුණත කි කත කි ප්ත. හැපැන්ශ රාශ ෝ ප  වුශණ් ශම ප 

ආ තාශ න්ද කි කත අපි දන්ශන් පැහැ. ශපත පතධනලිශපතන්තු් 
දැනු් ක  ාකත  පැහැ. පතධනලිශපතන්තු් ශප දන්පත ්යතපෘරස  ට 
පව  රහප ඉල්කප්ත. කම නිරත ශමම පව  රහප අද ශමම 

පතධනලිශපතන්තු් විසින් අනුමත ශප  ත යුතුන්. ශප දන්පත 
්යතපෘරස  ට පව  රහප අනුමත  ාන්ප කැහැර්රස පපතශ 
තමුන්පතන්ශරේකත කැහැර්රස අ ශගන් අනුමත  ා ගන්ප. අපි 

කිසිශරේ කම ශප දන්පත ්යතපෘරස  ට පව  රහප කපත දීම පිළිපඳ් 
ක  තත්  පත  ාන්ශන් පැහැ. 

 ගරු අමතතයතුමනිශ ශද්ැනි  තාණ  ්න්ශන් ශම න්. 

තමුන්පතන්ශරේ ශපත ආ තප ආදත පත පශශදන් නිදහර් කිරීශපත 
්ගන්රස  පකන්ප. තමුන්පතන්ශරේ ශ ෝජපත  ාප්තශ අවුරුව  
24   තකමාමත් ක් රඳහත ආදත පත පව  පපත ්කාගු ශප වි  යුතුන් 
කි කත.  මූකතරපතඅශඪ ගරු මන්ත්රීතුමනිශ  කම අවුරුව  24 පටන් 

ගන්ශන් ්යතපෘරස  ආාපතභ  ාකත කතභ කපපශ  පව  ශගවීශපත 
මට්ටශපත පතමු අ්රථ්ත් ශහෝ අවුරුව  6 ශගවුණතට පසු්න්. අපි 
අවුරුව  6 ශගවුණතට පසු් කි කත  ල්පපත  ා  පැලුශ්  කශ ශමම 

්යතපෘරස  හාහත- 

 
ගරු ෙලික් සෙරවික්රෙ ෙහතා   
(மாண்புமிகு மலிக் சமரவிக்ரம) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 
 
නැඟී ිතටිප ය. 
எழுந்தார். 

rose. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු අමතතයතුමත. 

 
ගරු අනුර දිසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු අමතතයතුමනිශ මශහ  ථතශ්න් පසු්  ඔපතුමත පිළිතුරු 
කපත ශදන්ප. මට  ථත  ාන්ප සුළු  තක න් රසශපන්ශන්.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු අමතතයතුමනිශ  ඔපතුමත පසු් පිළිතුරු කපත ශදන්ප. 

 

ගරු අනුර දිසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඒ කි න්ශන්ශ අවුරුව  24ක් රහ අවුරුව  6කින් තමන් පව  ශගවීම 

ආාපතභ  ාන්ශන්. අවුරුව  31ක් ශමම Port City ්යතපෘරස  
ආදත පත පශශදන් නිදහර්  ාප්ත. ඒ  රත තාණ පැහැ. රමහා 
විට- මම ඒ  කි න්ශන් පැහැ. කම අවුරුව  31ට  2014 මතධනතු 

මතරශේ සිට 2016 රැප්තැපතපධන මතර  දක්්ත ආරන්ප ් ශ න් 
අවුරුව  ක හමතාක් පව   ඉ් ක  ාප්ත. කශහම ග කශත  කශ ශමම 
්යතපෘරස  පටන් ශගප අවුරුව  රසර් ශද හමතාක්  ප න් කිසිව  

ආදත පත පශදක් ශපත ්යතපෘරස  හාහත කැශපන්ශන් පැහැ.  

ශද්ැනි  රුණ පපතශ තමුන්පතන්ශරේකත කතභතා   පශශදන් 
ඉ් ක  ාප්ත. මම දන්ශන් පැහැශ කිර කතභ  පශශදන් නිදහර ්

 ාන්ශන් ින් කි කත. ක  කම රමතගම කපප කතභ න්. නිදහර ්

 ාප කද කතභශ න් ශ  ටර් ිරමි න් රඳහත ශපදනු කපප 
කතභතා  ඉහත කී අවුරුව  24  නිදහර ්  තක මාමත්ක් තුතදීශ 
ඉන්පසු ත් අවුරුශදක්ද-  මූකතරපතඅශඪ ගරු මන්ත්රීතුමනිශ ඒ 
කතභතා  කි කත කි න්ශන්  පත ්යතපෘරස ක් හාහත  ප ත ගන්පත 

කතභ .  කම කතභ  පශශදන් නිදහර්  ාන්ශන් ින්? ආදත පත පශද 
ඉ් ක  ාප්තශ ඊත ට තමුන්පතන්ශරේකත කතභතා  ශේ පශද ක 
ඉ් ක  ාප්ත. කතභතා   කි කත කි න්ශන්ශ  පත ්යතපෘරස ක් 

ශ්නුශ්න් ශ  ද්ප කද ආශ ෝජප  ශ්නුශ්න් කැශපප 
කතභ . කතශ  ට කතභ  පශශදන් නිදහර් කිරීම කිසිශරේ කම 
රත තාණ පැහැ.  

ඊත ට තමුන්පතන්ශරේ ශ ෝජපත  ාප්තශ ශමම ්යතපෘරසශේ 
30 ශදශපුණ  ප ප විට ශගවීශපත පශශදන් නිදහර්  ාන්ප 
කි කත. අපි දන්ප්ත  පත ්ැම්ප් මාමත් ක් රසශපප ප්. ඒ ්ැම්ප් 

මාමතශ්න් කහතට  පත ්ැම්පක් කපප්ත පපත ඔහු  ප ප විට 
ශගවීශපත පශදට  ට ක ශ්ප්ත. මූකතරපතඅශඪ ගරු මන්ත්රීතුමනිශ 
හැපැන්ශ ශමම ්යතපෘරසශේ  30 ශදශපුණට රහප ක් ශදප්තශ  කම 
 ප ප විට ශගවීශපත පශශදනු ක නිදහර්  ාන්ප කි කත.  ඔහු ් ැම 

 ාන්ශන්  පත ්යතපෘරස  දශ ශ  පතපැනි  දශ ාජශේදශ  ඔහු 
 ප ත ගන්පත කද ආදත මට ගහප පශද තමන් " ප ප විට පශද" 
කි කත කි න්ශන්. ඔහු  ප ත ගන්පත කද ආදත මට 

තමුන්පතන්ශරේකත පශදක් ගහප්ත. අද ාතජය ශරේ්   ුණ  පත 
්ැම්ප් මාමත්  ට කහත  ප ප්ත පපත ඒ ට පශදක් ගහප්ත. 
ශපෞශගලි  අා ශේ ශරේ්   ුණ  පත ්ැම්ප් මාමත් ට ්මත 

 ප ප්ත පපත පශදක් ගහප්ත. ක  ඔවුන්ශහ ්ැම්පට ගහප පශද. 
හැපැන්ශ ශමම ්යතපෘරස   ටශ ක රසර ් ශදශපුණ කම  තක  තුත 
 ප ප විට පශශදන් නිදහර්  ාකත ශදන්ප කි කත 

තමුන්පතන්ශරේ ශ ෝජපත  ාප්ත. ඒ  රත තාණ පැහැ.  ශමම 
්යතපෘරස  ශගන්්ත ගැනීම ශ්නුශ්න් ඒ තාපත පව  රහප 
තමුන්පතන්ශරේකත කපත දි  යුතුද?  

 

ගරු ෙලික් සෙරවික්රෙ ෙහතා   
(மாண்புமிகு மலிக் சமரவிக்ரம) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 
Hon. Presiding Member, these are the concessions 

given by the previous government. We have not added 
anything. This company is investing a huge sum of 
money like US Dollars 1.4 billion. When you invest such 
a large amount, it is normal to give such concessions.  
පැ කපපත මිනිසුන් ආශ ෝජප   ාන්ප ශමහතට කන්ශන් පැහැ.  

 

ගරු අනුර දිසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

මම ඒ  තාණ  පිළිගන්ප්ත. 

 
ගරු ෙලික් සෙරවික්රෙ ෙහතා   
(மாண்புமிகு மலிக் சமரவிக்ரம) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

ශපත  අපි  ාපු ශද ක් ශප ශ්න්.  ව  ආණ්ඩුශ්න්  ාපු 

ක ක්. ශපතශ න් අපට ඉ් ක ශ්න්ප ක්රම ක් පැහැ. ක  අ කරන් 
 ාකත අ්රතපන්. 

 
ගරු අනුර දිසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

විපක්ෂ පත  තුමත අග්රතමතතය ධුා ට ප ක වුණතට පසු් ක 

ශමම ්යතපෘරස  පිළිපඳ්  ාප කද ්ර ත  මත ත  රසශපප්ත. 
විශ ේෂශ න්ම ශමම ්යතපෘරස  අ කරන්  ානු කැබුශද ්ාත  
අධි තරි  රම න්. ්ාත  අධි තරි  රම   ්ාත  පගා ක් - Port 

1339 1340 

[ගරු අනුා දිරතපත   මහතත] 
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City ක ක් - ඉදිකිරීම පිළිපඳ  වවිසුමක් අ කරන්  ාන්ප පැහැ. ඒ 

්තශහම ශමම  වවිසුමට පතගරි  රා්ධන ප අධි තරි  රපතපන්  
 ාශගප රසබුශණ් පැහැ. කම පැරැණි  වවිසුම අනු් ශහක්ශට තා 
20 ට ආරන්ප ්රමතණ ක් සින්පක් ා් ශදන්ප 
තමුන්පතන්ශරේකත ශ ෝජපත  ාකත රසබුණත. තමුන්පතන්ශරේ දැන් 

කි ප්තශ "ක  අනූප් පශද ට ශ්පර්  තත" කි කත. ඒ  
ශ්පම ශද ක්. හැපැන්ශ තමුන්පතන්ශරේකත 2014 මතධනතු මතරශේ 06 
්ැනිදත ශපත  පතා  ාප්ත. පැ්ත 2016 රැප්තැපතපධන මතරශේ - 

අවුරුව  ක  හමතා ට විතා පසු් - තමන් අ්රා ශදන්ශන්. පමත 
වීශපත ගතර්තු් ශ්නුශ්න් තමුන්පතන්ශරේකත මුහුද ශග ම කිරීශපතදී 
දීකත රසබුණු භුමි ්රමතණ  ශහක්ශට තධන 269 දක්්ත ්ැඩි  ාප්ත. 

කතශ  ට ශම  ක්ද ශ්කත රසශපන්ශන්?   වවිසුම අ කිරම්වීමට 
පකපෑශදශ අශප් ාශට් නීරසපරස ශදපතධනතශපතන්තු් විසින් හරි ට 
ර ර්  ාකත ශප රසබුණුශ අදතත පතධන ්්  න් අ කරන් ශප  ාප 

කද  වවිසුමක් නිරතන්.  කම  වවිසුම අ ක ිරම්වීශපත ශහේතු් ග ක විට 
අශප් පැ කශතන් ශප ශ්න්ශ ඔවුන්ශහ පැ කශතන් තමන් ්ැරැශද සිව  
වී රසශපන්ශන්.  වවිසුම අ ක ිරට උ්තට පරශ්රේ ඒ ගත ශ්ච්ච  තක  
පැ්ත පව  විාතම්ලිනු ක අන්න්  ාකත ශදප්ත. මට මත  හැටි ට 

 ලින් රසබුශණ් ශහක්ශට තා 233න්. ශහක්ශට තා 233ක් රසබුණු 
ක   ශහක්ශට තා 269ක් දක්්ත මහ මුහුද ශග ම  ාන්ප ශපත 
්යතපෘරස  හාහත තමුන්පතන්ශරේකත ශ ෝජපත  ාප්ත. 

 

ගරු ෙලික් සෙරවික්රෙ ෙහතා   
(மாண்புமிகு மலிக் சமரவிக்ரம) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

කම ් ැරැශද ශදපැ කශතන්ම සිව  ශ්කත රසශපප්ත. 
 

ගරු අනුර දිසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඔද. ශදපැ කශතන්ම ්ැරැශද සිව ශ්කත රසබුණතට ්න්දි 
ශග්න්ශන් අපි විතාන්. 

 

ගරු ෙලික් සෙරවික්රෙ ෙහතා   
(மாண்புமிகு மலிக் சமரவிக்ரம) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

පැහැශ අපි විතාක් ශප ශ්න් ්න්දි ශග්න්ශන්. ඒ 
ශග ල්කන්ශගනු ක අඩුශ්කත රසශපප්ත.  

 

ගරු අනුර දිසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඒශග ල්කන් ශම ප්තද ශග්පු ්න්දි? ඒශග ල්කන් කිසිම 

්න්දි ක් ශගදශද පැහැ. 
 

ගරු ෙලික් සෙරවික්රෙ ෙහතා   
(மாண்புமிகு மலிக் சமரவிக்ரம) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

ක  අ කක්් ක සින්පක් ා පැහැ. ඒ  අපි කැබූ  ශක ුණ 
ජ ග්රහණ ක්. 

 

ගරු අනුර දිසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

අවුරුව  99ක් කි න්ශන් ගරු ිමරසතුමනිශ අ කරන්  ාප 
ඔපතුමත ක පැහැ;  ථත  ාප මම ක පැහැ; අ හශගප ඉන්ප 
අශපක් අ  ක පැහැ. ශ ශරේ පමු ක ශමම අ කරන්  ාප කද 

 වවිසුම  ාටට ිරත ා ්ප පරිදි අ් ය ්ප රාශ ෝ ප න්  ා 
ගන්ප  ඔපතුමත අරම ක වී රසශපප්ත. ශපත  ෑ ගහප මන්ත්රී්රුම 
කදත ශපත පැ කශ ක ඉඳශගප  ෑ ගැහු්ත. ඒ මහ ක්රු දැන් ඔ  
පැ කශ ක ඉඳශගප  ෑ ගහප්තශ "ශපත පව  රහප ශදන්ප ඕපෑ" 

කි කත. ඒ නිරත අපට ඒ අ ශහ ්රරසප කරස ශ කරුපත ගන්ප පුළු්න්. 

මත ඔපතුමතට කි න්ශන් ශපත න්.  ශප දන්පත කද ්යතපෘරස  ටශ 

අරස   අරත තාණ ්යතපෘරස  ට - අග්රතමතතයතුමත කි කත 
රසශපප්තශ ශ  තන්න් ත් ක ඉමපත ශහ  ත ගන්ප පුළු්න් කි කත.  
[පත ත කිරීමක්] ගරු කක්ෂ්මන් කිරිිල්ක මැරසතුමනිශ මට මත  
හැටි ට ඔපතුමත ශමතැප ්තඩිශ්කත ිරටිශේ. මත දශ ඔපතුමත ශපත 

හරිශේ ්තඩිශ්කත ිරටිශේ? ශමශහම  ාපු ් යතපෘරස ක් තමන් දැන් 
ශපත අ කහැාකත රසශපන්ශන්. ශපත ්යතපෘරස ට තමන් 
තමුන්පතන්ශරේකත පව  රහප ශදන්ප  න්ශන්. අද ශපත ගැරට් 

නිශදදප පතධනලිශපතන්තුශද රපතමත  ත යුතු පැහැ. රපතමත කිරීමට 
ශපා  රුණත ාකත ශපත ්යතපෘරස  පිළිපඳ් පතධනලිශපතන්තු්ට 
 රුණු ඉදිරිප ක  ාන්ප. ශප දන්පත ්යතපෘරස  ට  අපි පව  

රහප ශදන්ශන් ින්?   

ඊත  ්යතපෘරස  ශ ශාිර මත තමුන්පතන්ශරේශහ අ් තප  
ශ  මු  ා්ප්ත. ශපත ්යතපෘරස  ශම  ක්ද කි කත  

තමුන්පතන්ශරේ හරි ට  ල්පපත  ාකත පකන්ප. පරප්තිරා 
පතතශ කශ ශ  ත, දිර්්රික් ශේශ ශ  ත, 02ශ ශ  පතපඤ්ඤවීදිශේ 
පිිරටි අක් ා අටකින් යු ක ඉමම  ිශමරි තනු ශම කධන මිලි ප 
130  රෘජු විශශ  ආශ ෝජප ක් ිතුත ක ිශමරි තනු ශම කධන 

මිලි ප උ29.4ක් අශප්ක්ෂිත ආශ ෝජප ක් රිරත ්රරස රා්ධන ප  
හත මිශ්ර රා්ධන ප ්යතපෘරස ක් රඳහත අමතතය මණ්මක අනුමැරස  
කපත ගන්පත ප් කි කත කි ප්ත. ශ  පතපඤ්ඤ වීදිශේ රසශපප 

ශපත අක් ා අට  තශහද? ිමරසතුමතශ ශපත අක් ා අට  තශහද? 
 ත රතු්ද ශපත අක් ා අට රස බුශණ්? ශ  පතපඤ්ඤ වීදිශේ ඉමපත 
අක් ා අට  ශපත  මිශ්ර ්යතපෘරස  ආාපතභ  ාකත රසශපප්ත. ශපත 

ඉමම  තශහදශ ගරු ිමරසතුමත? 

 

ගරු ෙලික් සෙරවික්රෙ ෙහතා   
(மாண்புமிகு மலிக் சமரவிக்ரம) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

ඒ ගැප කි න්ප දන්ශන් පැහැ. අපි කන්ප ඉර්ශරල්කත ශපත 
 ටයු කත  ාකත රසබුශණ්. ශපත  පාණ project  ක ක්. 

ඉරශ්රල්කත ආණ්ඩුශ්න් ඕ්ත අහන්ප රසබුශණ්.  [පත ත කිරීමක්]  

 

ගරු අනුර දිසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු සුජී් ශරේපසිාහ ාතජය ිමරසතුමතශ ඔපතුමත ඒ ගැප 
දන්ප්තද? 

 

ගරු ුවජීව පසේනිතංහ ෙහතා (ජාතයන්තර පවපළ  රාජය 

අොතයුරො) 
(மாண்புமிகு சுஜீவ மசனசிங்க - சர்வமதச வர்த்தக இராஜாங்க  

அகமச்சர்) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe - State Minister of 
International Trade) 

ඒ පඩු්ට ශපනී සිටිශේ මමන්ශ ගරු මන්ත්රීතුමනි. 

 
ගරු අනුර දිසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඒ නිරත තමන් මම ඔපතුමතශගන් අහන්ශන්.  
 

ගරු ුවජීව පසේනිතංහ ෙහතා  
(மாண்புமிகு சுஜீவ மசனசிங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ශම  රතමතපය ජපතත්ශහ ඉමමක්. ශපත  තාණශේදී අපි 
ශගෝ තභ  ාතජපක්ෂ මහ කම ත ක කක්  වි තක රටපක්  තත. 

අශප් ජීවිත පාව ්ට රස කත තමන් ඒ රටප  ශතේ. ඉන් පසු්  රතවි 
නිශ ෝග ක් අනු් තමන් ක  ්රි ත කම  වුශණ්. අප ඒ ශ්නුශ්න් 
පුළු්න් තාපත ව ාට රටන්  තත.  
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පතධනලිශපතන්තු  ්

ගරු අනුර දිසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

මට දැපගන්ප ඕපෑ ශමච්චාන්. 
  

ගරු ුවජීව පසේනිතංහ ෙහතා  
(மாண்புமிகு சுஜீவ மசனசிங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ගරු අනුා දිරතපත   මන්ත්රීතුමනිශ කදත ශම හතන් පීරිර ්
මැරසතුමත  ටශ ක  රතවි  ්රි ත කම  වුශණ් ශ  ශහ මද කි ත 

ඔපතුමත දන්ප්ත ශන්.  

 
ගරු අනුර දිසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

මම ඒ ්ර ප් ඔක්ශ  ම දන්ප්තශ ගරු ාතජය ිමරසතුමනි.  

ක  රතමතපය ජපතත්  පදිාචි වී සිටි ඉමමක්. ඒ ජපතත්  ඉන් 
පත්ත හැාකත කම ඉමම ාජ ට -පතගරි  රා්ධන ප අධි තරි ට- 

ප්ාතශගපශ පතගරි  රා්ධන ප අධි තරි  විසින් තමන් ශමම 
රමතගමට කපතව න්ශන්. ඕ න් ි කත  ථත් . ශපත ඉමම ආණ්ඩුශද. 
ගරු ිමරසතුමනිශ ඔපතුමත ඒ  දන්ප්ත. ආණ්ඩු ශද ශපත අක් ා 

අශට් ඉමම නි මිත ්ටිපත පත පැරස්ශ ඉතතම අඩු පදපමකින් 
තමන් ශපත අදතත රමතගමට පැ්රුශද. ශපත ්යතපෘරස  ශ්නුශ්න් 
ශ  පතපඤ්ඤ වීදිශේ ඉතත ්ැදග ක ඉමපත අක් ා අටක් අපි කපතදී 

රසශපප්ත. කශහම  ාකත ත් ක ශම ප්තද අපි ශපත ශදන්ශන්? 
ඒ න් මම ශපත අහන්ශන්. ගරු සුජී් ශරේපසිාහ ාතජය ිමරසතුමනිශ 
ඔපතුමත ශපත  තාණ  ගැප  ල්පපත  ා පකන්ප. අපි ඉමම 
කපතව න්පත විතාක් ශප ශ්න්ශ ශමම ්යතපෘරස  ආදත පත පශශදන් 

නිදහර්  ාප්ත.  "ආදත පත පව  පැපවීමට අදතත ්ප 2006 අා  10 
දාප ආදත පත පපශ ක විධිවි තප මහල් නි්තර විකිණීම හැා 
්යතපෘරසශේ කතභ  රඳහත ්රා දහ   (10   තක ක් රඳහත අදතත 

ශප වි  යුතු අතා මහල් නි්තර විකිණීම තුළින්   කපතදප  ්ප 
ආදත ම රඳහත අවුරුව  හ   (06  පව  නිදහර්  තක ක් ...."   පතදී 
් ශ න් අදතත ගැරට් නිශදදපශේ ඒ ප් රඳහන් ශ්ප්ත. 

ශමම ඉම ශපත නි්තර රාකීධනණ ක් හදප්ත. ඒ නි්තර 
රාකීධනණ  ඉදි  ාකතශ කතභ  -ආදත මක්- කපතගන්පත ත ක ක් ට 
ප ක වුණතට පසු් ත් අවුරුව  හ ක්  පතුරු ශපත ශග්ල් විුණණත 

කැශපප කතභශ න් ආදත මක් හපතප ්න්ශන් පැහැ. ශම  දශ 
ආදත පත පශශදන් නිදහර්  ාප්ත. මම අහන්ශන් ශපත න්. ශපත 
කිසිව  මහල් නි්තර රාකීධනණ   ශග්ල් විුණණන්ප අවුරුව  6ක් 

 න්ශන් පැහැ.  

ගරු ිමරසතුමනිශ ශග මක් මහල් නි්තර හදන්ප ක  ලින් 
රල්ලි අාශගපන් රසශපන්ශන් කි ත ඔපතුමත දන්ප්ත ශන්. ශග්ල් 
හදන්ප ක  ලින් ශපත නි්තර ්යතපෘරස ශ්නුශ්න් රල්ලි අාශගප 

රසශපප්ත. හදන්ප ක  ලින් නි්තර ් යතපෘරස  ට රල්ලි අාශගපශ 
ඒ නි්තර විුණණත කැශපප ආදත ශපත පශද අවුරුව  හ ක්  පතුරු 

අප නිදහර ් ා රසශපප්ත. ඒ කි න්ශන්ශ ශපත නි්තර විුණණකත ශපත 

ආණ්ඩු්ට ක  පශදක්් ක හපතප ්න්ශන් පැහැ කි ප ක න්. 
ශපත  රත තාණද?  

ගරු සුජී් ශරේපසිාහ ාතජය ිමරසතුමනිශ ඔපතුමත ශපත  තාණ  

ගැප  ල්පපත  ා පකන්ප. මහල් නි්තර රාකීධනණ්ක නි්තර 
විකිණීම අවුරුව  හ ක්  පශතක් පව ්ලින් නිදහර්  ාප්ත පපත ඒ 
මහල් නි්තර්ලින් කිසිව  ආදත පත පශදක් කැශපන්ශන් පැහැ. 

ශම  ද කිසිව  මහල් නි්තර රාකීධනණ ක් ශග්ල් ටි  විුණණත 
දමන්ප අවුරුව  හ ක් තත ශ්වී ඉන්ශන් පැහැ. කම නිරත ශපත 
ශම  ක්ද කි න්ශන්? අපි ඉමමුණ ක දීකතශ මහල් නි්තර විකිණීම 

රඳහත ත් විශ ේෂ පව  රහප ුණ ක කපතශදප්ත.   "කකී පව  නිදහර ්

 තකමාමත් ්යතපෘරස රමතගම විසින් පව  අ   ත හැකි ආදත පත 
 ප නු කපප ්ධනෂශේ සිට ශහෝ ්යතපෘරස ඉදිකිරීපත  ටයුතු 
ආාපතභ  ා අවුරුව  හ   (06   තක කින් පසු් රහ අ්ර්ථත 
ශදශ න්  ලින් කතශ,ප අ්රථ්තශද සිට ආාපතභ වි  යුතු  ." 

කි ත කම ගැරට් නිශදදපශේ ත්ව ාට ක රඳහන් ශ්ප්ත. ශපත  
මම  ලින් කි පු  තාණ ටම අදතතන්. ශ  ශහ ම වුණ කශ ශපත 
නි්තර විුණණකත කිසිව  ආදත පත පශදක් හපතප ්න්ශන් පැහැ. ඒ  

රත තාණ පැහැ. කම නිරත ශපත පව  රහප  අප කපතශදන්ප ඕපෑද? 
අප ් ටිපත ඉමපත අක් ා 8ක් අඩු මුදකට ඔවුන්ට කපතදී රසශපප්ත.  

ගරු ිමරසතුමනිශ ඔවුන් ශපත ශග්ල් හදප ක්රම  ගැප ක මත 

කි න්පපත. ඔපතුමත දන්ප්තශ ශපත ශග්ල් හදන්ශන් ශග්ල් ගන්ප 
අ ශගන්  ලින් රල්ලි අාශගප ප්. පතමු්ැනි තට්ම්් හදප 
ශ  ට ශද්ැනි තට්ටවුට රල්ලි අාශගප ක ඉ්ාන්. ශද්ැනි තට්ම්් 

හදප්තශ තුන්්ැනි තට්ම්්ට රල්ලි අාශගප ඉ්ාන්. ඒ නිරත ශපත්ත 
ආශ ෝජප කිද්තටශ කශහම කප ආශ ෝජප ශප ශ්න්. ශම  කිසිව  
්ටිපත මක් රිරත අශ ෝජප ක් ශප ශ්න්. අශප් ාශට් අග 
පගාශේ පිිරටි ්ටිපත ඉමපත අක් ා අටක් කපත දීකතශ ශමම 

්යතපෘරස  ශ්නුශ්න් විශ ේෂ පව  රහප ශදන්ප අප ශ ෝජපත 
 ාප්ත. ඒ විතාක් ශප ශ්න්ශ ශමම ්යතපෘරසශේ ්ැම  ාප අ  
ශ්නුශ්නු ක පව  රහප කපතදී රසශපප්ත. ශරේ්  න් 10ශදශපක් 

දක්්ත  ප ප විට ශග්ප පශශදනු ක අප නිදහර්  ා ශදප්ත. 
කිසිව  ්යතපෘරස ක් ශ්නුශ්න් ඉපයුම මත ශග්ප පශද ඉ් ක 
කිරීම රත තාණද? ඔවුන් ඒශක් ාරර්ත්  ාප්ත; ්ැම්පක් 

 ප ප්ත.  

 
ගරු ෙලික් සෙරවික්රෙ ෙහතා   
(மாண்புமிகு மலிக் சமரவிக்ரம) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

ගරු මන්ත්රීතුමනිශ ශපත ශද ම 201උදී අ කරන්  ත  වවිසුපත. 
Colombo Port City ්යතපෘරස  පිළිපඳ  වවිසුම ක 201උදී අ කරන් 
 ත ක ක්. අප 2016දී ක  රාශ ෝ ප   ාකත පැ්ත අ කරන් 

 තත. අශප් ගරු පත ලී චපතපි  ාණ්  ිමරසතුමත Colombo 
Port City ්යතපෘ රස  ගැප  ලින් විර්තා  තත. ගරු මන්ත්රීතුමනිශ 
ඔපතුමත කිද්ත ශහක්ශට තධන 233  ්රමතණ  269ට  ව ත කි ත. 

ඒ  ි කත. හැපැන්ශ ්ැඩි වුශණ් ශහක්ශට තා 36න්. ඒ 36න් අශප් 
ආණ්ඩු්ට 28ක් කැබී රසශපප්ත. කතශ  ට චීප රමතගමට 
 විරල්කත රසශපන්ශන් 8න්. ඒ අනු් ඒශක් ්තසි  ිවිල්කත 

රසශපන්ශන් අපට. 

 
ගරු අනුර දිසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

පැහැ. 

 
ගරු ෙලික් සෙරවික්රෙ ෙහතා   
(மாண்புமிகு மலிக் சமரவிக்ரம) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

ඔද. 
 

ගරු අනුර දිසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

 ගරු ිමරසතුමනිශ ඒ කි න්ශන්  36ක් අරසශධන ් කැබුණතම 
අපට 28ක් කැශපප්ත. 8ක් කශහට  ප්ත කි කත ශන් ඔපතුමත 
කි න්ශන්. හැපැන්ශ ්ර ප් ක් රසශපප්ත. මට කි න්පශ ශපත 

ශහක්ශට තා 269 ශපදත ගන්පත ආ තා . ඒ ආ තා  අනු් ඔ  8 
්ටිප්තදශ පැශද කි කත කි න්ප. ඔ  269 ශපශදන්ශන් 
ශ  ශහ මද? 

1343 1344 
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ගරු ෙලික් සෙරවික්රෙ ෙහතා   
(மாண்புமிகு மலிக் சமரவிக்ரம) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

මම කි න්පපත. අපට -ආණ්ඩු්ට- අලු ක ක්රම ට ශහක්ශට තා 
143ක් කැශපප්ත. 

 
ගරු අනුර දිසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

සි  ට කී ක්ද අපට හපතප ් න්ශන්? 

 
ගරු ෙලික් සෙරවික්රෙ ෙහතා   
(மாண்புமிகு மலிக் சமரவிக்ரம) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

ආණ්ඩු්ට ශහක්ශට තා 143ක් කැශපප්ත. 

 
ගරු අනුර දිසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

මම ඔපතුමතට පත ත  ාප්ත ශප ශ්න්.   ක ක් රසබුණතශ ශමම 

්යතපෘරස  ශ්නුශ්න් චීප රමතගමටම අපි ශ ළින්ම 99 
අවුරුශද  පව  ශ්නු්ට කපත ශදප ඉමපත ්රමතණ ක්. ඊට පර්ශරේ 
කම ්රශශ ශේ  ටිතක පහසු පත ්ධන ප  කිරීම ශ්නුශ්න් ත් 

ඉමපත ්රමතණ ක් ශ්න්  ාප්ත. ඊට  පරශ්රේ  පත ඉමපත ්රමතණ ක් 
ඉරසරි ්ප්ත. මම ශපත ශශ්ල් කි න්ශන් පාණ  වවිසුම අනු්න්. ඒ 
ඉරසරි ්ප ඉමපත ්රමතණ  අශතවි  තතට පරශ්රේ 60පඋ0 අනුපතත ට 

-ඒ ශ්කතශද පපත 60ක් චීප රමතගමටශ උ0ක් ්ාත  අධි තරි ට 
කැශපප පරිදි- ශපදත ගන්ප්ත. අපට කි කත ඉමපත ්රමතණ ක් 
කැශපන්ශන් පැහැ. ශම  දශ ්යතපෘරස  පටන් ගන්ප්තශ ඒ 

ශ්නුශ්න් චීප රමතගමට අපි ඉමපත ්රමතණ ක් කපත ශදප්තශ 
 ටිතක පහසු පත ්ධන ප  කිරීම රඳහත ඉමපත ්රමතණ ක් ශ්න් 
 ාප්තශ ඉරසරි ඉමපත ්රමතණ  අශතවි  ා කැශපප ආදත ම 60පඋ0 

අනුපතත ට ශපදත ගන්ප්ත කි කත තමන් පැාණි  වවිසුශපත 
රසබුශණ්.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමනිශ ඔපතුමතශහ ශ්කත් අ්රන්. 

 
ගරු අනුර දිසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු ිමරසතුමනිශ මම දැන් ඔපතුමතශගන් දැපගන්ප 
 ැමැරසන්ශ ශපත අලු ක ්යතපෘරස  පිළිපඳ්. ඒ පිළිපඳ් අපි දන්ශන් 

පැහැ. අලු ක විධි ට ශපත ශහක්ශට තා 269න් චීප රමතගමට 
කැශපන්ශන්  ්ා ්රමතණ ක්දශ ශප ව   ටයුතු ශ්නුශ්න් 
ශ  පමණ ඉමපත ්රමතණ ක් ශ්න් ්ප්තද? ඉරසරි ඉමපත ්රමතණ  

අශතවිශ න් කැශපප ආදත ම ශපශදන්ශන්  ්ා ආ තාශ න්ද 
කි ප ක න් පැාණි  වවිසුශපත රසබුශණ්. දැන් අලු ක ්රරස ත  
ුණමක්ද? ඒ  අපි දැපගන්ප ඕපෑ. කම නිරත තමන් මත පැ්ත 

කි න්ශන් අප  වුරු ක ශප දන්පත ්යතපෘරස  ට දැන් පව  රහප 
ඉල්කප්ත කි කත. ගරු ිමරසතුමත කිදශද "්ාත  පගා " 
පිළිපඳ්න්. 

මත ශදශ්නි ගැරට් නිශදදප  රපතපන් ශ න්  ථත  ාමින් 
සිටිශේ. ශදශ්නි ගැරට් නිශදදප  අනු් ශ  පතපඤ්ඤවීදිශේ 
අක් ා 8ක් කපත දීම රහ කම මහල් නි්තර ්යතපෘරස  පිළිපඳ් 

රසශපන්ශන්. ගරු සුජී් ශරේපසිාහ ාතජය අමතතයතුමත දන්ප්තශ ඒ  
ශම ප තාපත හතනි ා ්යතපෘරස ක්ද කි කත. ඒ ඉමපත අක් ා 8 

කපත ව න්ශන් ශ  ශහ මද? ඒ ට කිසිව  ශගවීමක් පැහැ. ඒ්ත 

පැාණි ආණ්ඩු් විසින් අ කරන්  ාප කද  වවිසුපත තමන්. හැපැන්ශ 
දැන් තමුන්පතන්ශරේකත  ාමින් රසශපන්ශන් ඒ  වවිසුපත්කට ාපධන 
මාල් ක  ගහකත තහවුරු  ාකත ශදප ක න්. ඒ ශග ල්කන් අ කරප 
ගහකත රසශපප්ත. තමුන්පතන්ශරේකත seal ක  ගහප්ත. ඒ න් ශපත 

සිශ  ශ්මින් රසශපන්ශන්.  
 

ගරු ුවජීව පසේනිතංහ ෙහතා  
(மாண்புமிகு சுஜீவ மசனசிங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

මම ක ක් කි න්පපත. අපට රසශපප ්ර ප්  තමන්ශ පාණ 

අ කරන්  ාප කද  වවිසුපත අපට අ්රන්  ාන්ප විධි ක් ශප මැරස 
වීම. කශහම පපතශ අපි වි තක ්න්දි ක් ශග්න්ප ඕපෑ. ි කතටම 
ශපත ආණ්ඩු් ඒ්තට අහු ශ්කත රසශපන්ශන්. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ත්ව ාට ක  තක  ශදන්ප පැහැ. ගරු මන්ත්රීතුමනිශ ඔපතුමත 
්ැඩිපුා ක විපතඩි උක් ග කතත. 

 

ගරු අනුර දිසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ශහක්ශට තා 269 ශපශදප විධි  පිළිපඳ් පමණක් කි න්ප. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ිමරසතුමත  ැමැරස පපතශ කි න්ප පුළු්න්. 

 
ගරු අනුර දිසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

මම ක ක් ඉල්කප්ත. ශමම ්යතපෘරස  පිළිපඳ රපතපූධනණ 

අදහරක් ශපත පතධනලිශපතන්තු්ට ඉදිරිප ක  ාප ශතක් ශපත පව  රහප 
ශපත පතධනලිශපතන්තුශද අනුමත  ාන්ප කපත කි කත. Colombo 
Port City ්යතපෘරස  පිළිපඳ් කශ ශ  පතපඤ්ඤවීදිශේ ශපත 

්යතපතරස  පිළිපඳ් ක අපට විර්තා ඉදිරිප ක  ාන්පශ ශපත ්යතපෘරස 
ශම ප්තද කි කත. ්යතපෘරස  දන්ශන් පැරස් පතධනලිශපතන්තු්ට 
ිවිල්කත පව  රහප ඉල්කන්ප කපත. මම ිමරසතුමතශහ  ථත්ට 
මුලින් ර්න් ව න්ශන් ඒ න්ශ කතුමත අඩුම තාමින් ශපත ්යතපෘරස 

ශද  පිළිපඳ් පැහැදිලි  ාන් කි කත. කශහම පැහැදිලි කිරීමක් 
අපට ආශද පැහැ. ශපත ්යතපෘරස ශද  ශම  ක්ද? ඒශ න් 
අශප්ක්ෂත  ාන්ශන් ශම ප්තද? ඒශ න් ශ  පමණ රැකි ත 

්රමතණ ක් අශප්ක්ෂත  ාප්තද? ාශට් දත ජතරස  නිෂ්පතදප ට 
ශ  පමණ ්ධන ප ක් අ කප ක  ා ශදප්තද? රා්ධන ප  රඳහත 
ඒශ න් සිව ්ප දත   ක්  ශම  ක්ද? ඒ දත   ක්  මත තමන් 

අපි තීාණ   ත යුතු ්න්ශන් ශපත ට පව  රහප කපත දි  යුතුදශ 
පැශද කි කත. අපට නි පත ිරර් ශ  ත ක් දීකත කි ප්තශ පව  
රහප කපත ශදන්ප අපට ශපත නිශ ෝග රහ නි ම රපතමත  ාන්ප 

කි කත. අඩුම තාමින් ිමරසතුමත ්ර ත  ක්  ාකත හරි ශපත 
්යතපෘරස ශද  පිළිපඳ් විධිම ක පැහැදිලි කිරීමක් ශපත 
පතධනලිශපතන්තු්ට ඉදිරිප ක කිරීශමන් අපතුරු් අපි ශපත පව  රහප 
රපතපන් ශ න්  උ නිශ ෝග රහ නි ම අනුමත  ාමු.  

පව  රහප අනුමත  තතට පරශ්රේ ශ්ප ක කිසි්ක් ශහෝ 
රපතපන් ශ න් පැ් ත ශපත පතධනලිශපතන්තු්ට කන්ප රසශපප 
ඉම ම අ්මන්. ගරු ිමරසතුමනිශ කම නිරත ශමම පව  රහප 

අනුමත කිරීමට ශපා ඔපතුමත ශමම ්යතපෘරස ශදශක් ්රරසකතභශ 
අශප්ක්ෂත  ාප  රුණු පිළිපඳ් පැහැදිලි  ාන්ප. ශපත  "මූකය 
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පතධනලිශපතන්තු  ්

පගා ක්" කි කත කි ප්ත. මූකය පගා ක් පපතශ  ්ා පැාුණද 
ක   ශ්කත රසශපන්ශන්?  ්ා ඒ්ත ක කක් ද agreements 
ගහකත රසශපන්ශන්? නි පතම මූකය පගා ක් කිද්තට ්ැමක් 

පැහැ. ඒශක් ්රරසකතභ ශම ප්තද? ඒශක්  ාන්ශන් ශම ප්තද? 
අඩුම තාමින් ශපත Colombo Port City ්යතපෘරස  අන්රස ්න්ශන් 
ශ  ත, පගා රභත්ටදශ ශ  ත, දිර්්රික්  ටද කි ප ක ් ක 

අපි දැපගන්ප ඕපෑ. ශපත නිරත අලුරසන් භූමි ක් හැශදප්ත. ඒ 
කිසි්ක් දන්ශන් පැරස් ශම  කිසිශරේ කම අනුමත ශප  ත යුතුන්. 
මත ගරු ිමරසතුමතශගන්  රුණතශ්න් ඉල්කත සිටින්ශන් ශපත 

ගැරට් නිශදදප  ශද   අද රපතමත  ාන්ශන් පැරස් ශ්ප දිප   
පතධනලිශපතන්තු්ට ඉදිරිප ක  ාන්ප  ල් ගන්ප කි කතන්. 
ශප ශහ ම රත්ුරසන්ශ මූකතරපතඅශඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීත ටශ ගරු අජි ක මතන්පප්ශපරුම මන්ත්රීතුමත. 

 
[අ.භත. උ.34] 

 
ගරු අජිත් ොන්නප්පපරුෙ ෙහතා 
(மாண்புமிகு அஜித் மான்னப்தபரும) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ශප ශහ ම රත්ුරසන්ශ මූකතරපතඅශඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. 

ි කතටම අපට ශචෝදපත කල්ක ශ්කත රසශපන්ශන් පසු  ව  
ආණ්ඩු්  ාපු ්ැාදි රපතපන් ශ නුන්. SAITM ක  අාශගප 

දැ ලු් ක අපි පැණුපත අහන්ශන්  ව  ආණ්ඩු්  ාපු ්ැාදි නිරතන්. 
ඒ ක අපි ශපත SAITM ්ර ප්  දිහත පකන්ශන් දරුශ්ෝ ගැප සිතත 
මිරක්ශ  ව  ආණ්ඩු්  ාපු ශශ්ල් කි ත සිතත ශප ශ්න්. මුහුණ ක 

කක්  තාහත ශ්කත පහ   පත ගන්ප පුරුශදක් අපට පැහැ. 
කශහම  ශත  ක අශප් දරුශ්ෝ තමන්  අතා මා ශ්න්ශන්.  

හපතපන්ශත ට ්ාත  හදන්ප ිශමරි තනු ශම කධන  බිලි ප 
174ක් වි දපත  ාපු ප් අපි දන්ප්ත. අද ශ්පශ  ට කිර පතඩු් 

බිලි ප 37ක්. පමු කශ ශපත  අපටන් හදන්ප ශ්කත රසශපන්ශන්. 
අපට ශ  ශහේ හරි ඉඳශගප ශ ර ් පැශතප පත තධන  ඉදිරිප ක 
 ාන්ප පුළු්න් ශපත  ්හකත දතන්ප ඕපෑ කි කත. ඔපතුමන්කත 

කදත කිදශදශ "ශපත ්ාතශ න් පතඩුන් කි කත ශන්ද; ශපත  අ් ය 
පැහැන් කි කත ශන්ද?" කි කත. පමු කශ ජතරසශේ ජ ග්රහණ  
කි න්ශන් ඒ  ශප ශ්න්. ශපත ්ාත  කතභදතීම ආ තා ටශ 

ජපතත්ට ශරතක් රැකශරප විධි ට ්රි ත කම  කිරීමන් ජතරසශේ 
ජ ග්රහණ . පසු  ව  ආණ්ඩු්ට පැණ පැණ අපට ශපත ්ාත  
්හන්ප පුළු්න්. ඒ  ශප ශ්න් ජතරසශේ ජ ග්රහණ . අපි 

ශශ පතකප  පරශ්රේ  ාමු. අපි ාටක් ් ශ න් ඉදිරි ට  න්ශන් 
ශ  ශහ මද කි කත ිරතන්ප ඕපෑ.  

ම කතක ගු්න් ශත ම්ශප ත හදන්ප චීපශ න්  ිශමරි තනු 
ශම කධන  බිලි ප 210ක් ණ ට ග කතත. අද ශ්පශ  ට අපි 

ශපතශ න් කපප පතඩු් රුපි ල් බිලි ප 13 ට ්මත ්ැඩින්. පමු කශ 
පතඩුන් කි කත අපට ශපත  ්හකත දතන්ප ක පැහැ. "ශපත  පසු  ව  
ආණ්ඩුශ්න්  ාපු ්ැමක්." කි කත ්හකත දතන්ප පැහැ. අපි ශපත 

ආ තප ජපතත් ට පාක් ශප ශ්ප ආ තා ටශ ාටට 
රා්ධන ප ක් ශ්ප ආ තා ට අශප් දැනුමශ බුශධි ශ රහ 
පතපුරුශද ක තු  ාකත  ාප ක  තමන් ජතරසශේ ජ ග්රහණ . ශපත 

ආ තප ්හකත දැමීම පක්ෂශේ ජ ග්රහණ ක් ශ්න්ප  පුළු්න්. 
පමු කශ ජතරස ක් ්  ශ න් අපි ක ට ඉන්ප ඕපෑ.  

අනුා ුණමතා දිරතපත   මැරසතුමත අද ්ාත  පගා  ගැප  ථත 

 ාප්ත. කතුමත  ථත  ාන්ශන් අද-ඊශේ ඉපදිච්ච ශ ශපක් 
්තශගන්. කතුමත ක විපක්ෂශේ ඉඳශගප අපි ක කක්  ශපත ්ාත  
පගා  ගැප ශම ප තාපත තධන  විතධන  ඉදිරිප ක  තතද? අනුා 
ුණමතා දිරතපත   මන්ත්රීතුමනිශ කශහම පපත ශපත්ත කි ්න්ශන් 

පැරස්දශ ශපත්ත පකන්ශන් පැරස්ද කදත පතධනලිශපතන්තුශදදී ඔපතුමත 
 ථත  ශතේ? ශපත්ත ශහ ඳට දැපශගප ශන්  ථත  ශතේ. අපි ක 
ශපත්ත දැපශගප තමන්  ථත  ශතේ. පමු ක අද කි ප්තශ "ශපත  

කදත ්ැරැදින් කි කත කිද්ත ශන්ද; ්හන්ප කිද්ත ශන්ද; ින් 
්හන්ශන් පැ කශ ක?" කි කත. ශපත ආ තප ්ැහු්තම හරි  ප්තද? 
"ශමන්ප අපි ්ැහු්ත." කි කත ශපත ආ තප ්හකත ශශ පතකප  

 ාන්ප අපට පුළු්න්. පමු කශ කන්න් ාටට ශ්ප හතනි ශ ජතරස ට 
ශ්ප හතනි  අපට නිම  ාන්ප පැහැ. අපි පතධනලිශපතන්තු්ට 
ඉදිරිප ක  තතශ "ශමන්ප අශප් ක්රමශදද " කි කත. සින්පක් ා් 

දීපු ඉමපත අ්කාගු  ාකතශ අපි ඒ්ත 99 අවුරුව  පව  ක්රම ට දීකත  
ශපන්නු්ත. මම ඒ  ්ගකීශමන් කි ප්ත. දැන් කි ප්තශ "පව  
ව න්ප ක ක න්ශ සින්පක් ා් ව න්ප ක ක න්" කි කත. ශදන් ශන්! 
පව  ශදප ක න්ශ සින්පක් ා් ශදප ක න් ශද ම ක න් ද? 

ශ ශපක් ශග ක් පශදට ග කතතම ඔහු දන්ප්තශ ඒ ශගදා 
තමන්ශහ ශප ශ්න් කි කත. ඔහු දන්ප්තශ අන්රස තා තශගන් 
අහන්ශන් පැරස් ශපත ශගදා ශ්පර් පත  ාන්ප පැහැ කි කත. පව  

ව න්පතම ශ්පර් පැශද? සින්පක් ා් ග කතතම තමුන්ට ඕපෑ 
ශද ක්  ත හැකින්. තමුන්ට පාපතපාතගත් ඒ  අන්රස  ශ්ප්ත. 
පව  ව න්පතම කශහමද? ශපත්ත ශ  ශහ ම  ත ක පසු  ව  ආණ්ඩුශද 

්ැරැදි්කට  ාශදන්ප ශ්කත රසශපන්ශන්ශ  ාගහන්ප ශ්කත 
රසශපන්ශන්ශ පවු ශග්න්ප ශ්කත රසශපන්ශන් අපටන්. ඒ  නිරත 
මම කි ප්තශ අපි ශපත ගැප දැපශගප  ටයුතු  ාන්ප ඕපෑ  

කි කත. දැන් කි ප්තශ "ශග්ල් හදන්ප නි්තර ්යතපෘරස්කට පව  
රහප ශදප්ත." කි කත. පව  ගහපශ  ට කි ප්තශ "ජපතත්ට 
ශන් ශපත පව  ක තු ශ්න්ශන්ශ ඒ නිරත පව  අ්කාගු  ාන්ප ඕපෑ. 

්යතපතරි න්න්ශගන් පව  ග කතතට ්ැමක් පැහැශ ඕ  ක තු 
ශ්න්ශන් ක ජපතත්ටන්" කි කත. පව  ගහන්ශන් පැරස වුණතම 
කි ප්තශ "අන්පශ ආණ්ඩු්ට කන්ප රසශපප රල්ලි ටි  පැරස 
වුණත" කි කත. ශපත්ත අපභ්රා   ථත ශන්.  න්ප පුළු්න් 

ශ්පශ  ට තකශග  ත. ශප  ප ශ  ට  පා ත. ශපත විධි ට 
ශන්  ථත  ාන්ශන්. ඒ නිරත අපි කි ප්තශ නි්තර ්යතපෘරස්කට 
විශ ේෂශ න්ම පව  රහප ශදන්ප ඕපෑ කි කත. ශපත  ාශට් මිනිසුන්ට 

අඩු මුදකට ගන්ප පුළු්න් ශග්ල් ශදන්ප ඕපෑ. පව  රහප  
කශහන් ව න්පතමශ මිනිසුන්ට අඩු මුදකට ශග්ල් ගන්ප පුළු්න් 
ශන්. කතුමත  ථත  ාන්ශන් ශම ප්තද? අද නි්තර ්යතපෘරස 

 ාන්ප ාජශේ ඉමපත ශදප්ත. ඒ ඉමශපත ්ටිපත ම අඩු  ාකතශ 
පැරස  ාකත තමන් ාතජය ශරේ්  තට ශහ විුණණන්ප ඕපෑ. ඒ 
ිරන්දත කදත ්තශහ ශ ෝටි ගණන්්ක ශග්ල් ශප ශ්න්ශ අද කක්ෂ 

40ටශ 60ට ශග්ල් ශදන්ප පුළු්න් ක්රම ක් අපි හදකත රසශපප්ත. 

 පසු  ව  ආණ්ඩුශ්න් ශග ක් ව න්ශන් කී ට ද? හදපු ශග්ල් 
ශ ෝටි ශද න්ශ තුපන්. අද ව ප්ප ක මනුරර්ශ ුණටශ ම යම 
පන්රසශේ ශ ශපුණට ශග ක් ගන්ප පුළු්න් විධි ට ාජ   ටයුතු 

 ාකත රසශපප්ත. ඉමපත නි පත දීකත ඒ රහප  ශදන්ශප ක 
ජපතත්ටන්. පව  රහප දීකත ඒ රහප  ශදන්ශප ක ශපත ාශට් 
ජපතත්ටන් කි ප ක  මම විශ ේෂශ න්ම කි ප්ත. අපට ින් 

ිඟිල්ක දිගු  ාන්ශන්? අපි හැමශශම ජපතත් ට කි ප්ත. අශප් 
ාජ ට ණ ක් ගන්ප ඕපෑ පපත පතධනලිශපතන්තුශද ඒ ගැප  ථත 
 ාප්ත.  

පතධනලිශපතන්තුශදදී අපි ශපත ගැප වි්තද  ාන්ප අ්රථ්ත් දීකත 
රසශපප්ත. ඒ  ප් ාජශේ රසශපප ව ධන්ක මක් කි කත ිරතන්ප 
කපත. අපි ශප ශා න්ව  වුණතශ හැමශශම කි ප්ත කි කත. ්තද වි්තදශ 

විශදචප්කට අපි ිහුපත න් ශදප්ත. ඒ රඳහත තමන් ශපත්ත 
රත ච්ඡත  ාන්ප ඉම දීකත රසශපන්ශන්. පමු කශ ශමතුමන්කතශහ 

1347 1348 

[ගරු අනුා දිරතපත   මහතත] 
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 ථත්   පත ශ ශපක් අහශගප ිරටිශ   කශ ඔහු ිරතන්ශන් ශපත 

ශශ්ල් අපි  තත කි කන්. කදත ඉඳන් ඕ්ත සිශ  ශ්ච්ච ශශ්ල්. අපි 
ඒ්ත හැකිතතක් අ්ම  ාකත රසශපප්ත. ජතතයන්තා  රම  
පඩු්කට පැටශකන්ශන් පැරස්ශ ජතතයන්තා  දිපතශගප ශපත ාටට 
 පරිම ්තසි ක් ්ප ආ තා ට අපි  ටයුතු  ත යුතුන්. පැ කත  

ඉඳන් ක  ක  ශශ්ල් කි න්ප පුළු්න්. පමු කශ අපි හැශමෝටම 
පිළිගන්ප පුළු්න් ක්රමශදද ක් තුත  ටයුතු  ාන්ප ඕපෑ.  

මූකතරපතඅශඪ ගරු මන්ත්රීතුමනිශ අපි දන්ප්ත ශපත ාට ශගප 

 න්ශන් ශ  ශහ මද කි ත. කදත ඉඳන් ාතජය ආදත ම සි  ට 10න්. 
SriLankan Airlines ක  ශ  ච්චා පතඩුද? රමර්ත ාතජය ආදත ම 
සි  ට 10න්.  ප්තුන්ශගන් සි  ට 18ක් පව  අ   ාප්ත. ාට 

 ා්ප ආදත ශමන් සි  ට 72ක් ව ප්ප ක මිනිසුන්ශගන් අ   ාප 
්ක්ර පශදන්. කදත මුදල් ිමරස්රුන් අ  ්ැ  ශ ෝජපත ඉදිරිප ක 
 ශතේ තමන්ශහ රතක්ුණශ්න් රල්ලි ශගපැල්කත රහප ශදප්ත 

්තශගන්.  

කදත පව  ගැප  ථත  ශතේ පැහැ. කදත පව  ගහකත ශප ශ්න්දශ 
පැත වුශණ් පැරස ිට ශපව ශද? කදත පව  ගහකත ශප ශ්න්දශ 
රමෘශධි  ව න්ශන්? කදත පව  ගහකත ශප ශ්න්දශ මැෂින්  ප ාණ 

ශපව ශද? පමු ක ශමතැප රසශපප විශ ේෂ ක් ශ "ශමන්ප පශද. 
කෑර්රස ශ්න්ප ශපත  ශග්න්ප." කි කත අපි ජපතත්ට කි ප 
ක න්. Pickpocket ගහන්ශන් පැහැ; ශහ ාතට අ   ාන්ශන් 

පැහැ. අපි ි කත ිරස රැටිශ න් කි ප්ත. ශපත අ්ා  ම අනු්ශ 
ශපත  හ පතකප ක්රමශදද  තුත  ටයුතු  තතම ාශට් ජපතත්  
සිතන්ශන්ශ 'ශපත ආණ්ඩු් තමන් පව  ගහන්ශන්' කි කතන්. පැහැශ පසු 

 ව  ආණ්ඩු් ක පව  ගහකත තමන් රහප ව න්ශන්. පමු ක පව  ගහපු 
ඒ්ත ගැප කිදශද පැහැ. ශහ ාටන් කිදශද. ශහ ාටන් ශපන්නුශද. 
කදත මැෂින් ශපදකත; රමෘශධි  දීකත තමන්ශහ ගපත්ක රහචා න් 

හදතග කතත. තමන්ට ඕපෑ ඕපෑ මිනිසුන්ට රහප දීකතශ පක්ෂ  
ාකිප ශ්පම  ණ්මත මක් නිධනමතණ   ා ග කතත. පමු ක ශපත 
ාජ   හ පතකප  තුත රැමට ක  ශරේ ්රි ත කම  ්ප නිරත අද 

ාජ  විශදචප ට කක්  ාප්තශ 'ශපත්ත ්ැාදින්' කි ත. ්ැාදින් 
කි න්ප  ට අරින්ප අද ඉම දීකත රසශපප්ත.  

කදත SAITM ක  ගැප  ථත  ශතේ පැහැ. කදත ිරටපු 
ජපතධිපරසතුමත මත ය ඉර්රාහත ්රසිශධිශේ ශිෂය ක් ව න්පත. 

Faculty of Dental Sciences ක ට ශ කරුණු තම තට  ථත  ාකත 
කිද්තශ " 'ඒ' තුපක් රසබිකත ක Faculty of Dental Sciences ක ටන් 
ශ කරුශණ්. Dental Science  ාන්ප ාජශේ වි ්් විදයතක ට 

 න්ප කපත. මතකශේ වි ්් විදයතකශ න් ව්දය  පතධි  ගන්ප 
අ්ර්ථත්  මම ශදප්ත' කි කත. කශහම කි කත ්රසිශධිශේ අ්ර්ථත්  
ව න්පත. කතශ  ට ඔක්ශ ෝම  ට ්හශගප සිටි ත. දැන්  හ 

පතකප  පතවිච්චි  ාකත අපටම මම ගහන්ප   කරතහ  ාප්ත. 
කශහ ක ශපත ාටට ්ැදග ක  උ ඒ විනිවිදභත්  අපි ආාක්ෂත  ාප්ත.  

මූකතරපතඅශඪ ගරු මන්ත්රීතුමනිශ කදත ශම ප්තද ආධනික ශේ 

 ශතේ? අද අපි ආධනික  ්රරසප කරස නිධනමතණ   ාප්තශ ශපත ාශට් 
ආදත පත ්ැඩි  ාන්ප. කදත ශපත ා ට ශගප  වශේ ශ  ශහ මද? ණ  
ගන්පත ක්රමශදද  අනු්න් ාට ශගප  වශේ. ශ්ප ක ක්රමශදද ක් 
රසබුශණ් පැහැ. ණ  ගන්ප ආණ්ඩු ඕපෑද? ණ  ගන්ප පතකප ක් 

ඕපෑද? ඕපෑම මිනිශහුණට ණ  ශදප්තශ ශශපතක් රසශපප්ත පපත; 
් ක මක් රසශපප්ත පපත. ශපත ාට  ගර්  ාකත ණ  ගන්ප පපතශ 
ශම ප්තටද ාට ටශ ාතජය  ට ආණ්ඩු්ක්? පමු ක අද අප 

 ාන්ශන් ණ  ගන්ශන් පැරස් ආශ ෝජ  න් ශපත ාටට ශගප 
කන්ප  ටයුතු  ාප ක න්. ඒ අ ශහ ්යතපතා ශපත ාටට ශගන්්ත 
ශපත ාට රා්ධන ප   ාන්ප අපි   කරතහ  ාප්ත. කදත ශපත 

විධි ට  ථත  ාන්ප මිනිර්සු සිටිශේ පැහැ. ශහ ා පත  ාප 
මිනිහතට ඕපෑ තාපත ශහ ා පත  ාන්ප ඉම ව න්පත. කතශපෝල් 
ශගන්්ප මිනිහතට පව  පැරස් -duty පැරස්- කතශපෝල් ශගන්්ත 

්යතපතා  ාශගප  න්ප ඉම ව න්පත. ුණඩු විුණණප මිනිහතට රිසි 

ශරේ ුණඩු ශගන්්න්ප ඉම ව න්පත.  ැසිශපෝ ්යතපතරි  න්ට පිට 
ාට ඉඳන්  ථත  ාකත ඉමපත ව න්පතශ ' ැසිශපෝ ්යතපතා  ාන්ප.' 
කි ත. කශහම  ාකත  ෑ ගහප මිනිසුන්ශහ රශද  ප් ක්කත ාට 
 ප ක  තමන් කදත  ශතේ. අපි ඒ ක්රමශදද ට  න්ශන් පැහැ. අපි 

 ෑ ගහප අ ට ඉම ශදප්තශ  ෑ ගහන්ප. ශම  දශ  ෑ ගැමාම තුත 
තමන් ජපතත් රපතපන්   උශ ජපතත රහභත ව ක්ශ න් යු ක 
පතකප ක් හදන්ශන්.   

 
ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

දැන්  තත්  අ්රන්  ාන්පශ ගරු මන්ත්රීතුමත.  

 
ගරු අජිත් ොන්නප්පපරුෙ ෙහතා 
(மாண்புமிகு அஜித் மான்னப்தபரும) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
මට ත් ක විපතඩි    තක ක් ශදන්පශ මූකතරපතඅශඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමනි.   

අපි ජපතත්ට පක  ව න්පත; ශත ාතුරු දැපගැනීශපත අන්රස  
ව න්පත. ජපතත්ට හ  ප න්ප අ්රථ්ත් ව න්පත. පතධනලිශපතන්තු් 
තුත ඕපෑම ්ර ්ප ක් ගැප රත ච්ඡත  ාන්පශ ්තද වි්තද  ාන්ප 

අ්ර්ථත්  ව න්පත. ගශපත අ ට  ශශ ෝෂණ   ාන්ප අ්රථ්ත් 
ව න්පත. ශපත තුළින් අප පකතශප ශා  කතු ්න්ශන් හැශමෝශහම 
රහභත ව ක්ශ න්  හප ක පතකප  ට ාට ශගප  න්පන්; ජපතත 
රහභත ව ක්  තුත ාට නි්ැරැදි මතධනග  ට ශගප  න්පන්. ක  

ශපත ාජශේ ව ධන්ක මක්ශ කශහම පැ කපපත ශපත ාජශේ අඩු පතඩු්ක් 
කි ත සිතන්ප කපත. ඒ ක්රමශදද  තමන් අප අනුගමප   ාපශ අප 
හැශමෝශහම ක්රමශදද . කශහම පැරස්ශ අශප් ශ  න්ද පණ 

පැරස මක්ශ අශප් අඩු්ක්ශ අශප් ්ර ප් ක් ිරන්දත ශප ශ්න් ශපත 
ඉම කපත ශදන්ශන්. අපි 2014 ජප්තරි 08්ප දත  හ පතකප  
රපතපන් ශ න් ්රරසඥත්ක් ව න්පතශ ශපත ාට ශගප  න්ශන්  හ 

පතකප ්රරසප කරස තුතන් කි ත. ජපතත්  රහභත ව ්පශ ජපතත් ශහ 
අදහර් ක තු ්පශ ජපතත් ශහ අදහර් මත ්රරසප කරස ශ්පර්  ාප 
ාතජය ක් ශග ම ප ප්ත කි ප ්රරසප කරස  තුතන් අප  ටයුතු 

 ශතේ කි මින් මම නිහ  ශ්ප්ත. ශප ශහ ම ර්තුරසන්. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශප ශහ ම රත්ුරසන්ශ ගරු මන්ත්රීතුමත.  

මීත ටශ ගරු මහකර් ශශ්තපන්දත මන්ත්රීතුමත.  

කතුමතශහ  තත් ට ශපා  වුරුන් ශහෝ ගරු මන්ත්රී්ාශ ුණ 

මූකතරප  රඳහත ගරු ආපන්ද ුණමතාසිරි මන්ත්රීතුමතශහ පම 
ශ ෝජපත  ාන්ප.  

 
ගරු ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා 
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

මූකතරපතඅශඪ ගරු මන්ත්රීතුමනිශ "ගරු ශේ.කපත. ආපන්ද 
ුණමතාසිරි  මන්ත්රීතුමත දැන් මූකතරප  ගත යුතු  " න් මත ශ ෝජපත 

 ාප්ත. 

 
ප්රශ්නනය විෙසන ලදින්  සභා සම්ෙත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
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පතධනලිශපතන්තු  ්

අනුරරුව ගරු එඩ්වඩ් ගුණපසේකර ෙහතා මූලාසනපයන් ඉවත් 
වූපයන්  ගරු පම.එම්. ආනන්ද කුොරිතරි ෙහතා මූලාසනාරූඪ විය. 

 

அதன் பிறகு, மாண்புமிகு எட்வட் குணமசகர அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்று அகலமவ, மாண்புமிகு மஜ.எம். ஆனந்த 

குமாரசிறி அவர்கள் தகலகம வகித்தார்கள். 
 

Whereupon THE HON.  EDWARD GUNASEKARA  left the Chair, 
and THE HON. J.M. ANANDA KUMARASIRI  took the Chair. 

 

[பி.ப. 4.45] 
 

ගරු ඩේලසන පද්වානන්දා ෙහතා 
(மாண்புமிகு டக்ளஸ் மதவானந்தா) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
தகளரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கமள! எமது 

நாட்டின் ஏற்றுமதி, இறக்குமதி துகறகள் சார்ந்து சுருக்கமாகக் 

கூறுவதாயின், இறக்குமதிக்கு ஒத்த வககயில் ஏற்றுமதியின் 

வளர்ச்சி காணப்படாத நிகலமய ததாடர்கின்றது. இதன் 

காரணமாக நகடமுகறக் கணக்கின் பற்றாக்குகறயானது 

விாிவகடகின்ற நிகலகம தவிர்க்க முடியாததாகியுள்ளது 

என்மற கருதுகின்மறன். எனமவ, தபாருளாதாரத்தின் ஏகனய 

வளர்ச்சிப் மபாக்குகளுடன் ஒன்றிகணந்த வககயில் 

ஏற்றுமதிகளின் மவகத்திகன அதிகாிக்கமவண்டிய நிகலயில் 

நாங்கள் இருக்கின்மறாம். ஏற்றுமதியில் நாம் பின்னிற்பதற்கு 

ஏற்றுமதிக்கான தபாருட்களின் பல்வககத் தன்கம இன்கமமய 

காரணமாக இருக்கிறது. மதயிகல, இறப்பர், மாணிக்கக் 

கற்கள், கதத்த ஆகடகள் மபான்ற குறிப்பிட்ட சில 

தபாருட்கமள எமது நாட்டின் ஏற்றுமதிப் தபாருட்களாக 

ததாடர்ந்து இருந்துவருகின்றன.  

1995 ஆம் ஆண்டில் பல்வககப் தபாருட்கள் ஏற்றுமதியில் 

எமது நாட்கடவிடக் குகறந்த மட்டத்தில் இருந்த வியட்நாம், 

இன்று மின் அணுவியல் தபாருட்ககள ஏற்றுமதி தசய்து 

வருவதால், எமது நாட்கடப் பின்தள்ளி முன்னணிக்கு 

வந்திருக்கின்றது. 2000ஆம் ஆண்டு முதல் 2015ஆம் ஆண்டு 

வகரயிலான காலப்பகுதியில் சீனா தனது ஏற்றுமதியில் 

மமலும் 76 பல்வககப் தபாருட்ககள இகணத்துக் 

தகாண்டுள்ளது. இது அந்நாட்டு தனிநபர் வருமானத்துக்கு  245 

தடாலர் தபறுமதியிகனச் மசர்க்கிறது. அமதமபான்று, 

தாய்லாந்து இக்காலகட்டத்துள் 70 தபாருட்ககள மமலும் 

அதிகமாக்கிக்தகாண்டு, அந்நாட்டு தனிநபர் வருமானத்திற்கு 

326 தடாலகரச் மசர்த்துக்தகாண்டுள்ளது. எனமவ, எமது 

ஏற்றுமதியில் நாம் பல்வககப் தபாருட்ககள இகணத்துக் 

தகாள்ள மவண்டுமானால், அதற்குாிய ததாைில்நுட்ப 

அறிவிகன தபருக்கமவண்டியுள்ளது. அறிவு விருத்தியினூடாக 

எட்டப்படுகின்ற ஒரு தபாருளுக்கான உற்பத்தியானது, 

அதனூடான பல்வகக உற்பத்திகளுக்கு வைிவகுக்கும் என்று 

நம்புகின்மறன். குறிப்பாக, சீனா மின் அணுப்தபாருட்கள், 

கட்டுமானப் தபாருட்கள், கதத்த ஆகடகள், இயந்திரங்கள் 

மபான்றவற்கறத் தயாாிப்பதில் ககமதர்ந்துள்ள நிகலயில், 

அந்த நாட்டுக்குப் பல்வகக தபறுமதிகூடிய தபாருட்ககளத் 

தயாாிக்கக் கூடியதாக உள்ளது. எனமவ, இத்தககய அறிவு 

நிகல வளர்ச்சிகய நாம் தபறமவண்டுமாயின், பல்நாட்டு 

சமூகங்ககளச் சார்ந்மதாரது உதவிகள், ஒத்துகைப்புகள் 

தபறப்படுதலும் முக்கியமானது என நான் கருதுகின்மறன். 

அதாவது, பல நாடுகளிலிருந்து வருகின்ற மக்கள் பல்வகக 

ஆற்றல்ககள ஒரு நாட்டுக்குள் தகாண்டுவர முடியும்.  

எமது நாட்கடப் தபாறுத்தவகரயில் மிகவும் குகறந்த 

எண்ணிக்ககயிலானவர்கமள தவளிநாட்டவர்களாக இருக் 

கிறார்கள். சிங்கப்பூகர நாம் எடுத்துக்தகாண்டால், அங்கு 40 

வீதமானவர்கள் தவளிநாட்டவர்களாக இருக் கிறார்கள். அந்த 

வககயில், மீக நீண்ட காலமாக எமது நாட்டிலிருந்து 

புலம்தபயர்ந்து பல்மவறு நாடுகளில் தங்களது ஆற்றல்ககள 

வைங்கிக்தகாண்டிருக்கின்ற எமது புலம்தபயர் மக்களது 

உதவிககள ஒத்துகைப்புககள நாம் அதிகமாகப் தபற 

மவண்டும் என நான் இங்கு வலியுறுத்த விரும்புகின்மறன். 

தகளரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கமள, 

புலம்தபயர் எமது மக்களின் பங்களிப்புககள எமது பல்வகக 

உற்பத்தித்துகறக்கு நாம் தபற்றுக்தகாள்ள மவண்டுமானால், 

அதற்மகற்ற வசதிககள நாம் ஏற்படுத்திக் தகாடுப்பதன்மூலமம 

அது சாத்தியமாகும் என நான் நம்புகின்மறன். இரட்கடப் 

பிரஜாவுாிகம வைங்குவது மபான்மற, அம்மக்கள் அடிக்கடி 

எமது நாட்டுக்கு வருககதருகின்ற வககயிலான சூைல் 

ஏற்படுத்தப்பட மவண்டும். அவர்கள் தற்மபாது வாழ்ந்து 

வருகின்ற நாடுகளில் முதலீடுககள மமற்தகாள்வகதவிட, 

அவர்களுக்கு எமது நாட்டில் அதற்கான சிறப்பான வாய்ப் 

புககள உருவாக்க மவண்டும். அந்தவிதமாக இலங்ககயில் 

முதலீடுககள மமற்தகாள்ளும் வககயில் அவர்கள் கவரப்பட 

மவண்டும். அத்துடன், அதற்கான அரசியல் சூைலும் 

ஏற்படுத்தப்பட மவண்டுதமன இச்சந்தர்ப்பத்திமல மகட்டுக் 

தகாள்கின்மறன். எமது நாட்டில் முதலீடுககள மமற் 

தகாள்வதற்குப் புலம்தபயர் மக்களுக்குப் பல்மவறு 

தரப்பினரால் அகைப்பு விடுக்கப்படுகின்றமபாதிலும் அதற் 

கான சூைல் இங்கு உருவாக்கப்படவில்கல என்றும் 

அரசியல்வாதிகளுக்கு இலஞ்சம் மற்றும் 'தகாமிஷன்' வைங்கி 

இங்கு முதலீடுககள மமற்தகாள்ளப் புலம்தபயர் மக்கள் 

தயாராக இல்கல என்றும் அம்மக்களது பிரதிநிதிகள் ஊடக 

வாயிலாகக் கருத்துக்ககளத் ததாிவித்து வருகின்றனர். 

எனமவ, இதன் உண்கம என்னதவன்று ஆராய்ந்து 

அவ்வாறான தகடகள் இருக்குமாயின் அகவ அகற்றப்பட 

மவண்டும். 

அத்துடன், ககத்ததாைில் துகற சார்ந்தும் மமலும் 

எத்தககய விருத்திககளக் தகாண்டுவரலாம் என்பது குறித்து 

ஆராய்ந்து அதற்கான ஏற்பாடுகள் முன்தனடுக்கப்பட 

மவண்டும். புதிய ககத்ததாைில்ககள எமது நாட்டுக்குள் 

தகாண்டுவருவதற்கான தபரும் முயற்சிகள் எட்டப்பட 

மவண்டும். தனியார் துகறக்கும் அரசுக்கும் இகடயிலான 

ஒத்துகைப்பு மமம்படுத்தப்பட மவண்டும். உற்பத்திகள் குறித்து 

அதிக கவனம் தசலுத்தப்படுவதுடன், கூட்டுத் ததாைில் 

முயற்சிகள் ததாடர்பில் அதிக ஆர்வம் காட்டப்பட மவண்டும் 

எனவும் மகட்டுக்தகாள்கின்மறன்.  

அமதமநரம், எமது கடல் வளத்கதப் பயன்படுத்தி அது 

சார்ந்த பல்மவறு ததாைிற்றுகறககள அகமத்துக் தகாள்ளக் 

கூடிய வாய்ப்புக்கள் குறித்து ஆராய்ந்து உாிய நடவடிக்கககள் 

மமற்தகாள்ளப்படுவதும் அவசியமாகும். யுத்தப் பாதிப்புக் 

களுக்கு மநரடியாக முகங்தகாடுத்திருந்த வடக்கு, கிைக்கு 

மாகாணங்கள் நீண்ட காலமாகமவ ககவிடப்பட்ட ககத் 

ததாைில்சார் பகுதிகளாகமவ காணப்படும் நிகலயில், இங்கு 

மமற்தகாள்ளத்தக்க ககத்ததாைில்கள் பற்றிய பல்துகற 

ஆய்வுகள் மமற்தகாள்ளப்பட்டு அப்பகுதிகளில் 

அத்துகறககள முன்மனற்ற நடவடிக்கககள் எடுக்கப்பட 

மவண்டும். 

'ஒதபக்' அகமப்பிடம் எாிதபாருள் ததாடர்பான ஏகமபாகம் 

இருப்பகதப்மபால், 2000 வருடங்களுக்கும் மமலாக எமது 

நாட்டிடமம கறுவாவுக்கான ஏகமபாகம் இருந்துவருகின்றது. 

எமது ஏற்றுமதிப் தபாருட்களிமலமய இது ஒன்றுதான் எமது 

ஏகமபாகமாக இருக்கின்றது. என்றாலும் இது தபறுமதி 

1351 1352 



2017 ශපපා්තරි 21 

மசர்க்கப்பட்ட தயாாிப்பு என்ற வககயில் சர்வமதச சந்கதயில் 

நிகலயானமதார் இடத்கத இன்னமும் தபற்றுக்தகாள்ள 

வில்கல என்மற ததாியவருகின்றது. எமது நாட்டில் இன்று 

பரந்த நிகலயில் காணப்படுகின்ற கறுவா மபான்ற 

உற்பத்திகள் ஒன்றிகணக்கப்பட்ட ஒரு தபாறிமுகறக்குள் 

தகாண்டுவரப்பட மவண்டும். அது ததாடர்பிலான நவீன 

ததாைில்நுட்பம் வைங்கப்பட்டு இவ்வாறான துகறகள் 

தமன்மமலும் ஊக்குவிக்கப்படல் மவண்டும் என்பகதயும் நான் 

இங்கு வலியுறுத்த விரும்புகின்மறன். 

ஏற்றுமதிப் தபாருட்களுக்கான உற்பத்திககளப் பல்வககத் 

தன்கமகளுக்மகற்ப அதிகாிக்க மவண்டிய நிகலயிலும் 

இறக்குமதிகயவிட ஏற்றுமதி ததாடர்பிமலமய அதிக அக்ககற 

தகாள்ளமவண்டிய நிகலயிலும் நாம் இருக்கின்மறாம். 

அமதமநரம் எமது உற்பத்திகள் சந்கதக்கு வருகின்ற சந்தர்ப் 

பங்களில் அப்தபாருட்களுக்கான இறக்குமதியிகனக் கட்டுப் 

படுத்த மவண்டிய மதகவயும் இருக்கின்றது. இவ்வாறான 

சந்தர்ப்பங்களில் இறக்குமதிக்கான வாிககள அதிகாிப்பதன் 

மூலமாக எமது உற்பத்திகளுக்கான உள்ளூர்ச் சந்கத 

வாய்ப்பிகன அதிகாிக்கலாதமன எண்ணுகின்ற நிகலயில், 

உள்ளூர் உற்பத்திகளின் தரம் சிறந்த நிகலயில் இருக்க 

மவண்டியதும்  அவசியமாகின்றது. எனமவ, இவ்வாறான 

அடிப்பகடகள் குறித்தும் நாம் அதிக அக்ககற தசலுத்த 

மவண்டியுள்ளது என்பகத இங்கு சுட்டிக்காட்ட விரும்பு 

கின்மறன்.  

உற்பத்தி நிறுவனங்கள் ததாடர்பில் தவளிப்பகடத் 

தன்கமயுடன்கூடிய சாதகமான சூைல்  ஏற்படுத்தப்பட்டு அகவ 

தசயற்படுத்தப்பட மவண்டும். புதிய ககத்ததாைில் நிறுவனங் 

ககள ஈர்க்கக்கூடிய வககயிலான சாத்தியப்பாடுகள் மற்றும் 

அதற்கான தகடகள் குறித்து ஆைமான ஆய்வுகள் மமற் 

தகாள்ளப்பட்டு இதற்கான தபாறிமுகறகள் உருவாக்கப்படல் 

மவண்டும். அத்துடன், மநரடி சந்கதப்படுத்தல்கள் 

ததாடர்பிலான வாய்ப்புகள் பற்றி முதலீட்டாளர்களுடன் 

கலந்துகரயாடல்ககள மமற்தகாள்ள மவண்டுதமன்றும் 

அதிகளவில் பல்வககப் தபாருட்கள் ததாடர்பிலான 

முதலீடுகளுக்கு ஊக்கமளிக்கப்பட மவண்டுதமன்றும் உள்ளூர் 

வளங்ககளக் தகாண்ட தபறுமதிமசர் உற்பத்திகள் ததாடர்பில் 

அதிகபட்சமான அக்ககற தசலுத்தப்பட்டு அகவ ஊக்குவிக்கப் 

பட மவண்டுதமன்றும் மகட்டுக்தகாள்கின்மறன்.  

மமலும், இன்று எமது   மக்கள் எதிர்மநாக்கியிருக்கின்ற 

காணிப் பிரச்சிகனயானது அவர்ககள வாட்டி வகதக்கின்றது. 

முல்கலத்தீவு மாவட்டத்திலும் ஏகனய பகுதிகளிலும் பாது 

காப்புக் காரணங்களுக்காக அவர்களின் காணிககளப் 

பாதுகாப்புப் பகடயினர் எடுத்திருக்கின்றனர். இந்நிகலயில், 

அந்தக் காணிகள் ததாடர்ந்தும் பகடயினர் வசமிருப்பதால் 

அவர்கள் மிகவும் கஷ்டப்படுகின்றனர். எனமவ, அவர்களு 

கடய தசாந்தக் காணிககள மீண்டும் தங்களிடம் ககயளிக்கு 

மாறு மகாாி, அந்த மக்கள் 20 நாட்களுக்கு மமலாக 

ஆர்ப்பாட்டங்ககளயும் மபாராட்டங்ககளயும் நடத்தி 

வருகின்றார்கள். ஆனபடியால், இந்தப் புதிய அரசு அகதயும் 

கவனத்தில் எடுத்து விகரவாக அந்தப் பிரச்சிகனக்குத் தீர்வு 

காணமவண்டுதமன்று மகட்டு, சந்தர்ப்பமளித்ததற்கு நன்றி 

கூறி, விகடதபறுகின்மறன்.  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මුජිබුධන ාහුමතන් මන්ත්රීතුමත. ඔපතුමතට විපතඩි 9  
 තක ක් රසශපප්ත.  
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ගරු මුජිබුර් රහුොන් ෙහතා  
(மாண்புமிகு முஜிபுர் ரஹுமான்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

මූකතරපතඅශඪ ගරු මන්ත්රීතුමනිශ  පසු  ව  ආණ්ඩු් පටන් 

ග කතු ක්රශමෝපත  රා්ධන ප ්යතපෘරස ශද ක් රපතපන් ශ න් 
ඉදිරිප ක  ා රසශපප ගැරට් නිශදදප ශද  පිළිපඳ් රත ච්ඡත 
කිරීමට අ්රථ්ත් කපත දීම ගැප ඔපතුමතට ර්තුරස්න්ත ශ්ප්ත. 

ශ  ත, පගාශේ ශ  පතපඤ්ඤ වීදි  ්රශශ ශේ අක් ා අට  
පමණ ඉමමක් රසබුණත. ශපත ඉමශපත පහුතා ක් රසබුශණ් 
ශපෞශගලි  ඉමපත. ජපතත්  ජී් ක ශ්ච්ච ශපත ්රශශ   පසු  ව  
ආණ්ඩු් විසින් පතගරි  රා්ධන ප අධි තරි ට ප්ාතශගප ඒ 

ඉමපත මිශ්ර රා්ධන ප ්ැම පිළිශ්තක්  ටශ ක ්රි ත කම   තත. ශපත 
මිශ්ර රා්ධන ප ්ැම පිළිශ්තට ඒ ්රශශ ශේ ිරටපු ජපතත්  වි තක 
විශාෝ  ක් දැක් උ්ත. අශප් ගරු සුජී් ශරේපසිාහ ාතජය ිමරසතුමත 

තමන් කදත ඒ පඩු් ශ්නුශ්න්  රතවි  විරන්  ථත  ශතේ. කදත 
කශහම  රතවි  විරල්කත ක ඒ ජපතත්ට රත තාණ ක් ක් කපත 
ගන්ප පැරි වුණත. ශපත ප්ාත ග කත ඉමපත්ක සිටි ඒ ජපතත්ට ඒ 

්ටිපත මට ්න්දි ශගවීම ත්ම සිව  ශ්කත පැහැ. ඒ ජපතත් 
පතගරි  රා්ධන ප අධි තරි ට  විරල්කත හැම දතම ාර්රස තව  
ශ්ප්ත. ඔවුන්ශහ ඉමපත ප්ාත ග කතත. ඒ ප්ාත  ගැනීම 

ශ්නුශ්න් ශ්ශතඳ ශප ත ්ටිපත මට අනු් ඒ ශගවි  යුතු ්න්දි 
මුදක ත්ම ඒ ජපතත් ට ශග්කත පැහැ. කිර ගැටලු්ක් රසශපප්ත. 
ඉන්දි තනු රමතගමක් තමන් ශපත ට හවුල් වුශණ්. ඒ රමතගපත 
පතගරි  රා්ධන ප අධි තරි  ක කක්  ක   වුණු   වවිසුපත  ම 

තමන් ඒ ප්ාත ගැනීපත සිව  වුශණ්. ඒ  වවිසුපත්ක අමාගු ශශ්ල් ගැප 
අපි කදත කිසිම ශද ක් දන්ශන් පැහැ. ඒ්තශේ ශම ප්තද රසබුශණ් 
කි කත අපි දන්ශන් පැහැ. ඒ ශ ශරේ ශ්ත ක ශපත ්රශශ ශේ ිරටපු 

ඒ ජපතත් තමන්ශහ ඉම මපත ාජ ට අ ැමැ කශතන් වුණ ක කපත 
ව න්ප ක ත්ම ඒ ශග ල්කන්ට ිරමි ්න්දි මුදක කපත දීකත පැහැ.  

අපි ාජ ක් හැටි ට ශ  ත, පගා  රා්ධන ප  කිරීශපතදී පසු 

 ව  ආණ්ඩු්  ාපු  පත  පත ව ධන්කතත ගැප රැකකිල්කට ගත 
යුතුන්. පසු  ව  ආණ්ඩු් ආශ ෝජ  න්ට අ් ය ්ප පරිදි ඒ 
ග කතු තීන්ව  නිරත ශ  ත, පගාශේ ශ  පතපඤ්ඤ වීදිශේ ජී් ක 

වුණු ්රා 100ක්ශ 140ක් ්තශහ ඉරසහතර ක් රසබුණු ඒ ජපතත් ශහ 
ඉම- මපත ප්ාත දීකත අද ඔවුන් අපතථ න් හැටි ටශ 
අිරගුණ්ඨි  න් හැටි ට ත්ම ුණලී නි්තර්ක ජී් ක ශ්ප 

ත ක ක් ක්  දත ශ්කත රසශපප්ත. ඒ  ඉතතම  පගතම්දත  න්. 
ශපත මිශ්ර රා්ධන ප ක්රම  කි ප ක  ගැප ක අපට  පත ගැටලු්ක් 
රසශපප්ත. ශපත පගාශේ රසශපප ඉම- මපත  පත විශශය   
රමතගපත්කට ප්ාකත දීකත පසු  ව  ආණ්ඩු්   කරතහ  තතශ ඒ 

ජපතත් ඒ ්රශශ ්ලින් ඉ් ක  ාශගප  විරල්කත  පත  පත 
්රශශ ්ක මහල් නි්තර හදකත ඒ මහල් නි්තර්කට ශ  ම් 
 ාන්ප.  

ශ  ත, පගාශේ රසශපප ඉතතම ්ටිපත ඉම මපත ටි  ඒ 
විශශය   රමතගපත්කට කපත දීකත මිශ්ර රා්ධන ප  කි කත ඔවුන් 
මහල් නි්තර හදකත - apartments ්තශහ ඒ්ත හදකත- ඒ ්තශහම 

ශප ශ ුණ ක ශ්ශතඳ රාකීධනණ හදකත ඔවුන් මිලි ප ගණප  
මුදකක් කතභතා  ශකර කපත ගන්ප්ත. පමු කශ ඒ තුත ශපත ශ  ත, 
පගාශේ ජී් ක ්ප ජපතත් ශහ නි්තර ්ර ප්  විර ශඳන්ශන් 

පැහැ. පසු  ව   තකශේ අපි ඒ  දැක් ත. පසු  ව  ආණ්ඩු් 
 තකශේ ිරටපු ආාක්ෂ  ශල් පතතුමත හැම පගා  මශ 
විශ ේෂශ න්ම ශ  ත, පගාශේ මික අධි  තැන්්ක ජී් ක ශ්ප 
අ  අන්න්  ාකත ඔවුන්් ශ  ත, පගාශේ ක  මුල්ක ට ශ  ම් 

 ාකත ඔවුන් ජී් ක ශ්ච්ච ඒ ඉමපත ්රමතණ  විශශය   
රමතගපත්කට කපත දීකත වි තක මිශ්ර රා්ධන ප ්යතපෘරස කි ප ඒ්ත 
හැව ්ත.  
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පතධනලිශපතන්තු  ්

ඒ හදප ්යතපෘරස තුත ඒ පගාශේ ජී් ක ්ප ජපතත්ට 
්රශ ෝජප ක් ශ්න්ශන් පැහැ. පගාශේ ජී් ක ්ප ජපතත් ශහ 
ජී්ප මතධනග  ප ත  සිම්්න්පට් කශ ඔවුන්ශහ ජී්ප ත ක ක්  
 රර ්කිරීමට් කශ නි්තර ්ර ප්  විරඳන්ප ්  ක ඒ ්යතපෘරස විරඳුපත 
හැටි ට ඉදිරිප ක වුශණ් පැහැ. ඒ්ත  හුශදක් ශ්ශතඳ අාමුණු 
ඉකක්  ශ  ට ශගප න් ්රි ත කම  වුශණ්.  

 ඒ විශශය   රමතගපත්ක ආශ ෝජප විතාක් ශප ශ්න්ශ ඔවුන් ට 
කතභ කපත ගැනීම අාමුණුශ   ටශගපන් ඒ්ත ්රි ත කම  වුශණ්. 
කම නිරත  අපි ාජ ක් හැ  ටි ට ශ  ත, පගා  තුත මිශ්ර ්යතපෘරස 
කි ත හඳුන්්ප ශපත ්යතපෘරස ්රි ත කම   ාප්ත පපත ශ  ත, 
පගාශේ ජී් ක්ප ජපතත්ශහ  ඕපෑ කපත පත ශ්නුශ්න් අපි ඊට  
්මත රක ත පකන්පට ඕපෑ; අපි  ථත  ාන්පට ඕපෑ; ඒ 
ශ්නුශ්න් අපි ශපනී සිටින්පට  ඕපෑ; ඒ ශ්නුශ්න් අපි  ල්පපත 
 ාන්පට  ඕපෑ. ශම  දශ ශ  ත, පගාශේ  කක්ෂ හ  ශ හත  
ජපතත්ක් ජී් ක ශ්ප්ත. කන්න් පහුතා ක්  අඩු ආදත පතකතභී 
ජපතත්න්. ශපත පගා  තුත අඩු ආදත පතකතභී ජපතත්  ජී් ක ්ප ඒ 
ඉම මපත ඉතතම ්ටිපත ඉම මපත. ඒ ඉම මපත කපත ගැනීශපතදීශ 
ඒ්ත ප්ාත ගැනීශපතදීශ ඒ ඉම මපත්ක රා්ධන ප ්යතපෘරස 
්රි ත කම  කිරීශපතදී පගා  තුත ඉන්ප ජපතත් ට කිර 
්රමුඛ්ර්ථතප  කැබි  යුතුන්; පගාශේ  ජී් ක්ප ඒ ජපතත් ශහ 
ජී්ප මට්ටම ඉහත ට ශගනි න්ප පුළු්න් ්යතපෘරස ්රි ත කම  
 ත යුතුන්. කිර කතභ  ඔවුන්ට කැබි  යුතුන්. ඒ ජපතත් කතැනින් 
අන්න්  ාශ ඉ් ක  ාශ කතැනින් ශගප විරන් ත් තැප ට ශ  ම් 
 ාකතශ ඔවුන් ජී් ක ශ්ච්ච ඉමපත ටි ශ පහු ජතරස  රමතගපත්කට 
පැ කපපත ශ්ප ක විශශය   රමතගපත්කට අ් ය පරිදි ඔවුන්ට 
කතභ   ප ත ගන්පට මිශ්ර ්යතපෘරස කි ත ශපත ්යතපෘරස ්රි ත කම  
 ාප්ත පපත  කන්න් පගාශේ ජපතත්ට සුපරත ප ක් ශ්ප්ත  
කි ත මත ිරතන්ශන් පැහැ.  

අද පගා  තුත වි තක ් ශ න් ිරස පැරස පාතා  ්ැඩි 
ශ්කත රසශපප්ත. පගාශේ රසශපප ඒ පාතා  තුත පසු  ව  

අවුරුව  20ක් ශ  ත, පගාශේ ජී් ක වුණු ජපතත්ශහ ඕපෑ 
කපත පතශ  අ් ය ශශ්ල් ඉෂ්ට ශප වුණු  නිරත අද ශපත පගාශේ 
 ටිතක පහසු පත ්ර ්ප ශ නි්තර ්ර ප් ශ රැකි ත ්ර ප්   ප 
රමතජ ්ර ප් ශප ශහ ම ක් ශග ම පැඟී රසශපප්ත. ශපත පගා  
ගැප අපි  මීට ්මත අ් තප ක් ශ  මු  ශතේ පැ කපපතශ පගාශේ 
ඉන්ප අඩු ආදත පතකතභී පවුල්්ක ජපතත් ශහ  ඕපෑ කපත පත අපි 
ඉෂ්ට  ශතේ පැ කපපත  පගා  තුත  ැරැල්කක් මතු වීම අපට 
ප් ක්න්පට පැරි ශ්ප්ත.  

 බ්රමාක  ්තශහ ාට්ක ශපත ්තශහ  ැාලි මතු ශ්කත  
රසශපප්ත. ිරස පැරස පාතා ශ ආදත පත විෂමතත්  ඉහත 
 පශ  ටශ ආදත පත විෂමතත්  ්ැඩි ශ්පශ  ට  ඒ  ැාලි ගැමාපත 
ආදී ශපශ ුණ ක ආ තාශේ ශශ්ල් අනි්තධන ශ න්ම මතු 
ශ්න්පට පුළු්න්. ඒ්ත පතතතක ශකෝ   හැටි ට ඉදිරි ට කන්ප 
පුළු්න්. කශරේ පැ කපපත ුණඩු මතෆි ත හැටි ට ඉදිරි ට  කන්පට 
පුළු්න්.  කශරේ පැ කපපත රමතජශේ ශ්ප  ැාලි හැටි ට ඉදිරි ට 
කන්පට පුළු්න්. තුන්්ප ශකෝ ශේ ා ට්ක ක්ැනි අාගක ිරස 
ශ්ප්ත අපි දැ  රසශපප්ත. ඉන්දි තශද රමහා ්රශශ ්ක ශපත 
පැ වටීපත ිරස ශ්කත රසශපප්ත. බ්රමාක  ්තශහ කරසන් ිශමරි තනු 
ාට්ක ශපත පැඟිටීපත ිරසශ්කත රසශපප්ත. කම නිරත ශ  ත, 
පගා  ක අපි ඒ ත ක ක් ට ශගප  න්පට ශහ ඳ පැහැ.  

ශ  ත, පගාශේ ජී් ක්ප පහුතා ජපතත්  අඩු ආදත පතකතභී 
ජපතත්ක්. කම නිරත ශපත මිශ්ර රා්ධන ප ්යතපෘරස ්රි ත කම  
කිරීශපතදී  ඒ්ත ජපතත්ශහ වු්මපත කපත පත අනු්ශ පගාශේ 
ඉන්ප ජපතත්  ක ඒ රා්ධන ප ට ඈඳතශගප ඔවුන්ට ක ඒ 
රා්ධන පශේ ්රරසකතභ කැශපප විධි ට ්රි ත කම   ත යුතු  

කි ප ක න් මත වි ්් තර  ාන්ශන්.  

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්ත්රීතුමනිශ ඔපතුමතට ත් විපතඩි ශද    තක ක් 

රසශපප්ත. 

 
ගරු මුජිබුර් රහුොන් ෙහතා  
(மாண்புமிகு முஜிபுர் ரஹுமான்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

මූකතරපතඅශඪ ගරු මන්ත්රීතුමනිශ කශරේ ශප ් ප රා්ධන ප ක්  

තුත ිරස ශ්න්ශන් වි තක විපත  ක්. කශහම විපත   ට අපි  ත 
යුතු පැහැ. පසු  ව  ආණ්ඩු් ග ක ක්ැනි අූෂාදධනය  තීාණ 
රසශපප්ත. ඒ අූෂාදධනය  තීාණ  ම  ඒ ්රශශ ්ක ජී් ක ශ්ච්ච  
ජපතත්ට අද ්න්දි ශග්න්පට සිශ  ශ්කත රසශපප්ත. ඔවුන්ශහ 

ඉමපත නිසි ්රි ත පටිපතටි කින් ශත ා් ප්ාත ගැනීම නිරත ඔවුන්  
අද ුණලී ශග්ල්්ක ජී් ක ශ්ප ත ක ක් ක්  දත ශ්කත රසශපප්ත. 
ඔවුන්ට කැබි  යුතු නිසි ්න්දි  ත්ම කැබී පැහැ. ශ්ශතඳ 

ශප ශතේ ්ටිපත ම අනු් ඔවුන්ට අන්රස ඉමශපත ්ටිපත ම ත්ම 
කපත දී පැහැ. ශපත ඔක්ශ  ම සිශ  වුශණ් ඔවුන් පකහ ක තාශ න් 
රා්ධන ප ට ඈඳත ගැනීම තුත ඔවුන්ශහ අ ැමැ කශතන් ශපත 

රා්ධන ප  ්යතපෘරස ්රි ත කම  කිරීශපතදීන්. කම නිරත ශ  ත, 
පගා රා්ධන පශේදී ාජ ක් හැටි ට අපට වි තක ්ගකීමක් 
රසශපප්ත. ශම  අඩු ආදත පතකතභී ජපතත්  ජී් ක්ප පගා ක්. 

ශපත පගා  තුත ඒ ජපතත්ශහ අන්රස්තසි පත ආාක්ෂත  ාමින්ශ ඒ 
ජපතත්ශහ වු්මපත කපත පත ආාක්ෂත  ාමින් අපි ශපත 
රා්ධන ප ට  ත යුතුන්. කශහම රා්ධන ප  ට අපි  න්ශන් 

පැ කපපත ශපත පගා  තුත වි තක ගැම්මක් ිරස  ා ගන්පට 
ශ්ප්ත.  

අපට කශහම ගැම්මක් අ් ය පැහැ. කම නිරත  ඉදිරිශේදී  හ 
පතකප ආණ්ඩුශ්න් ්රි ත කම   ාප ආධනික  රැකසුපත  මශ -

අශප් මිශ්ර රා්ධන ප ්යතපෘරස තුත- අනි්තධන ශ න්ම   පගාශේ 
ජපතත්ශහ ඕපෑකපත පත රැකකිල්කට ගනිමින් ජපතත් ශහ 
රා්ධන ප  ිරස කිරීම අතය් ය  තාණ ක් ප් මතක්  ාමින් 

මශහ ් චප ර්්ල්ප  අ්රන්  ාප්ත. ශප ශහ ම රත්ුරසන්.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
මීත ටශ ගරු හධනෂණ ාතජ රුණත මන්ත්රීතුමත. ඔපතුමතට 

විපතඩි 9   තක ක් රසශපප්ත. 

 
[අ.භත. 4.0උ] 

 

ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා ෙහතා 
(மாண்புமிகு ஹர்ஷன ராஜகருணா) 

(The Hon. Harshana Rajakaruna) 
මූකතරපතඅශඪ ගරු මන්ත්රීතුමනිශ ශපත ාශට් ආධනික  ට 

ජජු්ම කශ ්ක්ර් ක පකපතප නිශ ෝග ගැප වි්තද  ාප ශපත 

අ්ර්ථතශදදී ්චප ර්් ල්ප ක්  ථත කිරීමට හැකිවීම පිළිපඳ් මත 
ඉතතම රතුම් ශ්ප්ත.   

විශ ේෂශ න්ම මත මිත්ර ගරු මුජිබුධන ාහුමතන් මන්ත්රීතුමත ්ර ත  
 ත  තාණත් පිළිපඳ් ත්ව ාට ක අදහර් ්ර ත   ාන්පට  

පකතශප ශා  කතු ශ්ප්ත. පසු  ව   තකශේ ශ  ත, පගා  
රා්ධන ප  වුණු ආ තා  පිළිපඳ් අපි විපක්ෂශේ සිටිප විට 
වි තක ් ශ න් අදහර ් ්ර ත   තත; අශප් විශාෝ තත ්ර ත  

 තත. අපි දැක් ත කදත ිරටපු ආාක්ෂ  ශල් පතතුමතශහ 
්ර තප ක්ශ න් හමුදත් ශ  දත ශගප පැ  2උක් තුත   නි්තර්ලින් 
ජපතත් පකහ ක තාශ න් කළි ට දමකත දහර් ගණපක් ජීවිත 

1355 1356 

[ගරු මුජිබුධන ාහුමතන් මහතත] 
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අපතථ  ත හැටි. පමු ක  ාජ ක් හැටි ට අපි ක්ැනි රා්ධන ප ක් 

 ාන්ප  පකතශප ශා  කතු ශ්න්ශන් පැහැ. අශප් ාජශ න් ඒ 
්තශහ ශශ්ල් ්රතශ ෝ ව ් සිව  ශ්න්ශන් ක පැහැ. පසු  ව  
 තකශේ වුණු ඒ අඩු පතඩු නි්ැාදි  ාන්ප ක අපට දැන් සිශ  
ශ්කත රසශපප්ත. ශපත ප් ාජ ට ත්ම ක ශප හැකි ශ්කත 

රසශපප්ත ඒ අ ට කැබි  යුතු ්න්දි  හරි ත තා් කපත ශදන්පට. 
පමු ක ප් ාජ   හැටි ට අපි කන්න්  පත ්රමතණ ක් ඉම්  ාකත 
රසශපප්ත. අපි පකතශප ශා  කතු ශ්ප්තශ ශ  ත, දිර්්රික් ශේ 

ජපතත්ට පසු  ව  ාජශ න්  ත ඒ අපාත  ට රත තාණ ක් ්ප 
විධි ට ඒ පතඩු්ට ්න්දි ක් කපත ශදන්පට. ඒ  අශප් ්ගකීමක්ශ 
අශප් යුතු මක්.   මැරස්ාණශේදී අපි ඒ  පිළිපඳ් විශ ේෂශ න්ම 

්ර ත   ාකත රසශපප්ත. 

පසු  ව  ාජ  චීප ාජ  ක රම  Port City ්යතපෘරසශේ 
රා්ධන ප ්ැම  ටයුතු ආාපතභ  ාන්පට  ටයුතු  තත. පසු  ව  

ාජ  විසින් ශපත ාශට් ඉරසහතරශේ  ්දත්  ක සිව  ශප  ත ශද ක් 
 ාන්ප පකතශප ශා  කතු වුණත. ශ්ප ක කිසිම ාජ ක් ඒ ශශ 
 ාකත පැහැ. කදත චීප ාජ ට අශප් ාශට් ඉමමක් සින්පක් ා 
ලි න්ප   ව ත. සින්පක් ා ට ඉමමක් ලි න්පට තමන් අදහර ්

 ශතේශ ඒ ශ්නුශ්න් තමන්  වවිසුපත අ කරන්  ශතේ. ශ ෝටි ්රශ ෝටි 
ගණපක් ්ටිපතශ ශපත ාශට් ්ැදග කම පගා ක් නිධනමතණ   ාප 
ඒ ශප ශත ශ්න් ශ  ටරක් සින්පක් ා ශදන්ප  ටයුතු  තත. 

පමු ක චීප ාජ  ක කක්  රත ච්ඡත  ාකතශ චීප ාජශේ  ැමැ කත 
ිරස  ාශගප අශප්  හ පතකප ාජ ටශ අශප්  ජපතධිපරසතුමතටශ 
අශප් අගමැරසතුමතටශ අශප් විශශ   ටයුතු අමතතයතුමතටශ අශප්  

මලික් රමාවික්රම ිමරසතුමතට පුළු්න්  වුණතශ ඒ  පත ඉමපත 
්රමතණ ක් 99 අවුරුව  පශදට කපත ශදන්ප. මම ිරතප හැටි ට ඒ  
්ැදග කම  තාණත්ක්. අශප් කිසිම ාජ ක් කිසිම ාට ට 

සින්පක් ා් ඉමපත කපතදීමට  ටයුතු  ාකත පැහැ. ශපත  
හාගන්ප ශද ක් ශප ශ්න්. චීප ාටට අශප් භූමිශ න් ශ  ටරක් 
කපත ශදප විට විශ ේෂශ න්ම අශප් අල්කපු ාට ්ප ඉන්දි තශ්න් 

ශක ුණ විශාෝ තත්ක් රසශපප්ත. ඒ නිරතශ චීප ාජ  ක අමපතප  ා 
ගන්ශන් පැරස්ශ ඉන්දි ත්  ක අමපතප  ා ගන්ශන් පැරස් 
රත තාණ මැද පිළිශ්තක් අනුගමප   ාන්ප ප් ාජ ට හැකි 
ශ්කත රසශපප්ත.  

ඒ විතාක් ශප ශ්න්ශ ශපත ප් ාජ   ටශ ක ශපත ්ාත  පගා  
මූකය පගා ක් ප්ට ප ක  ාන්පශ අශප් ාට ආසි තශද රසශපප 
මූකය ශක්න්රර්ථතප  ප්ට ප ක  ාන්ප තමන් අපි   කරතහ 

 ාන්ශන්.  

පසු  ව  ආණ්ඩු් පකතශප ශා  කතු වුණු ක   තාණත් ක් 
තමන්ශ ඒ ඉමපත ්රමතණ  තුත ශධනර් පදින්ප පිට්ටනි ක් හැදීම. ඒ 

ශම  ටද කි ප ක  අපි  වුරු ක දන්ප්ත. පසු  ව  ාජ   තකශේ 
ාතජපක්ෂ පවුශල් අ  ශධනර් පැශද හැටි අපි  වුරු ක දන්ප්ත. කදත 
හමුදත්  පශ ෝ ව  ාශගපශ පතා්ල් ්හශගපශ ාජශේ මුදල් 

ශ ෝටි ්රශ ෝටි ගණපක් අිරමි  ාමින් ශධනර් පැශදත. ශ  ත, 
පගා  තුත විතාක් ශප ශ්න්ශ මහනු්ා - අශප් ගරු කක්ෂ්මන් 
කිරිිල්ක අමතතයතුමත දන්ප්ත- දතදත මතළිගත්  ඉදිරිපිට ක ඒ 
 ටයු කත  තත. ර්ිකා ් ශ න්ම ශපත  ්ාත  පගාශේ ක ාතජපක්ෂ 

ුණමතා්රුන්ට ශධනර් පදින්ප ඉම ්රමතණ ක් ශ්න්  ාන්ප 
නි මිත් රසබුණත. අපි ඒ්ත ක ශ්පර්  තත. ඒ්ත ක ශ්පර්  ාකතශ 
ාශට් අ් යතත් අනු්ශ  ප්  හපතකප ාජශේ ආධනික  දැක්ම ක 

කක්  ක ට  න්ප පුළු්න් මූකය පගා ක් නිධනමතණ   ාන්ප 
අ් ය රාශ ෝ ප  තත. ඒ රාශ ෝ ප   ාකත තමන් අපි ශපත මූකය 
පගා   ථතධනථ ක් ප්ට ප ක  ාන්ශන්.  

ශපත්තට පව  රහප කපත  ශදප්ත  කි කත  පත  පත ශචෝදපත 
කන්ප පුළු්න්.  පමු ක ශපත මූකය පගා  දිහත විතාක් ශප ශ්න්ශ  
ආශ ෝජප  කතප දිහත ක පකන්ප. ආශ ෝජප  කතප්ක රසශපප 

 ධනමතන්ත තකත දිහත පකන්ප. ඒ  ධනමතන්ත තකත්කට ක අවුරුව  

විරර්ශ විසිපහ පව  රහප කපත දීකත රසශපප්ත.  ශ ෝටි ්රශ ෝටි 
ගණපක්ශ ශම කධන බිලි ප  ට ්ැඩි මුදල් ්රමතණ ක් ශපත ාට 
තුත ආශ ෝජප   ාප ශ  ට අපි ඒ අ ට  පත  පත පව  රහප 
කපත ශදන්ප අ් යන්. කශහම පැ කපපත අශප් ාටට ආශ ෝජප 

කන්ශන් පැහැ. පමු ක පව  රහප කපත ශදප ශ  ට අශප් අ් යතත 
ඉම් ්ප ආ තා ට ශදන්ප ඕපෑ. ශපත මූකය පගා  චීප  
අාශගප  න්ශන් පැහැ. ශපත ාට තුත ශම්ැනි ආශ ෝජප ක් ිරස 

 ාප ශ  ට රැකි ත කැශපන්ශන් ශ්රී කතාකි  න්ට. ්ක්ර් රහ 
ජජු් ඒ ්රරසකතභ භුක්රස විඳින්ප කැශපන්ශන් ශපත ාශට් ජී් ක ්ප 
අ ට. ඒ ට ශහ ඳම  දතහාණ තමන් බි ගම ආශ ෝජප  කතප ශ 

 ම්පත   ආශ ෝජප  කතප  රහ ශ  හගක ආශ ෝජප 
 කතප . ශපත ආශ ෝජප  කතප්කට විවි  පව  රහප කපත දීකතශ 
පිටාට ආශ ෝජ  න් ඒ්තශේ ආශ ෝජප  තතට පසු් ඒ ්රරසකතභ 

භුක්රස විඳින්ශන් අශප් ශ්රී කතාකි  න්. අශප් ශ්රී කතාකි  න් තමන්ශ 
ඒ ආශ ෝජප  කතප්ක රසශපප  ධනමතන්ත තකත්කට  විරල්කත 
රැකි ත  ාන්ශන්. අශප් ාශට් ්යතපතරි  න් තමන් ඒ තුළින් ්ක්ර් 
කැශපප ්රරසකතභ භුක්රස විඳින්ශන්. ඒ හත රමතප්ම අශප් ශපත 

මූකය පගා  නිධනමතණ   ාපශ  ට ක ්ක්ර විධි ට වි තක 
ආදත මක් අපට කපත ගන්ප හැකි ශ්ප්ත.  

2015 ජප්තරි 08්ැනි දතන්න් පසු් ාජ ක් හැටි ට අපට 

මූලි  ් ගකීමක් රසබුණත පසු  ව  ාජ   වවිසුපතගත්  තශ ශපත ාටට 
ශප ගැතශපප ශශ්ල් නි්ැාදි  ාන්ප. මම ඉතත රතුටින් 
කි ප්ත ශපත ප් ාජ ශ ශපත  හපතකප ාජ  ඒ්ත ශ්පර ්  ා 

රසශපප ප්. ශපත  වවිසුම ගැප ක අපි චීප ාජ  ක කක්  රත ච්ඡත 
 තත. රමහා අ  ිරතු්ත අපි චීප ට විරුශ න් කි කත. පමු ක අපි 
චීප  කක්  කිසිශරේ කම විරුශ තත්ක් පැහැ. කක්ර ක ජතරස  

පක්ෂශේ මූලි  ක්ශ න්  ටයුතු  ාප   ශපත  හපතකප ාජ ශ ශ්රී 
කා ත නිදහර් පක්ෂශේ පත   වමත්රීපතක සිරිශරේප මැරසතුමත ක 
රපතපන්   ා ශගප ාටට ගැතශපප විශශ  ්රරසප කරස ක් 

අනුගමප   ාප්ත. කශහම පැරස් කිසිශරේ කම චීප ට විතාක්ශ  
කශහම පැ කපපත ඉන්දි ත් ට විතාක්ශ කශහම පැ කපපත යුශාෝප ට 
විතාක්ශ කශහම පැ කපපත ිශමරි ත් ට විතාක්  ැමැරස 
ආ තාශ න් ශප ශ්න් ශපත ාශට් විශශ  ්රරසප කරස  ශගප 

 න්ශන්.  

විශ ේෂශ න්ම පසු  ව  ආණ්ඩුශද විශශ  ්රරසප කරස  නිරත  
ආධනික  ් ශ න් අශප් ාටට ශ  ච්චා හතනි සිව  වුණතද කි කත 

ඔපතුමත දන්ප්ත. ඒ නිරත අපට GSP Plus රහප   අිරමි වුණත. 
අශප් ාශට් ම කරය අපප ප ට යුශාෝපත ාට්ලින් තහාචි ක් 
පැපවුණත. පමු ක අද අශප් නි්ැාදි විශශ  ්රරසප කරස ශ ශපත ාශට් 

ිරස  ා රසශපප මත ය නිදහරශ ශපත ාශට් ිරස  ා රසශපප මතප් 
අන්රස්තසි පත පිළිපඳ නිදහරශ ශපත ාශට් අධි ාණශේ 
ර්්තධීප ක් ශ නීරසශේ ආධිපතය  ආදී  තාණත පිළිපඳ් රත ච්ඡත 

 ාකත යුශාෝපත රාගම  අපට පැ්ත ක GSP Plus රහප  කපත 
දීකත රසශපප්ත.  

ඉරසන්ශ ශපත ආ තා ට ජතතයන්තා  ක හවුල්  ා ශගපශ 
ජතතයන්තාශේ ක රහශ ෝග  ිරස්ශ දියුණුම ාට්ල්්ක 

රහශ ෝග  ක ිරස් ාශට් ආධනික   දියුණු කිරීශපත අ්ර්ථත්  අපට 
කැබිකත රසශපප්ත. අපට ඉතත ආමපතපාශ න් කි න්ප පුළු්න්ශ 
මුළු ශකෝ ශේම රහශ ෝග  ිරස ාට්ල්  කීප  අතා රසශපප 

ක  ාටක් තමන් අශප් කා ත්  කි කත. ශ්ප ක ාට්කට ඒ 
 ටයු කත  ා ගන්ප පැරි ශ්කත රසශපප්ත. පමු කශ අශප් 
ජපතධිපරසතුමතශ අශප් අග්රතමතතයතුමත ්රමුඛ් ශපත ාජ ට පුළු්න් 

ශ්කත රසශපප්තශ ශකෝ ශේ සි ලුම ාට්ක රහශ ෝග  ිරස් 
ශපත ාට දියුණු  ාන්ප. ඒ සි ලුම ාට්ල් ක තු ශ්කත රසශපප්තශ 
ශපත ාශට් ආධනික  ට දත   ක්  කපත ශදන්ප.  ඒ ාට්ල් අතා 

්ර තප ාටක් ප්ට චීප  ප ක ශ්කත රසශපප්ත.  

1357 1358 



පතධනලිශපතන්තු  ්

ශ ෝජිත මූකය පගා  තුළින් ශපත ාට ඉදිරි ට ශගපැල්කතශ 
 ප ප වි තක රපතප ක ්රමතණ  ශපත ාශට් සිටිප මිලි ප 21  
ජපතත්ට ශපදී  ප ආ තාශ න් ආධනික    ක්රසම ක  ාන්ප 

පුළු්න් අ්රථ්ත්ක් අපි ිරස  ා රසශපප්ත. ශමම  ටයු කත 
ඉදිරි ට ශගප  න්ප අශප් ාජ ට  ක්රස  කැශේ්ත කි ත ්රතධනථපත 
 ාමින් මත නිහ  ශ්ප්ත. ශප ශහ ම රත්ුරසන්. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශප ශහ ම රත්ුරසන්.  

මීත ටශ  ගරු ශහක්ටධන අප්පුහතමි මන්ත්රීතුමත. ඔපතුමතට විපතඩි 
09ක් රසශපප්ත.  

 
[අ.භත. 4.16] 
 

ගරු පහක් ර් අප්පුහාිය ෙහතා 
(மாண்புமிகு தஹக்டர் அப்புஹாமி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

මූකතරපතඅශඪ ගරු මන්ත්රීතුමනිශ මට ශපත අ්ර්ථත්  කපත දීම 
රපතපන් ් මුලින්ම ඔපතුමතට රත්ුරස්න්ත ් ප්ත.  

අද ්ැදග ක මතතෘ ත්ක් රපතපන් ශ න් තමන් 

පතධනලිශපතන්තුශද රත ච්ඡත්ට භතජප ශ්කත රසශපන්ශන්. හැපැන්ශ 
්ැදග ක මතතෘ තශදදී අා අපි හැම දතම  ථත  ාප අ්රරන්ප ්චප 
කීප  ක  ථත  ාන්ප සිශ  ශ්කත රසශපප්ත. ඒ තමන්ශ ශපත ාට 

මුහුණ දීකත රසශපප ණ   ගුක රපතපන් ්. ශපත දිප්ක විපක්ෂශේ 
 ණ්මත පත ජපතත්  ශප ම   ්ප  ථත කි ප්ත. ඒ්ත මත ය 
හාහත ජපප්රි  මතතෘ ත හැටි ට ප ක  ා ශගප රසශපප්ත.  ඒ අ  

ණ  වුශණ් ශ  ශහ මදශ අපි ණ  වුශණ් ශ  ශහ මදශ ශපත ණ  
ශග්න්පද පව  රහ අශපුණ ක සි ලු පා ජපතත් මත පට්න්ශන් 
කි ප  තාණත් ගැප ශප රු ශේගල් ිඳ පතමින් ජපතත්  

ශප ම   ්න්ප  ටයුතු  ාප්ත. කම නිරත ශපත   කතරීතා 
පතධනලිශපතන්තු් නිශ ෝජප   ාප අපි ශපත ාශට් ජපතතත්ට 
පැහැදිලි් කි න්ප ඕපෑ  තාණත්  තමන්ශ 2026 ්ප ශතක් අපි 

ඉතතම වි තක ණ  මුදකක් විශශ  ාට්ල්්කට ශග්න්ප සිශ  
ශ්කත රසශපප ප්.  

 මූකතරපතඅශඪ ගරු මන්ත්රීතුමනිශ අපි ශමිරදී අ් තප  ශ  මු 
 ත යුතු  තාණ  තමන්ශ අපි ඒ ග කත ණ ්ලින් ශපත ාශට් 

ඵකදතන්තත්  රඳහත ්ැම  තතද කි ප ක . අපි ඒ ණ  මුදල් ශපත 
ාශට් වි දපත  ාකතශ ඒ වි දමට රරිකප විධි ට  පතකිසි ආදත මක් 
ාටට කපත ගන්පශ කශහම පැ කපපත ණ  ශග්න්ප අ් ය  ාප 

මුදල් ්රමතණ  ශහෝ ශපතශ න් කපත ග කතතද කි ප ක  රහ දීධන  
 තලීප් ශපත ාශට් ජපතත් ට පකපතප ්ර ප් ටි  ශපතශ න් 
විරඳුණතද කි ප ්ර ්ප  තමන් අපි සි ලු ශදපත පකන්ප ඕපෑ. 

හැම දතම විපක්ෂශේ රහ ආණ්ඩු පක්ෂශේ අපි තධන   ා ගන්ශන් 
ජපප්රි   තාණත ගැප පමණන්. හැපැන්ශ ජපප්රි   තාණත්කට කහත 
 ව   තාණ ක් රපතපන් ශ න්   ශපත ාශට් ජපතත් ශ්නුශ්න් 

අපි සි ලුශදපතම ඉම්  ත යුතු යුතු මක් රසශපප්ත.   

අපි  පතකිසි ණ  මුදකක් ගන්ප්ත පපත පැහැදිලි 
අ්ශපෝ  කින් යුතු්ශ රැකසුපත රහගත් ගත යුතුන්. ශම  දශ ඒ 
ගන්ප ණ  මුදක ශගවීශපත ්ගකීම අපතගත පාපුාට පැ්ශාශදීශ ඒ 

්ගකීම ප්ාත ගන්ප්ත හත රමතප්ම ආධනථ  ් ශ න් ඵකදතන් 
්රරසඵක ක් ඒ අපතගත පාපුාට කැශපන්ප ඕපෑ. කතශ  ට තමන් 
ණ  ශග්මින්ශ ශපත ාශට් ඉදිරි රා්ධන ප  ටයුතු  ාමින්ශ අපතගත 

පාපුා රඳහත ශපත ාට කරර්පට නිධනමතණ   ාකත ශදන්ප අපට 

හැකි ශ්න්ශන්. පසු  ව  ආණ්ඩු් පැහැදිලි් ්ැරැශදක්  ා 
රසශපප්ත. පසු  ව  ආණ්ඩු් ණ  අාශගප රසශපප්ත. ණ  ග කත 
ක  ශප ශ්න් ්ර ්ප . ඒ ණ  අාශගප  ාපු ්ැමරටහන්්ක 
්රරසඵක ාශට් ජපතත්ට පැහැදිලි් කැබුණතද කි ප ක න්. ්රරසඵක 

ශප කැබුණු නිරත තමන් අපි අ්රරන්ප  ථත් ක් හැටි ට 
කි න්ශන්ශ "පසු  ව  ආණ්ඩුශද මිරන්ද ාතජපක්ෂ මැරසතුමත අප් 
ණ   ගුක   දතකත ශපත ාශට් ජපතත්ට පිම් පර්ර ශපන්්කත කදත 

පැපකත  ව ත" කි කත. කශහම පපත අපි අලු ක ආධනික  රැකසුපත 
ර ර්  ාන්ශන් ශ  ශහ මද? විපක්ෂශේ ගරු මන්ත්රීතුමන්කත  
GSP Plus ගැප ජපතත් ට ශ්පම  තාණත්ක් ශපන්්ප්ත අපි 

දැක් ත. 

ශ්පම අශප ක් ිඳකත ශපන්්ප්ත අපි දැක් ත. හැපැන්ශ GSP 
Plus ක  පැරස වුණතම අපට ශම  ක්ද සිශ  වුශණ්?  අපි ිරතමුශ  

අශප් ්රශශ ශේ සිටිප ්යතපතරි  ත ගැප. ශපත ්යතපතරි  ත 
නිෂප්තදප  ටයුතු  ාපශ  ටශ අපප ප  ටයුතු  ාපශ  ට 
ශපත  තාණත් පකපෑ්ත.    දතහාණ ක් හැටි ට ග කශත  කශ අපි  
පිලිපීප ට  ්ප භතණ්ම   ්ටිපත ම රුපි ල් 100ක් කි කත  

ිරතමු.  හැපැන්ශ ඒ භතණ්ම  රුපි ල් 100ට  ්පශ  ට අපට  
GSP Plus රහප  පැ කපපත ඒ ාට්ලින්  අපට  පතකිසි පශදක්  
පප්ප්ත.  දතහාණ ක් හැටි ට ඒ පශද රුපි ල් 14ක් පපත අශප් 

භතණ්ම  ඒ ාටට  පශ  ට කිර ් ටිපත ම රුපි ල් 114ක් ් ප්ත.   
අපි කම භතණ්ම  රුපි ල් 114ට  ්පශ  ටශ  කම භතණ්ම ම 
පාහකතශශ   ක නිෂ්පතදප   ාප්ත.  ඒ අ ට  GSP Plus 

රහප  රසබුශණ  ක කිර ්ටිපත ම ශ්න්ශන් රුපි ල් 100න්. 
කතශ  ට අශප් භතණ්ම ට  ශ්ශතඳ ශප තක් පැරස්  ප්ත. 
පාහකතශශ  ට ඒ ශ්ශතඳ ශප ත කැශපප්ත.  කතශ  ට ඒ අ ට 

අ්ර්ථත්   දතශ්ප්තශ  පිටාට්කට භතණ්ම අපප ප  කිරීශමන් 
ඔවුන්ශහ ආධනික    ක්රසම ක  ා ගන්ප. පමු ක ශපත GSP Plus 
රහප  පැරසවීම නිරත  අශප් ්යතපතරි  න්ට සිශ  වුණතශ  

කක්ශ ෝ තමන්ශහ ආ තපශේ නිෂප්තදප වි දම අඩු  ාකතශ 
කශහම පැ කපපත සුපරත ප  ටයුතු අඩු  ාමින්  භතණ්ම 
නිෂප්තදප   ාකත  පශද ට ක  ට ක් තාග තරී මික ට පිටාට 
 ්න්ප.  

ශපත GSP Plus රහප  ශප මැරස් ඒ විධි ට  ටයුතු සිශ  
ශ්පශ  ට ශප ශහෝ ්යතපතා ිතුශතේ සිශ  වුණු කක්තාත 
 තාණ ක් රසබුණත. ඒ තමන්ශ ශපත ාශට් නිධනමතණය ලි මිනිසුන් ්ැම 

 ාපු  ධනමතන්ත තකත තුත ඒ නිධනමතණය ලී මිනිසුන්ශහ ශ්රම  
ශ්නුශ්න් නිසි පරිදි ශගවීපත සිව  වුශණ් පැහැ. ඒ ශහේතුශ  ටශගප 
ඒ අ  ශපත ාට අතහැා පාහකතශශ  ට  ව ත. පාහකතශශ  ට 

 ව තට පසු් පාහකතශශ ශේ  ධනමතන්ත තකත්කදී ඒ අ ට ශහ ඳ 
ශගවීමක්  තත. ඒ ් තශහම පාහකතශශ ශේ  ධනමතන්ත තකත තුළින් 
නිපැයුණු නිෂප්තදප්කට ශ්රී කා තශද නිෂ්පතදප න්ට ්මත 

ශකෝ   පුාත ශහ ඳ ර්ථතප ක් කැබුණත.  

ඒ විතාක් ශප ශ්න්ශ  නිධනමතණය ලි මිනිසුන් ඒ ාට්කට  ව තට 
පසු් ශමශහ ඒ අ ශහ පවුල්්ක  ටයුතු ප්ත අමතත වුණත.   
රමර්ත ක් ් ශ න්  ග කතතම ාශට් නිෂප්තදප  අරසන් අපි පතක 

වුණත.    අා පව  මුදක ශග්න්ශන් පැරස් අශප් භතණ්ම ශකෝ ශේ  
ාට්කට  ්න්ප අපට පුළු්න් වුණත පපත අපට ත් මුදකක් විශශ  
රාචිත හැටි ට ඉතුරු  ා ගන්පට හැකි ශ්ප්ත. ඒ තුළින් අශප් 

විශශ  රාචිත ්ැඩි ශ්ප්තශ අශප් නිධනමතණය ලි මිනිසුන් ටි  අපට 
ඉරසරි ශ්ප්ත.  

ඊත ටශ  ධනමතන්ත රු්න් දිරිගැන්විකත ඒ අ  ශපත ාටට 

 ක්රස ක් ශ්ප්ත. ඒ විතාක් ශප ශ්න්ශ අශප් ාශට් නිපැවුපත 
්ැඩිශ්කත ඒ ශහේතුශ්න් ආධනික   රා්ධන ප  ්ප්ත. ශපත 
සි ල්කම ක ට ක තු ශ්ප්ත. ක්ැනි ත ක ක් ක්  රසශපශදී  අපි 

1359 1360 

[ගරු හධනෂණ ාතජ රුණත මහතත] 
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කම GSP Plus රහප  ආපසු කපත ගැනීමට  ටයුතු  ශප  ා   

 න්්තරු ගහකතශ රාම  ර්රතශගප හන්දිශේ  ෑ ගහකත   
අ්රතපශේ සිව  වුශණ් ශම  ක්ද?  "GSP Plus රහප  කැබුණ ක 
අපට ශම  ක්ද ශ්න්ශන්ශ ඒ  ශප  කැබුණ ක අපට ශම  ක්ද 
ශ්න්ශන්?" කි කත ඒ පැරස ශ්ච්ච ක  ගැප ක  ජතරුශ්න්  ථත 

කිරීමන්.  

පැහැදිලි්ම  GSP Plus ශදප්ත කි ත අපට ශප ශා න්ව  වුණතට 
පසු් ශපත ශ්පශ  ට අශප් ශශය    ධනමතන්ත රු්න් විශශය   

ශ්තඳ ශප ත ශර  ත  මින් සිටිප්ත.  විශශ  ාට්ක රසශ ප ක  
ක  exhibitions,  කශහම පැ කපපත ශ්තඳ ශප ත රපතපන්  ක  
ක  අ්ර්ථත පිළිපඳ් ශර  ත පකන්ප පිට කශ්කත  ප්ත. ශම  දශ 

ශපත  ධනමතන්ත තකත් ලින්  පත භතණ්ම ක් අපප ප   තතම 
ශකෝ ශේ දී ඒ තාග ට මුහුණ ශදන්ප සිව ශ්ප නිරත. අපි කම 
අ්ර්ථත්  පැ්ත  කපතගනිශදී  විශ ේෂශ න් මතක්  ත යුතු ශද ක් 

රසශපප්ත.  අශප් අලු ක ආණ්ඩු් ිවිල්කත සිශ   ශතේ ශපත  රුණු 
 තාණත ටි  ප්. ශපත  රුණු  තාණත ටි   හරි ට සිශ  
ශප වුණත පපත  ශපත  ටයුතු  ාන්ප කැශපන්ශන් පැහැ. ශපත ාශට් 
්යතපතරි  තටශ කශහම පැ කපපත ශපත ාශට් රැකි ත  ාප අශප් 

තරුණ තරුණි න්ටශ  ඒ ්තශහම අපතගත පාපුාට ශපත ාශට් 
නිධනමතණ න්  ාන්ප අ් ය  ාප රා්ධන ප රැකසුපත අපි ර ර ්
 ාකත රස ශපප අතා තමන් ශපත අපප ප  රපතපන් ශ නු ක  ්ැම 

පිළිශ්තක් ර ර ් ාන්ශන්.   

අශප් අපප ප අඩුශ්කත රසශපප ප් අපි දන්ප්ත.   කශරේ  අඩු 
ශ්න්ප ්ර තප ශහේතු් වුශණ් දීධන   තලීප් ිරස  උ ශපත  රුණු 

 තාණතන්. විශ ේෂශ න් විශශ  ාට්ල් කක්  අශප් රසශපප 
මිත්රය ලිභත්  ගැප ක අපි මතක්  ාන්ප ඕපෑ. ඒ ාට්කට අශප්  
භතණ්ම්ක අග  ඉදිරිප ක  ාප ්ැම පිළිශ්තක් අපි ර ර්  ත 

යුතු ශ්ප්ත.  ්ධනතමතපශේ  අපි  ණ්මත පත ශද ක් ක ට ක තු 
ශ්කත පිිරම්්ත ග ක ආණ්ඩු්ක් හැටි ට ශපත සූදතපපත ශ්න්ශන් 
දීධන  තලීප් ශපත ාශට් රා්ධන ප  ටයුතු  ාප ගමන්ම  

ආධනික   ක රැකසුපත  ාන්පන්. ඒ ආ තාශ න් ආධනික   
ශකෝ  ට හඳුන්්ත දීකතශ අශප් නිෂප්තදප පිටාට  ්කත  අශප් 
අපප ප ආදත ම ්ැඩි  ා ගනිමින් ශපත ාශට් ඉදිරි අපතගත  
රැකසුපත  ාන්පන්.  

මූකතරපතඅශඪ ගරු මන්ත්රීතුමනිශ විශ ේෂශ න්ම ත් ක 
 තාණ ක් මතක්  ත යුතු් රසශපප්ත. ශපත සි ලු  තාණත 
අලුශතන් ආාපතභ  ාපශ  ට ්ර ්ප ිරස ශ්ප්ත.  පසු ව  

 තකශේ ිරටපු අ  ආාපතභ  ාපුශ   අපතශගප; අච්චතරු  ාශගප;  
රමහා ශ්කත්ට ඒ තධිපරස පතකපශ න්  ශ ච්ච ශ්කත  ජපතත්  
පතගතශගප  ාපු රමහා ්ැම රටහන්්කට  ැමැ කශතන් ශහෝ 

අ මැ කශතන් අද  අපට අත ගහන්ප සිශ  ශ්කත රසශපප්ත.  
ශහේතු් තමන් ශපත ාශට් භතශගට  ාපු  පත  ටයු කතක් රසශපප්ත 
පපතශ ඒ  ඉදිරි ට ශගප  ත යුතු් රසශපප්ත.  කශහම  ශතේ  

පැ කපපත අපට කන්න් ්ර ්ප ිරස ශ්ප්ත.  අපි වි දපත  ාපු 
්රමතණ  රහ ඒ වි දපත  ාපු ්රමතණශ න් ජපතත්ට ්රරසකතභ කපත 
ශදන්ශන් ශ  ශහ මද කි ප  තාණත රපතපන් ශ න්  තීන්ව  
තීාණ ගන්පශ  ට අපට ්ර ප්  ිරස  ශ්ප්ත. ඒ නිරත රමහා 

පාණ පවු අපට  ශධන දමත ගන්ප සිශ  ශ්කත රසශපප්ත.  ශම  දශ 
ඒ ශග ල්කන් ඒ  තකශේ හරි ට ඒ  ටයුතු  ශතේ පැරස නිරත. 
කශහපපත අද අපි විපක්ෂ ට ආාත පත  ාප්තශ 

තමුන්පතන්ශරේකතට  පත කිසි ම  ශපන්වීපත රසශපප්ත පපතශ කශහම 
පැ කපපත පතපුරුශද ක කක්  තමුන්පතන්ශරේකතට  පත කිසි 
අ කදැකීපත රසශපප්ත පපතශ ඒ්ත ගැප අපි ක කක්  ක ට ්තඩි ශ්කත  

රත ච්ඡත  ාකත ාට ගැප ිරතකතශ ජපතත්  ගැප ිරතකත  ටයුතු 
 ාන්ප කන්ප කි කත.  නි රුශණ් පක ශකෝභශ න්  ශදතම ට 
ප ක ශ්න්ශන් පැරස් ඉදිරිශේ ාශට් අපතගත  ර ර්  ාප ්ැම 

පිළිශ්තට තමුන්පතන්ශරේකතට අත ිරත ශදන්ප පුළු්න්. ඡන්ද ක් 

ආ්තම තමුන්පතන්ශරේකත ඒ ඡන්ද  ටයුතු  තතට  මක් පැහැ. 

හැපැන්ශ ඊට ඉරශ්රල්කත ජපතත් මුතත  ාමින්ශ ශප ම   ්මින්ශ 
ශප ශහෝ ශ්කත් ට විශශ  ාට්ල් කක්  අශප් රසශපප 
රපතපන් තත  මත බිඳ දමමින් ඒ  තක ණ්ණි රතුට  කපන්ශන් 
පැරස් අපි සි ලු ශදපත ක තු ශ්කත ශපත ාට නිධනමතණ   ාප 

්ැම රටහප ්රි ත කම   ාමුන් කි ප ශ ෝජපත්   ාමින් මට 
අ්ර්ථත්  කපත දීම රපතපන් ් මූකතරපතඅශඪ ගරු මන්ත්රීතුමනිශ 
ඔපතුමතට ශපශහවින්ම ර්තුරස්න්ත ශ්මින් මශහ  ථත්  අ්රන් 

 ාප්ත. ශප ශහ ම රත්ුරසන්. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශප ශහ ම රත්ුරසන්.  

මීත ටශ ගරු චන්දිම ගමශහ මන්ත්රීතුමත. ඔපතුමතට විපතඩි 

09   තක ක් රසශපප්ත.  

 
[අ.භත. 4.24] 

 

ගරු රන්දිෙ ගෙපේ ෙහතා 
(மாண்புமிகு சந்திம கமமக) 

(The Hon. Chandima Gamage) 
ශප ශහ ම රත්ුරසන්ශ මූකතරපතඅශඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි.  

අද දිප ඉදිරිප ක  ා රසශපප 1992/42 දාප අරස විශ ේෂ  
ගැරට් පත්ර  මඟින් අන්තම සි  ක් රඳහත පප්ත රසබුණු ශරර් පව  
ඉ් ක  ා රසශපප්ත.  ජතතයන්තා ශ්ශතඳ ශප ත තුත 

තාග තරී ක්  ප් ක්ත ශගප  තම අාමුණු  ාශගප මර් ්ධනගශ 
පිටිශ ි,රුපත පිටිශ පිටි ගුලිශ ාර  තා  අමාගු ශහෝ ශප  ත 
මුද්තපු කිරිශ රැ සුපත  ාප කද ුණරුළු බි කතා ශහෝ ය ත  ත 

කත්ලු ්ධනගශ රකතද ් ධනග ආදි  ශම ට ිතුත ක ශ්ප්ත. 

ඊත ට ඉදිරිප ක  ා රසශපන්ශන්ශ 2016 ශප ්ැපතපධන 18 
දිපැරස අා  1993/3උ දාප අරස විශ ේෂ ගැරට් පත්රශේ පත  ානු 

කැපශ 2017.01.27 දිප ඉදිරිප ක  ාප කද  ක්රශමෝපත  රා්ධන ප 
්යතපෘරස  පපත  ටශ ක නි ම න්. පසු  ව   තකශේ 
ශ  පතපඤ්ඤවීදිශේ ිරටපු ජපතත් පත්ත හැරි ත. ඒ ඉමපත පශකන් 
අ කප ක  ා ග කතතන් කි ප මත ක් ශග ම පැඟුණුශ පාපතත 

අධනබුද ිරස වුණු ්යතපෘරස ක් ගැපන් ශපත  ථත  ාන්ප   කරතහ 
 ාන්ශන්. ශම  M/s. One-Colombo Project (Pvt.) Limited  
විසින් ්රි ත කම   ානු කපප ්රරසරා්ධන ප රහ මිශ්ර රා්ධන ප 

්යතපෘරසශේ ආාපතභ  හත අ්රන් වීම නි ච්ිත ් ශ න් දක්්මින් 
ඉදිරිප ක  ාප කද ගැරට් පත්ර ක්. ශමම ගැරට් පත්ර  මඟින් ශමම 
්යතපෘරස  පතගරි  පවී ාණශේ ්රමුඛ් රා ල්ප ක් විධි ට 

දක්්ත රසශපප අතාශ පතගරි  රා්ධන ප අධි තරි  රඳහත දශ 
ශපෞශගලි  ඉමපත්ක අන්රස රු්න් රඳහත ද රා්ධන පශේ 
අශපයෝපය ්තසි කැශපප පරිදිශ ශමම ්යතපෘරස  නිධනමතණ   ා 

රසශපප්ත.  විශ ේෂශ න් ශම  පසු  ව   තකශේ පැ් රස ාජ  
කක්තාත පිරිරක් අතට අ කප ක  ා ගන්ප  පත කිසි   කරතහ   
ශ දී රසබුණ කශ අද ශපත ්යතපෘරස  අශවිතී  ආදධන   මඟින් 

ශ  ත, පගාශේ වප රා්ධන ප  ්රි ත කම  ්ප අතාශ 
ශප රක ත හරිප කද ශශශප ත  රඳහත ්ප අන්රස රු්න්ට කම 
ඉමශපත ශ  ටරක් කපත ශදප අතාශ  රර් ජී්ප මට්ටමක් ්තශහම 
්තණිජ ්රශශ  ක් නිධනමතණ   ාන්පටන් ශපත ්යතපෘරස  

්රි ත කම   ාශගප  න්ශන්. 

විශ ේෂශ න් ශ  පතපඤ්ඤවීදි  අ්ට ්රශශ   ඉාග්රීසි 
අධිාතජය්තදීන්ශහ  තකශේ සිටම පාග ක් ් ශ න් පැ්ැරස 

්රශශ  ක්. හැපැන්ශ ශමම ්රශශ   ඉතතම අල්ප ් ශ නුන් 

1361 1362 



පතධනලිශපතන්තු  ්

අ් තප ට කක් වුශණ් රහ රා්ධන ප  වුශණ්. ශම්ැනි ්යතපෘරස 
්රි ත කම  කිරීශපතදී විශ ේෂශ න් පව  රහප කපත ශදන්ප සිශ  
ශ්ප්ත. ශපත ්යතපෘරස  රඳහත ක ආ තප ආදත පත පශදශ කතභතා  

මත පව ශ රැඳවුපත පශදශ ඉපයුපත මත පශදශ  "්ැට්" ක ශ ්ාත  රහ 
ගු්න් ශත ම්පත රා්ධන ප පව  ්තශහම ්යතපෘරස ආශ්රිත අන්තම 
ආප ප  කිරීම රඳහත   උ ශධනගු පව  රහප ්තශහම ඉදි කිරීපත්කට 

අදතත් ්ධනෂ 6 සිට 8 දක්්ත  තණ්ම අනු් පව  නිදහර කපත දීකත 
රසශපප්ත. ශම  මීට අවුරුව  ගණපත් ට ශපා ්රි ත කම  
ශ්න්ප රසබුණු ්යතපෘරස ක්. පමු කශ ශපත රපතපන් ශ න් ගැරට් 

පත්ර  ඉදිරිප ක ශ්න්ශන් අද දිපශේන්.  

ඊත ට ඉදිරිප ක  ා රසශපන්ශන්ශ 200උ/29 දාප අරස විශ ේෂ 
ගැරට් පත්ර  මඟින් රාශ ෝධිත 2016 ශදරැපතපධන 06 දිපැරස අා  

1996/26 දාප අරස විශ ේෂ ගැරට් පත්රශේ පත  ානු කැපශ 
2017.02.08 දිප ඉදිරිප ක  ා රසශපප නි ම න්. ශපත අදතත ගැරට් 
පත්ර  මඟින් ඉකක්   ාන්ශන් සු්රසිශ  Colombo Port City 
්යතපෘරස  පිළිපඳ නි ම න් ඉදිරිප ක කිරීමන්.  ශපත රපතපන් ශ න් 

පසු  ව  ාජ   තකශේ  වවිසුපත ර ර්  ා රසබුණතශ ශහක්ශට තධන 
269කින් ශහක්ශට තධන 20ක් සින්පක් ා් කපත ශදන්ප. අශප් 
ා ජ  පක ට ප ක ශ්ප ශ  ට ශශ පතකප ශදදි තශද ්රපක්ම 

 ථත ශ රුණු මතතෘ ත්ක් ශපත . ඊට පසු ශපත ්යතපෘරස  
අ කිරම්්ත රසශපප ශ  ට විවි  මත ඉදිරිප ක වුණත. ඒ හාහත 
රමහරු ශශ පතකප ්තසි කපත ගන්ප   කරතහ  තත. හැපැන් ශපත 

ාශට් ජපතත් බුශධිම ක. ශපත ාශට් ජපතත් ශපත  හපතකප ාජශේ 
්රරසප කරස  වි ්්තර  තත. ඒ අනු් අපි සින්පක් ා් ඉමපත කපත 
දීම අ ක ිරම්්කත පව  පදපම මත කපත දීමට  ටයුතු  ාකත 

රසශපප්ත. ඒ ්තශහම ශපත ්යතපෘරස  මඟින් අපි ්තණිජ පගා ක් 
නිධනමතණ   ාන්ප පකතශප ශා  කතු ශ්ප්ත.  

මෑත යුගශේ දුණණු ආසි තශද නිධනමතණ  ්ප පවීපම ්තණිජ 

පගා  ශ්රී කා ත් ට අ ක  ා ගන්ප හැකි ත් කැශපන් කි කත අපි 
වි ්් තර  ාප්ත. ශපත ්යතපෘරස  රඳහත ක විවි  පව  රහප කපත 
ශදප්ත. ආ තනි  ආදත පත පශදශ කතභතා  පශදශ රැඳවුපත පශදශ 
 ප ප විට ශගවීපත පශදශ ්ැට් ක ශ ්ාත  හත ගු්න් ශත ම්ශප ත 

රා්ධන ප පශද ආදී පව  රහප කපත ශදපශ  ට ඒ පව  රහප 
රපතපන් ශ න් විශදචප   ාප පිරිරක් ඉන්ප්ත.  

මූකතරපතඅශඪ ගරු මන්ත්රීතුමනිශ අද ්ප විට ශපත ාට ප ක ශ්කත 

රසශපප ත ක ක්  ගැප මම විශ ේෂශ න්ම කි න්ප  ැමැරසන්. අද 
්ප විට  ශ  තාපත ව ාට ශපත ාට ණ   ගුක  පැටලිකත රසශපප්තද 
කි කත පකන්ප. 201උ ්ධනෂශේදී ිශමරි තනු ශම කධන ශ ෝටි 

උ08ක්ශ 2018 ්ධනෂශේදී ිශමරි තනු ශම කධන ශ ෝටි උ16ක්ශ ඒ 
්තශහම 2019 ්ධනෂ  ්ප විට ිශමරි තනු ශම කධන ශ ෝටි 37උක්ශ 
2020 ්රා ්ප විට ිශමරි තනු ශම කධන ශ ෝටි 320ක් ආදී 

් ශ න් රපතපූධනණ ්රමතණ  ිශමරි තනු ශම කධන ශ ෝටි 1ශ420ක් 
ශගවි  යුතු් රසශපප්ත. ශපත්ත ිශමරි තනු ශම කධන ශ ෝටි්ලින් 
කි න්ශන්. 2021 ්ධනෂශ න් පර්ශරේ ිශමරි තනු ශම කධන ශ ෝටි 
319ක්ශ 2022 ්ධනෂශේදී ිශමරි තනු ශම කධන ශ ෝටි 346ක්ශ ඒ 

්තශහම 2023 ්ධනෂශේදී ිශමරි තනු ශම කධන ශ ෝටි 19උක් 
් ශ න් 2026 ්ධනෂ  ්ප විට ිශමරි තනු ශම කධන ශ ෝටි 
243ක් අපි ශගවි  යුතු් රසශපප්ත. ඉරසන් ශපත ්තශහ ත ක ක් ක් 

නිරත තමන් අපට ශපත පව  රහප කපත දීකතශ ආ ධන නී  
්යතපෘරස ක් විධි ට ක  ඉදිරිප ක  ාකතශ විශශය   ආශ ෝජ න්න් 
ඒ රඳහත ශගන්්තශගප ඒ  ටයුතු  ාන්ප සිව  ශ්කත රසශපන්ශන්.  

මම මතක්  ාන්ප  ැමැරසන්ශ 19උ8 ්රශධනදී අපි නිදහර 
කපපශ  ට ශපත ාශට් ඒ  පුශගක ආදත ම ජපතප ට ්මත ශ්පර ්
වුශණ් ිශමරි තනු ශම කධන ක කින් පමණන්. අද ජපතපශේ ඒ  

පුශගක ආදත ම ිශමරි තනු ශම කධන උ0ශ000ක් පමණ ්ප විට 

අශප් ාශට් ඒ  පුශගක ආදත ම ත්ම ිශමරි තනු ශම කධන 
3ශ200 ට ආරන්ප ්රමතණ ක් ප්ට ප ක ශ්කත රසශපප්ත. 
කතශ  ට අපට ිරතත ගන්ප පුළු්න් කදත ශමදතතුා ශපත ාට 
ඉරර්ාහටදශ පර්රටද  විරල්කත රසශපන්ශන් කි කත.  

ශපත ාට පර්රට  ව  නිරත තමන් ශපත විධි ට පව  රහප දීකත ශපත 
්තශහ ආ ධන ණී  ්යතපෘරස ක් ඉදිරිප ක  ාකත ඒ රඳහත අපට 
ආශ ෝජප කපත ගන්ප සිව  ශ්කත රසශපන්ශන්. අශප් ාටට රල්ලි 

රසබුණත පපත- අපි දන්ප්තශ ගල්ඔ  ්යතපෘරස  ගැප. ඒ ්තශහ 
්යතපෘරස  ාප ශ  ට අශප් ාශට් ආදත ම රසබුණු මට්ටම ්තශහ 
ශහ ඳ මට්ටමකින් රසබුණත පපත අපට ශපත රඳහත කිසිම ණ ක් 

ශප ශගප  ටයුතු  ාන්ප රසබුණත. හැපැන් ඒ ත ක ක්  අශපන් 
 වලිිරකත රසශපප්ත. ඒ නිරත අද අපට ශපත ත ක ක්   ශගත ශ්කත 
රසශපප්ත කි කත මම විශ ේෂශ න්ම කි න්ප  ැමැරසන්.  

ඊත  නිශ ෝග  ක ආප ප  හත අපප ප  රපතපන්  
නිශ ෝග ක්; 1999/උ7 දාප අරස විශ ේෂ ගැරට් පත්ර  මඟින් 
නිුණ ක  ාකත රසශපප නිශ ෝග ක්. ශමිරදී විශ ේෂශ න්ම 
කි ැශ්න්ශන්  ෘ්රිම ලිිරසි තා  ගැප. ශපත ාශට් ඛ්නිජ ශතල් 

ශප ් ප ලිිරසි තා  රඳහත ශමශතක්  ල් කිසිම පශදක් අ  
 ශතේ පැහැ; පතකප ක් රසබුශණ් පැහැ. ඒ අනු්  ෘ්රිම 
ලිිරසි තා  විධි ට ශපත ාටට ඛ්නිජ ලිිරසි තා  ක ආ්ත. ශපත 

ත ක ක්  ්රි ත කම  වීශපතදී ශපත ාටට ශගන්්නු කපප ඛ්නිජ 
ලිිරසි තා ්කට ශ්ශතඳ ශප ශතේ අභිශ ෝග ක් ිරස වුණත. ඒ 
නිරත ශපත  ෘ්රිම ලිිරසි තා  ් ශ න් ඛ්නිජ ලිිරසි තා  ශපත 

ාටට ආප ප  කිරීම ්ැතැක්වීමට ශපත නිශ ෝග  ඉදිරිප ක  ාකත 
රසශපප්ත. ඒ මඟින්  පත කිසි ආදත මක් කපත ගන්ප හැකි ශ්න් 
කි කත අපි වි ්්තර  ාප්ත.  

 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමනිශ ඔපතුමතට ත් විපතඩි ශද    තක ක් 
රසශපප්ත.  

 
ගරු රන්දිෙ ගෙපේ ෙහතා 
(மாண்புமிகு சந்திம கமமக) 

(The Hon. Chandima Gamage) 
ඊත ටශ මම ත් අදහරක්-ශද ක් ඉදිරිප ක  ාන්ප  ැමැරසන්. 

අද අපි ඉන්ප ර්ථතප  රහ අද අපට කැබි  යුතු් රසශපප ර්ථතප  

ගැප. තතන්කන්ත  රම  රාරන්දප   ාකත පකශදී අපි 
තතන්කන්ත  ක කක්  රම මට්ටශමන් ිරටපු  තකශේ -1990 
්රශධනදී- අපි ඉශකක්ශට්ර නි  භතණ්ම අපප ප  රහ ාර තා  

ර්ය ආදී- විවි තාගී ාණ ක් සිව   ාන්ප අපට හැකි ත් 
කැබුශණ් පැහැ. හැපැන් තතන්කන්ත  ඒ  ටයු කත  තත. ඒ නිරත 
අද තතන්කන්ත  ශප ශහ ම ඉදිරි ට  විරල්කත රසශපප්ත. ඒ 

්තශහම අපි හැමදතම  ෘෂි තධනමි  නිෂ්පතදප -විශ ේෂශ න්ම ශ කශ 
ාපධන නිෂප්තදප- රහ මැණික් ්තශහ භතණ්ම අපප ප  ්ටත ඒ  
ාතශි වුණත. ඒ නිරත අපිට ඉහත ආදත පත මට්ටපත කපත ගැනීශපත 

හැකි ත් ක් කැබුශණ් පැහැ. 

විශ ේෂශ න්ම 1977 ්රශධනදී කක්ර ක ජතරස  පක්ෂ  හශ න් 
පහ  පක ක් අාශගප ශපත ාටට විශශය   රැකි ත හඳුන්්ත 
ශදපශ  ටශ ශපත ාශට් ි ලුපත  ධනමතන්ත පටන් ගන්පශ  ටශ 

"සුශදන්ට ජා ව මහප්ත"  කිද්ත. ඒ ්තශහම විශශය   ාට්ක 
රැකි ත රඳහත  ්පශ  ටශ පැත ශමශහ්ා පත්කට ශපත ාශට් 
ජපතත්  ්ප්ත  කිද්ත. හැපැන්ශ අපි කදත විශශය   ාට්කට -

විශ ේෂශ න් අාතබි ාශේ ාට්කට- ්ැඩිපුා  ැදශද පුරුෂ න්. 
අද ශ්කත රසශපන්ශන් ශම  ක්ද? අද පුරුෂ න් ශ්නු්ට 
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[ගරු චන්දිම ගමශහ මහතත] 
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පහුතා ක්  ්න්ශන් ර්ත්රීන්. ඒ නිරත අද ඔවුන් ලිා ව  අත්ා ආදි 

විවි  අත්ා්කට කක් ශ්ප්ත. කදත අශප් ආණ්ඩු් විශදචප  
 ාමින් සිටි අ  අවුරුව  විර්රක් විතා ශපත ාට පතකප   ාකත ශපත 
ාට ශගපැල්කත රසශපන්ශන් ශ  තැපටද කි ප ක  ඒ අනු් 
පැහැදිලින්.  

අද ශකෝ  ශ්ශතඳ ශප ශතේ අශප් ්ර තපම ආදත පත මතධනග  
්ප ශ ක ඉල්ලුම රපතපන් ශ න් ගැටලු රහගත ත ක ක් ක් ිරස 
ශ්කත රසශපප්ත. විශ ේෂශ න්ම ශ න් ත්  රහ ඉන්දි ත්  රම  

අපට තාග ්ැදීමට සිව  ශ්කත රසශපප්ත. කශරේ තාග ්ැදීම තුත 
ජතපම  ් ශ න් අශප් ශ ක රහ ාපධන නිෂ්පතදප  ශ  තාපත ව ාට 
ඉදිරි ට ශගපැ ක රසශපප්තදශ රා්ධන ප   ා රසශපප්තද කි ප 

ක  ගැප ගැටලු්ක් රසශපප්ත.  

ඊත ටශ ඉදි කිරීපත රහ ්රමතණ රමීක්ෂණ ්ැනි ක්ශෂේත්ර්ලින් -
ශ්ශතඳ ශප ශ්ප  ධනමතන්ත්ලින්- අශප් ාටට කැශපප ආදත පත 

රහ කතභතා  ඉතත අල්පන්. ශපත අා ්ලින් ඉතත අඩු ්ැම්පක් තමන් 
කපත ගන්ප සිශ  ශ්කත රසශපන්ශන්. අද ශමම අා ්ක බිඳ 
්ැටීමක් සිශ  ශ්කත රසශපප්ත. ඒ නිරත ඉදිරිශේදී ශගෝලී  
ශ්ශතඳ ශප ත රඳහත භතණ්ම ඉදිරිප ක කිරීශපතදී ශමම නිෂ්පතදප 

දිරි ගැන්වීමශ ප් නිෂප්තදප තතක්ෂණ ශ ප් ශ්ශතඳ ශප ත 
්තශහම විවි තාගී ාණ  හාහත තමන් අපට ශකෝ  ශ්ශතඳ 
ශප තට ආ ධනෂණී  නිෂප්තදප ඉදිරිප ක කිරීමට හැකි ත්  

කැශපන්ශන්. අපිට GSP Plus රහප  කැබුණ කශ අශපක් තීරුපව  
රහප කැබුණ ක අප  ාප නිෂ්පතදප්ක  රර් ත ක ක් ක් 
රසශපන්ශන් ඕපෑ. ඒ ්තශහම ශකෝ  ශ්ශතඳ ශප ත තුත 

ඉල්ලුමක් රසශපන්ප ඕපෑ. ඒ නිරත ඉදිරිශේදී තතක්ෂණි  දැනුම 
ශපත ාටට ආප ප  කිරීම ක කක්  තමන් ශපත ගමප  න්ප 
ශ්න්ශන් කි ප ක  ්ර ත   ාමින් මම නිහ  ශ්ප්ත. ර්තුරසන්. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශප ශහ ම රත්ුරසන්. 

මීත ටශ ගරු දිශන්ෂ් ගුණ්ධන ප මැරසතුමත. ඔපතුමතට විපතඩි 
පහශත ්   තක ක් රසශපප්ත. 

 
ගරු දිපන්ෂන ගුණවර්ධාන ෙහතා 
(மாண்புமிகு  திமனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

මූකතරපතඅශඪ ගරු මන්ත්රීතුමනිශ ගරු චන්රසිරි ගජදීා 

මැරසතුමතට අ්ර්ථත්  කපත ශදන්ප. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු චන්රසිරි ගජදීා මැරසතුමත. ඔපතුමතට විපතඩි දහ   
 තක ක් රසශපප්ත. 

 
[අ.භත. 4.37] 

 
ගරු රන්ද්රිතරි ගජදීර ෙහතා 
(மாண்புமிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
මූකතරපතඅශඪ ගරු මන්ත්රීතුමනිශ අද දිපට අදතත  ික  

කැන්ර්තුශද මශහ පම පැරස වුණ ක ශමම වි්තද  අහශගප 
ඉන්පශ  ටශ ඒ රපතපන් ් ්චප කිිරප ක්  ථත කිරීමට මට 
ිරතුණත. ශම  දශ අද ඉදිරිප ක  ා රසශපප ආප ප හත අපප ප 
(පතකප  පපත  ටශ ක නිශ ෝග රපතපන්  වි්තදශේදී ඒ අදතත 

මතතෘ ත්ට පරිපතිරා් ාශට් ආධනික   ගැප හු ක්  රුණු 

ඉදිරිප ක වුණත. ආධනික  ට රපතපන්  මතතෘ ත්  දී පුළුල් ශකර 

ක ට අදතත්  රුණු ශගප හැා දක්්න්ප අපට අන්රස ක් 
රසශපප්ත කි ප ක  ශපත ශදකතශද මම කි න්ප  ැමැරසන්. කිරදී 
 තධන ශධනර් ගැප ක  ථත  තත. ක ට ක අන්රස ක් රසශපප්ත. ඕපෑම 
ශධනර් ක ක් ගැප  ථත  ාන්ප අන්රස ක් රසශපප්ත.  

දැන් චීප  ගැප  ාප ්ධනණපත් ගැප ක මට පුව ම රතුටක් 
දැනුණත. මහත ්ධනණපත කම ් චීප  ගැප  ථත  තත. චීපශේ 
ආශ ෝජප ඕපෑ ; චීප රපතපන්  පත ඕපෑ ; අශප් ාශට් ආධනික  

රා්ධන ප ට කම දත   ක්  අ් යන් කි ත රඳහන්  තත. පමු ක 
මූකතරපතඅශඪ ගරු මන්ත්රීතුමනිශ ශමම ආණ්ඩු් පක ට කපශ  ටශ 
පටන් ග කශ කම චීප  පැ කතකින් රස තන්. කදත මහ පැාුණ 

අධිපරස්ා ත චීප  ගැප කි පු ශශ්ල් අපි දැක් ත. ඔවුන් 
වි ්් තර  තැබු ශද පටිරා ාට්ල් ගැපන්. පටිරා ාට්ලින් ජජු 
ආශ ෝජප අාශගප ශපත ාශට් ආධනික   රා්ධන ප   ාන්ප 

කැශපන් කි ප වි ්් තර  මත සිට තමන් ආණ්ඩු් ගමප ආාපතභ 
ශ රුශද. පමු ක අද ශක ්  පුාත ප්රසප ආධනික  අධනබුද තරී ක්  
අනු් කිසිව  පටිරා ාට ට අපට  දද  ාන්ප පුළු්න් මක් 
පැහැ කි ප ක  මම කි න්ප  ැමැරසන්. ශම  දශ ඒ 

ශග ල්කන්ශහ ආධනික   ගැප ඒ ශග ල්කන්ට පකත ගන්ප ශ්කත 
රසශපප්ත. ඒ්තට  දවු  ාන්ශන් ක චීප න්. 

ාට  ආධනික  රා්ධන පශේදී ක  ාටක් ශදර පකත ශගප 

ශප ශ්න් ්රි ත  ත යු කශ ක. ශකෝ  ශ්ශතඳ ශප ත දිහත පකකතශ 
අශප් ාශට් ආධනික  නිෂප්තදප න්ශ අශප් ාශට් අපප ප න් 
ශ්නුශ්න් සුව සු අපප ප ශ්ශතඳ ශප ත්ල් ශර  ත ශගපශ අශප් 

ාශට් ආධනික  ට ්තසි ්ප විධි ට හැසිාවීම පිළිපඳ් කිසිව  
තධන  ක් පැහැ. ඒ  අ් යන්. අපි ක  තැපක් මත  ැශපන්ප 
ඕපෑ පැහැ. ක  අප අමත   ාන්ප ශහ ඳ පැහැ. මම ශපත ශ ටි 

ශදකත්  ගන්ශන් ඒ  තාණත්  කි න්පන්.  

අද ශකෝ ශේ ශම කධන රාචිතශ න් තුශපන් ක ක්  චීප ට 
තමන් ිරමි ශ්කත රසශපන්ශන්. ඒ ්තශහමශ චීපශේ විශශ  විනිම  

රාචිත  ශම කධන ට්රිලි ප තුපන්. ඒ  අමත   ාන්ප කපත. ඒ 
්තශහම ශකෝ  දත ශශය   නිෂප්තදපශ න් සි  ට 1උක් චීප  
රතුන්. 2020ශ 2022 ්ප විට ශකෝ ශේ ්ර තපම ආධනික  පක්තත 
ශ්න්පට ක චීප  පකතශප  ශා  කතු ්ප්ත. දැන් චීප ට ආධනික  

් ශ න්  අභිශ ෝග  ාන්ප පැහැ.  රා්ධන පශේදී අශප් ාටට 
චීප  කපත ශදප ආ තා පිළිපඳ්; චීප  අශප් ාශට් ජපතත්ට 
ශදප ආ තා පිළිපඳ් චීප තතපතපරස්ා ත කි කත රසබුණත 

තමුන්පතන්ශරේකත දකින්ප ිරසශ ''අපි  දවු  ාන්ශන් කා තශද 
ජපතත්ට.   වුරු පතකප පකශේ ිරටි  ක අපට ්ර ප් ක් පැහැ. 
අපි ශහ ඳ ිරරසන් ; රශභත්ශ න් ඒ ාශට් ආධනික   ඉදිරි ට ශගප 

 න්ප අශප් රසබුණු දීධන   තලීප පැීමපත මතන් අපි ආ තා 
 ාන්ශන්'' කි කත. අද ශකෝ ශේ ්ර තපම ආධනික  පක්තත 
විධි ට ඉන්ප චීප ට අප මුකදී පහා ගැහු්ත. ආණ්ඩු්ට චීප  

අමත   ාකත  ටයුතු  ාන්ප පැහැ. ආණ්ඩු් ශප ශ්න්ශ 
ිශමරි ත් ට  ටයුතු  ාන්ප ක පැහැ. අපි දැක් ත ශකෝ  
ආධනික  අධනබුද  ශදකතශද චීප   දවු  ාපු හැටි. අපි  වුරු ක 
දන්ප්ත බ්රිතතපය ට ශ  ශහ මද  දවු  ශතේ කි කත. දැනු ක 

ශ  ශහ මද  ්රා  ට  ආ තා  ාන්ශන්? ඒ නිරතශ රමර්ත ශකෝ  
ශ්ශතඳ ාටත්  තුත ප්රසප ාටක් හැටි ට අපි අනුන්ශගන්ම 
 ැශපප ක  ශප ශ්න්  ත යු කශ ක. අශප් ාශට් ආධනික  ්ධන ප  

ශ ශරේ ර ර්  ා ගන්ප්තද කි ප මූශකෝපත ක් අපට 
රසශපන්පට ඕපෑ. පමු කශ කශහම ක ක් පැහැ.   

විවි  අ්ර්ථත් ක ාශට් ආධනික  ට ගැතශපප ශ්ශතඳ භතණ්ම 

පව ්ක ශ්පර ්පත ිරස ශ්න්ප ඕපෑ. ඒශක් ්ර ප් ක් පැහැ. 
පමු ක අශප් ාශට් ආධනික  ට ගැතශපප පව  ්රරසප කරස ක් 
රසශපන්පට ඕපෑ. අපි ඒ  හැම දතම  ථත  ත ශද ක්. අශප් 

ආධනික  රා්ධන පශේ මූශකෝපත න් අප හඳුපත ගන්පට ඕපෑ.  
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පතධනලිශපතන්තු  ්

මූකතරපතඅශඪ ගරු මන්ත්රීතුමනිශ  ෘෂි තධනමි  ක්ශෂේත්ර  
අාශගප පකන්ප. කා ත්  තමන් ආසි තශද පතමු තැපට ාපධන 
 ධනමතන්ත ආාපතභ  ශතේ; ආසි තශද පතමු්ැනි තැපටන් කා ත්  

ිරටිශේ. පමු කශ අද ශම  ක්ද ශ්කත රසශපන්ශන්? ඒ ්තශහමශ අශප් 
ාට රහලින් ර්්  ාශපෝෂිත වුණු ාටක්. අශප් ාශට් ශ ක 
නිෂප්තදපශ න් අපි විශශ  විනිම  ශහද්ත. අශප් ාශට් ශ ක්කට 

ශකෝ  ශ්ශතඳ ශප ශතේ ශක ුණ ඉල්ලුමක් රසබුණත. ත්ම ක අශප් 
ුණළු පඩු්කට ඉල්ලුමක් රසශපප්ත. ඒ්ත දිහත අපි පකප්තද? දැන් 
GSP Plus ගැප  ථත  ාප්ත. GSP Plus රහප  ග කත ක  

ශහ ඳන්. අපි ඒ ට විරුශ  පැහැ. GSP Plus රහප  ග කතතට 
්ැමක් පැහැශ ශපත machines  ා ්න්ප පුළු්න් අ ක රසශපන්පට 
ඕපෑ. මහකතශ මහකතශ රමහරුන්ශහ අත ප  දැන් ්ැම  ාන්ශන් 

පැහැශ ශාෝගීන් ප්ට ප ක ශ්කත. දැන්  ධනමතන්ත තකත්ක ශපෝඩ් 
අක්කත රසශපප්තශ ''ිපෑධනතු රසශේ'' කි කත.  

දැන් ශම  ක්ද ශ්කත රසශපන්ශන් කි කත පකන්ප. අද රහල් 
ශ්ශතඳ ශප ශතේ පාපතත ්ර ්ප ක් ිරස ශ්කත රසශපප්ත. දැන් 

කි ප්තශ ''පතකප මිකක් දැපතමත''  කි කත. ඒ මිකට රහල් 
රසශපප්තද? රහල් කිශකෝහරෑපත ක ක් රුපි ල් සි  න්. කිසිව  
තැශප  පතකප මික ්රි ත කම  ශ්න්ශන් පැහැ. ඒ ්තශහමශ අද 

ශප ල් ශගඩි   මික පකන්ප. මම කි න්ශන්  ෘෂි ආධනික   
රා්ධන ප   ාප්ත පපත ශමශහම ශ්න්ශන් පැහැ කි තන්. පසු 
 ව   තකශේ ශප ල් ගර් ටි   පත දැපතමත. අශප් ාශට් ග්රතමී  

ආධනික ශේ ශ  ප්පාත නිෂප්තදප   තත; ශප ල් ශතල් හැව ්ත. පහු 
ජතරස  රමතගපත්ක ඕපෑ මට කිද්තශ "ශප ල් ශතල් ආහතා ට 
පතවිච්චි  ශත  ක රුධිා රප්න්දප  ්ැඩි ්ප්ත; ශපතද  ්ැඩි 

්ප්ත"න් කි කත. කශහම කිද්තමශ පිට ාටින් ශගශපප ශතල් 
්ධනග්කටශ චීර්්කටශ පටධන්කට අපි හැරුණත. කශහම  ශන් අපි 
 ශතේ.  ශ්ප ක ාට්ක නිෂ්පතදප තමන් අපි ග කශ ක. අශප් ාශට් 

ශතල් ටි ට අපි අග ක් ව න්ශන් පැහැ. ශපත  තමන් අශප් ාශට් 
 ෘෂි ්රරසප කරස . අද ශපත  ෘෂි ්රරසප කරස  තුළින් ශපත ාශට් රමතජ 
රා්ධන ප ශ ආධනික ශේ රසශපප ්ැදග ක ම ගැප  ල්පපත 
 ාකතශ පහු ජතරස  රමතගපත්ක පකපෑපත්කට  ටශ්කත  ෘෂි 

 තධනමි  ක්ශෂේත්රශේ ිරස ්ප ්ධන ප  විපත   ාකත අප  ප 
ගමන් ම  ආපරර්ට හා්කත රසශපප්ත.  ෘෂි  තධනමි  ක්ශෂේත්ර  
තුළින්  ෘෂි  තධනමි  රා්ධන ප ක් ඉදිරි ට ශගප  න්ප පැරි 

ින්? තමුන්පතන්ශරේකත දන්ප්තශ අ,  තක ට ඕපෑ තාපත අ,. 
අශප් ශ්ශතඳ ශප ශතේ ඒ  තක ට අ, විුණණත ගන්ප ක පැහැ.  
ශ ශරල් හැශදප  තක ට ශ ශරල් ඕපෑ තාපත. ශදිර හැශදප 

 තක ට  ඕපෑ තාපත ශදිර. ශදිර ටි  විපත  ශ්කත ක  ප්ත. ශපත 
්තශහ  ශශ්ල් ගැප ඕපෑ තාපත කි න්ප පුළු්න්.  ඒ්ත  ල් තපත 
ගන්පත නිසි ත තා ක්රමශදද ක්ශ ්ැම පිළිශ්තක් අපට පැහැ. 

පමු ක ශ්ප ක ාට්ල් ඒ  ාශට් රසශපප රපතප ක නිසි විධි ට 
්රශ ෝජප ට ශගපශ ජතරස  ් ශ න්ශ විදයත කම  ් ශ න්ශ 
පධනශේෂණත කම  ් ශ න්  ටයුතු  ා ආධනික   රා්ධන ප  
ඉදිරි ට ශගනි න්ප ්රි ත  ාශගප  ප්ත. 

මූකතරපතඅශඪ ගරු මන්ත්රීතුමනිශ මුජිබුධන ාහුමතන් මන්ත්රීතුමත 
ශපත ගරු රභතශද කිද්තශ දැඩි ආධනික  අධනබුද  ක කක්  පගාශ න් 
 ැරැල්කක් මතුශ්කත කන්ප පුළු්න්  කි කත. දැන් පගාශ න් 

විතාක් ශප ශ්න්ශ  ැරැලි මතු ්න්ශන්. කතුමත ශ  ත, විතාන් 
ිවිදින්ශන්. ඒ නිරත තමන් ශ  තන්න්  ැරැල්කක් මතු ්ප්ත  
කි කත කි න්ශන්. අපි  ගශපත ජී් ක්ප අ . මත කි න්ප  ැමැරසන්ශ 

දිළිඳු ම අද හැම ක්ශෂේත්ර ක්ම ශ්තත ශගප ඉ්ාන් කි කත. ිරස 
මිනිසුන්ට රක ප පව  ්රරසප කරස ශ   පපරස පන්රස ට රහප ශදප 
මූකය ්රරසප කරස ශ  ව ප්පතත මිරි ත රහප ශදප ආධනික  ්රරසප කරස  

නිරත අද ගශපත මනුර්ර තට ශප ල් රපතපලුන්ශ පතුන් ශදල් ශද ක් 
 න්ප පැහැ.  ඒ රඳහත ඔවුපට ් ක මක් පැහැ. විශ්රතමි  රාගම  

ඊ ශේ - ශපශධනදත මට කිද්තශ  "අපට මහ ම  මැශාන්ප ශ්න්. 

6ශ000ක් සිටිප විශ්රතමි න්න්ශහ විශ්රතමි  ්ැම්ප් විෂමතත ත්ම ක 
රපතපූධනණ  ාකත පැහැ. ශපත දීපු ශප ශා න්ව  ඉෂ්ට  ාන්ශන් 
පැ කපපතශ ම  මැරුණ ක පතාට පැහැකත ශපත ආණ්ඩු් ්ට  ාන්ප 
අපි කෑරර්සන්; පකපෑපත  ාන්ප කෑර්රසන්" කි කත. ශපත  තමන් අද 

ාශට් ත ක ක් ශ ශපත  තමන් අද ගශපත ත ක ක් ශ ශපත  තමන් 
දිළින්දන්ශහ ත ක ක් . ඒ නිරත ශපත්තට   කතා ව න්ශන් පැ කපපත 
අද ශ  තන්න් ගමට ශප ශ්න්ශ ගමින් පගා ට  ැරැලි මතු ශ්න්. 

මැරස්ාණ රසශපප විට මැරස්ාණ ශප ශා න්ව  විධි ට ශප ශ ක් 
ආ තාශේ ්රරසඥත ශදප්ත. පක ට ආ්තට පරශ්රේ ඒ්ත ශ්පර ්
්ප්ත.   

මූකතරපතඅශඪ ගරු මන්ත්රී්රුනිශ ගශපත ජී් ක ්ප පහුතා 
ජපතත්ක්  ෘෂි  ධනමතන්තශ නුන් ජී් ක ්න්ශන්.  ෘෂි  තධනමි  
ක්ශෂේත්රශ න් ජී් ක්ප ජපතත් ශහ  ජී්ප ත ක ක්  අද බිඳ 

්ැටිකතන් රසශපන්ශන්ශ  ශ ක ආධනික  ශ ාපධන ආධනික  ශ වී 
ශග විතැප ිතුළු සි ලු ක්ශෂේත්ර  මත ්ැටිකත  නිරත. අද 
රහපත තා සි ල්කම අශහෝසි  ාකත රසශපප්ත. ඒ ජපතත් ශහ 
සුභරත ප  ශ්නු්ට ශ්ප ක අ ශහ සුභරත ප  රඳහත ආණ්ඩු් 

්රරසප කරස ්රි ත කම   ාප්ත. 

මූකතරපතඅශඪ ගරු මන්ත්රීතුමනිශ අ් ය අ්ර්ථත් ක ශරර් පව  
පප්තශ ාශට් ආධනික   හැම ගර්් ත ශගප ජපතත්ට රහප 

රකරන්ප අ්ර්ථතනුූලක පි ්ා ගැනීම පිළිපඳ් අශප් 
විරුශ  ක් ක් පැහැ. පමු ක ාටට නි්ැරැදි පව  ්රරසප කරස ක් 
ඕපෑ; ාටට නි්ැරැදි ආධනික  ්රරසප කරස ක් ඕපෑ; ාටට නි්ැරැදි 

ආධනික  මූශකයෝපත ක් ඕපෑ. ඒ්ත හදප ශතක් පැකැර්තා්ලින් 
්ැමක් පැරස ප් ්ර ත   ාමින්ශ  තක  කපතදීම පිළිපඳ් 
ඔපතුමතට ර්තුරස්න්ත ශ්මින් මත නිහ  ්ප්ත. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. Mohamed Navavi. You 

have nine minutes. 

 
[5.49 p.m.] 
 

ගරු පෙොපහොෙඩ් නවවි ෙහතා 
(மாண்புமிகு முஹமட் நவவி) 

(The Hon. Mohamed Navavi) 
Mr. Presiding Member, thank you very much for 

giving me this opportunity to speak. I can remember, 
sometime back, the Hon. Prime Minister stated in this 
august Assembly that we need Rs. 2,000 billion per 
month to run this country, of which 50 per cent - Rs. 
1,000 billion - goes for repayment of loans. I think this is 
the biggest problem we are facing today.  So, it is high 
time for us to take a decision as a country and as a 
Government to find solutions without blaming each other. 
If we are to exist, definitely we have to increase exports 
and reduce imports. How are we going to do it? This is 
the biggest problem we are facing today.  Are we going 
to increase our exports or are we going to keep on 
borrowing and repaying loans for ages for what we have 
borrowed earlier? I think we have to change this 
situation. 

Actually, much was spoken about the Hambantota 
Port which is a big issue, and then the tyre factory and the 
car factory. When we went to Hambantota, we saw the 
situation there. It is useless to blame the earlier 
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Government. It is a fact that flights are not coming and 
ships are not coming, but we have to keep on repaying the 
loans. That is why His Excellency the President and the 
Hon. Prime Minister after discussion, spoke to the 
Chinese Government and  came to an arrangement in such 
a way  that if it is given to the Chinese Government, the 
income will definitely be increased and factories will 
come up, by which there will be more employment. As 
far as I know, a large portion of the loans given by the 
Chinese Government will also be reduced.  

When you take the issue of the tyre factory, what has 
been happening so far is that we have been exporting  raw 
rubber at a low price and importing tyres and almost all 
other rubber items. So, by constructing that factory, I am 
sure we will be able to use raw rubber to produce our own 
tyres for vehicles and in addition produce all rubber 
products. It is the same with the car factory.  We will be 
increasing employment opportunities by constructing that 
car factory. By doing all these,  not only will we increase 
exports, but we will reduce the imports also. Then, the 
problem of unemployment can also be solved.  Sir, we 
may be in the Government or in the Opposition, but we 
must think of the country.  

Last month, Members of the Government - both UNP 
and SLFP - and the Joint Opposition, we all went to 
China. What  did we do there? From morning till evening, 
we were taken to places where they had projects. 
Wherever we went, there were projects which were 
planned for ten to fifteen years.  On those plans, they have 
been continuing the projects by which the country is 
reaching its goals. Likewise, we too have to take a 
decision and go forward.  

Sir, I come from the Puttalam District where we have 
coconut. Earlier, we spoke only of tea, rubber and 
coconut as export products. Today, coconut industry has 
been completely wiped out. I am not blaming anybody. 
But the reason is, during the last 10 to 15 years, coconut 
lands were given  to big companies like Chilaw 
Plantations Limited, Kurunegala Plantations Limited and 
the JEDB. They neglected coconut plantations and now 
they have gone to the extent of cutting down coconut 
trees instead of replanting. I am bringing this out to say 
that 50 per cent of the coconut lands are barren, therefore 
the production has gone down. As a result, 50 per cent of 
the oil mills are closed today; 25 per cent of the 
desiccated coconut factories are not functioning. Sir, BCC 
had one of the biggest mills in our country, but today it is 
closed. The reason is, we do not have sufficient raw 
material.  

Sir, I must thank the Hon. Navin Dissanayake, 
Minister of Plantation Industries. He has taken the trouble 
to replant. If this had been done 10 -15 years ago under 
the earlier Government, I am sure, the coconut production 
would have been doubled by now and almost all those oil 
factories and desiccated coconut factories would have 
been functioning today. I was also an oil and DC miller. 
Because of politics I had to give up all that.  I can 
remember, our desiccated coconut was equivalent to what 

was exported from the Philippines. Since our coconut oil 
had less fat content, we had a lot of exports those days. 
All these things have gone down today and we have gone 
to the extent of importing coconut oil and other oils to 
fulfil our needs. Not only that, even employment 
opportunities have gone down. So, these are the things 
we have to think about.   

I must also speak about my Leader, the Hon. Risad 
Badhiutheen, Minister of Industry and Commerce. He is 
trying his level best to reopen the mills and industries 
which have been closed.  Not only that, he has gone to 
the extent of helping private people by providing 
incentives and also giving them lands to start factories 
and so on, so that we can not only export coconut, but can 
also produce whatever we can  in Sri Lanka to reduce the 
imports.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, you have only one more minute.  

 
ගරු පෙොපහොෙඩ් නවවි ෙහතා 
(மாண்புமிகு முஹமட் நவவி) 

(The Hon. Mohamed Navavi) 
Hon. Presiding Member, I remember that the Hon. 

Prime Minister of Malaysia, Mahathir Mohamad, one 
time during the crisis told the people, “Take just two or 
three spoonfuls of sugar. I will produce the required 
amount of sugar within two years.” People listened to 
him and reduced the consumption of sugar. By the end of 
the third year, he was able to produce sugar in the 
country.  Like that, we all must get together, leaving all 
our political differences for the sake of the country.  
Then, I am sure, in future whoever comes to power will 
have a better country to govern.  

Thank you very much.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Thank you very much.  

 
මීත ටශ ගරු ්තසුශශ් පතපත ක් තා මන්ත්රීතුමත. ඔපතුමතට 

විපතඩි 14   තක ක් රසශපප්ත. 

 
[අ.භත. 4.47] 

 
ගරු වාුවපද්ව නානායක්කාර ෙහතා 
(மாண்புமிகு வாசுமதவ நாணாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ශප ශහ ම ර්තුරසන් මූකතරපතඅශඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. 
පතමුශ්න්ම අද "රිවිා" පත්රශේ අපි ව ම් ශේදජප  ්ර්ෘ කරස කින් 
මශහ  ථත්  ආාපතභ  ාන්ප  ැමැරසන්. ්ැලිමම ්රශශ ශේ 

ශග වීන් තමන් ්ැ උ භ්ශභෝග ග්න්න්ට  න්ප ඉම රකර්්ත 
රසශපප්ත. කශහම පැ කපපත ඒ භ්ශභෝග ග්න්න්ට ආහතා හැටි ට 
දමමින් ඉන්ප්ත. ඒ මිනිර්සුන්ට ඒ්ත රඳහත ශ්ශතඳ ශප තක් 

ශහ  තගන්ප පැරිවීම තමන් ඊට ශහේතු්. කතැපදී ඒ මිනිර්සු 
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පතධනලිශපතන්තු  ්

්ැාදි තාශ ෝද? ඒ මිනිර්සු ්්පු ක ද ්ැරැශද? ඒ මිනිරස්ු 
්ැාදි තාශ ෝ  ාකත රසශපන්ශන් භ්ශභෝග ්ැවීම ගැපන්. දැන් ඒ 
භ්ශභෝග විුණණතගන්ප ඒ මිනිර්සු ශ්ශතන්ශදෝද? කශහම 

පැ කපපත ඒ මිනිරස්ු ්යතපතරි ශ ෝද? ඒ ක පැහැ. ඒ නිරත ඒ 
මිනිර්සුන්ට ඒ විධිශේ හැකි ත්ක් පැහැ. ශපත ගැප  වුද ්ග 
කි න්ප ඕපෑ? ්ග කි න්ප ඕපෑ ශපත ආණ්ඩු්න්. ආණ්ඩු් කි කත 

ක ක් රසශපන්ශන් ශ්ශතඳ ශප ත පිළිපඳ  ටයු කත හසුරු්න්ප; 
ශ්ශතඳ ශප ත තුත නිෂප්තදප ට ඉමක් ශප කැශපප ශ  ට ක ට 
වු්මපත  ාප මැදිහ කවීම  ාන්ප. අතීතශේ කශහම  තත. 

රහරස  මික ක්රම ශ Marketing Department ක්රම ශ ඒ්ත 
ඔක්ශ ෝම 1977 ඉඳකත  පතමුතු  තත. ඊට පරශ්රේ අද ශ්පශ  ට 
රසශපප ත ක ක්  තමන්ශ හැම ක  ම රහරස  මික ක්රම  කන්ප 

කන්පම පසු පර්්මින් රසබීම. ඒ නිරත තමන් ්්ප කිසිම ශශ ට 
මිකක් කැශපන් කි ප වි ්්තර  පැරස ශපත ්ර ප්  මිනිරස්ුන්ට 
රසශපප්ත. 

ඊත ට කි ප්තශ "ශපත මිනිර්සු ්ැද්තට ්ැමක් පැහැශ ඒ්තට 

්රමිරස ක් පැහැශ කම නිරත ඒ්ත export  ාන්ප පැහැ - පිට ාට  

 ්න්ප පැහැ" කි කත. ඒ මිනිරස්ුද ඒ රඳහත ්ැාදි තාශ ෝ? ඒ්ත 

්රමිරස කින් යුතු් හදන්ප ඕපෑ පපතශ ඒ්ත අපප ප   ාන්ප 

ඕපෑ පපතශ ඊට වු්මපත  ාන්පත  උ ක්රශමෝපත  න් අ් ය පපතශ 

ඒ්තට මැදිහ ක ශ්න්ප ක ඕපෑ ආණ්ඩු්මන්. අද තමුන්පතන්ශරේකත 

ශමශහේ ඉඳශගප පණ කි ප්ත; ්ැලිමම ශග විශ ෝ තමන් ්්පු 

භ්ශභෝග හාක්ට  ්ප්ත. ශමන්ප ශපත න් අද ආණ්ඩු්ට ක තු 

 ාගන්ප රසශපප තමන්ශහ ශ ේෂ පත්ර . 

ඊත ටශ "ණ " පිළිපඳ  ථත් රසශපප්ත. ඒ  දිගටම කි ප්ත 

ශන්. "ණ "  ථත්  තමන් අද රසශපප ක ම  ථත් . "ණ "  ථත්  

පැ කපපත අද තමුන්පතන්ශරේකතශහ ශාදි පැහැ. "ණ "  ථතශ්න් 

තමුන්පතන්ශරේකත දැන් ශම  ක්ද කි න්ශන්? "ණ "  ථත්   ම 

අද තමුන්පතන්ශරේකත  ථත  ාන්ශන් පැරස ශද ක් රසශපප්ත. ඒ 

තමන් පැඳුපත ා මගඩිශ න් කා තශද ආණ්ඩු්ට සිව  වුණු අකතභ . 

ඒ අකතභ  ශප ලී rate ක  ්ැඩිශ න් ශග්ත පැඳුපත ා නිුණ ක 

කිරීශපත අපාත  න්. ඒශ න් අශප් ණ  පාට ක තු්ප අග  

ශම  ක්ද? ඒ මුළු අග ම අාශගප කදත රසබුණු ශප ලී rate කශ න් 

අඩු  ාකත පැලු්තම ශපශපප්තශ අශප් ණ  පාට බිලි ප කී ක් 

ක තු ශ්ප්තද කි කත. ශපත්ත රතමතපය රාක අා  ගණිත . කදත 

රසබුණු ශප ලී rate ක ශ ්ැඩි  ාග ක ශප ලී rate ක ශ ඒ නිරත සිව  

වුණු අකතභ ශ ඒ සි ල්ක අශප් ණ  පාට ක තු ශ්ප්ත. ඒ  

තමුන්පතන්ශරේකතශහම ්රි ත කතපශේ ්රරසඵක ක් මිර ශ්ප 

ශම  ක්ද? 

ඊත ටශ මම ත් ක පැ කතකින්  රුණු කිිරප ක් 

ශපන්්න්පපත. මම ශපත්ත ඔක්ශ ෝම කි න්ශන් අපප පශ 

ආප පශ ඒ සි ල්ක ක කක්  ශපත්ත පටකැවිකත රසශපප නිරතන්.  

201උ ්ප විටශ ඒ දක්්ත අවුරුව  10ක් අශප් ණ  ්ැඩිවීම රසබුශණ් 

රුපි ල් බිලි ප 417න්. මම මීට ශපා ශපත්ත කි කත රසශපන්ශන්. 

ණ  ්ැඩිවීශපත මුළු ්රමතණ  රුපි ල් බිලි ප 417න්. ඒශ 201උ 

දක්්ත  උ අවුරුව  10ට. ඊත ට 201උ ඉඳකත 2016 ්ප විට ක තු  උ 

ණ ්ක ්ැඩිවීම රුපි ල් බිලි ප 2ශ011න්. කතශ  ට ශපත අවුරුව  

ශදශක්දී ණ  ් ැඩිවී රසශපන්ශන් ුණමක් නිරතද කි ත අපි පකමු. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Order, please! ශපත අ්රථ්තශදදී ගරු  ථතපත  තුමත 

මූකතරප  ගන්ප්ත ිරස. 

අනුරරුව ගරු පම.එම්. ආනන්ද කුොරිතරි ෙහතා මූලාසනපයන් 
ඉවත් වුපයන්  ගරු කථානායකුරො මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண்புமிகு மஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்று அகலமவ, மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள் 

தகலகம வகித்தார்கள்.    

Whereupon THE HON. J.M. ANANDA KUMARASIRI left the 
Chair, and THE HON. SPEAKER took the Chair. 

 
ගරු වාුවපද්ව නානායක්කාර ෙහතා 
(மாண்புமிகு வாசுமதவ நாணாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

"ණ "  ථත්  ම තමන් හැමදතම  ැශපන්ප පකන්ශන්. 
ඊත ට "ණ "  ථත් පටක්කත මිනිරස්ු මුතත  ාප්ත. "පසු  ව  
ආණ්ඩු්  තකශේ ග ක ණ  නිරත තමන් අද දහමහ ශදෝෂ ම 

ිරසශ්කත රසශපන්ශන්" කි කත කි ප්ත. පමු කශ ශපත  ථතශද 
ඉකක් පත නි්ැාදි් ශ්න්  ාකතශ ඛ්ණ්මප   ාකත පකශ  ට 
ශපශපප්ත ශපත ණ  ්ැඩිවීශපත ශහේතු්ශ ණ  පා ්ැඩිවීශපත 

ශහේතු්ශ ශහ ා මගඩි ්ැම නිරතන් කි කත. ඒශ න් පතමුශ්නි ක  
පැඳුපත ා මගඩි න්. මම ාතජය  වණුපත  තා  රභතශදදී  - PAC 
කශක්දී -  මුදල් ශල් පත්ා තශගන් ිහු්තශ " වණුපතගත ශප  උ 

ණ  කි කත ්ධනග ක් රසශපප්තද" කි කත. කතුමත කිද්තශ"කශහම 
ක ක්  පැහැ" කි කත. රාරථ්ත්ලින් ගන්පත ණ  පිළිපඳ 
ශත ාතුරු ක අ්රතපශේදී භතණ්මතගතා ට ක්ප්ත. ශම  දශ 
භතණ්මතගතා ට  ඒ සි ල්ක ගැප අ්රතපශේදී ාටක් හැටි ට ්ග 

කි න්ප ශ්ප්ත. ඒ නිරත  වණුපතගත ශප  උ ණ  කි කත ජතරස ක් 
පැහැ. ඒ අනු්ශ ඒ ශප රු් අශ ක පිපිරු්ත. දැන් කි න්ප 
පැහැශ" වණුපතගත ශප  උ ණ  ්ග ක් රසබුණත. ඒ  අපට අහුවුණත. 

ඒ  ක කක්  තමන් පැ් ත ක ණ  ශග්න්ශන්" කි කත.  
තමුන්පතන්ශරේකත ශපත විධි ට ශම  ක් හරි ශප රු්ක් ශග තත 
ශගප කදිශපදත  ැශපන්ප පකප්ත. ඒ ට ්ර තප ් ශ න් 

්රර්තූත  ා ගන්ශන් ණ .  

ගරු  ථතපත  තුමනිශ ක්ර ශමෝපත  රා්ධන ප අමතතය්ා ත 
global value chain ක ක් ගැප  ථත  තත. ශ  ශහේදශ global 

value chain ක ක් රසශපන්ශන්? Global value chain ක  
කි න්ශන්ශ ශකෝ   පුාත රසශපන්පත  උ ක තුශ්ප අග  ්ැඩිවීශපත 
දතම . ඒ ක තු  උ අග  ්ැඩිවීශපත දතම   ශකෝ  ආධනික ශේ 
ිණිරටීම ක කක්  අද ්ප විට පසුපෑම ට කක් ශ්කත 

රසශපන්ශන්. 2009 ්රශධන  ඉඳකත ශකෝ ශේ ආධනික  ්ධන ප  
ඉතතම අ්ම මට්ටම ට ්ැටිකත. ජපතප ශ යුශාෝප  ්තශහ ාට්ක 
ආධනික  ්ධන ප ශදග  අඩු ශ්කත රසශපප්ත. ිශමරි ත් විතාන් 

අඩුම තාශපත ආධනික  ්ධන ප ශදග  සි  ට ක හමතා ශ ශද   
මට්ටශපත ඉන්ශන්. ඉරසන් ශ  ශහේද global value chain ක ක්? 
පැරස global value chain ක  ට plug ශ්න්ප පුළු්න් කි කත 

අපි ිරතප්ත. ඒ නිරතන් මම කි න්ශන්ශ ශපත්ත ගැප අලුශතන් 
 ල්පපත  ාන්ප කි කත. ක  ක   පශශ   න් ිවිල්කත 
ඔළු්ට දතප ඒ්ත අාශගපශ ශමම ගරු රභතශද ශදරත පතකත ශපත 

ාශට් මිනිසුන්ශහ ිර ක නිකා තා  ාන්ප හදන්ප කපත. ඒ global 
value chain ක ට  ප්ත පපතශ ඒ රඳහත  ත යුතු මූලි  ශශ තමන් 
ශකෝ ශේ ඉල්ලුමක් රසශපප ශශ්ල් අපි නිපද්න්ප ඕපෑ. 

ශකෝ ශේ ඉල්ලුමක් රසශපප ශශ්ල් නිපද උශේ පැ කපපත 
ශ්න්ශන් ශම  ක්ද?  

අශප් අපප ප මික මට්ටපත ්ැශටප්ත. ඒ  ශන් ශ්කත 
රසශපන්ශන්. දැන් පකන්ප 201උ ්රා ඉඳකත 2014 ්රාට 
පකපශ  ට අශප් අපප ප සි  ට 4.4කින් ්ැටී රසශපප්ත.  
ශ ෝශ අා  global value chain ක ? ඊත ට ශ ශපත අ්රතප ප් 
මතර ට පකපශ  ට පැ් ත අශප් අපප ප ්ටිපත පත 3න් ද ම 
ගණප ට ් ැටී රසශපප්ත. තමුන්පතන්ශරේකත ශකෝ   ා්ට්ටන්ප             
හැව ්තට  මක් පැහැ. අ්රතපශේදී තමුන්පතන්ශරේකත 
තමුන්පතන්ශරේකත් ම ක ා් ටත ශගපශ ඒ  ශ ත්ා ශ්න්ශන් ශපත 
ාශට් ජපතත්  ඉදිරිශේ වි කරස ූලඩු්ට පැ කතන්.  
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ඊත ටශ මම Colombo Port City ක  රපතපන් ් ශ  මු 

ශ්න්ප  ැමැරසන්. Colombo Port City ක ට අවුරුව  6 ඉඳකත 
අවුරුව  8ට පව  නිදහර්  ාන්ප  ථත  ාකත රසශපප්ත. ශම  ටද 
ශපත? ින් අවුරුව  6ට රසබුණු පව  නිදහර අවුරුව  8ට ව න්ශන්? 
තමුන්පතන්පතශරේකත අවුරුව  2ක් ්ැම ප් ක්කත රසබුණත. අවුරුව  

ශද ක් ්ැම ප් ක්කත රසබුණතමශ අවුරුව  6ට රසබුණු පව  නිදහර 
අවුරුව  8ක් ්ප තුරු ශදන්ප සිශ  වුණත. කතශ  ට ශම  ද 
ශ්න්ශන්? කතශ  ට ාටට කන්ප රසබුණු පව  ආදත ම ක අඩු 

ශ්ප්ත. ශපත ාටට කන්ප රසශපප පව  ආදත ම අඩු ශ්පශ  ටශ ඒ 
්රමතණශ න් ාජශේ ආදත ම ක අඩු ශ්ප්ත. කතශ  ට ඒ්තට ක 
ණ  ගන්ප ඕපෑ. ශපත්ත තමුන්පතන්ශරේකතම  ා ග කතු ශමෝම පත. 

මම ඊට ්මත තද ්චප ක් පතවිච්චි  ාන්ශන් පැහැ. චීප ට පැණ 
්දිමින්ශ ාට පුාත ශාශද  ර්රත ශගප ිවිශදත ්තශහම තමන්ශ කදත 
ශපත Colombo Port City ක  ගැප ක   ථත  ශතේ. දැන් 

තමුන්පතන්ශරේකත ශක ුණ්ට කි ප්තශ "අපි ඒ්ත සින්පක් ා 
ව න්ශන් පැහැ. අපි ඒ  ව න්ශන් පශදට පමණන්" කි කත. ඒ  
ශහ ඳන්; අදට ශහ ඳ  ථත් ක්. හැපැන්ශ ව න්ශන් ශ  ච්චා 
 තක  ටද?  ත ්ධනෂ  ට පමණන්. තමුන්පතන්ශරේකතශහ  ඒ 

 ථතශද පසු බිශපත රසශපන්පත  උ ්යතජ  ආශේම ක ඉතතම කම 
ශහ ඳින් ශපශපන්ප පටන් ගන්ප්ත. ඒ නිරත අද 
තමුන්පතන්ශරේකතශහ ක්රශමෝපත  රා්ධන ප අමතතයතා   මඟින් 

ඉදිරිප ක  ා රසශපප පව  රහප දීධන  කිරීශපත ශ ෝජපත් ශ 
තමන්ශහම ් ාදින් සිශ  වුණු ආණ්ඩුශද අකතභ ක් පි ්ත ගැනීමට 
තමුන්පතන්ශරේකත  දාන්පත  උ   කරතහ ක් හැටි ට රක න්ප 

පුළු්න්. ඒ්ත ඔක්ශ  ම ශග්න්ප ශ්න්ශන් ශපත ාශට් ජප තට.  

අද "Daily Mirror" පු් ක පශ ක අපූරු  තටූප ක් රසබුණත. ඒ 
 තටූප  දැ කත මම ශප  ශහ ම රතුම් වුණත. ඒ  තටූප  මත ශපත 

අ්ර්ථතශදදී මතක්  ාන්ප ඕපෑ. ශපෝට්ම්්ක් ිරල්ශ්කත මකක් 
්තශහ  මට ්තුා විදිප්ත. ඒශ න් ආණ්ඩුශදශ පතක  පක්ෂශේ 
ශශ පතකපඥ ත ශහ ඳට රාශතෝශරන් පතප්ත. ක ත ඒශ න් 

පතප්ත. ක ත ඒශ න් පැන් රැපශහප්ත. ශපෝට්ම්ශද පිශාප 
්තුා ශපෝට්ම්ශ්න් කළි ට දමන්ප පුා්ැසිශ ෝ අපන්ත් ක ව ක් 
විඳිප්ත. මත ිරතප හැටි ට ශපත  තමන් ඔපතුමන්කතශහ ආණ්ඩු් 
ගැප මෑත  තකශේ පත ශ්ච්ච අපූරුම  තටූප . ඒ නිරත ශපත 

 තටූන්  තා න්ශගන්් ක තමුන්පතන්ශරේකත ඉශගප ගැනීම ්මත 
ශහ ඳන් කි කත මත ිරතප්ත.  

ඊත ට ආප ප - අපප ප ිර   ගැප  මම කි න්ප 

 ැමරසන්. අශප් ආප ප - අපප ප ිර   බිලි ප 10ක් පමණ 
්ප්ත. අශප් දත ශශය   නිෂප්තදිතශේ ්රරස ත ක් හැටි ට 2014 
අවුරුශශශ අපප පශේ ්ටිපත ම සි  ට 4ක් ශ්කත රසශපප්ත. 

ඒ ්රමතණ  2016 අවුරුශශශ ත් ක පහතට පැහැකත රසශපප්ත. 
තමුන්පතන්ශරේකත ශපත අපප ප ආදත ම ්ැඩි  ා ගන්ප ඕපෑ  
කි  කි ත අන්රසමට  ාමින් ඉන්ශන් අපප ප ආදත ම අඩු  ා 

ගැනීමන්. තමුන්පතන්ශරේකතට කිසි රැ  ක් පැරස් ක  ශද ක් 
 ාන්ප පුළු්න්. තමුන්පතන්ශරේකතට ාජශේ ආදත ම ්ැඩි  ා 
ගන්ප පුළු්න්.  ඒ ශ  ශහ මද? තමුන්පතන්ශරේකත VAT  දමකතශ 
NBT්ක  threshold ක  පහතට ශගපැල්කතශ ශපත ාශට් 

ජපතත්ශහ පව  පා ඉතත වි තක ් ශ න් ්ැඩි  ාකත  fiscal 
consolidation    ාශගප රසශපප්ත. IMF ක    ඒ ගැප 
ශප ශහ ම රතුම්න්. IMF  ක  ඒ ගැප ශප ශහ ම රතුම් නිරත 

කි ප්තශ "අන්ප හරි. මිනිසුන්ශහ ශපල්ක මිරි කත ශහෝ පව  
අාශගප ශ ශරේ ශහෝ ශපත අ  ්ැ  අතා රසශපප පාතා  අඩු 
 ාපල්කත" කි කත. කතශ  ට තමුන්පතන්ශරේකත ඒ ට ත්  රුණු 

  ශහ  ප්ත. අද ශපත ාශට් රසශපප ශශ්ල් ඔක්ශ  ම විුණණන්ප 
පුළු්න්ද කි කත තමුන්පතන්ශරේකත පකප්ත. රසශපප ශශ්ල් 
විුණණප ශ  ට ආ ණ්ඩු්ට ආදත මක් කප්ත. කතැප පිරි්ැම්ම ක 

රසශපප්ත. ඒ පිරි්ැම්ම තමුන්පතන්ශරේකත දත ශශය   නිෂ්පතදිත ට 
ක තු  ාප්ත. ඒ නිරත දත ශශය   නිෂප්තදිත  ක ඉහත පඟිප්ත. 

කතශ  ට ඒ ඔක්ශ  ම හරි.  දැන් තමුන්පතන්ශරේකතට ශප ශහ ම 

රතුම් ශ්න්ප පුළු්න්. IMF ක  රහරස  ක් ශදප්තශ "ශ ශරේ 
ශහෝ දැන් ශපත අ  ්ැ  පි වීම ශහ ඳට  ප්ත. ඒ ශ්නුශ්න් 
මිනිසුන්ට අද ශග්න්ප ශ්කත රසශපන්ශන් වි තක ව ක්පා 
ජීවිත ක්. ඒ   තාණ ක් ශප ශ්න්" කි කත.  

 

ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුමතශ ඔපතුමතට ත් විපතඩි තුපක්  රසශපප්ත. 

 
ගරු වාුවපද්ව නානායක්කාර ෙහතා 
(மாண்புமிகு வாசுமதவ நாணாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ශහ ඳමන්.  

"ඒ   තාණ ක් ශප ශ්න්. ඔන්ප ඔශහ ම  මු" කි කත IMF 
ක  රහරස  ක් ශදප්ත. අද ආණ්ඩු්ට IMF ක  කි න්ශන්ශ 
"ඔන්ප  ඔශහ ම  මු" කි කතන්. හැපැන්ශ IMF ක  ශද ක් 

කි ප්ත. "තමුන්පතන්ශරේකත විශශ  විනිම  රාචිත   ක  
මට්ටම  රස ත ග කශ ක පැ කපපත ආපසු තමුන්පතන්ශරේකත දිහත 
පකන්ශන් පැහැ" කි කත IMF ක  කි ප්ත. විශශ  විනිම  
රාචිත  තමුන්පතන්ශරේකතට ක  මට්ටම  රස ත ගන්ප පැරි ශ්කත 

රසශපන්ශන් ින්? ඒ ුණමක් නිරතද? අපි අපප ප   ාන්ශන් ක 
විශශ  විනිම  හපතප  ාන්පශන්.  

අපප ප  ක  ාප්ත පපතශ ඒ අතාම විශශ  විනිම  ඉපැීමපත 

අඩු ශදශගප ක  ප්ත පපතශ විශශ  විනිම  රාචිත  පහත ් ැටීම ක 
ශදගශ න් සිව  ශ්මින් රසශපප්ත පපත අපි ශම  ක්ද  ාන්ශන්? 
කතශ  ට ශම  ක්ද අපි  ාන්ශන්? කතශ  ට රුපි ශල් 

්ටිපත ම ක්රමශ න් පහත ්ැටීම ්තක්්ත ගන්ප අශප් අශ ක 
රසශපප විශශ  විනිම  ටි  ක කළි ට දතප්ත. රුපි ශල් අග  අපි 
ආාක්ෂත  ාන්ප ක ඕපෑ; විශශ  විනිම  ශේාත ගන්ප ක ඕපෑ. 

පමු ක තමුන්පතන්ශරේකතට ඒ ශද ම  ාන්ප පැහැ. රමහා විට ඒ 
ශද ම  ා ගන්ප ක පැහැ.  විශශ  විනිම  කළි ට දතකත ක 
තමුන්පතන්ශරේකතට රුපි ක ශේාත ගන්ප පැහැ. ඒශ නු ක විශශ  
විනිම  රාචිත  පහත පිරප්ත. තමුන්පතන්ශරේකත ශ  ච්චා 

විශශ  විනිම  කළි ට දතකත රුපි ක ශේාත ගන්ප පැලු් ක අද  
ිශමරි තනු ශම කා ක්  රුපි ල් 143න්.  තමුන්පතන්ශරේකත ්ැඩි 
 ල්  න්පට ඉරශ්රල්කත නි ත ් ශ න් ිශමරි තනු 

ශම කා ක් රුපි ල් 160  ාප්ත. තමුන්පතන්ශරේකත ඒ අරසන් 
sixes ගහශගප  ප ආණ්ඩු්ක්. රමර්ත ් ශ න් අාශගප 
පැලු්තම ශපත ආණ්ඩු් පක ට ප කශ්කත ශපත ්ප ශ  ට අවුරුව  

ශද ක් ගත ශ්කත රසශපප්ත.  

 

ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුමතශ ඔපතුමතට කැබී ිරස ශදකත් අ්රතපන්. 

 
ගරු වාුවපද්ව නානායක්කාර ෙහතා 
(மாண்புமிகு வாசுமதவ நாணாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

මත   ථත් අ්රන්  ාප්ත.  

ශපත ආණ්ඩු් පක ට ප කශ්කත ශපත ්පශ  ට අවුරුව  ශද ක් 
ගතශ්කත රසශපප්ත.  රුණත ාකත ආපසු හැරිකත පකන්ප. ආපසු 

හැරිකත පකකතශ ශපත අවුරුව  ශද  ිතුශතේ තමුන්පතන්ශරේකතශගන් 
ඉෂ්ට සිශ  ශ්ච්ච ශහ ඳ පා  ශම  ක්ද කි කත ගණන් පකන්ප. 
පැඳුපත ා ්ාචතශද ඉඳකත තමුන්පතන්ශරේකත ශපත ාශට් ණ  පා 
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පතධනලිශපතන්තු  ්

්ැඩි ා ග කත ්රි තදතම  දිහත පකන්ප. අපප පශේ ිරස  උ ශපත  
පහත ්ැටීපත පකන්ප. වි ්් තරදත   ක්ශේ පහත ්ැටීපත පකන්ප. 
ූෂෂණශේ  දධන   දිහත පකන්ප. ශපත තමන් තමුන්පතන්ශරේකතශහ 

අවුරුව  ශද   ශ ේෂ පත්ර . ශපත  කිශ ද්තම තමුන්පතන්ශරේකතට 
ිරශතන්ශ "දැන් පපත අපට රසශපන්ශන් සි  දිවි පරතගන්ප විතාන්" 
කි කත.  

ශප ශහ ම රත්ුරසන්.  

 
ප්රශ්නනය විෙසන ලදින්  සභා සම්ෙත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

පයත  පත්රශේ විෂ  අා  2. 

 
ගරු ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, today we are not going ahead with Item Nos. 2 

and 3 - Orders under Strategic Development Project Act.   

 
ඊ  අනුකූලව විවාදය කල් තබන ලදී. 
இதன்படி விவாதம்  ஒத்திகவக்கப்பட்டது.   

The Debate stood adjourned accordingly. 

 
 
 
            

ආනයන හා අපනයන (පාලන) පනත: 
නිපයපග       

ஏற்றுமதி இறக்குமதி (கட்டுப்பாடு) சட்டம் : 

ஒழுங்குவிதிகள்  
IMPORTS AND EXPORTS (CONTROL) ACT : 

REGULATIONS      

 
ගරු ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, on behalf of the Minister of Development 

Strategies and International Trade, I move,  
 
"That the Regulations made by the Minister of Development 
Strategies and International Trade under Section 20 read with 
Subsection 3 of Section 4 and Section 14 of the Imports and Exports 
(Control) Act, No. 1 of 1969 as amended by Acts, No. 48 of 1985 
and No. 28 of 1987, published in the Gazette Extraordinary No. 
1999/47 of 30th December 2016, which were presented on 
27.01.2017 be approved. 
 

 
(Cabinet approval signified.)” 

 
ප්රශ්නනය විෙසන ලදින්  සභා සම්ෙත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to.   
 

කල්තැබීෙ 
ஒத்திகவப்பு 

ADJOURNMENT 

 
ගරු ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු  ථතපත  තුමනිශ "පතධනලිශපතන්තු් දැන්  ල් තැබි  

යුතු " න් මත ශ ෝජපත  ාප්ත.  

 
ප්රශ්නනය සභාිමමුඛ කරන ලදී. 
வினா எடுத்தியம்பப்தபற்றது. 

Question proposed. 
 

 

ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
රභත්  ල් තපප අ්රථ්තශද ශ ෝජපත්  ඉදිරිප ක කිරීමශ ගරු 

බිමල් ා කපත   මහතත.  

ඊට ්රථමශ  වුරු ශහෝ ගරු මන්ත්රී්ාශ ක් මූකතරප  රඳහත 

ගරු මුජිබුධන ාහුමතන් මන්ත්රීතුමතශහ පම ශ ෝජපත  ාන්ප.  

 

ගරු ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු  ථතපත  තුමනිශ "ගරු මුජිබුධන ාහුමතන් මන්ත්රීතුමත දැන් 
මූකතරප  ගත යුතු "න් මත ශ ෝජපත  ාප්ත. 

 

ප්රශ්නනය විෙසන ලදින්  සභා සම්ෙත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනුරරුව ගරු කථානායකුරො මූලාසනපයන් ඉවත් වූපයන්, 

ගරු මුජිබුර් රහුොන් ෙහතා මූලාසනාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்று அகலமவ, மாண்புமிகு முஜிபுர் ரஹுமான் 
அவர்கள் தகலகம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and THE HON. 
MUJIBUR RAHUMAN took the Chair. 

 

 
අු  ියල  සහල් ලබා දීපම් ක්රෙපේදය 

குகறந்த விகலயில் அாிசிகய வைங்கும் வைிமுகற 
METHODOLOGY FOR PROVISION OF RICE AT LOW COST 

 

 

 [අ.භත. 6.1උ] 
 

ගරු බිෙල් රත්නායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
මූකතරපතඅශඪ ගරු මන්ත්රීතුමනිශ රභත්   ල් තපප අ්ර්ථතශද 

මත පහත රඳහන් ශ ෝජපත් ඉදිරිප ක  ාප්තප 
 

"ශපත ්පවිට ක පතරිශභෝ ව  ජපතත්ට දාතගත ශප හැකි්ප අන්දමින් 

ශ් තඳශප ශතේ රහල් මික ඉහක ශග ර් රසශේ. රහල් පතකප මිකක් පිළිපඳ් 
ආණ්ඩු් විසින් නිශදදප   තදශ ඒ මිකට රහල් ශර  තගැනීම අපහසු වී 

ිත. ශපත අධනබුද ට ශහේතු් ්රමුඛ් ශපශතේ රහල් ශමෝල් ිරමි න් 

කීපශදශපුණශහ ්රි ත කතප  ප් ශහළිශ්මින් රසශේ. ජප ජීවිත  

ඉමහ ක ව ෂ් ාතත් ට ිද දමත ිරස ශමම අධනබුද ට මැදිහ කවී 

පතරිශභෝ ව  ජපතත්ට රහල් අඩුමිකට කපතදීශපත ක්රමශදද ක් ාජ  විසින් 

 ඩිපමින් ිාන්  යුතු ප් ශ ෝජපත  ා සිටිමි." 
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මූකතරපතඅශඪ ගරු මන්ත්රීතුමනිශ ශමම ්ර ්ප ට පිළිතුරු 

කපතශදන්ශන්  වුද කි කත මම මුලින්ම දැප ගන්ප  ැමැරසන්.  

 

ගරු ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු රිරතඩ් පදියුදීන් ිමරසතුමත පිළිතුරු ශදන්ප කප්ත කිද්ත.   

        
ගරු බිෙල් රත්නායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
කතුමත දැන් ශපත රභතශද පැහැ. කතුමත වි්තද ට ිහුපත න් 

ශදන්ශන් පැරස් ශ  ශහ මද මූකතරපතඅශඪ මන්ත්රීතුමනි   කතා 

ශදන්ශන්?  

ගරු රභතපත  තුමනි? හතලු ක පැහැශ ිමරස ක පැහැ.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු රභතපත  තුමනිශ ගරු රිරතඩ් පදියුදීන් ිමරසතුමත 

පැමිශණන් ශන්ද? ගරු බිමල් ා කපත   මන්ත්රීතුමනිශ ඔපතුමත 
 ථත්  පටන් ගන්ප. 

 
ගරු ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඔදශ ඔපතුමත  ථත් පටන් ගන්ප. He might come.   

 
ගරු බිෙල් රත්නායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
 Might come! 

මූකතරපතරුඪ ගරු මන්ත්රීතුමනිශ අද ාශට් වි තක රත ච්ඡත්  ට 
කක් වී රසශපප රහල් අධනබුද  පිළිපඳ්න් මත  ශ ෝජපත් ඉදිරිප ක 
 ානු කැබුශද. ඔපතුමත දන්ප්තශ ශපත ්ර ප්  නිරත දැන් 

මතර  ට ්ැඩි  තක ක් රසර්ශරේ ාශට් සුවි තක ජපතත්ක් පීමත 
විඳිප ප්. අශප් ාශට් ජපතත් ශගන් ්ැඩි පිරිර ශහ ්ර තපතම 
ආහතා  තමන් ප ක. ඒ ට  වි ල්ප ක් පැහැ. අශප් ාශට් 
ජපතත්ශහ ආහතා ශදකට මතළු ක තු  ා ගන්ප්ත ශන්. 

කතශ  ටශ ශ ත්ල්කත  මික ්ැඩි පපත ඔවුන්ට පක මතළු  න්ප 
පුළු්න්. පක මතළු්ක ක මික ්ැඩි පපත හු රුල්ශකෝ   න්ප පුළු්න්. 
ඒ  ක  ාන්ප අමතරු පපත ශ  ාළි ්තශහ මතළු ජතරස ක්  න්ප 

පුළු්න්. ඕපෑ පපත අපට මතළු ශප  තම වුණ ක ඉන්ප පුළු්න්. 
පමු කශ හතල්්කට ඒ ්තශහ වි ල්ප ක් පැරස ප් ඔපතුමත දන්ප්ත 
ශන් මූකතරපතඅශඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. හතල් කිශකෝ ක ක් රුපි ල් 

240ක් වුණ ක ජපතත්  ප කම තමන්  න්ශන්.  

ඔපතුමත ක දන්ප්ත ිරසශ අශප් නිහතල් ගකප්ප කරස මන්ත්රීතුමත 
නිශ ෝජප   ාප දුණණු පතතශ ක මතතාශ හපතපන්ශත ට ්ැනි 

දිර්්රික් ්ක ජපතත්  න්ශන් ාතු හතශල් ප ක විතාන්.  අශප් ාශට් 
ජපතත් අවුරුව  දහර් ගණපක් රසර්ශරේ රහල් කක්  ශ ළින්ම 
රපතපන් න්. ඒ නිරත ඔ    ැබිපට් ප්රි තශ අන්තධනජතරස  රමුළුශ 

ජිනී්තශ මතශ්ෝර් ්ැනි ඒ්තට ්මත මිනිසුන්ට ප ක  න්ප පුළු්න් 
්ප ගණපට රහල් ශදප ක  තමන් ශපත ාට පතකප   ාප 
ජපතධිපරස්රුන්ශහශ අගමැරස්රුන්ශහශ ිමරස්රුන්ශහ පතමු්ැනි 
ාර්රත් වි  යු කශ ක. ඒ  තමන් කතුමන්කතශහ පාම ්ගකීම. දැන් 

තමුන්පතන්ශරේකත අත ිාකත රසශපන්ශන් අන්ප ඒ ්ගකීම. අද 
ජපතත්ට හතල් මික ්ැඩිවීම ශ්නුශ්න් වි ල්ප ක් පැහැ. හතල් 
මික කී න් කිද් ක මිනිර්සු ප ක තමන්  න්ශන්. ඔවුන් පතන්්කට 

මතරු ්න්ශන් පැහැ; මඤ්ශඤ ක් ත  න්ශන්  පැහැ. ශක්රෝටන් 

ශ  ත  හතල්්කට ශ  ශහ මට ක ආශශ   ක් ශප ශ්න්. 
ශක්රෝටන් රහ ත් ශම ප්තද ශ  ත ජතරස කින් හදප ආහතා 
පිළිපඳ් පසු  ව  දිප්ක  ථත වුණත ශන්.  

මූකතරපතඅශඪ ගරු මන්ත්රීතුමනිශ  දැන් ශම්ැනි ශද ක්    සිශ  

ශ්කත රසශපන්ශන් ින් කි කත ඔපතුමත ක දන්ප්ත  ිරස.  අශප් 
ාශට් පතක  න්ශහ අරම ක ම කශ වී ශමෝල් ජත් තාපත රු්නු ක 
කි ප ශපත ශහේතු ශද ම නිරත තමන් ශපත ශශ සිශ  ශ්කත 

රසශපන්ශන්. ශපත ාශට් ශග වි ජපතත් වී ්ගත  ත නිරත ඉතත 
වි තක අර්් ැන්පක් ාජශේ ගපමත් ක රසබුණත. ාජශේ ගපමත්ක වී 
රසබි දී කිද්තශ ගපමත ිරර්  ාන්ප ඕපෑ  කි කත. කම නිරත 

ගපමත් ක රසබුණු වී විුණණු්ත. විුණණත අ්රන් වුණතට පරශ්රේ 
නි   ක් කප්ත  කි කත පසු  ව  ද්ර්් ක වි තක රත ච්ඡත් ුණ ක 
 ව ත. නි   ුණ ක රසශපප්ත. ඒ  ක පදපපත  ා ශගප තමන් 

රහල් ශ්ශතඳ ශප ශතේ රහල් මික රුපි ල් 100ටශ 90ට ආදී 
් ශ න් විවි  ඉකක් පත්කට  විරල්කත රසශපන්ශන්.  

මූකතරපතඅශඪ ගරු මන්ත්රීතුමනිශ ශ්ශතඳ ශප ශතේ රහල් මික 

ඉහත  ෑම ග කශත  ක ඒ  කිසිම ි කත ශහේතු්ක් මත සිශ   උ 

ශද ක් ශප ශ්න් කි කත ඔපතුමත ක දන්ප්ත. කා තශද වී ිර  ක් 

රසබිකත රහල් මික ඉහත  ප්ත ශප ශ්න්. ශපත නි    ආශද 

ශදරැපතපධන මතරශේශ පැ කපපත ශප ්ැපතපධන මතරශේ අග. 
ශප ් ැපතපධන මතර ශ ශදරැපතපධන මතර  කි න්ශන් කා තශද වී ්ගත 

 ාප  තක  මිරක් ශග  පත  පප  තක ක් ශප ශ්න්. ඒ 

 තක ට වී අර්්ැන්ප කැ ශපන්ශන් පැහැ. මිනිර්සු වී ්ගත  ාප 

 තක  තමන්ශ ශප ්ැපතපධන මතර  රහ ශදරැපතපධන මතර .  වි ළි 

 කතපශේ ්ධනෂත් ක කක් . මතර්  න්ප  කි ප ශප ් ැපතපධන රහ 

ශදරැපතපධන මතර්ක ්ගත  ාකතශ  ඒ ුණඹුරු්ක ශග  පත 

 ැශපන්ශන් රතමතපයශ න් ශපපා්තරි අගශ මතධනතු ශහෝ අශ්රේල් 
මතර්කන්.  පැ්ත මතධනතුශ අශ්රේල් ්තශහ  තකශේ සිට තමන්  

ශ්ශතඳ ශප තට වී කන්ශන්. පසු  ව  මහ  න්ප  ග කශත  ක 

කා තශද වී අර්්ැන්ප රතමතපයශ න් ශහ ඳ මට්ටම  රසබුණත. 

 ක  න්ප  අරතධනථ  වුශණ් පැහැ. වි තක රතධනථ භත් ක් 

ශ  ශහ ම ක  ක  න්පශේ පැහැ. පමු කශ අරතධනථ  වුශණ් ක 

පැහැ. කම නිරත ාශට් වී රසබුණත. ආණ්ඩු් ගපමත ිරර්  ාන්ප 
 ව ත වුණ කශ ඒ්ත ුණුණළු  ෑම්කට දමප්ත කිද් කශ  ුණුණතන්ට 

ව න්ශන් පැහැ. පැ් ත ්ැඩි මිකට අපටම තමන් ආශද. පමු කශ 

ශමතැප රසශපප ශශ තමන් අද ඉතතම  ෘ්රිම ආ තා ට රහල් මික 

පා්ත රසබීම.  

අද දිපශේ  අනුා ප්රි දධන ප  තපත ිමරසතුමත ශපත 
පතධනලිශපතන්තුශද දී ්ර ත  ක්  තත. කතුමතශහ  ථතශද unedited 
්තධනතත් මත ත  රසශපප්ත.  මත කිර ශ  ටරක්  කි ්න්පපත.  

කතුමත ඉතත පැහැදිලි් ශමශරේ කි ත රසශපප්තප 

"ශපත අනු් දැපට ාට තුත රහල් ිර  ක් ශප මැරස ප් කි් යුතු . 

ශහක්ටධන ශ  ේපෑ ඩු් ශග වි පධනශේෂණ ආ තප  දක්්ත ිරස පරිදි ශපත 

්ප විට ක ාට තුත ශ්ශතඳ ශප ශතේ  රහල් ශමට්රික් ශට න් කක්ෂ උ - 4 

අතා ්රමතණ ක් ිත." 

මූකතරපතඅශඪ ගරු මන්ත්රීතුමනිශ මතර  ට කා තශද ජපතත් 

පරිශභෝජප   ාන්ශන් හතල් ශමට්රික් ශට න් 180ශ000ක් ්තශහ 

්රමතණ ක් ප් ඔපතුමත ක දන්ප්ත ිරස. රතමතපය පරිශභෝජප  

ශමට්රික් ශට න් කක්ෂ 4ක් කි කත අපි ිරතමු. ශමට්රික් ශට න් කක්ෂ 

4ක් කි න්ශන් මතර තුප  පමණ  තක ක්  ිර  කින් ශත ා් 

ාශට් පතවිච්චි  ාන්ප පුළු්න් රහල් ්රමතණ ක්. ක්ැනි රහල් 

ශත ග ක් අශප් ශ්ශතඳ ශප ශතේ රසශපප්ත කි කත ිමරසතුමත 

කි ප්තශ ශහක්ටධන ශ  ේපෑ ඩු් ශග වි පධනශේෂණ ආ තප  

 පුටත දක්්මින්.  
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පතධනලිශපතන්තු  ්

ඒ ්තශහම කතුමත ත් ව ාට ක ශමශරේ කි ත රසශපප්තප 

"ඊට අමතා් ාජ  විසින් රහල් ශමට්රික් ශට න් 2ශ40ශ000ක් ශපෞශගලි  

ශ්ශතඳුන් රඳහත ආප ප  කිරීමට  ටයුතු  ා ිරස අතා ඒ ්ප විට ක 

කන්න් හතල් ශමට්රික් ශට න් 86ශ000  ්රමතණ ක් ාට තුතට පැමිණ 

ශ්ශතඳ ශප ත  ාත ශපදත අ්රන්  ා ිත."  

ඊත ටශ කතුමත ත් ව ාට ක ශමශරේ කි ප්තප 

"කශරේම ාට තුත හදිසි අ් යතත්ක් ිරස වු්ශහ  ක ක ට මුහුණ දීම රඳහත 

ාජ  මඟින් රහල් ශමට්රික් ශට න් කක්ෂ ක් ආාක්ෂිත ශත ග ක් හැටි ට 
ගපමත  ා රසශපප්ත."    

ිමරසතුමතශහ පිළිතුරු  ථතශදදී මත දැපගන්ප  ැමැරසන්ශ 

ශපත්ත ශ  ශහේද ගපමත  ාකත රසශපන්ශන් කි කත. හතල් ශමට්රික් 
ශට න් කක්ෂ  ශ  ශහේද රසශපන්ශන් කි කත ඔපතුමත අපට 
කි න්ප. පමු කශ අමතතය මණ්මක  නිශ ෝජප   ාමින් 

අමතතය්ා ත කි න්ශන් රහල් ිර  ක් පැහැශ රහල් රසශපප්තශ 
ඒ්ත ශ්ශතඳ ශප ශතේ ක රසශපප්තශ ශ්ශතන්දන් රතු් ක 
රසශපප්තශ ාජ  රතු් ක රසශපප්ත කි කතන්. කතශ  ට ඉතතම 
පැහැදිලින්ශ ශපත ාශට් දැන්  ෘ්රිම ශකර රහල් මික ඉහත පැාවීම 

සිව ශ්කත රසශපන්ශන් පැහැදිලි්ම ාජශේ අරම ක ම නිරත කශ 
ාජශේ අදතත විෂ  භතා ිමරස්රුන්ශහ  තමපත තරි ක්ශේ 
රසශපප ව ධන්ක ම නිරත කශ ඒ ්තශහම හතල් ශමෝල් මතෆි තශද 

්රි ත තරි ක්  ක කි ප ශපත තුශන්ම ක තු් නිරත  කි කත. 
ශම  දශ කා තශද රහල් ශ්ශතඳ ශප ශතේ හැසිරීම කි ප ක  
අශප් ාශට් මිනිර්සු ක අවුරුව  100ක්ශ 200ක් රසර්ශරේ දන්පත ශද ක්. 

ඒ  අමුතුශ්න් පතමපත  ාන්ප ශද ක් පැහැ. කම නිරත අද 
ආණ්ඩු් ශපත රඳහත ශගප රසශපප ්රි ත මතධනග ශම ප්තද? 
ආණ්ඩු් දැන් රහල් ආප ප   ාන්ප අ්රා දීකත රසශපප්ත. මත 

දැක් ත ඒ ට පතකප මිකුණ ක දමත රසශපප්තශ ආප ප   ාප 
රහල් කිශකෝ්  මික රුපි ල් 72ුණ කශ ඒ ්තශහම ශශය   රහල් 
කිශකෝ් ට රුපි ල් 80ුණ ක කි කත.  

මූකතරපතඅශඪ ගරු මන්ත්රීතුමනිශ අපි ශපත ආණ්ඩුශද ශක ුණ 
මහ ක්රුන්ට කි ප්තශ ජපතත් ට විිරළු රප න්ප කපත කි කත. 
දැන් මට ඔපතුමන්කත කි න්ප ශ ෝශ ශපත රහල් හඳුපත ගන්ශන් 
ශ  ශහ මද කි කත? පී. හැරිරන් ිමරසතුමත තමන් වී අශතවි 

මණ්මක  භතා්  ටයුතු  ාන්ශන්. රිරතඩ් පදියුදීන් ිමරසතුමත 
තමන්  ධනමතන්ත හත ්තණිජ  ටයුතු  අමතතය්ා ත විධි ට  ටයුතු 
 ාන්ශන්. ශපත අමතතය්රු ශදශදපතම ප ක  ප අ  ශන්. 

ඔපතුමන්කත දැන් මට කි න්ප ශ ෝ "ශපත රහල් ිට  විශශය  ශ 
ශපත රහල් ිට  ශශය  " කි කත කි න්ශන් ශ  ශහ මද කි කත.  

රිරතඩ් පදියුදීන් ිමරසතුමත මන්පතාශපත රහල් පැළිශ න් ආපු 

ශ ශපක් ශන්. ඔපතුමත රහල් ගැප දන්ප්ත ශන්. ඔපතුමත මට 
කි න්පශ ශ්ශතඳ ශප ශතේ රසශපප රහල්්ක "ශශය   රහල් රහ 
විශශය   රහල්" කි කත ශ  ටකත රසශපප්ත ද කි කත. ඔපතුමන්කත 

දැන් ්ාතශේ රහල් රස තශගප "විශශය   රහල්" කි කත ශ  ටප්ත 
ද? ශශය   රහල් රුපි ල් 80න්; විශශය   රහල් රුපි ල් 72න් 
කි කත රහල් ිටශේ ශ  ටකත රසශපප්තද? ශපත  ත් ද 

ා්ටන්ශන්? ඒ නිරත දැන් ශම  ක්ද ශ්කත රසශපන්ශන්? අපි ශපත 
පිළිපඳ් කා තශද ඉන්ප ්ර තපම  ෘෂි නික තරින්ශගන් රහ 
ම යම පරිමතණශේ රහල් නිෂ්පතද  න් රම   ථත  තත.  

මූකතරපතඅශඪ ගරු මන්ත්රීතුමනිශ  වී ශ්ශතන්දන් ත  වී ශත ග 

රසශපප්ත; ඒ ශග ල්කන් ත  රහල් ශත ග ක රසශපප්ත. වී 
ශ  ටකත රහල්  ාප්ත. දැන් ශම  ක්ද  ාන්ශන්? මම ඉතත 
්ගකීශමන් ශපත ගැප කි න්ශන්. මට අ් ය පපත ඒ ්යතපතරි  

මහ කම ත  වුද කි කත පම ක කි න්ප පුළු්න්. කතුමත තමන් ශපත 

ශත ාතුරු කපත ව න්ශන්. අද පිට ාටින් ශගන්්ප රහල් 
කිශකෝහරෑපත ක ක් රුපි ල් 72න්. ශශය   රහල් කිශකෝහරෑපත 
ක ක් රුපි ල් 80න්. දැන් රමහා ්යතපතරි  න් ශම ප්තද 
 ාන්ශන්? ශපත රහල් ්ධනග ශද ම  ක්පත  ාකත රුපි ල් 80ට 

විුණණප්ත. රහල් ගැප ශ කශාන්ශන් පැ කපපතශ මානි ගන්ප ශ ෝ. 
පුළු්න් පපත මට කි න්පශ බ්රමාකශේ මානි  ැට්කන්ශ ඉන්දි තශද 
මානි  ැට්කන්ශ කා තශද මානි  ැට්කන් ශ්පර කි න්ප පුළු්න් 

 වුරු හරි ශ ශපක් ඉන්ප්තද කි කත. තමුන්පතන්ශරේකත ශමන්ප 
ශපත ්තශහ කිසිම පදපමක් පැරස විිරළු තා තීන්ව  තමන් ගන්ශන්. 
ඊට පරශ්රේ ඔපතුමන්කත කි ප්තශ  "වී ිරමි න් රහ රහල් ිරමි න් 

 වුරු හරි ්ැරැදි විධි ට  ටයුතු  ාප්ත පපතශ ඒ  ්තධනතත 
 ාන්ප" කි කත.  ගරු ිමරසතුමන්කත ශදශදපතම ආණ්ඩු් 
් ශ න් කි ප   කතා  ශන් ශපත . "කා තශද රහල් ිර  ක් 

ිරසශ්න්ප ශහේතු්ක් පැහැශ රහල් රසශපප්ත.  වුරු හරි ්ැරැදි 
විධි ට  ටයුතු  ාප්ත පපත පතරිශභෝ ව  අධි තරි ට පැමිණිලි 
 ාන්ප" කි කත ගරු ිමරසතුමත කි ප්ත මට ිහුණත.  
පතරිශභෝ ව   ටයුතු පිළිපඳ අධි තරිශ න් හරිශ අදතත 

අමතයතා ශ න් හරි ශපත ්ැටලීපත ශ  ච්චා  ාකත රසශපප්තදශ 
ශ  ච්චා අ ක අමාගු්ට අාශගප රසශපප්තද කි කත මම 
දැපගන්ප  ැමැරසන්.  

අපි දන්පත ශශ තමන් ශපත ාශට් ශග වි රාවි තප මැදිහ ක 
ශ්මින් ශපත  කි ප්ත ිශාන්පශ වී අශතවි මණ්මක  භතා් 
ශ්පම ිමරස්ාශ ක් ඉඳක ක ශපත ්ර ප්  විරඳකත පැහැ කි ප 

ක . මූකතරපතඅශඪ ගරු මන්ත්රීතුමනිශ මශහ  ථත්  අ්රන් කිරීමට 
ශපා මම කි න්ප  ැමැරසන්ශ වී අශකවි මණ්මක  ශපත ාශට් හදකත 
රසශපන්ශන් ින් කි කත. වී අශතවි මණ්මක  හදකත රසශපන්ශන් 

ක  පැ කතකින් වී මික රථ්ත්ා  ාන්පන්. හැපැන්ශ ඒශක් ත් ක 
පැ කතක් රසශපප්ත. ඒ ශම  ක්ද? ඒ  තමන් රහල් මික රථ්ත්ා 
 ාන්ප. ශපත  ශදපැ කතටම  ාන්ප පුළු්න් ශද ක්. ාජ  

ශග වි තශහ වී මික රත තාණශ රථ්ත්ා මික ට රස තගන්ප ඕපෑ 
නිරත ආණ්ඩුශ්න් වී ශත ග මිකදී ගන්ප්ත. ආණ්ඩු් වී ශට න් 
කක්ෂ ගණපක් මිකදී ගන්ප්ත. ආණ්ඩු් වී  රඳහත  පතකිසි මිකක් 
නි ම  ාප්ත. අඩු පතඩු පත රිරත් හරි  පත ්රමතණ ක් මිකදී 

ගන්ප්ත. අදට ක ඔ  ශ  න් ශ්ශතන්දතට ක ්මත ශග වි තශගන් වී 
මිකදී ගන්ශන් වී අශතවි මණ්මක න්. ඒ වී පැ් ත ක අත  ටින් 
ශ්ශතන්දන්ට විුණණප නිරත තමන්ශ වී අශතවි මණ්මක  

පකතශප ශා  කතු ශ්ප අාමුණු ඉම්  ාගන්ප පැරි ශ්කත 
රසශපන්ශන්. පමු කශ වී මිකදී ග කතතම වී market කශක් මික  පතකිසි 
ර්ථත්ාභත් ක් කප්ත. ශම  දශ වී මිකදී ගන්පත ශක ුණම 

ගැනුපත රු්ත ආණ්ඩු්න්. ආණ්ඩු් වී රඳහත මිකක් නි ම  ාප්ත. 
ඒ නිරත ශග විශ ෝ ශපෝලිශපත ඉඳකත හරි ආණ්ඩුශද වී අශතවි 
මණ්මක ට වී ශදප්ත. ශක ුණ මුදකතලිකත වී කිශකෝහරෑපත ක   

මික රුපි ල් 24න්ශ 30න් කි ශදීශ ආණ්ඩු් රුපි ල් උ0න් කිද්තම 
මිනිර්සු ද්ර් තුපශ හතාක් ශපෝලිශපත ඉඳකත හරි තමන්ශහ වී ටි  
විුණණප්ත. හැපැන්ශ ඒශක් අශපක් පැ කත ක රසශපප්ත. දැන් 
ආණ්ඩු් වී ශත ග මිකදී ගන්ශන් ින්? කා තශද ශප ් ැපතපධනශ 

ශදරැපතපධන මතර්ක රහල් මික ්ැඩි ශ්ප්ත කි ප ක  
රතමතපයශ න් අපි දන්පත රතය ක්. ඒ  අපි  වුරු ක දන්පත 
රතය ක්. ඒ  rocket science ක ක් හරිශ පතමපත  ාන්ප ඕපෑ 

ශද ක් හරි ශප ශ්න්.  ෘෂි ධනම අමතතයතා  ටශ වී අශතවි 
මණ්මක ට  ව ත පපතශ පතමු්ැනි ාර්රත්  තමන් ඒ  දැපගන්ප 
ක . රතමතපයශ න් රහල් මික ශපත ද්ර්් ක ්ැඩි ශ්ප නිරත 

ශම  ක්ද  ාන්ශන්? අන්පශ ශ්ශතඳ ශප ශතේ රහල් මික ්ැඩි 
ශ්පශ  ට වී අශතවි මණ්මක  රතු් රසශපප වී ශත ග 
ක්රමතනුූලක් නිදහර්  ාකත market ක ට දතප්ත. කතශ  ට 

රහල් ශ්ශතඳ ශප තට ආණ්ඩු් රතු් රසශපප රහල් කැශපප 
නිරත  මිනිරස්ුන්ට මිකදී ගන්ප පුළු්න්  පතකිසි රථ්ත්ා මිකක් 
ිරස ශ්ප්ත.  
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[ගරු බිමල් ා කපත   මහතත] 
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වී අශතවි මණ්මක  හදකත රසශපන්ශන් ඒ ටන්. පැරස් 

ශ  මිර්  න්ප ශප ශ්න්. කශහම පැ කපපතශ වී ගපමත පැහැ 
කි කත රසශපප වී ටි  ුණුණල්ලුන්ට  න්ප ශදන්ප ශප ශ්න්. වී 
අශතවි මණ්මක  හදකත රසශපන්ශන් මත  ලින් කි පු කම අාමුණ 
ශ්නුශ්නුන්.  පමු ක ශපත අ්ර්ථතශද දී  සිව  වුශණ් ශම  ක්ද?  

ගපමත ිරර්  ාන්ප කි කත ආණ්ඩු් ශම  ක්ද  ශතේ? ආණ්ඩු් 
 ශතේ ශග වි තශගන් වී ග කත මිකට ්මත ්ැඩි මික ට වී 
විකිණීමන්.  වී අශතවි මණ්මකශේ අාමුණ ඒ ද? ශග වි තශහ වී 

මික ර්ථත් ා කිරීමට කශ රහල් මික ර්ථත් ා කිරීමට ක ආණ්ඩු් රතු් 
රසශපප ක ම mechanism ක ;  ක ම  න්ත්රණ  වී අශතවි 
මණ්මක න්. කශහම පැරස්ශ ජපතධිපරසතුමත වි ත   පකතක 

පතවිච්චි  ාකත නිශ ෝග නිුණ ක  ත ක මික අඩු  ාන්ප පැහැ. 
පමු ක දැන් කශහම ක ක්  ාකත රසශපප්තශ විශශය   හතල් 
කිශකෝ් රුපි ල් 72න්ශ ශශය   හතල් කිශකෝ් රුපි ල් 80න් කි ත. 

ශපත්ත කා තශද මිනිසුන්ට  ාප විිරළු ශන්. තමුන්පතන්ශරේකත 
ශම  ක්ද  ශතේ? හතල් මික පැ කත රසශපශදී තමුන්පතන්ශරේකත 
 ශතේ ශග වි තශගන් වී ග ක මිකට ්මත සුවි තක ගණප ට වී 
විුණණපු ක න්. අපි කි න්ශන් වී අශකවි මණ්මක  පතඩු කපන්ප 

කි ත ශප ශ්න්. හැපැන් වී අශතවි මණ්මක  විශ ේෂශ න් ශපත 
්තශහ අධනබුද  දී මහත පරිමතණශ න් කතභ කපප ක ක් වි  යුතු 
පැහැ. ක  කතභ කපප්තට අපි ශග මක්ම රතුම්න්. පමු ක දැන් 

ශම  ක්ද ශ්කත රසශපන්ශන්? ගරු අමතතයතුමනිශ ඔපතුමත 
දන්ප්ත වී මික රහ හතල් මික අතා සූත්ර ක් රසශපප ප්. ඒ  තමන් 
වී කිශකෝ්  මික තුශපන් ශපදකතශ පශහන් ්ැඩි  ාකතශ අද 

රසශපප ත ක ක්  අනු් ඒ ට රුපි ල් 3ක් ක තු  තතම 
රතමතපයශ න් හතල් කිශකෝ්  මික රෑදීම.  

මූකතරපතඅශඪ ගරු මන්ත්රීතුමනිශ ඒ කි න්ශන් ශම  ක්ද? වී 

කිශකෝ ක  ගන්ශන් රුපි ල් උ4ට පපතශ ක  තුශපන් ශපව ්තම 
රුපි ල් 14න්; 4න් ්ැඩි  තතමශ රුපි ල් 74න්; ඒ රුපි ල් 74ට 
රුපි ල් තුපක් ක තු  තතමශ රුපි ල් 78න්. ශමෝල් ිරමි ත 

රතමතපයශ න් හතල් කිශකෝ ක ක් කළි ට ශදප ගණප ඒ න්. 
ශත ග ශ්ශතන්දත ඒ ට රුපි කක් විතා ක තු  ාකත කතභ 
ගන්ප්ත; සිල්කා ශ්ශතන්දත රුපි ල් ශද තුප  කතභ ක් 
ගන්ප්ත. රතමතපයශ න් වී කිශකෝ් රුපි ල් උ4ට ග කත ක හතල් 

කිශකෝ් රුපි ල් 80ටශ 82ට ශදන්ප පුළු්න්. හැම වී කිශකෝ්ක්ම 
රුපි ල් උ4ට ගන්ශන් පැහැ. මත රුපි ල් උ4  දතහාණ  ට 
ග කශ කශ ්ැඩි අග ක් ් ශ නුන්. පමු ක තමුන්පතන්ශරේකත -වී 

අශතවි මණ්ම ක - ශම  ක්ද  ශතේ? මිනිර්සු හතල් කිශකෝ ක  
රුපි ල් 90ටශ 100ට අාශගප  න්ප අමතරුශ්න් සිටිප ශ්කතශදශ 
ශප ල් මික ක පැ කත රසශපප ශ්කතශද තමුන්පතන්ශරේකත 

ශම  ක්ද  ශතේ? රහල් මතධන ට් ක  ර්ථත්ා  ාන්ප වී අශතවි 
මණ්මක  පතවිච්චි  ාප්ත ශ්නු්ට කමඟින් වි තක ්යතපතා ක් 
 ාන්ප  ව  ක න්  ශතේ. මත දන්පත තාමින්  රුණු කශරේන්. අප 

දකිප ශශ තමන්ශ වී අශතවි මණ්මක  හදත රසශපප අාමුණ් ක ශපත 
අ්ර්ථතශද ඉම් ශ්කත පැහැ කි ප ක .  "ාශට් රහල් ිර  ක් 
පැහැ" කි කත  ැබිපට් මණ්මක  කි ප්ත පපතශ  ාන්ප ඕපෑ 
ශම  ක්ද?  කිශකෝ්ක් රුපි ල් 104ට විුණණපු හතල් රුපි ල් 80ට 

විුණණන්ප කි කත ආණ්ඩු් කිද්තට පසු් ශ්ශතන්ශදෝ කිසි 
්ර ප් ක් පැරස් ඒ අඩු  ත මිකට විුණණප්ත.  

මූකතරපතඅශඪ ගරු මන්ත්රීතුමනිශ ඔපතුමත ඒ ගැප ිරතත 

පකන්ප. හතල් කිශකෝ් රුපි ල් 104ට විුණණවිුණණත ඉන්ප 
ශ  ට කිශකෝ්ක් රුපි ල් 80ට විුණණන්ප කි කත ආණ්ඩු් 
කිද්තමශ ඒ මුදකතලිකතශහ කිසිම රශද ක් පැහැ ශන්. ඔපතුමත ඒ 

ගැප ිරතත පකන්ප. මත කි න්ශන් පැහැශ ඒ නිරත අද හැම තැපම 
රුපි ල් 80ට හතල් රසශපප්ත කි ත. හතල් කිශකෝ ක කින් රුපි ල් 
24ක් අඩු  ාන්ප කි ත නිශ ෝග ක් ආ පමු ක මුදකතලිකතශහ 

කිසිම රශද ක් පැහැ. කශහම මික අඩු  ාන්ප පැහැ ශන්ශ 
රත තාණ් ශ්තඳතම  තත පපත? ඒ අනු් හරිම පැහැදිලින්ශ ක  

හතල් කිශකෝ්කින් රුපි ල් 24ක්ශ 30ක් ්තශහ අධි  කතභ ඒ 

පුශග ක න් ග ක ප්. ගරු ිමරසතුමනිශ ඔපතුමත සිතත පකන්පශ 
හතල් ශට න් 10ශ000ක් විුණණු්ත පපතශ හතල් ශට න් 100ශ000ක් 
විුණණු්ත පපත ඒ පුශගක න් ශ  පමණ කතභ ක් අාශගප 
රසශපප්තද කි ත. ඒ නිරත අප ඔපතුමන්කතට කි න්ශන්ශ ඒ 

මතෆි ත්  ාප අ   රුණත ා අ ක අමාගු්ට ගන්ප කි තන්. ශපතශ 
රුපි ල් තුපහතා  කතභ ක් ශප ශ්න් ශන්. කිශකෝ්කින් 
රුපි ල් 24 ශ 30  කතභ අාශගප රසශපප්ත. ශපත ාශට් කශහම 

ශ්තඳතමක්  ාන්ප පැහැ. ඒ නිරත අප ඉතතම ්ගකීශමන් 
ආණ්ඩුශ්න් ඉල්කත සිටිප්තශ තමුන්පතන්ශරේකත  විශශය   රහල් 
රහ ශශය   රහල් කි ත පපත ශ  ටකතශ මික ශ  ටකත විකිණීම ආදි 

විිරළු ශ ෝජපත  ාන්ශන් පැරස් ්රතශ ෝ ව ් ශ්තඳ ශප ශතේ 
රහල් මික ත් ක අඩු  ාකත මිනිසුන්ට අාශගප  න්ප පුළු්න් 
මික ගණපට  ශගප කන්ප කි ත.  ඒ ්තශහම තමුන්පතන්ශරේකත 

මිනිසුන්ට කි කි ත ඉන්ශන් පැරස් ඒ මතෆි ත් ට රපතපන්  
කක්ශ ශපුණ ශදශදශපුණ අ ක අමාගු්ට අාශගප ශපන්්න්ප. ඒ  
ශද්ප ඉල්ලීමන්.  

තුන්්ප  තාණ  ශකර අපි ාජ ට අ් තාණ   ා කි ත 

සිටිප්තශ ශපත රපතපූධනණ අවුක ි කතටම ිරස ශ්කත රසශපන්ශන්ශ 
අද ශපත ාශට් ජපතත්ට ශපත ගණපට හතල් මිකදී ශගප  න්ප 
සිශ  ශ්කත රසශපන්ශන් ආණ්ඩුශද රසශපප අ තධන ක්ෂමතත් කශ 

විශ ේෂශ න්ම ශපත අමතතයතා ්ක රසශපප ව ධන්ක පරිපතකප  ක 
නිරත ප්. කශරේ කි මින් මශහ  ථත්  අ්රන්  ාප්ත. ශප ශහ ම 
ර්තුරසන්.  

 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශ ෝජපත්  රි්කා කිරීමශ ගරු නිහතල් ගකප්ප කරස මන්ත්රීතුමත.     

 
[අ.භත. 6.31]    
       

ගරු නිහාල් ගලප්පත් ප  ෙහතා 
(மாண்புமிகு நிஹால் கலப்பத்தி)  

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

මූකතරපතඅශඪ ගරු මන්ත්රීතුමනිශ ගරු බිමල් ා කපත   
මන්ත්රීතුමත ශගශපප කද ශමම  තලීප ශ ෝජපත් මත ර්ිකා 

 ාප්ත.  

මූකතරපතඅශඪ ගරු මන්ත්රීතුමනිශ 2016 ්රශධන ් කමන් 
ආණ්ඩු් මහජප මුදල් බිලි ප ගණපක් ශ්න්  ාකත ශග වි 

ජපතත්ශගන් මිකදී ශගප වි තක වී ශත ග වී අශතවි මණ්මක  
රතු ගපමත් ක තැන්ප ක  තත. කශරේ තැන්ප ක  ශතේ ින්?  රහල් 
මතෆි තශද සිටිප මහත පරිමතණ ශ්ශතන්දන් කීප ශදපත 

අපතගතශේදී ශප රු ිර  ක් ම්ත පතප විටශ පතරිශභෝ ව  තශහ 
ශපල්ක ිරා  ාප විටශ පතරිශභෝ ව  තශහ අශප්ක්ෂත් න් 
භාග ක් ට ප ක  ාප විට ඔවුන්ශහ දහඩි  මහන්සි  ශල් 
මතපිලුන් ්තශහ  ාත  ශප න්ප   කරතහ  ාප විට ඉන්  ජපතත් 

ශේාතගන්පන්. පමු ක ආණ්ඩු් ක  රහමුලින්ම  අමත   තත.    

අපි දන්ප්තශ ඉරසහතරශේ පතමු්ැනි ් තත්ට තමුන්පතන්ශරේකත 
ම කතක ගු්න් ශත ම් ශප ශතේ ක වී ගපමත  ත ප්. කශරේ  ශතේ 

ශපත මහත පරිමතණ ්යරප ට මුහුණ ශදන්ප ශ්න්ප ිරස. පමු කශ 
කශහම  ාපු තමුන්පතන්ශරේකතට ශපත විධිශේ ගැටලු්ක් ිරස  උ 
අ්ර්ථතශද  ාන්ප රසබුශණ් ුණමක්ද? ශ්ප කිසි ශද ක් 

ශප ශ්න්ශ වී අශතවි මණ්මක  රතු ගපමත් ක රසශපප වී ටි - වී 
අශතවි මණ්මක  රතු් ිරස මහත පරිමතණ ශමෝල් රසශපප්ත. 
මින්ශන්රිශේ රසශපප්ත. පන්පගමුශද  මහත දැ්ැන්ත වී ශමෝකක් 

ශදලි ශදලි රසශපප්ත. ඒ ශමෝල්්ලින් වී ශ  ටකත ාට පුාත 

1381 1382 



පතධනලිශපතන්තු  ්

රසශපප රශත ර  ආ තප්කට ශපදත හැා  පතරිශභෝ ව  තට පහසු 
මිකට රහල් කපත දීමන්  ත යු කශ ක. පමු කශ තමුන්පතන්ශරේකත ඒ  
රපතපූධනණශ න්ම ම  හැරි ත විතාක් ශප ශ්න්ශ තමන් රතු වී 

ශත ග ්රින් ්ා "ප්රීමත" පිටි  පතහකට ර ක් ආහතා රඳහත කපත 
ව න්පත; බි ධන ශ  පතපැනි්කට කපත ව න්පත. ඒ්ත කපත ව න්ශන් ක 
ශප ් ටිපත මික ගණන්්කට. ඒ්තශේ පතඩු් තමුන්පතන්ශරේකත විඳ 

ගන්ශන් පැහැ. කම පතඩු් ක පතරිශභෝ ව  තශගන් තමන් අ   ා 
ගන්ශන්. ශමශහම තමන් තමුන්පතන්ශරේකත  ්ධනතමතපශේ  ්ැම 
 ටයුතු  ශතේ. ශපත ආණ්ඩු්ට කිසිව  ආ තා   ්ැම පිළිශ්තක්ශ 

්රරසප කරස ක් ි කශ කම පැහැශ ්ර ්ප ක් ශග ම ගන්ප හත 
්ර ප් කින් ශග ම  න්ප. ශපත ආණ්ඩුශද රසශපප අමශපෝඥ ්රි ත 
 කතප  නිරත පතරිශභෝ ව  තට හැම දතම ක ්න්දි ශග්න්ප සිව  

ශ්ප්ත.  

 ාතජපක්ෂ මහ කම තශහ ආණ්ඩු්  තකශේ හතල් කිශකෝ ක  
රුපි ල් 60ටශ 80ට  ශදි  තමුන්පතන්ශරේකත ශම  ක්ද කිදශද? 
"හතල් හැටටශ ාට හාහට"  න්පන්. දැන් කී ද? ශපත hybrid ආණ්ඩු 

 තකශේ - හ පතකප ආණ්ඩු  තකශේ- රුපි ල් 80න්; 90න්; 120න්. 
දැන් ශම  ක්ද කි න්ප රසශපන්ශන්? දැන්ශ තමුන්පතන්ශරේකතට 
කි න්ප ශද ක් පැහැ; නිරු කතාන්. ඒ ්තශහම ශප ව  විපක්ෂ ට 

ශම  ක්ද කි න්ප රසශපන්ශන්? ඒ ශග ල්කන්ට ක කි ත ගන්ප 
ශද ක් පැතු් මුඛ් පූට්ම් ශ්කතන් ඉන්ශන්. කශහමන්ශ 
තමුන්පතන්ශරේකත ශදපිරිශරේම අතීත භතවිත . තමුන්පතන්ශරේකත 

ශදපිරිරම ක ම ශපෝත ශල් ්න්න් ්තශහන්. කිසි ශ්පරක් පැහැ. 
අලු කශ පාණ  කි ප ක  විතාන් ශ්පර ට රසශපන්ශන්. හැම 
දතම ක මහජපතත් තතත ශපතතශ මහජපතත්ශහ දහඩි  මහන්සි  

 ාතශගප බිද්ත ් තශහ තමන් ශපත ශම ශහ ශ ක ක තමුන්පතන්ශරේකත 
්රි ත කම  ශ්න්ශන්.  

 
මූකතරපතඅශඪ ගරු මන්ත්රීතුමනිශ 2017.02.18්ැනි දත දඹුල්ක 

සි පත නිශක්තපශේදී  මත ය රත ච්ඡත් ක්  ැ ශඳද්ත. රමරත් 

කා ත ශග විජප රපතශපතකපශේ මැදිහ ක වීශමන් මීට  රහභත ව 
වුණතශ ශපත ාශට් ජපතත්ශහ ව   හඳුපප රාවි තප කිිරප ක්. සුළු 
හත ම ය පරිමතණ ශමෝල් ිරමි න්ශහ රාවි තප ක මුතු්ශ 
ආපප තකත ිරමි න්ශහ රාගම ශ  පතරිශභෝ ව  අන්තීන් සුරැකීශපත 

ජතරස  ්යතපතා ශ රමරත් කා ත අතය් ය ආහතා ර්ය 
රප න්පන්ශහ ශත ග රහ සිල්කා ්යතපතරි  රාගම  ්තශහම 
රහල් පිටි  ධනමතන්ත රු්න්ශහ ක මුතු්.  ශපත  රාවි තප ක තු 

ශ්කත ශපත ්ර ප්  ගැප ආණ්ඩු්ට පැහැදිලි කිරීපත  තත. 

ආණ්ඩු්ට ාතු කළි ක් නිුණ ක  තතශ ශපත ශම ශහ ශ ක මැදිහ ක 
ශ්කත රහල් මික අධනබුදශේ ගැටලු්ට  රත තාණ ්රි තමතධනග ක් 

ගන්ප කි කත. පමු ක ආණ්ඩු් අද ක "බීරි අලින්ට වීණත ්තදප  
 ාප්ත'' ්තශහ ඔශහේ ිහුපත  න් ශදන්ශන් පැරස් ආතක් පතතක් 
පැතු් ඉපතගතශ ක ිවිදිප්ත. ශපත ්තශහ ක මුතු්ක් ිරස වීමට 

ශහේතු්? තමුන්පතන්ශරේකතට ශපත රපතපන් ශ න් කිසිම ආ තා   
්ැම පිළි ශ්තක්ශ ්රරසප කරස ක්ශ ්රි තමතධනග ක් පැරස ක  ප් 
ශහ ඳ හැටි ශ කරුපතගත යුතුන්.  

මම තමුන්පතන්ශරේකතට ශපත  තාණ  ක කි න්පපත.  රහල් මික 
අධනබුද  නිරතම පසු  ව  ් ්තනුශද ම ය පරිමතණ හත ුණමත 
පරිමතණ ශමෝල් ිරමි න්ට රහ පතරිශභෝ ව  න්ට ගැටලු්ක් ිරස 
වුණත. ශම්ැනි ත ක ක් න් ිරස ශප ් ප පරිදි තමුන්පතන්ශරේකතට 

්ැම  ටයුතු  ාන්ප හැකි ත් ක් පැහැ. ආණ්ඩු්ට යුතු මක් 
රසශපප්තශ ශපත සි ල්කන්ශහම ්ර ප් ට රත තාණ විරඳුමක් 
ශදන්ප. පමු කශ තමුන්පතන්ශරේකත ඒ   ශතේ පැහැ. පුව ම  

ශපත න්. ශපත රපතපන් ශ න් තීාණ ක් ගන්ප පසු  ව  17 ්ැනිදත 
පතරිශභෝ ව  රභත් ක තු වුණත. අපි ිරතන්ශන් ශපත ආණ්ඩුශද 

මහ ක්රු ක තු ශ්කත තමන් ශපත ට රත තාණ විරඳුමක් ශදන්ප 

හදන්ශන් කි ත. පැහැ. මත කි න්ප ඕපෑ ශමිර නිශ ෝජිතශ ෝ 
 වුද කි ත. අාලි  රහල්  මුදකතලිශ  නිපුප රහල් මුදකතලිශ ා කප 
රහල් මුදකතලිශ කක් රහල් මුදකතලි  ඒ ්තශහම කක්ර ක  රහල් 
නිපද්න්පන්ශහ  ක මුතුශද  රභතපරස මුදි ක ශපශධනාත.  ශපත 

මනුෂය ත ශගපැවි ක රසබුශණ් ්ැාදිකත. ශපත පතරිශභෝ ව   මිම්් 
ක තු ශ්කතශ  "ශපත ගණපට  රහල් ශදන්ප ඕපෑ " කි ත පතකප 
මික තීාණ   තත. හරි ට "ශහ ාතශහ අපතමතශගන් ශප්ප අහප්ත 

්තශහ" ්ැමක් ශන් ශපත.  ශපත මිනිර්සුම තමන් පතරිශභෝ ව  ත 
සූාතශගප  මින්ශ ආණ්ඩු් ක කක්  ක ට සිට ගනිමින් 
පතරිශභෝ ව  තශහ දහඩි  මහන්සි    ාතශගප බිදශද. ඒ 

මිනිර්සුම අද  ක තු ශ්කත  රහල් මික තීාණ   ාන්ප   කරතහ 
 ාප්ත.  ඒ  නි පත ශප රු්ක්  රැ්ටිල්කක් පමණන්. ශපත ට 
 ැඳ්න්පට  ඕපෑ අ  ශප ශ්න්  ැඳ්ත රසශපන්ශන්. මත ශපා 

කි පු ජපතත්ශහ  අ් යතත ශ කරුපත ගන්ප   ශග වි රාගපතශ 
පත රිශභෝ ව  රාගපතශ ශත ග සිල්කා ශ් ශතඳ රාගපතශ ුණමත පරිමතණ 
ශමෝල් ිරමි න්ශහ රාගපතශ ආපප  තකත ිරමි න්ශහ රාගපත 
 ැඳ්කත තමන් පත රිශභෝ ව  න්ට  රත තාණ මික ට කපත ශදන්ප 

තීාණ ගන්ප ඕපෑ. පමු ක ඒ  තමුන්පතන්ශරේකත  ශතේ පැහැ. 
කම නිරත අද ශපත මහත පරිමතණ ශමෝල් ිරමි මතෆි ත් තුත  ශ්ප 
 වුරු් ක ශප ශ්න් ඉන්ශන්.  පසු  ව  ආණ්ඩු්  තකශේ 

ිමරස පත  දාතශගප ිරටපු  මහ ක්රු තමන් අද ශපත තුත ඉන්ශන්. 
ජපතධිපරස්ා තශහ  මල්ලී  තමන් ක  පැ කත  ඉන්ශන්. කම නිරත 
ශපත මතෆි ත් ආාක්ෂත  ාමින්ශ පත රිශභෝ ව  න් තකත  ශපතමින් 

තමුන්පතන්ශරේකත  ශපත ගමප  ප්ත. කම නිරත ් කමන් පතක න්න්  
රත තාණ යුක්රසරහගත විධි ට පතරිශභෝ ව  න්  ගැප සිතත 
පතරිශභෝ ව  ජපතත් ට රහප රකරන්පට  ්හතම   ්රි ත කම  

්ප පරිදි රහල් මික අඩු  ා ජපතත්ට ක  කපතදීමට අ් ත  
රැකසි  යුතු ප්ට මම අ් තාණ   ාමින්  නිහ  ශ්ප්ත.  

 
[අ.භත. 6.39] 

 
ගරු ිතිතර ජයපකොඩි ෙහතා 
(மாண்புமிகு சிசிர ஜயதகாடி) 

(The Hon. Sisira Jayakody) 

මූකතරපතරුඪ ගරු මන්ත්රීතුමනිශ ගරු බිමල් ා කපත   

මන්ත්රීතුමත විසින් ඉදිරිප ක  ාන්පට ශ ව ණු  තලීප රභත් 
 ල්තැබීශපත ශ ෝජපත් පිළිපඳ් අදහර්  කිිරප ක්  කක්  
 ාන්පට  ැමැරසන්. 2014 ්ධනෂශේ අපි ආණ්ඩු් භතා ශදප විට 

අශප් ාශට් රහල් අරසරික්ත ක් තමන් රසබුශණ්. 2004 ්ධනෂශේ  වී 
ශට න් 20ශ18000   නිෂ්පතදප ක් රසබුණුශ වී  අරසරික්ත ක් රසබුණු 
අශප් ාශට් 2014 ්ධනෂ  ්පවිට වී ශට න් උ6ශ00000  ට  අධි  

්රමතණ ක් නිෂප්තදප   ා රසබුණත. අරසරික්ත ක් නිෂප්තදප   
ශ්කත රසබි දී අශප් ාශට්  පතක ශ ුණට  ාන්පට පුළු්න් ශශ  
ශරෝිර ්ැම ; වී අරසරික්ත ක් දාත ගන්ප පැහැ කි ත ශපත ාශට් 
ම කතක ශද්ප ජතතයන්තා ගු්න් ශත ම්පශතේ වී ගපමත  ාන්පට  

පටන් ග කතත. ශප ඩි තමශ ක්් ක   ාන්ශන් පැරස ්ැමක්. අශප් 
අපතමකත  හතල් ටි  ලිශප් රස කත හතල්  ටි ට ්ඳිප්ත. ලිප  වනි 
ශම ක්න්ශන් ්ැඳකතන්. කශහමන් ශගෞා්  රසබුශණ්.ශපත   තප 

ක ක ආණ්ඩු් ශම  ද  ශතේ? ඒ  තප  තමන් ්ැදිකත රසශ න්ශන්. 
අගමැරස්ා ත  ජතරු්ට කි ප්තශ ම කතක අපි වී ගපමත 
 ාප්ත  කි ත. වී්කට ිමරස්ාශ ක් ඉන්ප්ත.  ෘෂි ධනම ට 

ිමරස්ාශ ක් ඉන්ප්ත. හතල් ශගන්්න්ප ිමරස්ාශ ක් 
ඉන්ප්ත. ශපත ඔක්ශ  ම  ට ිාශගප පකතශගප ඉන්ප්ත.  

අද ්රරසඵක  ශම  ක්ද? මහජපතත්ටශ ප ක  ප සි ලු 

ශදපතටම දාත ගන්පට පැරි  ආධනික  පීමප ක් ක තු ශ්කත 
රසශපප්ත. අපතපතශධන දිර්්රික් ශේ අද ශ්පශ  ට ශග  පත 
 ැශපප්ත. වී්කට කපත ශදන්ශන් කී ද? රුපි ල් 32න්. හැපැන්ශ 

ශ්ශතඳ ශප ශතේ හතල් රුපි ල් 80න්ශ  රුපි ල් 90ශ රුපි ල් 100න්.  

1383 1384 

[ගරු නිහතල් ගකප්ප කරස  මහතත] 
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සිල්කා ශ්ශතන්දතශ ශත ග ශ්ශතන්ඳතශ ආපප  තකත ිරමි තශ 

පතරිශභෝ ව  ත ශපත සි ලු ශදපතම අද  දැශ්න්පට පටන් ශගප 
රසශපප්ත. ශපත කිසි ශ ශපුණශහ ්ර ප් ක්  විරඳන්පට ශපත 
ආණ්ඩු්ට හැකි ත්ක් කැබී පැහැශ  ශපත ආණ්ඩු්  අශප ශහ ර ක 
ශ්කත රසශපප්ත.  ජතරු්ට අගමැරස්ා ත කි ප්තශ පිටාටින් 

හතල් ශගන්්ප්තලු.  ෘෂි  ධනමතන්තශ න් ජී් ක ශ්ප ාට   
අගමැරස්ාශ ක් ශම්ැනි  ථත්ක් කීම ශම පතාපත ජතරස  
අපාත  ක්ද? මහන්සිශ්කත ්ගත  ා අපි  න්ප ශදප්ත 

කි න්ශන් පැරස් පිටාටින් ශගන්්ප්තලු. පිටාටින් ශගන්්ප 
ක  තමන්  ජතරු ම. ඒ තාපත ශප තඳ ආධනික  තක  ට ශපත 
ආණ්ඩු් ප ක ශ්කත රසශපප්ත. පිටාටින් ශගන්්ප හතල්්ක  

්රමිරස  පිළිපඳ් අපි ්ර ප්  ාප්ත. 

ශග වි ජපතත් ට ශප ශහ ා රහපත තා  ශදප විට ්ර විර 
රිරත ආහතා නිෂප්තදප   ාප්ත කි කත ශදරත පෑ්ත. කශහම පපත 

අපි අහප්තශ පිට ාටින් ශගන්්ප ආහතා්කශ පිට ාටින් ශගන්්ප 
රහල්්ක ්රමිරස  ශම  ක්ද කි කත. ශප රු පුාරතාපත ශප ශද මත 
ශපත ාශට් ජපතත් ට ත්ව ාට ක ශරෝහී පත ශප  ා  පත හැරි  
ශප ශහ ා රහපත තා  කපත ශදන්ප. කන්න් තමන්  ෘෂි 

 ධනමතන්ත  ප ත සිම්්න්පට පුළු්න් ම කැශපන්ශන්. ශප ශහ ා 
රහපත තා  ජපතත්ට ඕපෑ. කතශ  ට තමන් ජපතත්  
නිෂප්තදප  ්ැඩි  ාන්පට පටන් ගන්ශන්.  

අද ිමරස්රු කි න්ශන් ශම  ක්ද? "රහල්්ක ්ර ප්  අපට 
විරඳත ගන්ප පැහැ. ජත්තාපත තාශ ෝ කිිරප ශදශපුණ රහල් මික 
ශමශහ ්ප්ත" කි කත. ඔන්පශ පකන්ප ආණ්ඩුශද 

ිමරස්රුන්ශහ ්ර ත . රහල් මික ශමශහ ්න්ශන් 
ජ්තාපත තාශ ෝ කිිරප ශදශපක් පපතශ  වුද කි කත ඒ අ ශහ පපත 
ශහළි  ාන්ප. කක්ර ක ජතරස  පක්ෂ  විපක්ෂශේ ඉන්ප  තකශේ 

"අාලි " රහල් මුදකතලිට අභිශ ෝග  තත රහල් ජත්තාම  ාප්ත 
කි කත. දැන් ශ  න්ද ශ ළින් රස තශගප ඒ ජත්තාපත තාශ ෝ 
 වුද කි කත කි න්ප කි කත මම අභිශ ෝග  ාප්ත.  

ශපත ාශට් ප ක  ප ජපතත්  අද පාපතත අරත තාණ  ටශ 
අයුක්රස  ට කක් ශ්කත රසශපප්ත. ශකෝ  ආධනික  අධනබුද  
හමුශද ක අශප් ආණ්ඩු් රුපි ල් 30  රහරස  මිකක් වී ශග වි තට 
ව න්පත. ඒ විතාක් ශප ශ්න්. රුපි ල් 60ට පතරිශභෝ ව  තට රහල් 

විුණණු්ත. ක්ැනි ත ක ක් ක් දාත ගන්පට පැරි් තමන් ශප රු 
පුාරතාපත ශද ම්න්පට පටන් ග කශ ක. අද ාට  ෘෂි  තධනමි  
ක්ශෂේත්ර  පැ කශතන් පාපතත අගත  ක්  ාත ගමන්  ාප 

ත ක ක් ක් රසශපප්ත. අශප් ාශට් පහුතා ජපතත්  ෘෂි 
 ධනමතන්තශ න් තමන් ජී් ක ශ්න්ශන්.  ෘෂි  ධනමතන්තශ න් 
ජී් ක ්ප ජපතත් ට ජක  ටි  කපත ශදන්පට ඕපෑශ ශප ශහ ා 

ටි  කපත ශදන්පට ඕපෑශ නිෂප්තදප ට අ් ය දත   ක්  කපත 
ශදන්පට ඕපෑශ මිකදී ගැනීශපත ක්රමශදද ක් ර ර්  ාන්පට ඕපෑ. 
කම ක්රමශදද  පැරස්ශ ඒ ක්රමශදද ට පිටින් නිෂප්තදපශේ 

අරසරික්ත ක් ගැප  ථත  ාන්පට  ප්ත පපත ක  ඉතතම 
 පගතම්දත   ත ක ක් ක්.  

අපි පිට ාටින් රහල් ශගන්්ප ාටක් ශප ශ්න්ශ අපි පිට ාටට 
රහල්  ැද් ාටක්. අද ක දුණණු ශ  රි ත්  රැකි ත රප ශදී 

කි ප්ත 1964දී ශකෝ  ආධනික  අධනබුදශේදී  නිාතහතා් සිටි 
ශ  රි තනු ජපතත්ට පණ්මතාපත   මැරසනි  රහල්  ්පු හැටි. 
ඒ විතාක් ශප ශ්න්. අශප් ආණ්ඩු්  තකශේ ඉරසශ ෝපි ත්ට 

රහල්  ැද්ත. අද අපි පිට ාටින් රහල් කප පත පකතශගප ඉන්ප 
නි්ට මිනිසුන් ප්ට ප ක ශ්කත රසශපප්ත.  ෘෂි ධනම 
අමතතයතා ශේ ්හකත දතකත රසශපප ශග මපැඟිලි්කට මතර  ට 

රුපි ල් ශ ෝටි ශද  තුප ුණලී ශග්ප්ත.  

අද ක්ැනි  ටයුතු විිරළු ප්ට ප ක ශ්කත රසශපප්ත. ඒ 
්තශහම ශග වි ජපතත්ශහ ජීවිත රම  ශරල්කපත  ාන්ප 

ආණ්ඩුශද ිමරස්රු  ටයුතු  ාප්ත. ්හකත දතකත රසශපප 

 ෘෂි ධනම අමතතයතා   අරින්ප.  ෘෂි තධනමි  ශමශහයුම සිශ  
 ාන්ප ඕපෑ කශහමන්.  

පතර්රස ශ ූෂෂණ  ඉහ ්හත  ව   තප ක ක පතකප ක් අද ශපත 
ාශට් ිරස  ාකත රසශපප්ත.  ෘෂි ධනම ක්ශෂේත්ර  ශපත 

ත ක ක්ශ න් ශග ම ග කශ ක පැ කපපත අශප් ආධනික   ත් ව ාට ක 
විපත    ාත  ප්ත. රහල් පමණක් ශප ශ්න් අශප් සි ලුම 
අපප පශ -සුළු අපප ප ශභෝග්ක නිෂප්තදප -  ආදත ම සි  ට 

4.3කින් අඩු ශ්කත රසශපප්ත. අද නිෂප්තදප  අඩු ශ්කතශ 
අපප ප ආදත පත අඩු ශ්කත නිරත ්ැර්රට  තප  ාපශ නි   ට 
 තප  ාප ත ක ක් ට ප ක ශ්කත රසශපප්ත. මීට ශපා ශග වි තට 

ව න්නු රහපත තා   පත හැාකත නිෂ්පතදප  අමපණ කිරීශපත 
්ගකීම ශපත ආණ්ඩු් භතා ගන්ප ඕපෑ කි කත අපි කි ප්ත. කම 
නිරත ඒ රහපත තා  පැ් ත කපතදීම තමුන්පතන්ශරේකතශහ 

යුතු මක්. ඒ ඔරශ්රේ පමණන් අශප් ාශට් නිෂප්තදප  ්ැඩි 
 ාන්පට පුළු්න් ශ්න්ශන්. නිෂප්තදප  ්ැඩි ශප  ා රහල් මික 
අඩු  ාන්පට පුළු්න් මක් පැහැ. ඒ ්තශහම වී ගපමත ිරස 
 ාන්පට ඕපෑ. වී ගපමත  වනි රස පු ඉරසහතර ක් ගැප අපි 

දන්ප්ත. නිෂප්තදප  ආාක්ෂත  ාප  ම යර්ථතප ශග ම ප කත 
ශපත ාශට් ආධනික   පා්න්ප  ටයුතු  ාන්ප කි ප ඉල්ලීම 
 ාමින් මශහ  ථත් අ්රන්  ාප්ත. ශප ශහ ම ර්තුරසන්. 

 
[අ.භත. 6.උ6] 

 

ගරු පී. හැරිසන් ෙහතා (ග්රාමීය ය ආර්ක ක ක ුතුර ිළිතබ  
අොතයුරො) 
(மாண்புமிகு பீ. ஹாிசன் - கிராமியப் தபாருளாதார 

அலுவல்கள் பற்றிய அகமச்சர்) 

(The Hon. P. Harrison - Minister of Rural Economic 
Affairs) 

මූකතරපතඅශඪ ගරු මන්ත්රීතුමනිශ ගරු බිමල් ා කපත   

මැරසතුමත ශගප කප කද රභත්   ල් තැබීශපත ශ ෝජපත් 
රපතපන් ශ න් ්චප ර්්ල්ප ක්  ථත කිරීමට අ්රථ්ත් කපතදීම 
ගැප මම පතමුශ්න්ම ඔපතුමතට රත්ුරස්න්ත  ශ්ප්ත.  

ින් ශපත ්ර ප්  රපතපන් ශ න් ශම්ැනි ත ක ක් ක් ිරස 
වුශණ්? තමුන්පතන්ශරේ දන්ප්තශ ශම්ා මහ  න්පශේ රමර්ත වී 
අර්් ැන්ශපන් සි  ට 30ක්් ක ශප කැශපප ත ක ක් ක් රසශපප 

ප්. විශ ේෂශ න් මම නිශ ෝජප   ාප අනුාත පුා දිර්්රික්   
්තශහමශ ශප ශත න්පරු්ශ ුණරුණෑගක දිර්්රික් ්ක කශ  තුරු 
පතතශ ක ක සි  ට 70  80  ්රමතණ   වී අර්්ැන්පක් පැරස 
වුණත. ඒ නිරත ාශට් වී ිර  ක් ිරස ශ්කත රසශපප්ත. වී ිර   

ිරස ශ්ප්ත ක කක් ම වී රැර්  ා ග ක ශපෞශගලි  අා ශේ අ  
්ැඩි කතභ ක් ගන්ප   කරතහ ක් දාප ප් මම දන්ප්ත. ඒ  
ාහරක් ශප ශ්න්. හැපැන්ශ පසු  ව   තකශේ ර ක් ආහතා රඳහත වී 

ව න්පත  කි කත ශපත අ  කිද්ත. ඒ  ි කත. ඒ  ක ාහරක් 
ශප ශ්න්. ඒ ත ක ක් ට ප ක වුශණ් ින්?  

කදත ජපතත විමුක්රස ශපාමුණ පතාට පැහැකත  ශශ ෝෂණ 

 තතශ ාජ  ශග වි ජපතත්ශහ වී ගන්ශන් පැහැන් කි කත. 
කතශ  ට වී ගපමත ඔක්ශ  ම පිරිකත රසබුණත. කශහම පපත 
ශග වි තශහ පැ කත ආාක්ෂත  ාන්ප ශම  ක්ද  ත යු කශ ක? 

ශපතශග ල්ශකෝ ශම  ක් හරි කප පත ඉන්ශන්ශ ඉරර්ාශ්කතම 
පතාට පැහැකත "හූ" කි කතශ  ෑ ගහකත  ශශ ෝෂණ  ාන්ප. 
ආණ්ඩු් වී ගන්ශන් පැ කපපත ඒ ට රසශපප වි ල්ප  ශම  ක්ද? 
ම කතක ගු්න් ශත ම්ශප ශතේ වී ගපමත  තත  කිද්ත. ම කතක 

ශප ශ්න්ශ අපතශේ හරි  මක් පැහැශ වී ගපමත  ාකත ශග වි තශහ 
පැ කත ආාක්ෂත  ාන්ප ඕපෑ. ඒ ශ්කතශද කශහම  ශතේ 
පැ කපපත  ාජ ට කි න්ශන් ශම  ක්ද? ඒ නිරත ඒ පැ කත පකන්ප 

සිශ  ශ්ප්ත.  

1385 1386 



පතධනලිශපතන්තු  ්

මූකතරපතරුඪ ගරු මන්ත්රීතුමනිශ ඒ ්තශහම අශපක් පැ කශතන් 
කිද්තශ ාශට් වි තකතම වී ශත ග  ගන්ශන් වී අශතවි මණ්මක  
කි කත. මම තමුන්පතන්ශරේට කි න්ශන්ශ ාශට් රමර්ත වී 

නිෂප්තදපශ න් සි  ට 10ක් මික දී ග කශත ක අපි පක ට ආ්තට 
පසු්න් කි කතන්. පසු  ව  මතර්  න්පශේ තමන්   ශමට්රික් ශට න් 
1ශ74ශ000 ට ආරන්ප වී ්රමතණ ක් ග කශ ක. ඒ ්ප ශතක් 

කතාපත් ක ශගප රසබුශණ් පැහැ. කශහම පපත සි  ට 90ක් වී මික 
දී ගන්ශන් ශපෞශගලි  අා  න්. තමුන්පතන්ශරේකත ශක ුණ්ට 
කිද්තශ  වී අශතවි මණ්මක  වී ගපමත  ාන්ප ඕපෑ;  වී 

ශ  ටන්ප ඕපෑ කි කත. හැපැන්ශ ශපත ගපමත  ාප අ  පසු  ව  
ආණ්ඩු රමශේ ක ිරටි ත. ශපත ාශට්  වනි රස පු වී ගපමත රසර ්
ගණපක් විතා රසශපප්තශ ඒ්ත හදන්ප මහන්සි ග කශ ක පැහැ. වී 

ශමෝල්  වනි රසේපතශ ශග විජප ශරේ් ත ම යර්ථතප  වනි රසේපත. 
හැපැන්ශ ඒ  තකශේ ඔ  ශශ  ශ්රේමී හැඟීපත  තට් ක රසබුශණ් පැහැශ 
මූකතරපතඅශඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. කශහම ත ක ක් ක් තමන් ිරස 
ශ්කත රසශපන්ශන්. ඒ ත ක ක්  රස ත ශගප දැන් කි න්ශන් 

ශම  ක්ද? දැන් වී අශතවි මණ්මක  රතු වී ශත ග මුදත හැරීම ගැප 
 ථත  තත. මම තමුන්පතන්ශරේට කි ප්තශ වී අශතවි මණ්මක  
රතු වී ශත ග ශපත අවුරුශශශ වී ශමෝල් 6උ0 ට ්ැඩි ්රමතණ  ට 

ශපදකත ව න්පත  කි ප ක .   

 ගරු අනුා ුණමතා දිරතපත   මන්ත්රීතුමත පසු  ව  ශදරැපතපධන 
මතරශේ 06්ැනිදත ශපත ගරු රභත් ට ර්ථත් ා නිශ ෝග 23(2  

 ටශ ක ්ර ප් ක් ඉදිරිප ක  ාමින් ශම  ක්ද කිදශද? ාශට් රහල් 
මික පතකප   ාන්ප පපතශ ාශට් රහල්්කට ශහ ඳ මිකක් ිරස 
 ාන්ප පපත  ුණමත ශමෝල් ිරමි න්ට වී ශත ග නිුණ ක  ාන්ප 

කිද්ත.  ඒ අනු්  ශමෝල් 6උ0 ට වී ශත ග නිුණ ක  තත. පමු ක 
ශ  න් ශමෝල් ිරමි තද රහල් අඩු්ට ව න්ශන් කි කත මම අහප්ත. 
ඒ හැම කක්ශ පතම කතභ ගන්ප   කරතහ  තත මිරක් ඔ  කි ප 

රමතජ්තද ක් ගැප  ථත  ශතේ පැහැ. වී අශතවි මණ්මක  භතා 
ිමරස්ා ත හැටි ට මම ශප ශහ ම ්ගකීශමන් මතක්  ාප්ත ශ 
ඒ සි ලු ශමෝල්්කට වී ශත ග ව න්පත  කි ප ක . හැපැන්ශ 
ඒශ න් ් ැමක් වුශණ් පැහැ.  

ාජ ක් හැටි ට අපට ක ්ගකීමක් රසශපප්ත. ශපත  හ පතකප 
ආණ්ඩු්ට ්ගකීමක් රසශපප්ත. අපට  විරල්කත ශමෝල් තා න්ශහ 
වී ටි  ඔක්ශ  ම කළි ට ශගප  මත බිඳ දමකත 

මාශ  ල්ක තාශ ෝ විධි ට හැසිශාන්ප පැහැ. කතුමත කිද්ත 
"අාලි " රහල් මුදකතලි රහල් ශගන්නු්ත  කි කත. කතුමත විතාක් 
ශප ශ්න්ශ ාටට රහල් ආප ප   ාප අ ශ ්යතපතරි ශ ෝශ 

ශමෝල්ිරමිශ ෝශ රමුප තා රමිරස ශපත සි ල්කන්ම අරසගරු 
ජපතධිපරසතුමත රත ච්ඡත් ට  ැශඳද්ත. කතුමත ශපත ්ර ප්  ගැප 
 ථත  ාකතශ ඒශග ල්කන්ශගන් ඉල්ලීමක්  තතශ "ාශට් ශක ුණ 

නි   ක් රසශපප්තශ ශපත නි    රහල් මික ්ැඩි කිරීමට 
අ්ර්ථත් ක්  ා ගන්ප කපතශ හැශමෝම රත තාණ්  ටයුතු 
 ාන්ප" කි කත.  වී ශමෝල් ිරමි න්ශගන්ශ රහල් ආප ප   ාප 
අ ශගන් ඒ සි ලු ශදපතශගන්ම ඉල්ලීමක්  තතශ "ඔ ශග ල්ශකෝ 

කතභ කපප තැපට  න්ප කපතශ කශහම ශප  විරන් ා ශට් ජතරස  
්ර ප් ක් හැටි ට රසශපප ශපත ්ර ්ප ට විරඳුපත ශදන්ප අපට  දවු 
 ාන්ප" කි කත.    

රහල් ශ්නුශ්න් සි  ට උ0  තීරු පශදක් පප්ත රසබුණත. 
රපතපතශ පතඩු ්තශහ රහල් ආප ප  කිරීම රපතපූධනණශ න්ම 
ප් ක්කත රසබුණත. අපි ාජ ක් හැටි ට ඒ ට මැදිහ ක වුණත. 

අරසගරු ජපතධිපරසතුමත කශ මුදල් ිමරසතුමත කශ  ධනමතන්ත හත 
්තණිජ  ටයුතු ිමරසතුමත ිතුළු සි ලු ශදපතම  ැඳ්කත රත ච්ඡත 
 තත. ඒ නිරත තමන් පප්ත රසබුණු පව  සි  ට 4 දක්්ත අඩු  ශතේ. 

කශහම අඩු  ාකතශ රහල් ආප ප   ාකත ශහෝ ාශට් ජපතත්ට 

 න්ප ශදප ්ගකීම අපි භතා ග කතත. අපි ජපතත්  පම වන්ශන් 

රස න්ප කැහැර්රස පැහැශ මූකතරපතඅශඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. ඒ නිරත 
දැන් ක්රම ක්රමශ න් රහල් මික අඩු ශ්කත රසශපප්ත. ඒ ්තශහම  
ශශය   ශග වි ත අමතරුශද දමන්ප ක අපට පැහැ.  අපි විශශය   
හතල් ආප ප   ාකත කිශකෝ් රුපි ල් 70ටශ පැ කපපත රුපි ල් 

72ට මික නි ම  තතම ශග වීන්ශගන් ්ර ්ප  ආ්තශ ශපත ගණපට 
විුණණුශ්  ක අපි වී විුණණත ගන්ශන් කී ටද කි කත. අද රුපි ල් 
38  පතකප මිකට වී රසශපප්ත.  

දැන් ක  මන්ත්රී්ාශ ක් කිද්තශ කතුමත ඒ්ත පකන්ප  ව ත 
කි කත. කතුමත  ැකණිශේ පපත රුපි ල් 24ට- 30ට වී ගන්ප්ත 
ිරස. හැපැන් හපතපන්ශත ටශ කශහම පැ කපපත අපතපතශධන වී ඒ 

ගණපට ගන්ප පැහැශ මූකතරපතඅශඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. 
තමුන්පතන්ශරේකත ශර  ත පකන්ප. අද වී කිශකෝ්  මික රුපි ල් 
38ට ්ැඩි මික ට  ප්ත. ශ්ශත න්ශදෝ  මතට ිවිල්කත වී ටි  

ශගනි ප්ත. කශහම ශගනි ශදි ඒ අ ට කම මුදක කැශපප්ත 
්තශහමශ අපට ශපත ශදපැ කතටම රත තාණ ක්  ාන්ප ් ප්ත. කම 
නිරත තමන් අරසගරු ජපතධිපරසතුමතශ  ධනමතන්ත හත ්තණිජ  ටයුතු 
ිමරසතුමතශ මුදල් ිමරසතුමත සි ලුශදපතම රත ච්ඡත  ාකත ශශය   

හතල්්කට පතකප මිකක් දැපතශපත. පතඩු කිශකෝ ක ක් රුපි ල් 
80න්; රපතපත කිශකෝ ක ක් රුපි ල් 90න්;  ැුණළු කිශකෝ ක ක් 
රුපි ල් 78න්. අද ාශට් හැම තැපම හතල් රසශපප්ත. මම දන්ප්ත. 

මම ඔපතුමතට ්ග කීශමන් කි ප්ත. අශප් සි ලුම ආධනික  
ම යරථ්තප පරීක්ෂත  ා පැලු්ත. අ් ය රහල් ශත ග රසශපප්ත.  

මම පිළිගන්ප්තශ මීට රරස කිිරප  ට ඉරශ්රල්කත හතල් මිශල් 

ශක ුණ ්ැඩි වීමක් වුණත කි ප ක . රුපි ල් 104 දක්්ත හතල් මික 
ඉහත  ව ත. හතල් මික ශපත පතමු ්තත්ට ්ැඩි වුණත ශප ශ්න්. 
මූකතරපතඅශඪ ගරු මන්ත්රීතුමනිශ මම ඔ   ථත  ාපු ගරු 

මන්ත්රීතුමන්කතට කි න්ප  ැමැරසන්ශ 2013 ්ධනෂශේදී රපතපත හතල් 
කිශකෝ ක   මික රුපි ල් 120ට  ව  ප්. අද ශපත පතමු්ැනි 
්තත්ට මික ්ැඩි වුණත ශප ශ්න්. ශපත  හ පතකප ආණ්ඩු් 

 ටශ ක පතමු්ැනි ්තත් ට හතල් මික ්ැඩි වුණත කි කත 
ශපතශග ල්කන් ඔප්පු  ාන්ප හදප්ත පපතශ ඒ  ටි ක් තද 
ශප තඳන්. 

ගරු බිමල් ා කපත   මන්ත්රීතුමත ිහු්තශ “ාටින් ශගන්්ප 

හතලුන්ශ කා තශද නිෂ්පතදප   ාප හතලුන් හඳුපත ගන්ශන් 
ශ  ශහ මද?" කි කත. මූකතරපතඅශඪ ගරු මන්ත්රීතුමනිශ කතුමතට 
අපහසු වුණතටශ ාට හතල්ද කා තශද හතල්ද කි කත අශප් ශග්ල්්ක 

අපතමකතශගන් ිහු්ත පපත කි න්. අතට ග කතතම හතල්  ටි  
ශතෝාන්ප ශ කශාප්ත. ප ක  තපු අ ට පපත ශ කශාප්ත. [පත ත 
කිරීමක්] ඔපතුමතට ශ කශාන්ශන් පැශද කි ප ක  මත දන්ශන් 

පැහැ. ඒ  ඕපෑ ශප ඩි තමශ ුණට ශ කශාප්ත. ඒ  නිරත 
ඔපතුමන්කත ශපත  ශක ුණ ්ර ්ප ක්  ා ගන්ප කපත. හැපැන්ශ 
ාශට් හතල් කිශකෝ්ක් රුපි ල් 104ට රසබුණත පපතශ ඒ ක 

ඔපතුමන්කත   ැමැරස ශ්න්. ඒ ශම  ද? කතශ  ට ාශට් ්ර ප් ක් 
ිරස ්ප්ත. අතැප  ශශ ෝෂණ; ශමතැප  ශශ ෝෂණ. ශපත අ  
  කරතහ  ාන්ශ ශපතශ න් ත් ්රශ ෝජප ක් ගන්ශන් ශ  ශහ මද 
කි කත. ශප ා දිශේ- [පත ත කිරීමක්] ගරු මන්ත්රීතුමනිශ මම 

ඔපතුමතශහ  ථත්ට පත ත  ශතේ පැහැ. මම ඔපතුමතශහ  ථත් 
අහශගප ිරටි ත. කම නිරත  රුණත ාකත ාශට් පැරස ්ර ප් ක් 
ිරස  ාන්ප කෑරර්ස ශ්න්ප කපත. 

මූකතරපතඅශඪ ගරු මන්ත්රීතුමනිශ අපි ුණමත වී ශමෝල් ිරමිශ ෝ 
600 ගණප ට වී ව න්පත. ශ ෝශ අද  වුරු් ක හතල් මික අඩු 
 තතද? ගරු මන්ත්රීතුමනිශ දැන් තමුන්පතන්ශරේ කිද්තශ "වී අශකවි 

මණ්මක  ශක ුණ කතභ ක් ගන්ප රසබුණත" න් කි කත. අපි කශහම 
 ශතේ පැහැශ මූකතරපතඅශඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. රුපි ල් 38ට ග කත 
වී කිශකෝශද මික  පරිම ් ශ න් ඉහත  විරල්කත රසබුශණ් 

1387 1388 

[ගරු පී. හැරිරන් මහතත] 
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රුපි ල් උඋ.20ට. ඒ  වුශණ් දිර්්රික්  අනු්න්. අපතපතශධන වී 

කිශකෝ් රුපි ල් උ3ට  වශේ. ශප ශත න්පරුශද ක රුපි ල් උ3ට 
 වශේ. රුපි ල් තුශන්ශ හතශධන මික ශ්පර ට  වශේ.  කවිට 
ශප ශහ ම ශල්සිශ න් රුපි ල් 70-80 අතා හතල් ශදන්ප පුළු්න්. 
කම නිරත මත කි ප්තශ වී අශතවි මණ්මක  ශක ුණ කතභ ක් 

කැබීශපත පාමතධනථශ න්  ටයුතු  ශතේ පැහැ කි කත. අපි පුළු්න් 
තාපත ව ාට   කරතහ  ශතේශ ාශට් හැම තැපම රහල් මිශල් අඩු්ක් 
ිරස  ාන්ප.  
      

ගරු බිෙල් රත්නායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු ිමරසතුමනිශ- 
 

ගරු පී. හැරිසන් ෙහතා  
(மாண்புமிகு பீ. ஹாிசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
ඔපතුමත ශම  ක්ද කි න්ශන්? 
 

ගරු බිෙල් රත්නායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ඔපතුමත කිද්ත ශන්ශ රුපි ල් 38ට ග කත වී කිශකෝ් රුපි ල් 

උ3ටශ රුපි ල් උඋට වික් ත කි කත.  
 

ගරු පී. හැරිසන් ෙහතා  
(மாண்புமிகு பீ. ஹாிசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
ඔද. 

      

ගරු බිෙල් රත්නායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ඒ විධි ට රතමතපයශ න් වී ශමට්රික් ශට න් ශ  ච්චා වික් තද? 

දත ් ශ න් කි න්ප. 
 

ගරු පී. හැරිසන් ෙහතා  
(மாண்புமிகு பீ. ஹாிசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
අපි හැම වී ශමෝක ටම ්තශහ අ්ම  කිශකෝ කක්ෂ ක් ්ප 

විධි ටන් ව න්ශන්. අපි ශපත ්ප ශ  ට වී ශමට්රික් ශට න් 
146ශ000 ට ්ැඩි  දීකත රසශපප්ත. අපි රශත රට  ශ්න්  තතශ 
ශමට්රික් ශට න් 30ශ000ක්.  
    

ගරු බිෙල් රත්නායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
මම ඔපතුමතශගන් ිහුශදශ රුපි ල් 38ට ග කත වී කිශකෝ් 

රුපි ල් උ3ශ උඋ ගණශන් ශමට්රික් ශට න් ශ  ච්චා විුණණු්තද 
කි කත. 

 

ගරු පී. හැරිසන් ෙහතා  
(மாண்புமிகு பீ. ஹாிசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
ඒ  තමන් මම කිදශද. ශමට්රික් ශට න් කක්කක්ෂ- [පත ත 

කිරීමක්] 
 
 

ගරු බිෙල් රත්නායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු ිමරසතුමනිශ ශමට්රික් ශට න් කක්ෂ ක් ගනිමු. ශමට්රික් 

ශට න් කක්ෂ  රුපි ල් පශහන් ්ැඩි  තතම රුපි ල් කක්ෂ 4න්. 
ඒ  1ශ000න් ් ැඩි  තතම අන්ප කතභ  කප්ත. 

ගරු පී. හැරිසන් ෙහතා  
(மாண்புமிகு பீ. ஹாிசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
ශප ඩ්මක් ඉන්ප ශ ෝ. 

 
ගරු බිෙල් රත්නායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ඔපතුමන්කත රුපි ල් කක්ෂ 40ශ000ක් ශහ  කත රසශපප්ත. 

 
ගරු පී. හැරිසන් ෙහතා  
(மாண்புமிகு பீ. ஹாிசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
අපි කතභ කපන්ප-  

     
ගරු බිෙල් රත්නායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ඔ  ශග ල්කන්ශහ  ශජ ේ  ක   ඒ  ශප ශ්න් කි කත  ඒ න් 

මම කිදශද. 

 
ගරු පී. හැරිසන් ෙහතා  
(மாண்புமிகு பீ. ஹாிசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
ගරු මන්ත්රීතුමතශ කතභ කපන්ප වී අශතවි මණ්මක  කෑර්රස 

වුශණ් පැහැ. අපි හැම දතම ිරටිශේ ශදපැ කතම balance  ාන්ප 
ඕපැ නිරත. කතභ කපන්ප රසබුණත පපතශ ඊට ්ැඩි  ්ැඩි ගණප ට 
ශදන්ප රසබුණත. ඔපතුමත දන්ප්ත වී අශතවි මණ්මක  වී කිශකෝ් 

රුපි ල් උඋට ගන්ප ශ  ටශ රමහා ශපෞශගලි  ශ්ශතන්ශදෝ වී 
කිශකෝ් රුපි ල් 60ට ග කතත කි ප ක . හැපැන්ශ අපි ඒ  ්ැඩි 
 ාන්ප  වශේ පැහැ. පැ කපපත වී අශතවි මණ්මක ට අනිසි 

කතභ ක් ගන්ප රසබුණත. අපි රත තාණ විධි ටන් පැලුශද.  
රශත රට වී දීකතශ  රශත ර ශමෝල් හාහත ශ  ටකත ශදන්ප ක  
පැ කතකින්  ටයුතු  තත. ඒ රඳහත වී ශමට්රික් ශට න් 30ශ000ක් අපි 

ශ්න්  තත. ඒශ න් දැන් ශමට්රික් ශට න් 22ශ000ක් පමණ 
රශත ර ශමෝල්්ක ශ  ටකත රශත ර අශතවි රැල් හාහත රුපි ල් 
80ට පතඩු රහල් කිශකෝ්ක් ශදන්ප  ටයුතු  ාකත රසශපප්ත. ඒ 
්තශහම   ැුණළු රහල් රුපි ල් 78ට ශදප්ත. ඒ ක  පැ කතක්. 

අනික් පැ කශතන් ශප ඩි ශප ඩි ශමෝල්ිරමි න්ට වී දීකත රසශපප්ත.  

අනුා ුණමතා දිරතපත   මැරසතුමත ශදරැපතපධන 06ශ්නි දත ශපත 
ගරු රභතශද ශක ුණ තධන  ක් දැපතමතශ පුාචි ශමෝල් ිරමි න්ට 

ව න්පත පපත ශපත ්ර ප්  විර ශඳප්ත කි ත. ඒ ඉල්ලීමට ක අපි 
ිහුපත න් ව න්පත. ඒ  ිහුපත න් දීකත තමන් ශමෝල් 6උ0 ට අපි 
ශම්ා ශපදකත ව න්ශන්. හැපැන්ශ ඒ ක  ශමෝකකින්් ක අඩු  ශතේ 

පැහැ. ශපත ්ර ්ප  ශදර අපට ශප ශහ ම විනිවිදභත් ශ න් 
පකන්ප ශ්ප්ත.  අපි ශමෝල් ිරමි න් ආාක්ෂත  ාන්ශන් පැහැ. 
අපි දන්ප්තශ පුශගලි  ශමෝල් ිරමි න් ත  වි තක වී  ශත ග 

රසශපප ප්. ශම  දශ ඒ අ  දන්රල් ශදන්ශන් පැහැ ශන්. ඒ 
ශග ල්කන් පකන්ශප ක  පරිම කතභ ක් ගන්පන්. ඒ නිරත තමන් 
ාජ ක් විධි ට අපි මැදිහ කශ්කත පතකප මිකක් දමත රසශපන්ශන්. 

     
ගරු බිෙල් රත්නායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු ිමරසතුමතශ ඔපතුමතශ ඔපතුමතශහ ාක්ෂත්   ාකත පැහැ 

කි කත ශන් අපි ශපත කි න්ශන්. ඔපතුමතශහ ාක්ෂත්  අපි ශ ෝජපත 
 ාප තුරු ඉන්ප ක  ශප ශ්න්. ඔපතුමතශහ ාක්ෂත් රතමතපය වී 
මික රුපි ල් උ0ට රස කත රහල් කිශකෝ් රුපි ල් 70ටශ 74ට රස ප 

ක න්. ඒ   ාන්ප පැරි ශ්ච්ච ක  අශප් ්ර ප් ක් ශප ශ්න්. 
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පතධනලිශපතන්තු  ්

ගරු පී. හැරිසන් ෙහතා  
(மாண்புமிகு பீ. ஹாிசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
ගරු මන්ත්රීතුමතශ ශපත ාශට් වී නිෂප්තදපශ න් සි  ට 10  

්තශහ ්රමතණ ක් මිකදී ශගප  ාශට් මුළු රහල් මිකම control  
 ාන්ප පුළු්න් කි ත ඔපතුමත විිරළු රප ප්ත පපත ඔපතුමතශහ 

ත ක ක්  ශම  ක්ද කි ත මට ශ කශාන්ශන් පැහැ. හැපැන්ශ  
ාජ ක් හැටි ට පුළු්න්තාපත ව ාට අපි ශපත ්ර ්ප ට මැදිහ කවීමක් 
 ාප්ත. මූකතරපතඅශඪ ගරු මන්ත්රීතුමනිශ  අපි රත තාණ විධි ටන් 

පකන්ශන්. ශදපැ කතම ආාක්ෂත ශ්න්ප ඕපෑ. ක  පැ කතකින් 
ශග වි ත ආාක්ෂත ශ්න්ප ඕපෑ. අනික් පැ කශතන් පතරිශභෝ ව  ත 
ආාක්ෂත ශ්න්ප ඕපෑ. ඒ ශද ම  ාන්ප පැරි පපත ාජ ක් 
හැටි ට අපට ශක ුණ ්ර ප් ක් ිරස ශ්ප්ත. 

    

ගරු බිෙල් රත්නායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු ිමරසතුමතශ කා තශද අා රහල්ශ ශපත රහල්ශ අාලි  රහල් 

කි කත රසශපප ඒ ක කින්් ක සි  ට 10ක්් ක ගන්ප්ත ද 
කි න්ප ශ ෝ. ගන්ශන් පැහැ. ඔපතුමතශහ වී අශතවි මණ්මක  

තමන් ශක ුණම ගැනුපත රු්ත. සි  ට 90ක් ශපෞශගලි  අා   
කි න්ශන් මුදකතලිකත ශග මක් ශන්. සි  ට 6ක් විතා මිකදී ශගප 
අාලි  රහල් මුදකතලිට රහ ා කප රහල් මුදකතලිට පුළු්න් පපත 

කා තශද මික ගහන්පශ සි  ට 10ක් මිකදී ගන්පත ඔපතුමතට මික 
ගහන්ප පැරි ින්? ඒ න් අපි අහන්ශන්. Market කශක් ්ර තපම 
පුශගක ත ඔපතුමතන්. ශම  දශ මම ක ඔ  විෂ   දන්පත නිරතන් 

කි න්ශන්. 

 

ගරු පී. හැරිසන් ෙහතා  
(மாண்புமிகு பீ. ஹாிசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
ගරු බිමල් ා කපත   මන්ත්රීතුමතශ මම ඔපතුමතට කි ප්තශ අපි 

ගන්ප ්රමතණ  සි  ට 10ක් කි කත. හැපැන්ශ ශපත සි  ට 10  
්රමතණශ න් ශ්තඳ ශප ත හසුරු්න්ප පුළු්න් කි ත ඔපතුමත 

විිරළු කි ප්ත පපත මම දන්ශන් පැහැ ඔපතුමතශහ අ්ශපෝ   
ශ  ච්චාද කි කත.  මම කි න්ශන් පැහැ අා පුශගක තශ ශපත 
පුශගක ත කි කත. මහත පරිමතණ ්යතපතරි  න් ඉන්ප්ත. ඒ අ  ක 

 ාන්ශන් දන්රැල් ශප ශ්න් ශන්. ඒ අ  ක පැාුණ්ලින් ණ  
අාශගප තමන්  පත  පත ්යතපතා  ාන්ශන්.  ඒ අ  ක පකප්ත 
 පරිම කතභ ක් ගන්ප. අපි ාජ ක් හැටි ට  ාන්ශන් ඒ අ ට 

 පරිම කතභ ක් ගන්ප ශදප ක  ශප ශ්න්. අපි ාජ ක් හැටි ට 
මැදිහ ක ශ්කත පතකප මිකක් ිරස  ාකත පතරිශභෝ ව  ජපතත්  
ශ්නුශ්න් රහප කපත දීමට අ් ය  ටයු කත  ාකත රසශපප්ත. ඒ 

නිරත මම ශප ශහ ම ්ගකීශමන් කි ප්තශ ඉදිරිශේදී පැ් ත රහල් 
ිර  ක් ිරස ශප ්ප විධි ට ාජ  දැපට  ටයුතු  ාශගප  ප 
ප්. රශත රට ශ්පමම ශමට්රික් ශට න් කක්ෂ ක් ශගපැල්කත 
ආාක්ෂිත ශත ග ක් ් ශ න් තැන්ප ක  ා ගැනීමට අ් ය 

 ටයුතු  ාකත රසශපප්ත. ඒ ්තශහම විශශය   ාට්ල් ගණපත් ක් 
පරිතයතග හැටි ට වි තක රහල් ශත ග අශප් ාටට ශදන්ප අරසගරු 
ජපතධිපරසතුමතට ශප ශා න්ව  ශ්කත රසශපප්ත. ඒ නිරත මම 

ශප ශහ ම ්ගකීශමන් කි ප්තශ ඉදිරිශේදී රහල් ිර  ක් ිරස 
ශ්න්ශන් පැහැ කි ප  තාණ . 

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත් ප  ෙහතා 
(மாண்புமிகு நிஹால் கலப்பத்தி)  

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

ගරු ිමරසතුමතශ පිට ාටින් රහල් ශගන්්න්ප ඔපතුමතට කේජත 
පැශද? ශමශහේ ඕපෑ තාපත රහල් රසශපප්ත. ශපපා්තරි මතර  
්පතුරු ශමශහේ රහල් රසශපප්ත. ඒ නිරත ඔපතුමත පතරිශභෝ ව  
 ටයුතු පිළිපඳ අධි තරි ට පකපෑමක්  ාකත වී ශමෝල්ිරමි න්ට 

ශ්තඳශප තට රහල් දමන්ප කි න්ප.  

ගරු පී. හැරිසන් ෙහතා  
(மாண்புமிகு பீ. ஹாிசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
ගරු මන්ත්රීතුමතශ  අද ද්ල් 12.00 ් ප විට පතරිශභෝ ව   ටයුතු 

පිළිපඳ අධි තරි  මඟින් රථ්තප 42ක් ්ටකත රසශපප්ත. ඒ නිරත  
ශ  තැප  හරි ශ ශපක් ් ැඩි මිකට විකිණීම රඳහත රහල් ශත ග 

ර ්තශගප සිටිප්ත පපත රහ ්ැඩි මිකට රහල් අශතවි  ාප්ත 
පපත ඒ රපතපන් ශ න් දැන් නීරස  ්රි ත කම   ාන්ප අ් ය 
 ටයුතු  ාකත රසශපප්ත. පසු ව  සිුණාතදත ම යම ාත්රිශේ තමන් 

ශශය   රහල්්කට පතකප මික දැපතශපත.  

ශපත රරසශේ රඳුදත -ඊශේ-  ඉඳකතම  ඒ නික තරින් ඒ 
 ටයු කශ ක ශ දිකත ඉන්ප්ත. ඒ නිරත මත දි වන් දිගටම කි ප්තශ 
ඒ විධි ට රහල් ශත ග ර ්ත ශගප ඉන්ප්ත පපත රහ ්ැඩි මිකට 

අශතවි  ාප්ත පපත ඒ ශ්ශතඳුන්ට විරුශ ් නීතයනුූලක් 
 ටයුතු  ාන්ප ්ැම  ටයුතු  ා රසශපප්තන් කි ප ක . 
ශප ශහ ම රත්ුරසන්.  
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ගරු රිසාඩ් බදිුතදීන් ෙහතා (කර්ොන්ත හා වාණිජ ක ුතුර 
අොතයුරො) 
(மாண்புமிகு றிஸாட் பதியுதீன் - ககத்ததாைில் மற்றும் 

வாணிப அலுவல்கள் அகமச்சர்) 

(The Hon. Risad Badhiutheen - Minister of Industry and 
Commerce) 
தகளரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கமள, 

தகளரவ பிமல் ரத்நாயக்க அவர்களால் தகாண்டுவரப்பட்ட 

ஒத்திகவப்புப் பிமரரகண குறித்து இங்கு தகளரவ அகமச்சர் 

ஹாிசன் அவர்கள் ஒரு நீண்ட விளக்கத்கத வைங்கினார். 

அரசாங்கம் என்ற அடிப்பகடயிலும் 'சததாச' நிறுவனத்திற்குப் 

தபாறுப்பான அகமச்சர் என்ற வககயிலும் இது சம்பந்தமாக 

நானும் சில விடயங்ககளக் குறிப்பிட விரும்புகின்மறன். 

சிலமவகளகளிமல 'சததாச'வுக்கு நஷ்டம் ஏற்பட்டாலும் 

பரவாயில்கல என்ற அடிப்பகடயில் மக்கள் நல மநாக்மகாடு 

'சததாச' ஊடாக குறித்த தபாருட்ககள நாடு முழுக்க வைங்கு 

கின்ற பணிகயத் ததாடர்ந்மதர்ச்சியாக நாங்கள் தசய்து 

தகாண்டிருந்மதாம். தகளரவ அகமச்சர் ஹாிசன் அவர்கள் 

'சததாச'மூலம் விற்பகன தசய்வதற்காக 30 ஆயிரம் தமற்றிக் 

ததான் தநல்கல PMB ஊடாக வைங்கியிருந்தார். அந்த தநல் 

அந்தந்தப் பிரமதசங்களுக்கு அனுப்பப்பட்டு, இதுவகரயும் 

எந்தத் தட்டுப்பாடும் இல்லாமல் நாட்டிமல இருக்கின்ற 325 

'சததாச' நிறுவனங்களின் ஊடாக விற்பகன தசய்யப்பட்டு 

வருகின்றது.  

ஒரு கிமலா அாிசியின் விகல 100 ரூபாகயயும் 

தாண்டிச்தசன்ற பிறகுதான் அாிசிக்கான ஆகக் கூடுதலான 

சில்லகற விகலகய gazette மூலம் தவளியிட மவண்டிய 

மதகவப்பாடு அரசாங்கத்திற்கு ஏற்பட்டது. அவ்வாறான 

விகலகயத் தீர்மானிப்பதற்கு முன்னர் விவசாய அகமப் 

புக்கள், வர்த்தகர்கள், அமதமபால தமாத்த  வியாபாாிகள், 

சில்லகற வியாபாாிககளக் தகாண்ட சங்கங்ககள எல்லாம் 

அகைத்துப் மபசி, இறக்குமதி தசய்வதற்கு இருந்த தகடகய 

நீக்கி, அதனுகடய வாிகய ஒரு கிமலாவுக்கு 5 ரூபாய் 

குகறத்ததன் காரணமாக அாிசி இன்று ஓரளவாவது குகறந்த 

விகலயில் நாடு முழுக்கக் கிகடக்கக்கூடிய வாய்ப்பு 

ஏற்பட்டிருக்கின்றது. அந்த வககயிமல 2,50,000 தமற்றிக் 

ததான் அாிசிகய இறக்குமதி தசய்வதற்கு நாங்கள் தனியார் 

துகறக்கு அனுமதி வைங்கியிருந்மதாம். அரசாங்கம் கடந்த 

காலங்களிமல அாிசிகய இறக்குமதி தசய்தது உங்களுக்குத் 

ததாியும். ஆனால், நாங்கள் அவ்வாறு தசய்யாமல், அதாவது 
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வியாபாாிகள் அாிசிகய இறக்குமதி தசய்து, அரசாங்கத்துக்கும் 

எந்ததவாரு நஷ்டமும் ஏற்படாமல், நாடு முழுக்க சாதாரண ஒரு 

விகலக்கு மக்களுக்கு அாிசி கிகடக்கவும் கூடியதான 

ஏற்பாட்கடச் தசய்மதாம். இன்றுவகர 86 ஆயிரம் தமற்றிக் 

ததான் அாிசி இறக்குமதி தசய்யப்பட்டிருக்கின்றது. மார்ச் 

31க்கு முன்னர், இலங்ககக்கு இறக்குமதி தசய்யப் 

படவிருக்கின்ற அாிசியின் ததாகக, அதனுகடய வகக, 

அதகன எந்த நாட்டிலிருந்து இறக்குமதி தசய்கின்றார்கள் 

என்ற விடயங்ககளப் பாவகனயாளர் அதிகாரசகபக்குத் 

ததாியப்படுத்துமாறு நாங்கள் மவண்டுமகாள் விடுத்திருக் 

கின்மறாம். அவ்வாறானவர்களுக்குத்தான் இந்த 5 வீத வாிச் 

சலுகக வைங்கப்படுகின்றது. இல்கலதயன்றால், நமது 

நாட்டுக்குத் மதகவயான நாடு அாிசி, பச்கசயாிசிக்கு மாறாக 

எல்மலாரும் சம்பா, தபான்னி சம்பா மபான்றவற்கறக் 

தகாண்டுவந்தால், எங்களுகடய மக்களின் பாவகனக்குத் 

மதகவயான நாடு அாிசி, பச்கசயாிசி மபான்றவற்றுக்குத் 

தட்டுப்பாடு ஏற்படலாம். எனமவ, அவற்கறக் கட்டுப்படுத்து 

முகமாக அாிசியின் வகககயயும் ததாகககயயும் தகாண்டு 

வருகின்ற தினத்கதயும் பதிவுதசய்யுமாறு நாங்கள் மவண்டி 

யிருக்கின்மறாம். நாங்கள் யாருக்குமம எந்தக் கட்டுப்பாடும் 

விதிக்கவில்கல.  

மமலும், 'மில்' வியாபாாிகள் இறக்குமதி தசய்கின்ற 

அாிசிகயயும் அவர்களிடம் இருக்கின்ற அாிசிகயயும் மசர்த்துக் 

கலந்து, கலப்படம் தசய்து சந்கதக்கு விடுவதனால் கூடுதலான 

இலாபமகடய அவர்கள் எத்தனிக்கலாம்; அவ்வாறு தசய் 

கிறார்கள் என்றுகூட இங்கு மபசுகின்றமபாது குறிப் 

பிட்டார்கள். ஆனால், ஒமரதயாரு 'மில்' வியாபாாி மாத்திரம் 

அவ்வாறு தசய்வதாக எங்களுக்கு முகறப்பாடு கிகடத்தது. 

அதுகுறித்து பாவகனயாளர் அதிகாரசகப உத்திமயாகத்தர்கள் 

அந்த மில்கல ්ැටලීපත தசய்து, அந்த அாிசிகயக்  ககப்பற்றி, 

தற்தபாழுது testing க்காகக்  தகாடுத்துள்ளார்கள். அத்துடன், 

அந்தத் ததாகக அாிசி seal பண்ணப்பட்டு, கவக்கப் 

பட்டுள்ளது. நான் இகத ஏன் தசால்கிமறதனன்றால், 

பாவகனயாளர் அதிகாரசகபயின் பணிகய அதன் 

அதிகாாிகள் மநர்கமயாகச் தசய்து வருகிறார்கள் என்பகதத் 

ததாியப்படுத்துவதற்காகத்தான். இன்று 12.00 மணிவகர 52 

வியாபார ஸ்தலங்கள், 'மில்' மபான்றவற்கறப் பாவகனயாளர் 

அதிகாரசகப ககப்பற்றி, seal பண்ணி, சிலவற்கற 

உடனடியாக நீதிமன்றத்திற்கும் சமர்ப்பித்திருக்கிறார்கள்.  

இங்மக அகமச்சர் ஹாிசன் அவர்கள் தசான்னதுமபால, 10 வீத 

தநல் மாத்திரம்தான் அரசாங்கத்தின் இருப்பிலுள்ளது. 90 

வீதமான தநல் சில தபாிய தனியார் 'மில்'காரர்களிடமும் 

பலநூறு சில்லகற 'மில்'காரர்களிடமும்தான் இருக்கிறது.  

அண்கமயிமல தபாிய 'மில்' கவத்திருக்கின்ற சிலர், 

"எங்களுகடய 'மில்'கலப் தபாறுத்தவகரயிமல ஓாிரு மாதங் 

களுக்குத் மதகவயான தநல்கல நாங்கள் கவத்திருக் 

கின்மறாம்; இல்கலதயன்றால் எங்களுக்குத் ததாடர்ந்து இந்த 

'மில்'கலக் தகாண்டுதசல்ல முடியாத துர்ப்பாக்கிய 

நிகலயிருக்கின்றது" என்று தசான்னார்கள்.  எனமவ, சிலர் 

கடதனடுத்து அவ்வாறு தநல்கலச் மசகாித்துகவத்து, 

அவர்களது ததாைிகல மநர்கமயாகச் தசய்கின்றார்கள்; சிலர் 

இதுதான் சந்தர்ப்பதமன்று இவ்வாறான காலங்களில் அதிக 

இலாபத்கதப் தபறுவதற்காகச் சதி தசய்கின்றார்கள். 

எனமவதான் நாங்கள் எல்மலாகரயும் பலமுகற அகைத்மதாம்; 

பல கூட்டங்ககளக் கூட்டிமனாம். தகளரவ டாக்டர் சரத் 

அமுனுகம அவர்களது தகலகமயிமல அகமச்சரகவ உப-

குழுதவான்று அகமக்கப்பட்டு, பல நாட்கள் நாங்கள் இது 

சம்பந்தமாகப் பல தரப்பினகரயும் அகைத்துப் மபசிமனாம். 

தகளரவ அகமச்சர் மலிக் சமரவிக்ரம அவர்கள் தகலகமயிமல 

இருக்கின்ற Cost of Living Committee இல் அகமச்சர்களான 

மஹிந்த அமரவீர, துமிந்த திசாநாயக்க, பீ. ஹாிசன், ரவி 

கருணாநாயக்க, மஜான் தசனவிரத்ன ஆகிமயாருடன் நானும் 

இருக்கின்மறன். நீண்ட கலந்துகரயாடலுக்குப் பின்னர் , 

இறக்குமதி தசய்வதற்கான வாிகய 5 ரூபாயால் குகறத்தது 

மாத்திரமல்லாமல், இறக்குமதி தசய்கின்ற அாிசியினுகடய 

விகலயிகனயும் தீர்மானித்மதாம். அதாவது சம்பா 

அாிசியினுகடய விகலகய 80 ரூபாயாகவும்,  ැුණළු හතල් - 

பச்கச அாிசியினுகடய விகலகய 70 ரூபாயாகவும், 

நாட்டாிசியினுகடய விகலகய 72 ரூபாயாகவும் நிர்ணயித்து, 

நாங்கள் gazette அறிவிப்புச் தசய்மதாம்.   

Hector Kobbekaduwa Agrarian Research and Training 

Institute ஒரு research தசய்து மநற்று எனக்கு ஓர் அறிக்கக 

தந்திருக்கின்றது. அதில், 4 இலட்சம் தமற்றிக் ததான் அாிசி 

நாட்டிமல புைக்கத்துக்கு விடப்பட்டுள்ளதாக, அதாவது 

தற்தபாழுது அகனத்துப் பகுதிகளிலும் பதுக்கி 

கவக்கப்பட்டுள்ள அாிசி தவளிமய தகாண்டுவரப்படுவதாகச் 

தசால்லப்பட்டிருக்கின்றது. இறக்குமதி தசய்யப்பட்ட 

அாிசியினுகடய விகலகயக் குகறத்தமபாது, ஓாிரு வாரங்கள் 

பதுக்கி கவத்திருந்தவர்கள் அல்லது தங்களுகடய 

தநல்லினால் கூடுதலான இலாபம் அகடயலாதமன்று 

சிந்தித்தவர்கள் அலறத்ததாடங்கினார்கள். விவசாயிகளி 

னுகடய தநல் விகல குகறயப்மபாகின்றததன்று நாடு 

முழுவதும் தபாிய பிரசாரம் தசய்யப்பட்டது. எனமவதான் 

மமதகு ஜனாதிபதி அவர்களுகடய மாளிககயிமல விவசாய 

அகமப்புக்ககளயும் ஏற்தகனமவ நான் தசான்ன பல 

அகமச்சர்ககளயும் அகைத்துக் கலந்துகரயாடகல 

நடத்திமனாம். அவர்கள் சில கணக்கீடுககளச் தசய்து , 

இலங்ககயிமல உற்பத்தி தசய்கின்ற அாிசிகளில் நாட்டாிசிக்கு 

80 ரூபாயாகவும் பச்கச அாிசிக்கு 78 ரூபாயாகவும் சம்பா 

அாிசிக்கு 90 ரூபாயாகவும் விகல நிர்ணயிக்குமாறு மகட்டுக் 

தகாண்டார்கள்.   

ஆனால், நாடு முழுவதிலும் இன்னமும் அாிசி விகலயில் 

100 வீத சமநிகல ஏற்படவில்கல என்றாலும், அதிகமான 

பகுதிகளிமல அாிசி விகல சீராக இருக்கின்றது. நான் இரண்டு 

தினங்களுக்கு முன்னர் மன்னாருக்கு விஜயம் தசய்தமபாது, 

தசல்கின்ற பாகதகளிமல உள்ள ககடகளுக்கு நான் 

தசல்லாமல் சிலகர அனுப்பி விசாரகண தசய்து பார்த்மதன். 

அதுமாத்திரமல்ல, சனி, ஞாயிறு தினங்கள் உட்பட ஒவ்தவாரு 

நாளும் நாட்டிமல இருக்கின்ற 250 Consumer Affairs Authority 

Investigating Officers அவர்களுகடய பணிகயச் 

தசய்கின்றார்கள். அவர்கள் சுகவீனமுற்றிருந்தால் மாத்திரமம 

அவர்களுகடய leaveஐ எடுக்கலாம். இல்கலதயன்றால் 

அவர்கள் அவர்களுகடய கடகமகயச் தசய்யமவண்டுதமன்று 

நாங்கள் கூறியிருக்கின்மறாம். ஆனால், சில வர்த்தகர்களும் 

'மில்' உாிகமயாளர்களும் இகத ஒரு சந்தர்ப்பமாகப் 

பயன்படுத்துகின்றார்கள். அாிசியானது மக்களின் ஓர் 

அத்தியாவசியமான உணவுப் தபாருள். அதன் விகலகயக் 

கட்டுப்பாட்டுக்குள் கவத்திருப்பது அரசாங்கத்தின் கடகம 

தான். இந்த அரசாங்கம் பதவிக்கு வருவதற்கு JVP உம் அதன் 

ஆதரகவத் ததாிவித்தது. நாங்கள் 25 அத்தியாவசிய உணவுப் 

தபாருட்ககளக் குகறந்த விகலயிமல மக்களுக்குத் தருமவா 

தமன்று தசான்மனாம். அந்த வககயிமல அவற்றுள் அாிசியும் 

ஓர் உணவுப் தபாருளாக இருக்கின்றது. எனமவ, நீங்களும் 

நாங்களும் மசர்ந்து எதிர்காலத்திமல இவ்வாறான... 

 

ගරු බිෙල් රත්නායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු ිමරසතුමනිශ ඔපතුමතශගන් ්ර ්ප ක් අහන්ප පුළු්න්ද? 
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පතධනලිශපතන්තු  ්

ගරු රිසාඩ් බදිුතදීන් ෙහතා  
(மாண்புமிகு றிஸாட் பதியுதீன்) 

(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 

මම  ථත  තතට පසු් ිහු්ත පපත ශහ ඳන්. [පත ත කිරීමක්] 
 මක් පැහැශ අහන්ප. 

 

ගරු බිෙල් රත්නායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු ිමරසතුමනිශ ඔපතුමතශගන් අපි අහපු ්ර ප්  තමන් 

ඔපතුමත අපට පැ් ත කි න්ශන්. අපි අහපු ්ර ප්  තමන්ශ ාජ  

රතු් රසබුණු වී ශත ග කිසිම රැකැර්මකින් ශත ා් අඩු මිකට 
විකිණීම නිරත ශන්ද ශපත ්ර ප්  ිරස වුශණ් කි ප ක . ඒ න් මම 
ඔපතුමතශගන් ිහුශද. අ්රතපශේදී හතල් ශගන්්න්ප ශ්කත 

ි කශ ක ඔපතුමතට ශන්.  

ශද්ප ්ර ්ප ශ ශපත න්. අපි ුණමත ශමෝල් ිරමි න්ට වී 
අ,ාන්ප කි කතශ ඒ  අ,ාප ඒ්ත දිරතපරස්රු මතධනගශ න් හරි 
අාශගප අඩු ගණශන් රශත ර හාහත් ක ශපදන්ප ඕපෑ. පමු ක 
ශපත ිමරසතුමන්කත  ාකත රසශපන්ශන් ශම  ක්ද? ුණමත ශමෝල් 
ිරමි න්ට වී දීකත රසශපප්ත අ,ාකත විුණණත ගන්ප කි කත. 
කතුමන්කතට ශපත  ශ කශාන්ශන්  පැහැ.  ුණමත ශමෝල් ිරමි න්ට වී 
ශදන්ශන් අඩු මිකට ජපතත් ට රහල් ශදන්පන්. කශහම පැතු් 
ුණමත ශමෝල් ිරමි න්ට වී ශදන්ශන් ඔවුන්ට විුණණත ගන්ප 
ශප ශ්න්. මම ගරු ිමරසතුමතශගන් අහන්ශන්ශ ඔපතුමන්කතට ශපත 
 තධන    ා ගන්ප පැරි වීමට ්ර තප ශහේතු් වුශණ්ශ ාජ  රතු් 
රසබුණු වි තක ශත ග කිසිම රැකැරම්කින් ශත ා් නිදහර්  ා දීම 
ශන්ද කි කතන්. ඒ නිරත ශන්ද  අද ශපත අවුක ිරස ශ්කත 
රසශපන්ශන්? 

 

ගරු පී. හැරිසන් ෙහතා  
(மாண்புமிகு பீ. ஹாிசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
පැහැශ පැහැ. ගරු මන්ත්රීතුමනි.  වී ශත ග නිුණ ක කිරීම 

රපතපන් ශ න් ්රතශශය   ශල් පතතුමන්කත රහ දිරතපරස්රුන් 
හාහත ඒ ශමෝල්්ක අ ට පැහැදිලි්ම ඒ  පශදර් දීකත රසශපප්ත. 
ඒ අ,ාප රහල් රශත රට භතා ශදන්ප කි කත  රසශපප්ත. ඒ 
විතාක් ශප ශ්න්ශ ඒ රපතපන් ශ න් පසු විපාමුණ ක  ාප්ත.  

      

ගරු බිෙල් රත්නායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු ිමරසතුමනිශ ඔපතුමත වී ශට න් 40ශ000ක් ව න්ශප  ක ඒ 

පුශගක ත ඔපතුමතට හතල් ශට න් 30ශ000ක් ශදන්ප ඕපෑ. ඒ න් 
 ාන්ප රසබුශණ්. ඔපතුමත ඒ   ාන්ප  ටයුතු  ාකත පැහැ. මම 
ශපත රිරතඩ් පදියුදීන් ිමරසතුමතශගන් අහන්ශන් ඒ නිරතන්. ශපත 
අවුක ිරස ශ්කත රසශපන්ශන් මතෆි ත්න්ශ අා්තන්-ශපත්තන් නිරත 
ශප ශ්න්. ශපත අවුක ිරසශ්කත රසශපන්ශන්  තමුන්පතන්ශරේකත 
හරි ට ාරර්ත්  ාන්ශන් පැරස නිරත.  

 
ගරු රිසාඩ් බදිුතදීන් ෙහතා  
(மாண்புமிகு றிஸாட் பதியுதீன்) 

(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
ගරු මන්ත්රීතුමනිශ අපි රශත ශරන් වී ශමට්රික්ශට න් 30ශ000ක් 

ග කතත. අපි වී අාශගප ශමෝල්්කට ව න්පතශ ශ  ටකත හතල්්ලින් 
සි  ට 64ක් අපට ශදන්ප කි කත. ශ  ටප ුණලි  අපි ව න්පත. ඒ 
හතල් අාශගප අපි රශත ර හාහත වික් ත.  

     
ගරු බිෙල් රත්නායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ඔපතුමත කශහම  තතට  ෘෂි ධනම ිමරසතුමත කශහම  ශතේ 

පැහැ.  

ගරු රිසාඩ් බදිුතදීන් ෙහතා  
(மாண்புமிகு றிஸாட் பதியுதீன்) 

(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 

අපි කතුමතශගන් වී අාශගප තමන් කශහම ව න්ශන්.  

 
ගරු බිෙල් රත්නායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
කතුමතශහශහ ශජ ේ ක  ඒ න්. කතුමතට ඒ  ශ කශාන්ශන් 

පැහැ. 

 
ගරු රිසාඩ් බදිුතදීන් ෙහතා  
(மாண்புமிகு றிஸாட் பதியுதீன்) 

(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 

ගරු මන්ත්රීතුමනිශ අපි ශපත  ජතරස  ්ර ප් ක් විධි ට පකන්ප 
ඕපෑ. රමහා වී ශමෝල් රු්න්ශ රමහා ්යතපතරි  න් ශපත  

අ්ර්ථත් ක්  ාශගප තමන්ශහ කතභ  ්ැඩි  ා ගන්ප රමහා 
ශශ්ල්  ාප්ත. ඒ්ත පතකප   ාන්ප තමන් අපි පතකප මික 
ගැරට්  ශතේ. පතකප මික ගැරට්  ාකත අපි දැන් ඒ  ටයුතු 

 ාශගප  ප්ත.  ශ  තැප හරි   පත ්ර ප් කප්ත පපත ඒ  දැනුපත 
දීමට අපි ශපශධනදත විශ ේෂ අා  ුණ ක නිුණ ක  තත.  

எனமவ, இன்கறய விவாதத்திமல தசால்லப்பட்ட 

விடயங்ககள நாங்கள் கருத்திற்தகாண்டு, எதிர்காலத்தில் 

இவ்வாறானததாரு நிகலகம மீண்டும் ஏற்படாமல், சிறந்த 

முகறயில் திட்டமிட்டு நடவடிக்ககககள எடுப்மபாம். 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
தகளரவ அகமச்சர் அவர்கமள, உங்களுக்கான மநரம் 

முடிவகடந்துவிட்டது.  

 

ගරු රිසාඩ් බදිුතදීන් ෙහතා  
(மாண்புமிகு றிஸாட் பதியுதீன்) 

(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
இவ்வாறானததாரு நிகலகம மீண்டும் ஏற்படாதவாறு 

நாங்கள் திட்டமிட்டு நடவடிக்கக எடுப்மபாம்  என்பகதக் 

கூறிக்தகாண்டு, தகளரவ உறுப்பினர் முஜிபுர் ரஹுமான் 

அவர்கள் தகலகமதாங்கிக் தகாண்டிருக்கின்றமவகளயில், 

எனக்குப் மபசுவதற்கு வாய்ப்புக் கிகடத்தகதப் 

தபருகமயாகக் கருதுவமதாடு, அதற்கு நன்றியும் கூறி, 

விகடதபறுகின்மறன். நன்றி! 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
"ஜதாகல்லாஹு கஹரன்"  

 

ප්රශ්නනය විෙසන ලදින්  සභා සම්ෙත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

 
පාර්ලිපම්න්ුරව ඊ  අනුකූලව අ. භා. 7.15   2017 පපබරවාරි 

22 වන බදාදා අ.භා.1.00 වන පතක් කල් ගිප ය. 

அதன்படி, பி.ப. 07.15 மணிக்கு பாராளுமன்றம், 2017 தபப்ருவாி 

22, புதன்கிைகம பி.ப. 1.00  மணிவகர ஒத்திகவக்கப்பட்டது. 

Parliament Adjourned accordingly at 7.15 p.m. until  1.00 p.m. on 
Wednesday, 22nd February, 2017. 

1395 1396 



සැ.ුත. 
 
ශමම ්තධනතතශද අ්රතප මුරණ  රඳහත ර්්කී  නි්ැාදි  ත යුතු තැන් දක්්නු රිසි මන්ත්රීන් මින් පිටපතක් ශගප නි්ැාදි  ත යුතු 

ආ තා  කිර පැහැදිලි් කුණණු ශ  ටශ පිටපත කැබී ශදරරස ක් ශප ඉක්ම්ත හැන්සාඩ් රාර් තා  ශ්ත කැශපප ශරේ කවි  යුතු . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குறிப்பு 
 

உறுப்பினர் இறுதிப் பதிப்பிற் தசய்யவிரும்பும் பிகை திருத்தங்ககளத் தமது பிரதியில் ததளிவாகக் குறித்து அதகனப் பிகை 

திருத்தப்படாத பிரதி கிகடத்த இரு வாரங்களுள் ஹன்சாட் பதிப்பாசிாியருக்கு அனுப்புதல் மவண்டும். 
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ஹன்சாட் அறிக்ககயின் பிரதிககள  

இல. 163, கிருலப்பகன வீதி, தபால்மஹன்தகாட,  தகாழும்பு 5இல் அகமந்துள்ள  

அரசாங்க தகவல் திகணக்களத்தின் அரசாங்க தவளியீடுகள் அலுவலகத்தில்   

பணம் தசலுத்திப் தபற்றுக்தகாள்ளலாம். 

 

 

இந்த ஹன்சாட் அறிக்கககய www.parliament.lk எனும் இகணயத்தளத்திலிருந்து  

பதிவிறக்கம் தசய்ய முடியும். 
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