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පූ.ාා. 9.30  පාර්ලිදම්් ුරව රැසනවීය.  

කථානායකුරාා [ගතු කු ජ්යසූරිය ා ාා] 

 මූලාසනාරූඪ විය. 
பாராளுமன்றம் மு.ப. 9.30 மைிக்குக் கூடியது.  

சபாநாயகர்  அவர்கள்  [மாண்புமிகு கரு ஜயசூாிய) தகலகம 

வகித்தார்கள். 

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

 

නිදේෙන 
அறிவிப்புக்கள் 

ANNOUNCEMENTS 
 

දප දු රාජ්ය ාණ්ඩීයය පාර්ලිදම්් ුර සංගතාය, 

අ් ාර් පාර්ලිදම්් ුර සංගතාය ස  ''සාක්'' 
පාර්ලිදම්් ුර සංගතාය යන සංගතම්වල ඒකාබද්ධ් 

වාර්ෂික ා ා සාා රැසනවීා 
தபாதுநலவாய பாராளுமன்றச் சங்கம், அகனத்துப் 

பாராளுமன்ற ஒன்றியம்  மற்றும் 'சார்க்' பாராளுமன்ற 

உறுப்பினர்கள் சங்கம் ஆகியவற்றின் ஒன்றிகைந்த 

வருடாந்தப் தபாதுக்கூட்டம் 
JOINT ANNUAL GENERAL MEETING OF COMMONWEALTH 
PARLIAMENTARY ASSOCIATION, INTER PARLIAMENTARY 
UNION AND SAARC PARLIAMENTARIANS'  ASSOCIATION  
 
ගතු කථානායකුරාා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
අද දින පා්ලිමශන්තු ශේ රැංව්ීණ අවං්ත වීශණ්ත පසුව 

පා්ලිමශන්තු ශේ අගක 1 දරන කාරක ංභා කාණරශේ දී 
පැවැත්ශවන ශපොදු රාජ්ය ණ්ඩලීය  පා්ලිමශන්තු  ංගමණ  (්රී 
ලගකා  ාඛාව)]  අ්තත්ල පා්ලිමශන්තු  ංගමණ  (්රී ලගකා 
ක්ඩලා ණ)] ංහ  “ංා්ලක්” පා්ලිමශන්තු  ංගමණ  (්රී  ලගකා 
 ාඛාව)]  න ංගමනවල ඒකාබද්ධ වා්ලෂික ණහා ංභා රැංව්ීණට 
ංහභාගි වන ශලං සි ලුණ මරු ණ්තත්රීවරු්තශම්ත ්ල්ලා සිමි.. 

 

රාජ්ය දස වා දක ිෂන්  සාාදේ ්රගති  

වාර්ාාව 
அரசாங்க  சசகவ ஆகைக்குழுவின் 

தசயலாற்றுகக அறிக்கக 
PROGRESS REPORT OF PUBLIC SERVICES 

COMMISSION 
 

ගතු කථානායකුරාා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

්රී ලගකා ්රජ්ාතා්ත්රික ංණාජ්වාදී ජ්නරජ්ශේ ආ්ඩක්රණ 
වයවං්ාාශේ 41(ආ)]  ංහ (55)]5  න වයවං්ාා ්රකාරව 201  

ව්ලෂශේ ශතවන කා්ලු ව ංඳහා එනන 201 .0 .01 සිට 

201 .09.30 දක්වා රාජ්ය ශං වා ශකො.ෂ්ත ංභාශේ ්රමි  වා්ලතාව 
ණණ ් දිරිපත් කර.. 

 
ආංශික අධීක්නණ කාරක සාා වාර්ාා 

 துகறசார் சமற்பார்கவக் குழு அறிக்கககள்  
SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE REPORTS 

 
ගතු නි ාල් ගතලප්පති  ා ාා 
(மாண்புமிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

මරු කාානා කු ණනි  ි රංර ංගව්ලධන ංහ පරිංර හා 

ං්වාභාවික ංනපත් පිළිබඳ ආගශික අධීක්ෂණ කාරක ංභාව ශවත 
ශ ොමු කරන ලද  

(i) 2013 ංහ 2014 ව්ලෂ ංඳහා ජ්ාි ක පශු ංනපත් ංගව්ලධන 
ණ්ඩලලශේ වා්ලෂික වා්ලතා; 

(ii) 2015 ව්ලෂ  ංඳහා ග්රාමීය   ආ්ලක ක කටතුු  අණාතයාග ශේ 
කා්ල  ංාධන වා්ලතාව; 

(iii) 2012 ව්ලෂ  ංඳහා වී අශලවි ණ්ඩලලශේ වා්ලෂික 
වා්ලතාව; 

(iv) 2016 ව්ලෂ  ංඳහා ංත්ව නිෂප්ාදන හා ශංෞඛය 
ශදපා්ලතශන්තු ශේ වා්ලෂික කා්ල  ංාධන වා්ලතාව; ංහ 

(v) 2016 ව්ලෂ  ංඳහා ග්රාමීය   ආ්ලක ක  පිළිබඳ අණාතයාග ශේ 
කා්ල  ංාධන වා්ලතාව 

ංනබ්තධශ ්ත වූ එකී කාරක ංභාශේ වා්ලතාව ි රංර 
ංගව්ලධන ංහ පරිංර හා ං්වාභාවික ංනපත් පිළිබඳ ආගශික 

අධීක්ෂණ කාරක ංභාශේ ංභාපි  මරු පවිත්රාශද්වී ව්තනිආරචි  
ණහත්.  ශවනුශව්ත  ණණ ් දිරිපත් කර..  

 

සාාදම්සය ාා ි බිය යුුරයයි නිදයෝගත කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 
ගතු චිෂ් ෙ වි දේසිරි ා ාා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விசஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

මරු කාානා කු ණනි   වයාපාර හා වාජ ජ් පිළිබඳ ආගශික 
අධීක්ෂණ කාරක ංභාව ශවත ශ ොමු කරන ලද  

(i) 2014 ව්ලෂ  ංඳහා ක්ලණා්තත හා වාජ ජ් කටතුු  
අණාතයාග ශේ වා්ලෂික කා්ල  ංාධන වා්ලතාව; 

(ii) 2014 ව්ලෂ  ංඳහා වාජ ජ් ශදපා්ලතශන්තු ශේ කා්ල  
ංාධන වා්ලතාව හා වා්ලෂික ගිණුන; 

(iii) 2014 ව්ලෂ  ංඳහා ංණාමන ශරජිංට්්රා්ල 
ශදපා්ලතශන්තු ශේ කා්ල  ංාධන වා්ලතාව හා වා්ලෂික 
ගිණුන;  

(iv) 2014 ව්ලෂ  ංඳහා ංමුපකාර ශං වක ශකො.ෂ්ත ංභාශේ 
වා්ලෂික කා්ල  ංාධන වා්ලතාව; 

(v) 2013 ංහ 2014 ව්ලෂ ංඳහා ංමුපකාර ංගව්ලධන 
ශදපා්ලතශන්තු ශේ කා්ල  ංාධන වා්ලතා; 

(vi) 2014 ව්ලෂ  ංඳහා .නුන ඒකක  ්ර.ි  ංහ ශං වා 
ශදපා්ලතශන්තු ශේ කා්ල  ංාධන වා්ලතාව හා වා්ලෂික 
ගිණුන;  

(vii) 2015 ව්ලෂ  ංඳහා ආහාර ශකොණංාරිං ්
ශදපා්ලතශන්තු ශේ කා්ල  ංාධන වා්ලතාව; 

(viii)  ්රපාතන විශරෝධී ංහ ්රි ශතෝලන බදු පනත් ශකුමනපත; 
ංහ 

(ix)  ආරක්ෂණ පි වර පනත් ශකුමනපත  

3655 3656  



පා්ලිමශන්තු ව 

ංනබ්තධශ ්ත වූ එකී කාරක ංභාශේ වා්ලතාව වයාපාර හා 
වාජ ජ් පිළිබඳ ආගශික අධීක්ෂණ කාරක ංභාශේ ංභාපි  මරු 
ශංේයිඩ් අීය ංාහී්ල ණවුලානා ණහතා ශවනුශව්ත ණණ ්දිරිපත් 

කර..  
 

සාාදම්සය ාා ි බිය යුුරයයි නිදයෝගත කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 
 

 

රජ්දේ මුෙල් පිළිබඳ කාරක සාාදේ 
වාර්ාාව  

அரசாங்க நிதி பற்றிய குழுவின் அறிக்கக 
PUBLIC FINANCE COMMITTEE REPORT 

 

ගතු එම්.ඒ. සුා් ි ර්  ා ාා 
(மாண்புமிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Hon. Speaker, I present the Report of the Committee 

on Public Finance on,  

(i) Appropriation (Amendment) Bill; and 

(ii) Order under the Revenue Protection Act, No. 19 of 
1962  

which were referred to the said Committee;and 

the Report of the Committee on Public Finance on 
Assessment of the Fiscal, Financial and Economic 
Assumptions of the Budget 2018. 

This particular Report has some serious 
recommendations.  I will not take time now, in my speech 
at the end of  the day.  I will  be referring to various 
salient features of that Report. Thank you.  

 

ගතු කථානායකුරාා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
That will be fine, Hon. Member.  
 
සාාදම්සය ාා ි බිය යුුරයයි නිදයෝගත කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 

ගතු කථානායකුරාා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මීය ළඟට  ශපත්ංන පිළිමැ්තවීණ. මරු පී. හැරිං්ත ණැි ු ණා. 

 

ගතු දිද් නන ගුණවර්ධ්න ා ාා 
(மாண்புமிகு  திசனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
 

නැඟී සිටිදේය. 
எழுந்தார். 

rose. 
 

ගතු කථානායකුරාා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මරු දිශ්තෂ් ගුණව්ලධන ණැි ු ණා. 

ගතු දිද් නන ගුණවර්ධ්න ා ාා 
(மாண்புமிகு  திசனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

මරු කාානා කු ණනි  ශපත්ංන පිළිමැ්තවීණට ණත්ශත්ත ණා 
ශකමි ් ල්ීයණක් හා පැහැදිිම කිරීණක් කර්තන කැණැි යි.  

ඔබු ණාශ  නා කත්වශ ්ත පැවැි  පා්ලිමශන්තු  කටතුු  

පිළිබඳ කාරක ංභා රැං්වීශනදී රජ්  හා පක්ෂ නා ක ්ත එකඟ 

වුණා  ංගව්ලධන උපා  ණා්ලම හා ජ්ාතය්තතර ශවළඳ මණි ු ණා 

විසි්ත ඊශේ දින ්දිරිපත් කරන ලද රශණෝපා  ංගව්ලධන වයාපිි  

පනත  ටශත් වන අගක 1 ංහ අගක 2 දරන ශ ෝජ්නා පිළිබඳව 

පංව්රු  .30 සිට විවාද කර්තන. නමුත් ඒකාබද්ධ විපක්ෂශේ 

ණ්තත්රීවරු පැ.ශණන විට නි .ත ශවලාවට කිම්ත විවාද  

ආරනභශවලා. ශන පාලණ ළඟ වාහන හිරශවලා ි බුණු නිංා අශේ 

ණ්තත්රීවරු්තට පා්ලිමශන්තු ව මු ළට වාහන ශමශන්තනත් බැරි 

වුණා. ඒක ශලොකු මැටලුවක් බව ඔබු ණාත් ද්තනවා. නමුත් ඒක 

ංාණානය traffic jam එකක්. ඒක ඔබු ණාට ශහෝ ණට පාලන  

කර්තන බැහැ. ණ්තත්රීවරු්ත ශන මරු ංභාවට එනශකොට විවාද  

අවං්ත ශවලා.  

මරු කාානා කු ණනි  අපි පා්ලිමශන්තු  කටතුු  පිළිබඳ 

කාරක ංභා රැංව්ීශනදී ඔබු ණා ංණඟ ංාකචිඡා කරලා ශ ොදා 

ම්තන ශේලාව හදිසිශේ  හිු වක්කාර ශලං ශවනං් කිරීණ 

පා්ලිමශන්තු  ංන්රදා  ට කරන ්තාණ නරක ශද ක් කි න එක 

ණා ්තාණ ඕනෑක.්ත ඔබු ණාට කි නවා. ශණොකද  ශනක හරිණ 

බරපතළ තත්ත්ව ක්. විවාද ක් අවං්ත වනු රු එණ විවාද  

රජ් ට ශමනි  ්තන බැරි නන ඒක ශවනණ විංඳා මත තුු  

්ර න් ක්. නමුත් අපි ීරරණ  කරු  ශවලාවට කිම්ත විවාද  

පට්ත මැනීණ සුදුසු නැහැ. ජ්ාි ක වැදමත්කණක් මි  කාරණාවක් 

ංනබ්තධශ ්ත විවාද කර්තන අපි  ඔබු ණා -ආ්ඩක්ව- ංණඟ 

එකඟ වුණා. නමුත් නි .ත ශවලාවට හුඟක් කිම්ත විවාද  පට්ත 

මැනීණ නිංා ණ්තත්රීවරු්තට ඡ්තද ට පැ.මටණට ි ශබන අවං්ාාවද 

අහි. වුණා.  

මරු කාානා කු ණනි  එ  ංනපූ්ලණශ ්තණ ංා්ාවර නිශ ෝම 

හා ංන්රදා   විශරෝධී කටතුත්තක් වාශ ණ පා්ලිමශන්තු  කටතුු  

පිළිබඳ කාරක ංභා රැං්වීශන ීරරණ ට පටහැනිව මත් ක්රි ා 

ණා්ලම ක් බව ණා කනමාුමශව්ත වුණත් ශන අවං්ාාශේදී ්රකා  

කරනවා. 

 
ගතු කථානායකුරාා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහොඳයි  මරු ණ්තත්රීු ණා. මීය ළඟට මරු ංභානා කු ණා. 

 
ගතු ලක්නනා්  කිරිඇල්ල  ා ාා (උසසන අධ්යාපන  ා 

ා ාාාර්ගත අාාායුරාා ස  පාර්ලිදම්් ුරදේ 
සාානායකුරාා) 
(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) 

මරු කාානා කු ණනි  අපි පං්වරු  .30 ් ඳලා 9.30 වනු රු -

පැ  ශදක- තණයි ඒ විවාද  ංඳහා ශව්ත කර ි බුශ්ඩ. නමුත් 
පා්ලිමශන්තු  ංන්රදා  ක් ි ශබනවා  මරු ංභාශේ වැල අවං්ත 
වන ආකාර ට ් දිරි කටතුු  කර්තනට.  
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ගතු දිද් නන ගුණවර්ධ්න ා ාා 
(மாண்புமிகு  திசனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

එශහණ එකක් නැහැ. 

 
ගතු කථානායකුරාා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මරු ණ්තත්රීු ණනි  ශණු ණා පැහැදිිම කළාට පං්ශං  ඔබු ණාට 
අවං්ාාව ශද්තනන. එු ණා පැහැදිිම කළාට පං්ශං  අවං්ාාව 

ශද්තනන.  

 

ගතු ලක්නනා්  කිරිඇල්ල  ා ාා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

මරු කාානා කු ණනි  අපි Adjournment Motion එක  .30ට 
ම්තනවා කි ලා ශවලාව ශදනවා. නමුත් ඒ ශේලාවට කිම්ත 
්රධාන කටතුු  අවං්ත වුශණොත් Adjournment Motion එක 

කිම්ත ම්තනවා. We take it up early. ඊශේ පා්ලිමශන්තු  දවංක්. 
ශණු ණ්තලා පා්ලිමශන්තු ශේ ්්තන ඕනෑ. උශද් ්ඳ්ත හැණ 
තැනණ ගිහිල්ලා  ගිහිල්ලා  ගිහිල්ලා රෑ හතහණාරට ශණතැනට 

එනවා.  

 
ගතු කථානායකුරාා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මරු බ්තදුල ගුණව්ලධන ණැි ු ණා. 

 
ගතු බ් දුල ගුණවර්ධ්න ා ාා 
(மாண்புமிகு பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

මරු කාානා කු ණනි  පා්ලිමශන්තු  ංන්රදා  ක් ි ශබනවා.  

[බාධා කිරීණක්  මරු කාානා කු ණනි  ශන වයවංා්ාදා ක . 
ඔබු ණා වයවං්ාාදා කශේ ්රධානි ා. එක තත්පර ට  විනාිය ට 
තණයි ශන ඡ්තද  පාවිචි  කර්තශ්ත. නීි  ක් ංනණත කරන තැන 

ශණශලසි්ත හැසිශර්තන ු ළුව්තද  මරු කාානා කු ණනි?  

 

ගතු ලක්නනා්  කිරිඇල්ල  ා ාා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

මරු කාානා කු ණනි - 

 
ගතු කථානායකුරාා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශන කාාව ්වර වුණාණ ණණ ඔබු ණාට අවංා්ාව ශද්තනන.  

 
ගතු බ් දුල ගුණවර්ධ්න ා ාා 
(மாண்புமிகு பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

මරු කාානා කු ණනි  ශනක වයවං්ාාදා ක . ඔබු ණ්තලා 
 න කිසි පනත් ශකුමනපතක් ංනණත කරන විට අපට නි ් ත 
ශවලාවක් දු්තනාට පං්ශං   ඒක ඊට කිම්ත ංනණත වුශණොත් ඒක 

නීතයනුූලල නැහැ. ඒක නීතයනුූලල ශව්තශ්ත ශකොශහොණද? ශන 
රශේ නීි   හදන තැන ශන විධි ට හැසිශර්තන ශහොඳ නැහැ. 

 
ගතු කථානායකුරාා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මරු ංභානා කු ණා. 

ගතු ලක්නනා්  කිරිඇල්ල  ා ාා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

මරු කාානා කු ණනි  ඊශේ පා්ලිමශන්තු  දවංක්. 
ණ්තත්රීවරු්ත පා්ලිමශන්තු ශේ ්්තන ඕනෑ. වැල ්වර ශවන 
ආකාර ට ඊළඟ එකට  නවා. අශනක් කාරණ   ශන ශමොල්ල්ත 

ඊශේ ඡ්තද  විණංන අවං්ාාශේ හිමි ත් ඡ්තද  දු්තශ්ත නැහැ 
ශ්ත. දිශ්තෂ් ගුණව්ලධන ණ්තත්රීු ණා ඡ්තද  දු්තශ්ත නැහැ. 
බ්තදුල ගුණව්ලධන ණ්තත්රීු ණා ඡ්තද  දු්තශ්ත නැහැ. වාසුශද්ව 

නානා ක්කාර ණ්තත්රීු ණා ඡ්තද  දු්තශ්තත් නැහැ. ශන ශමොල්ල්ත 
ඡ්තද  දු්තශ්ත නැහැ. 

 
ගතු දිද් නන ගුණවර්ධ්න ා ාා 
(மாண்புமிகு  திசனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

වැරැදි වැශඩ් කරලා දැ්ත ශණෝල කාාත් කි නවා.  

 
ගතු ලක්නනා්  කිරිඇල්ල  ා ාා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ශන ශමොල්ල්ත ඡ්තද  දු්තශ්ත නැහැ. 

 

ගතු දිද් නන ගුණවර්ධ්න ා ාා 
(மாண்புமிகு  திசனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

මරු කාානා කු ණනි  ඔබු ණා පක්ෂ නා ක ්තශ  
රැං්වීශනදී ම්තන ීරරණ ක්රි ාත්ණක කර්තන. 

 

ගතු ලක්නනා්  කිරිඇල්ල  ා ාා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

මයි  විරුද්ධව ඡ්තද  දු්තශ්ත නැත්ශත්? 
 

ගතු ටී. රංජිත ෙ දස යිසා ා ාා 
(மாண்புமிகு ா.ீ ரஞ்ஜித் த தசாய்சா) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

මරු කාානා කු ණනි  මරු ංභානා කු ණා ්රකා  කරනවා  
"උශද් ්ඳ්ත තැ්ත තැ්තවල මවිදලා මවිල්ලා එශහණ ඡ්තද  

ශද්තන බැහැ." කි ලා. ණණ මත්තටණ කනමාුම ශවනවා  මරු 
ංභානා කු ණාශ  ඒ කාාව පිළිබඳව.  

අපි උශද් ්ඳ්ත ශකොශහ වත් මවිද්ශද් නැහැ. ශ ෝජ්නාව ම්තන 
අපට පංව්රු  .30ට ශවලාව දීලා ි බුණා. ඊශේ පංව්රු  .30ට 

එනශකොට පා්ලිමශන්තු  ණ්තත්රීවරශ ක් ව ශ ්ත ණට ඡ්තද  
ශද්තන අවං්ාාව ි බුශ්ඩ නැහැ. ශන ංනබ්තධශ ්ත මරු 
ංභානා කු ණා කි නවා  "උශද් ්ඳ්ත මවිදිනවා." කි ලා. අපට 

කි ්තශ්ත  රෑ මවිත්ලා ශණශහ  නිදාශමන ්්තන කි ලාද? මරු 
ංභානා කු ණනි  ඔබු ණා ඒකද කි ්තශ්ත? [බාධා කිරීණක්  

 
ගතු කථානායකුරාා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මරු ණ්තත්රීු ණනි  ශපොඩ්ලක් ්්තන. ණණ පහදා ශද්තනන. මරු 

සුජීව ශං නසිගහ රාජ්ය අණාතයු ණා කාා කර්තන. 
 

ගතු ගතාිෂණී විජිත විජ්යමුණි දස යිසා ා ාා (වාරිාාර්ගත  ා 
ජ්ලසම්පත කළානාකරණ අාාායුරාා) 
(மாண்புமிகு காமினி விஜித் விஜயமுனி தசாய்சா - நீர்ப்பாசன 

மற்றும் நீரக வளமூல முகாகமத்துவ அகமச்சர்) 

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa - Minister of 
Irrigation and Water Resources Management)  

ඊශේ කාා කර්තන කක කශ ෝ නැහැ.  
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පා්ලිමශන්තු ව 

ගතු සුජීව දස නසිං  ා ාා (ජ්ාාය් ාර දවදළඳ රාජ්ය 
අාාායුරාා) 
(மாண்புமிகு சுஜீவ சசனசிங்க - சர்வசதச வர்த்தக இராஜாங்க  

அகமச்சர்) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe - State Minister of 
International Trade) 
මරු කාානා කු ණනි  ශ ෝජ්නාව කිම්ත ්දිරිපත් කළ නිංා 

අපට විවාද කර්තන කාල  වැියශ ්ත හනබ වුණා. හැබැයි  මරු 

දිශ්තෂ් ගුණව්ලධන ණ්තත්රීු ණාවත්  මරු බ්තදුල ගුණව්ලධන 
ණ්තත්රීු ණාවත් ශන කාරණ  ඊශේ ඔබු ණා ්දිරිශේ raise කශළ  
නැහැ. එු ණ්තලා ශදශදනාණ ඡ්තද  ලබා දු්තශනත් නැහැ. 

කලාකේපල් කර්තන කවුරුත් ආශේ නැහැ. ශණු ණ්තලාට උගුලක් 
අටවලා  මරු නාණල් රාජ්පක්ෂ ණ්තත්රීු ණා විතරක්  ඡ්තද  ්වර 
වුණාට පං්ශං  මවිල්ලා ්ඳ මත්තා. ශණු ණ්තලා කවුරුවත් 

චීන ට විරුද්ධව ඡ්තද  ශද්තශ්ත නැහැ. ශණු ණ්තලා ශබොරුවක් 
කර්තශ්ත. 

 
ගතු කථානායකුරාා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහොඳයි  ශබොශහොණ ං්ු ි යි. [බාධා කිරීණක්  කරුණාකරලා 

වාිය ශව්තන.  

 

ගතු දිද් නන ගුණවර්ධ්න ා ාා 
(மாண்புமிகு  திசனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
 

නැඟී සිටිදේය. 
எழுந்தார். 

rose. 

 
ගතු කථානායකුරාා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මරු දිශ්තෂ් ගුණව්ලධන ණ්තත්රීු ණා. [බාධා කිරීන  

එක්ශකශනක් කාා කර්තන. 

 
ගතු දිද් නන ගුණවර්ධ්න ා ාා 
(மாண்புமிகு  திசனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

මරු කාානා කු ණනි  එු ණා ණශ  නණ refer කරු  නිංායි 
ණණ කාා කර්තශ්ත. නැත්නන ණණ ඒ ශබොළඳ කාාවලට උත්තර 

ශද්තශ්ත නැහැ. ශණොකද  ණණ චීන ට telephone calls දාලා නැහැ. 
මරු කාානා කු ණනි  ශනක රශේ වැදමත් වයාපිි  ක් අනුණත 
කර මැනීණක්. ප.ව.  .30ට පට්ත අරශමන ප.ව. 9.30ට අවං්ත 

කර්තන අපි ඔබු ණා ංණඟ එකඟ වුශ්ඩ ඒක නිංා ශ්ත. ං්ාාවර 
නිශ ෝම අනුව නි ණ කරන ලද ශේලාවට ්රාණ  ආ්ඩක් පක්ෂ ට 
ඒක පට්ත ම්තන බැහැ. ඒක වැරදියි. අශේ මරු ණ්තත්රීවරු එ්තන 

ඕනෑ. අශේ මරු ණ්තත්රීවරු්තට එ්තන ණා්ලමශේ පහසුකණ ි බුශ්ඩ 
නැහැ. ඔබු ණා ද්තනවා ආ්ඩක් පක්ෂශේ ංණහර ණ්තත්රීවරුනුත් 
traffic එශක් හිර ශවලා හිමි බව.  

 
ගතු කථානායකුරාා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔේ. Traffic එක ි බුණා. 

 

ගතු දිද් නන ගුණවර්ධ්න ා ාා 
(மாண்புமிகு  திசனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ශන විධි ට පා්ලිමශන්තු ව ශමන  ්තන එපා. අශේ විශරෝධ  
අපි  ළිත් ංටහ්ත කරනවා  මරු කාානා කු ණනි. 

ගතු බ් දුල ගුණවර්ධ්න ා ාා 
(மாண்புமிகு பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

මරු කාානා කු ණනි  - 
 

ගතු කථානායකුරාා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මරු බ්තදුල ගුණව්ලධන ණ්තත්රීු ණනි  ඔබු ණාට තවත් 
පැහැදිිම කර්තන ඕනෑද? අපට ්රධාන කටතුු වලට  ්තන ඕනෑ. 

 

ගතු බ් දුල ගුණවර්ධ්න ා ාා 
(மாண்புமிகு பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

මරු කාානා කු ණනි  ඒ අවං්ාාශේදී ඔබු ණා මූලාංනශේ 
සිමිශේ නැහැ. ඒ අවංා්ාශේ මූලාංනශේ සිමිශේ නිශ ෝජ්ය 
කාානා කු ණායි. ඔබු ණා මූලාංනශේ සිමි ා නන  ශන ්ර න්  
මීය ට වලා ශවනං් වනවා. දිශ්තෂ් ගුණව්ලධන ණැි ු ණා ශප්ත වා 
දු්තශ්ත ශන ්ර න්  පිළිබඳව ආ්ඩක්රණ වයවං්ාාශේ 15 වැනි  
වයවං්ාාවට අනුව ු ශන්ත ශදකක ඡ්තද ක් අව ය බවයි. එ  
නීතයනුූලල ශනොවන ආකාර කට අනුණත කර මැනීණක් කරන 
බවයි අපි ශන ංභාශේදී ත්ලක කශළ . ඒ පිළිබඳව පිළිු රක් ශද්තන 
කි ලා තණයි අපි ඒ අවංා්ාශේදී මරු නිශ ෝජ්ය 
කාානා කු ණාශම්ත ්ල්ලා සිමිශේ. ඒ ංනබ්තධශ ්ත පිළිු රක් 
ශනොදී තණයි ඡ්තද  විණසුශේ. ඒ නිංායි අපි ඡ්තද  දු්තශ්ත 
නැත්ශත්. 

 

ගතු  ගතාිෂණී විජිත විජ්යමුණි දස යිසා ා ාා 
(மாண்புமிகு காமினி விஜித் விஜயமுனி தசாய்சா) 

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 

මරු කාානා කු ණනි  ඊශේ කක කශ ෝ සිමිශේ නැහැ. 
 

ගතු කථානායකුරාා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔේ  ද්තනවා. 
 

ගතු  ගතාිෂණී විජිත විජ්යමුණි දස යිසා ා ාා 
(மாண்புமிகு காமினி விஜித் விஜயமுனி தசாய்சா) 

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 

ඒක නිංා තණයි ශේලාංනි්ත ඡ්තද  ම්තන වුශ්ඩ. [බාධා 
කිරීන  නැහැ  නාණල් රාජ්පක්ෂ ණ්තත්රීු ණාත් අ්ති ණට තණයි 
දුවශමන ආශේ. 

 

ගතු කථානායකුරාා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ශහොඳයි. ඊශේ ංවං පැවැි  තවත් උත්ංව කට ංහභාගි ශවලා 

ණා එනශකොටත් රාත්රී  .45 පණණ වුණා. ශණොකද  ඊශේ ු දුණ 
විධි ට traffic jam එකක් ි බුණා.  අපි පක්ෂ නා කයි්තශ  
රැං්වීශනදී එකඟ වුශ්ඩ රාත්රී  .30 සිට 9.30 වන ශතක් ශන විවාද  
ශමන  ්තන. ඊට පංශ්ං  ණට ආරග  ක් ලැබුණා  ඊශේ අ  වැ  
විවාද  කිම්ත අවංාන වුණා කි ලා. ඊට පංශ්ං  ංභාශේ 
එකඟත්වශ ්ත  - "ංභාශේ එකඟත්වශ ්ත"-  ීරරණ ක් කළා  
කි ලා ංභාශේ වැල කටතුු  ්දිරි ට ශමන  ්තන. ඊට පංශ්ං  
point of Order  එකකුත් ්දිරිපත් කර ි ශබනවා. ඒකත් ්දිරිපත් 
කර ි බුශ්ඩ ඡ්තද  මණ්ත කිරීණ ආරනභ වුණු අවංා්ාශේදී. 
හැබැයි  ඡ්තද  පට්ත ශමන ි ශබ්තශ්ත රාත්රී  .42ට. 

 

ගතු දිද් නන ගුණවර්ධ්න ා ාා 
(மாண்புமிகு  திசனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

මරු කාානා කු ණනි  ඔබු ණා ශනක ශත්රුන ම්තන. 

3661 3662 
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ගතු කථානායකුරාා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒක ණණ ශත්රුන මත්තා. 
 

ගතු දිද් නන ගුණවර්ධ්න ා ාා 
(மாண்புமிகு  திசனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

 ශකොශහොණද පං් වරු  .30ට පණණ ඡ්තද  ම්තශ්ත? මයි 
එශහණ කර්තශ්ත? 

 

ගතු කථානායකුරාා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ ංඳහා ංභාශේ අනුණැි   අරශමන ි බුණා. මරු දිශ්තෂ ්
ගුණව්ලධන ණ්තත්රීු ණනි  ණණ ඒ ංනබ්තධශ ්ත ශංො ා 

බලනශකොට දැනම්තන ලැබුණා  ශන ශද්වල් කරලා ි ශබ්තශ්ත 
ංභාශේ අනුණැි ශ ්ත බව.  

 

ගතු චිෂ් ෙ වි දේසිරි ා ාා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விசஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

මරු කාානා කු ණනි  මත්තටණ ශන අ  රටට ශප්තව්තන 

හද්තශ්ත ඒ ංනබ්තධව ඔවු්ත ු ළ විශරෝධ ක්  අකැණැත්තක් 
ි ශබනවා කි ලායි.  

හැබැයි  චීන ට ඔවුශ  විශරෝධතාව නැහැයි කි න කාරණ  
ඊශේ පැහැදිිමව ශපනුණා  ඡ්තද  ලබා ශනොදීණ ු ළ. එණ නිංා 

ඔබු ණා පැහැදිිමව ශත්රුන ම්තන  ශණු ණ්තලාට අව යතාව 
ි බුණා නන ංභාශේ ්්තනවා කි න කාරණ . ශණොකද  
ශණු ණ්තලා එළිශවනකන ශන ංභාශේ බුදි ාශමන හිටු  .නිංස්ු. 

ංණහර අ ශ  රත්තර්ත බක්ත් ශහොරකන කර මත්ත ක්ඩලා න 
්්තශ්ත. ඒක නිංා ශණු ණ්තලාට එශහණ අව යතාවක් ි බුශ්ඩ 
නැහැ මරු කාානා කු ණනි. ශන  අද රටට  ශලෝක ට 

ශප්තව්තන හදනවා  ඒ අ  චීන ට විරුද්ධයි කි ලා. 

 
දපතසම් 
மனுக்கள் 
PETITIONS 

 

ගතු කථානායකුරාා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මරු පී. හැරිං්ත ණහතා - [සාා ගතර්ාය ුරළ නැා.] 

මරු ආ්ල.එන. රගජිත් ණද්දුණ බ්ඩලාර ණහතා - [සාා ගතර්ාය ුරළ 
නැා.] 

 

ගතු ටී. බී. ඒකනායක ා ාා (ඉඩම් රාජ්ය අාාායුරාා) 
(மாண்புமிகு ாி. பி. ஏக்கநாயக்க - காைி இராஜாங்க 

அகமச்சர்) 

(The Hon. T.B. Ekanayake - State Minister of Lands) 

මරු කාානා කු ණනි  ණහව  බළල්ල  ශපොිමං් නිවාං  න 
ිමපිනශ හි පදිග  ලබ්ිමේ.ලබ්ිමේ.බී. අධිකාරි ණහතාශම්ත ලැබුණු 

ශපත්ංණක් ණණ පිළිම්තව.. 

 

ගතු සුජීව දස නසිං  ා ාා  
(மாண்புமிகு சுஜீவ சசனசிங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

Hon. Speaker, I present a petition from Mr. M.A.C.M. 

Jayathilake of No. 35/6, Vijaya Kumaratunga Mawatha, 
Colombo 05.  

ගතු කථානායකුරාා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මරු ංාිම්තද දිංානා ක ණහතා - [සාා ගතර්ාය ුරළ නැා.] 

මරු ණහි්තදාන්තද අලුත්මණශ  ණහතා - [සාා ගතර්ාය ුරළ 
නැා.] 

 
ගතු ඩී. ටී. ඩබ්ලිේ. විාලවීර දිසානායක ා ාා 
(மாண்புமிகு டீ.ா.ீடபிள்யு. விமலவீர திசாநாயக்க)  

(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 

මරු කාානා කු ණනි  රත්ණලාන  කඳවල වත්ත  අගක 11 
දරන ිමපිනශ හි පිහිමි රාජ්ය ෂෂධ නිෂප්ාදන නීි මත 

ංගං්ාාශවහි ශං ව  කරන බී.වී.වී.ශේ. බ්ඩලාරවත්ත ණහතාශම්ත 
ලැබුණු ශපත්ංණක් ණණ පිළිම්තව.. 

 
ඉදිරිපත කරන ලෙ දපතසම්  ා ජ්න දපතසම් පිළිබඳ කාරක 

සාාව  පැවරිය යුුර යයි නිදයෝගත කරන  ලදී. 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மனுக்ககளப் தபாதுமனுக் குழுவுக்குச் சாட்டக் 

கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Petitions ordered to be referred to the Committee on Public 
Petitions. 
 

්රශ්නනවල  වාිකක පිළිුරු 
வினாக்களுக்கு வாய்மூல விகடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

ගතු කථානායකුරාා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

්ර න් අගක 1-839/'1 -(1)]  මරු බුද්ධික පි රණ ණහතා. 
 

ගතු බුද්ධික පි රණ ා ාා 
(மாண்புமிகு புத்திக பதிரை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

මරු කාානා කු ණනි  ණණ එණ ්ර න්  අහනවා. 

 

ගතු ගතය් ා කුණාි ලක ා ාා (ඉඩම් ස  
පාර්ලිදම්් ුර ්රි සංසනකරණ  අාාාය  ා ආණ්ඩු පක්නදේ 

්රධ්ාන සංවිධ්ායකුරාා)  
(மாண்புமிகு கயந்த கருைாதிலக்க - காைி மற்றும் 

பாராளுமன்ற மறுசீரகமப்பு அகமச்சரும் அரசாங்கக் 

கட்சியின்  

முதற்சகாலாசானும்) 

(The Hon. Gayantha  Karunatileka - Minister of Lands and 
Parliamentary Reforms and Chief Government Whip) 

මරු කාානා කු ණනි  ්රවාහන හා සිවිල් ගුව්ත ශං වා 
අණාතයු ණා ශවනුශව්ත ණණ එණ ්ර න් ට පිළිු ර දීණ ංඳහා 
ණාං ක කාල ක් ්ල්ලා සිමිනවා. 

 

්රශ්නනය ාුර දිනකදී ඉදිරිපත කිීමා  නිදයෝගත කරන ලදී. 
வினாகவ மற்தறாரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 
 

ාතසය අපනයනය: විසනාර  
மீன் ஏற்றுமதி: விபரம் 

EXPORTS OF FISH : DETAILS  

 1386/’1  

2.  ගතු බ් දුල ගුණවර්ධ්න ා ාා 
     (மாண்புமிகு பந்துல குைவர்தன) 

   (The Hon. Bandula Gunawardane) 

ධීවර හා ජ්ලජ් ංනපත් ංගව්ලධන අණාතයු ණාශම්ත මූ 
්ර න් - (1)]: 

3663 3664 



පා්ලිමශන්තු ව 

(අ)] (i) 201  අ වැ  ශ ෝජ්නා අගක 144  ටශත්  ්රී 
ලගකාශේ වා්ලෂික ණත්ංය අපන න වමිනාකණ 
ම.එ.ජ්.ශලොල්ල .ිම න 150 ක් පණණ වන බව 
ංඳහ්ත කර මි  බැවි්ත  19   සිට ශන දක්වා ්රී 
ලගකාශේ වා්ලෂික ණත්ංය අපන න ්රණාණ  හා 
අපන න වමිනාකණ දැක්ශවන ලැයිංු් වක් 
්දිරිපත් කර්තශ්තද; 

 (ii) තුශරෝපා ශවළඳ ශපොළට ණත්ංය අපන න තහනන 
කිරීණට ු ක් දු්ත ශහ ු  ංාධක කවශ්ලද; 

 (iii) තහනණ ්වත් කරවා මැනීණ ංඳහා  එවකට ධීවර 
අණාතය මරු රාජිත ශං නාරත්න ණහතා විසි්ත මනු 
ලැබූ ක්රි ාණා්ලම කවශ්ලද; 

 (iv) තුශරෝපා ශවශළඳශපොළට ණත්ංය අපන න 
තහනණ ්වත් කර මැනීණ ංඳහා ්රී ලගකා ව 
අනුමණන  කළ ක්රි ාණා්ලම ක වශ්ලද; 

 (v) ඒ අනුව ණත්ංය අපන න ශෂ ත්රශ හි මි  වූ 
්රධාන ශවනංක්න කවශ්ලද; 

  ්තන එු ණා ශණණ ංභාවට ද්තව්තශ්තද? 

(ආ)] ශනොඑශං  නන  ඒ ණ්තද? 

 
கடற்தறாைில் மற்றும் நீரக வளமூல அபிவிருத்தி 

அகமச்சகரக் சகட்ட வினா: 

(அ) (i) 2016ஆம் ஆண்டுக்கான வரவு தசலவுத் திட்ட 

முன்தமாைிவு இலக்கம் 144 இன் கீழ், இலங்கக 

யின் வருடாந்த மீன் ஏற்றுமதியின் தபறுமதி 

சுமார் அதமாிக்க தடாலர் 150 மில்லியன்                  

என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதால், 1977ஆம் ஆண்டி 

லிருந்து இதுவகர இலங்ககயின் வருடாந்த மீன் 

ஏற்றுமதியின் அளவு மற்றும் ஏற்றுமதிப் 

தபறுமதிகய காட்டும் பட்டியதலான்கற சமர்ப் 

பிப்பாரா என்பகதயும்; 

 (ii) ஐசராப்பிய சந்கதக்கான மீன் ஏற்றுமதி தகட 

தசய்யப்படுவதற்கு ஏதுவான காரைங்கள் 

யாகவ என்பகதயும்; 

 (iii) தகடகய நீக்குவதற்கு அப்சபாகதய மீன்பிடி 

அகமச்சர் தகௌரவ ராஜித சசனாரத்னவினால் 

சமற்தகாள்ளப்பட்ட நடவடிக்கககள் யாகவ 

என்பகதயும்; 

 (iv) ஐசராப்பிய சந்கதக்கான மீன் ஏற்றுமதித் 

தகடகய நீக்குவதற்கு இலங்கக ககடப்பிடித்த 

நடவடிக்கககள் யாகவ என்பகதயும்; 

 (v) அதன் பிரகாரம் மீன் ஏற்றுமதித் துகறயில் 

ஏற்பட்ட பிரதான மாற்றங்கள் யாகவ என்ப 

கதயும்; 

 அவர் இச் சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்சறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Fisheries and Aquatic Resources 
Development: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) whether he submits a list containing  the 
annual quantity of fish exports and export 
value of Sri Lanka since 1977 to date, as the 

Proposal No. 144 of 2016 Budget states that 
the annual value of fish exports of Sri  
Lanka, is  US Dollars 150 million; 

 (ii) the reasons led for the European market ban 
on fish exports; 

 (iii) the  measures taken by the then Minister of 
Fisheries, Hon. (Dr.) Rajitha Senaratns to 
get the ban lifted; 

 (iv) the  measures taken by Sri Lanka to get the 
European market ban on fish exports, lifted; 
and 

 (v) the major changes that  took place in fish 
exports sector? 

(b) If not, why? 

 
ගතු ාහි් ෙ අාරවීර ා ාා (ධීවර  ා ජ්ලජ් සම්පත 

සංවර්ධ්න අාාාය ස  ා වැලි සංවර්ධ්න රාජ්ය 
අාාායුරාා) 
(மாண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர - கடற்தறாைில் மற்றும் நீரக 

வளமூல அபிவிருத்தி அகமச்சரும் மகாவலி அபிவிருத்தி  

இராஜாங்க    அகமச்சரும்) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera - Minister of Fisheries and 
Aquatic Resources Development and State Minister  of  
Mahaweli Development) 

මරු කාානා කු ණනි  එණ ්ර න් ට පිළිු ර ශණශං යි. 

(අ)] (i)  අණාතයාග   ංු ව අපන න ආදා න පිළිබඳ 
ශතොරු රු වා්ලතා ව්තශ්ත 1983 සිටයි. 

  දැනට පවි න ශතොරු රු අනුව ණත්ංය නිෂප්ාදන 
අපන න ණඟි්ත උප න ලද ආදා න වා්ලතා 
ව්තශ්ත පහත ංඳහ්ත පරිදි . 

 

 
  

 අණාතයාග  ශවබ් අලවිශේ ශණණ විංත්ර දැනටණත් පළකර මත. 

වර්නය අපනයන 

්රාාණය 

(දාට්රික් 

ද  ් ) 

අපනයන 

ආොයා  ුපියල් 

ිෂලියන 

1983  2,393    417 

1990  2,931    854 

1995  7,126  3,655 

2000 18,554 10,328 

2005 15,985 10,696 

2006 18,647 14,440 

2007 21,423 19,123 

2008 20,593 19,077 

2009 18,714 21,015 

2010 18,325 19,835 

2011 18,462 21,876 

2012 18,631 26,363 

2013 23,911 31,792 

2014 26,320 34,796 

2015 17,461 24,716 

2016 17,593 26,802 

3665 3666 

[මරු බ්තදුල ගුණව්ලධන ණහතා  
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 (ii) තහනන  නි ාණන  ශනොවූ හා වා්ලතා ශනොවූ    
ධීවර ක්ලණා්තත ක් ජ්ාතය්තතර මුහුශද් ධීවර 
කටතුු වල නි ැීය ධීවර  ාත්රා විසි්ත සිදු කරනු 
ලබන බවට වූ ශචෝදනා ණත ශේ. ශන ංනබ්තධ 
ංවිංත්රාත්ණක වා්ලතාවක් මමුණුණ I ණඟි්ත දක්වා 

මත. මමුණුණ I සාාගතා* කර.. 

 (iii) අදාළ ශනොශේ. 

  තහනණ පනවන අවංා්ාශේදී හා ්වත් කරන 
අවංා්ාශේදී මරු රාජිත ශං නාරත්න අණාතයු ණා 
ධීවර හා ජ්ලජ් ංනපත් ංගව්ලධන අණාතය ුරරශේ 
කා්ල  භාර ක් ් ුම ශනොකරන ලදී. 

 (iv) මමුණුණ I ණඟි්ත දක්වා මි   ණත්ංය අපන න 
තහනණට ශහ ු  පාදක වූ කරුණුවලට අදාළව දින 
වකවානු ංහිත ්ලක්කමත වැල පැවරුන (Task) 
57ක් ංහිත ණා්ලම සිි  ණක් ංකං ්කරන ලද අතර  
එණ ණා්ලම සිි  ණ ක්රි ාත්ණක කිරීණ 2015 
ශපබරවාරි ණං සිට ආරනභ වි . 2015 ශදංැනබ්ල 
වන විට ණා්ලම සිි  ශන ංඳහ්ත සි ලු ්ලක්ක 
ංු රාමත තුු  වි . එණ ණා්ලම සිි  ණ මමුණුණ II 

ණඟි්ත දක්වා මත. මමුණුණ II සාාගතා* කර.. 

 (v) අපන න ක්ශෂ ත්රශේ මි  වූ ්රධාන ශවනංක්ණ 
වූශේ ්රී ලගකාව තුශරෝපා ශවශළඳ ශපොළට ණත්ංය 
අපන න  ංනපූ්ලණශ ්තණ නතර වීණයි. ශන 
පිළිබඳ ංවිංත්රාත්ණක වා්ලතාවක් මමුණුණ III 

ණඟි්ත දක්වා මත. මමුණුණ III සාාගතා* කර.. 

(ආ)] පැන ශනොනඟී. 

 
ගතු බ් දුල ගුණවර්ධ්න ා ාා 
(மாண்புமிகு பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

මරු කාානා කු ණනි  ණශ  පළමුවැනි අු රු ්ර ්න  ශණ යි. 
දැ්ත ඔබු ණා ංඳහ්ත කළ පරිදි  2014 දී -පසු ගි  රජ්  ංණශේ- 
ණත්ංය අපන න  ශණ්රික් ශටෝත 2  320යි. 

ආදා ණ රුපි ල් .ිම න 34  9 යි. තුශරෝපා ණත්ංය තහනණ 
්වත් කර මත්තාට පං්ශං  201 දී අපන න  කළ ්රණාණ  
ශණ්රික්ශටෝත 1  593යි. ආදා ණ රුපි ල් .ිම න 2  802යි. මරු 

මණි ු ණාට ශපශනන විධි ට තහනණ ්වත් කර මැනීණ නිංා 
ණත්ංය අපන නශේ ්රණාණ  හා ආදා ණ වැියවීණක් ශවලා නැහැ 
ශ්තද?  

 
ගතු ාහි් ෙ අාරවීර ා ාා 
(மாண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

මරු කාානා කු ණනි  ශන තහනණ ්වත් කර මත්ශත් 201  

අම භාමශේදීයි; 201  මුල් ණාං කීප  ු ළ ශනොශවයි. තහනණක් 
්වත් කර මත්ත මණ්ත එක ංැශ්ලටණ අශේ රශේ ණාළු තුශරෝපා 
ශවශළඳ ශපොළට  ්තශ්ත නැහැ. අපට ි බුණු ංනපූ්ලණ ණත්ංය 

ශවශළඳ ශපොළ තුශරෝපශේ නැි  ශවලා ි බුශ්ඩ. තුශරෝපශේ 
ණත්ංය ශවශළඳ ශපොශළ  .ල ීර්තදු කිරීශන අයිි   පවා ි බුශ්ඩ ්රී 
ලගකාවටයි. ශන ණත්ංය තහනණ නිංා ඒ .ල ීර්තදු කිරීශන අයිි   
දැ්ත ණාලදිවයිනට ගිහිල්ලා ි ශබනවා. ඊට පසුව  201  අම 

භාමශේදී ණත්ංය අපන නශේ වැියවීණක් ි ශබනවා. තුශරෝපා 
ණත්ංය තහනණ ්වත් කර මත්ශත් නැත්නන  මීය ට වලා අක් ශණ්රික් 

ශටෝත ංගඛයාවක් තණයි ්රකා  ට පත් කර්තන ශව්තශ්ත. නමුත් 

ණණ ඔබු ණාට ආලනබරශ ්ත ්රකා  කර්තන ඕනෑ  අපි රටක් 
විධි ට ගි  අවුරුද්දට වලා ශන අවුරුද්ශද් සි  ට 44ක අපන න 
ව්ලධන ක් ලබා ි ශබන බව. ඒක තණයි අපි ශන ක්ශෂ ත්රශේ ලබා 
මත්ත විශිෂ්ට ජ් ග්රහණ . ඒ වාශ ණ  අපට ලැශබන ශතොරු රු 

අනුව ලබන අවුරුද්ද වන විට මීය ට වලා ්තා ්හළ ණේටණකට 
 ්තන අපට ු ළුව්තකණ ලැශබනවා. 2020 අවුරුද්ද අවංාන ශවන 
ශකොට ්රී ලගකාශේ අපන න ක්ශෂ ත්රශේ ්හළණ ණේටණකට ධීවර 

ක්ලණා්තත  ශමන එ්තන අපට හැකි ාවක් ලැශබයි කි ලා අපි 
වි ව්ාං කරනවා. 

 පසු ගි  කාලශේ අශේ අි මරු ජ්නාධිපි ු ණාත්  ශණණ ජ්ාි ක 

ආ්ඩක්ශේ සි ලුශදනාත් එකු  ශවලා මත්ත ංාමූහික ීර්තදුවල 
්රි ලල ක් විධි ට අපිට තුශරෝපා ණත්ංය තහනණ ් වත් කරම්තන 
ු ළුව්ත වුණා. එ  පාදක කරශමන  GSP Plus තහනණ ්වත් 

කරමැනීණ හරහා තණයි ශන වාසි  අශේ රටට ලැශබ්තශ්ත කි න 
කාරණ ත් ණණ ණතක් කර්තන කැණැි යි.   

 
ගතු බ් දුල ගුණවර්ධ්න ා ාා 
(மாண்புமிகு பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

මරු කාානා කු ණනි  ණ ශ  ශදවැනි අු රු ්ර න්  ශණ යි.  

අශේ අපන න ව්ලධන  වීණ මැන ණණ සුබ පතනවා  මරු 

මණි ු ණනි.  "ශන තහනණ ්වත් කරවා මැනීණ ංඳහා එවකට 
ධීවර අණාතය මරු රාජිත ශං නාරත්න ණහතා විසි්ත මනු ලැබූ 
ක්රි ාණා්ලම කවශ්ලද?" කි ා ණණ ශන ්ර න්ශේ (iii) වැනි 

  ශකොටසි්ත අංා ි බුණා. එවකට කැබිනේ අණාතයවර ා ශලං 
කටතුු  කළ මරු රාජිත ශං නාරත්න මණි ු ණා ඒ ංඳහා 
ක්රි ාණා්ලම අරශමන නැහැ කි ා ඔබු ණාශ  පිළිු ශ්ල ංඳහ්ත 

වුණා. කැබිනේ ණ්ඩලලශේ ්රබල  - [බාධා කිරීණක්  

 
ගතු ාහි් ෙ අාරවීර ා ාා 
(மாண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

2015දී  ධීවර අණාතයවර ා ශලං කටතුු  කශළ  ණණයි  මරු 
ණ්තත්රීු ණනි. 

 
ගතු බ් දුල ගුණවර්ධ්න ා ාා 
(மாண்புமிகு பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ණණ අහ්තශ්ත  ශණණ තහනණ ්වත් කරමැනීණ ශවනුශව්ත 
රාජිත ශං නාරත්න ධීවර අණාතයු ණා ශණොනවා ශහෝ 
ක්රි ාණා්ලම කට ණැදිහත් වුශ්ඩ නැද්ද කි ලායි. 

 
ගතු ාහි් ෙ අාරවීර ා ාා 
(மாண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

එු ණා තණයි ඒ ංඳහා වූ ක්රි ාදාණ  ආරනභ කශළ . ණණ ශන 

කාරණ  ංඳහ්ත කර්තන ඕනෑ. ශන උත්තරශේ අකුරුවල ශපොිය 
අක් පාක්වක් ි ශබ්තන ු ළුව්ත. නමුත් මරු කාානා කු ණනි  
මරු රාජිත ශං නාරත්න අණාතයු ණා ශන ංඳහා  න වැල 

පිළිශවළක් ආරනභ කර ි බුණු බව ණණ ්තාණ පැහැදිිමව ංඳහ්ත 
කර්තන ඕනෑ.  

 
ගතු බ් දුල ගුණවර්ධ්න ා ාා 
(மாண்புமிகு பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ඔබු ණාට ිම ලා දීු  උත්තරශේ ි ශබ්තශ්ත ශවන එකක් 

ශ්ත.  

3667 3668 

————————— 
*  පුසනාකාලදේ ාබා ඇා. 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පා්ලිමශන්තු ව 

ගතු ාහි් ෙ අාරවීර ා ාා 
(மாண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ණණ කි න එක ශ්ත වැදමත් ව්තශ්ත  මරු ණ්තත්රීු ණනි. ශන 
උත්තර  ිම ා එව්තශ්ත අශේ අණාතයාග ශ ්ත.  

 
ගතු බ් දුල ගුණවර්ධ්න ා ාා 
(மாண்புமிகு பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ඒක තණයි වැරැද්ද.  

 
ගතු ාහි් ෙ අාරවීර ා ාා 
(மாண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

හරි. ණණ පිළිම්තනන. ඔබු ණාට ශනක වැටශහ්තශනත් 

නැත්නන  ශණතැන අක් පාක්වක් ශවලාත් ි ශබනවා නන ණණ ඒක 
පිළිම්තනන. ණණ ්තාණ පැහැදිිමව කි නවා  මරු රාජිත 
ශං නාරත්න මණි ු ණා ඒ ශවලාශේ ශන කාරණ  පිළිබඳව 

අවශබෝධ කරශමන  ශන  ාත්රා ංඳහා VMS තාක්ෂණ  හඳු්තවා 
ශද්තන කටතුු  කළ බව.  එු ණා එවැනි වැල පිළිශවළක් ආරනභ 
කළා. ණට එණ වැලංටහ ශ්ත ්ු රු මික කරශමන  ්තන 
ු ළුව්තකණ ලැබුණා. පසුව ආ්ඩක් ශපරළි ක් වුණා. ණණ ඒ 

ආ්ඩක්ශේ හිමි  එක මැන ශන වැරැද්දක් කි නවා ශනොශවයි.  

ඒ කාලශේ අපට  ශන පිළිබඳව ජ්ාතය්තතරශේ එචිචර ශහොඳ 
හිතක් ශනොශවයි ි බුශ්ඩ. ශන කාරණාවලට අි ශ්ලක කාරණාත් 

බලපෑවා. ඒ නිංා ශන ශවලාශේ ්රධාන ව ශ ්ත 
ජ්නාධිපි ු ණාශ   අමණැි ු ණාශ   විශ  ෂශ ්තණ මුදල් 
මණි ු ණාශ  ණැදිහත්වීණක් ශන ංඳහා ි බුණා. ඒ හරහා ආ්ඩක්ව 

ලබා මත් ශහොඳ හිතත් එක්ක තණයි අපට ශන ්රණාණ  ලබා ම්තන 
ු ළුව්තකණ ලැබුශ්ඩ. 

 
ග්රාා නිලධ්ාරි වසම් :  බදුල්ල දිසනත්රික්කය 

கிராம உத்திசயாகத்தர் பிாிவுகள் : பதுகள மாவட்டம்  
GRAMA NILADHARI DIVISIONS: BADULLA DISTRICT 

 
1469/’1  

3. ගතු චිෂ් ෙ වි දේසිරි ා ාා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விசஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ං්වශද්  කටතුු  අණාතයු ණාශම්ත මූ ්ර ්න  - (2)]: 

(අ)] (i) බදුල්ල දිං්්රික්කශේ මි  ග්රාණ නිලධාරි වංන 
ංගඛයාව ශකොපණණද; 

 (ii) එණ ග්රාණ නිලධාරි වංනවල නන කවශ්ලද; 

 (iii) දැනට ංක් ර ග්රාණ නිලධාරිශ කු සිමින ග්රාණ 
නිලධාරි වංන හා එහි ශං වශේ නිතුු  ග්රාණ 
නිලධාරි්තශ  නන කවශ්ලද; 

 (iv) බදුල්ල දිං්්රික්කශේ පවි න ග්රාණ නිලධාරි 
ු රේපාක් පිරවීණට අණාතයාග   ම්තනා පි වර 
කවශ්ලද; 

  ්තන  එු ණා ශණණ ංභාවට ද්තව්තශනහිද? 

(ආ)] ශනොඑශං  නන  ඒ ණ්තද? 

 
உள்நாட்டலுவல்கள் அகமச்சகரக் சகட்ட வினா: 

(அ) (i) பதுகள மாவட்டத்தில் உள்ள கிராம 

உத்திசயாகத்தர் பிாிவுகளின் எண்ைிக்கக யாது; 

 (ii) சமற்படி கிராம உத்திசயாகத்தர் பிாிவுகளின் 

தபயர்கள் யாகவ; 

 (iii) தற்சபாது நிரந்தர கிராம உத்திசயாகத் 

ததராருவர் காைப்படும் கிராம உத்திசயாகத்தர் 

பிாிவுகள் மற்றும் அங்கு சசகவயில 

ஈடுபட்டுள்ள கிராம உத்திசயாகத்தர்களின் 

தபயர்கள் யாகவ;  

 (iv) பதுகள மாவட்டத்தில் காைப்படும் கிராம 

உத்திசயாகத்தர்களுக்கான தவற்றிடங்ககள 

நிரப்புவதற்காக அகமச்சு எடுக்கும் நடவடிக்கக 

கள் யாகவ; 

 என்பகத அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்சறல், ஏன்? 
 

 asked the Minister of Home Affairs: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) the number of Grama Niladhari Divisions in 
the Badulla District; 

 (ii) the names of the aforesaid Grama Niladhari 
Divisions; 

 (iii) the names of the Grama Niladhari Divisions 
which have a permanent Grama Niladhari 
at present along with the name of the 
respective Grama Niladhari; and 

 (iv) the steps that will be taken by the Ministry 
to fill the Grama Niladhari vacancies that 
exist in the Badulla District; 

(b) If not, why? 

 
ගතු වජිර අදබ්වර්ධ්න ා ාා (සනවදද්ශ් ක යුුර 

අාාායුරාා) 
(மாண்புமிகு  வஜிர அசபவர்தன - உள்நாட்டலுவல்கள் 

அகமச்சர்) 

(The Hon. Wajira Abeywardana - Minister of Home Affairs) 
මරු කාානා කු ණනි  එණ ්ර න් ට පිළිු ර ශණශං යි.  

(අ)]   (i)   ග්රාණ නිලධාරි වංන 5  කි. 

        (ii)   එණ ග්රාණ නිලධාරි වංනවල නන මමුණුණ 1 ණඟි්ත 
්දිරිපත් කර මත.  

       (iii)    දැනට ංක් ර ග්රාණ නිලධාරිශ කු සිමින ග්රාණ 
නිලධාරි වංන හා එහි ශං වශේ නිතුු  ග්රාණ 
නිලධාරි්තශ  නන මමුණුණ II ණඟි්ත ්දිරිපත් කර 
මත.  

       (iv)   බදුල්ල දිං්්රික්කශේ පවි න ග්රාණ නිලධාරි 
ු රේපාක් පිරවීණට 201 .09.03වන දින පවත්වන 
ලද ග්රාණ නිලධාරි විභාමශ ්ත ංණත් 
අ දුනකරුව්ත ංඳහා 201 .11.09 ංහ 201 .11.10 
 න දින ්තහි ංනමුඛ පරීක්ෂණ පවත්වා මි  
අතර  එණඟි්ත එණ ු රේපාක් පිරවීණට අණාතයාග   
ණඟි්ත ශන දිනවල කටතුු  කර.්ත පවීර. 

(ආ)]   අදාළ ශනොශේ.   

මමුණුන සාාගතා* කර..  

3669 3670 

————————— 
*  පුසනාකාලදේ ාබා ඇා. 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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ගතු චිෂ් ෙ වි දේසිරි ා ාා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விசஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

පිළිු ර ංැපයීණ ංනබ්තධශ ්ත මරු මණි ු ණාට ං්ු ි ව්තත 
ශවනවා. මරු මණි ු ණනි  ණශ  පළමුවැනි අු රු ්ර න්  ණණ 
අහනවා. ඔබු ණාශ  අණාතයාග   ශන වන විට වි ාල කා්ල  

භාර ක් කර ශමන  නවා. ඒ අතර ග්රාමීය   ජ්නතාවට ළඟි්තණ -
කිේුමශව්තණ- ්්තන නිලධාරි්ත තණයි ග්රාණ නිලධාරිු ණ්තලා. 
ඔවු්ත බඳවා මැනීන කරලා  පත්වීන ලබා දීලා  ශං වා ං්ාාන  ලබා 

ශදන ශකොට  ඒ අ ශ  පදිග   ි ශබන වංණ ශහෝ ඒ ආං්තනශේ 
ි ශබන වංණක් ශබොශහෝ දුරට ලැශබ්තශ්ත නැහැ.   

ඒ ු ළ ංණහර ශේලාවට ඔවු්තශ  කා්ල භාර  සිද්ධ 
කර්තශ්ත නැහැ. අපි කි ්තශ්ත නැහැ  හැශණෝණ එශහණයි කි ලා. 

හැබැයි  එශහණ  කරන එකත් වැරැදියි. මරු මණැි ු ණනි  ග්රාණ 
නිලධාරි තනු රු ශදනශකොට ඔවු්තශ  මන ්රශද්  ටණ ශද්තන 
ු ළුව්ත නන වලා කා්ල ක්ෂණ ශං ව ක් ංප ා ම්තන ු ළුව්ත. 

එතශකොට මණ්ත බිණ්ත ්ර ්න   ශ්තවාසික ්ර ්න  වැනි ්ර න් 
විං ශඳනවා. ඔවු්ත අශප්ත දී්ලඝ ව ශ ්ත ්ල්ීයන කරනවා  "අශේ 
වංණට  ංා්ාන ණාරුවීන ශද්තන  අශේ ්රශද්  ට ං්ාාන ණාරුවීන 

ශද්තන. එතශකොට අශේ මණට වැලක් කර්තන ු ළුව්ත" කි ලා. 
මරු මණැි ු ණා  ඒ වාශ  වැල පිළිශවළක් ක්රි ාත්ණක කිරීශන 
ූදානණක ් ්තනවාද?  

 

ගතු වජිර අදබ්වර්ධ්න ා ාා 
(மாண்புமிகு  வஜிர அசபவர்தன) 

(The Hon. Wajira Abeywardana) 
මරු කාානා කු ණනි  අ දුන පත්ර කැඳවීශනදී  දිං්්රික්ක   

්රාශද්ශී  ශල්කන ශකොේසාං  ශව්ත ශව්ත ව ශ ්ත තණයි 
අරශමන ි ශබ්තශ්ත. විභාම ්රි ලල නිකුත් කිරීණ සිදු කරලා 
ි ශබ්තශ්තත් දිං්්රික්ක  ංහ ්රාශද්ශී  ශල්කන ශකොේසාං  

අනුවයි.  න කිසි ංා්ාන ක විභාම  ංණත් ශකශනක් 
ශනොහිමිශ ොත් තණයි මැටලුවක් මි  ව්තශ්ත. උදාහරණ ක් 
ව ශ ්ත ්රිකුණාණල දිං්්රික්කශේ වැිමඔ  ්රාශද්ශී  ශල්කන 

ශකොේසාං  වාශ  තැනක් මනිමු. එහි 14ශදශනක් සිමි  තුු  
වුවත්  දැ්ත ්්තශ්ත ු ්තශදනයි.  ංනමුඛ පරීක්ෂණශේ ්රි ලල 
අනුව අපට වා්ලතා ශවලා ි ශබනවා  ශන විභාමශ නුත් එතැනට 

අව ය කරන ්රණාණ  ලැබිලා නැහැ කි ලා. එශහණ වුශණොත්  
ඊළඟ පි වර ව ශ ්ත රාජ්ය ශං වා ශකො.ංණත් ංණඟ කාා කරලා 
එණ දිං්්රික්කශ ්ත ශහෝ ආං්තනතණ ංා්ානශ ්ත ශකනකු ලබා 

මැනීණට කටතුු  කරනවා. 

 
ගතු චිෂ් ෙ වි දේසිරි ා ාා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விசஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ශහොඳයි.  ණශ  ශදවැනි අු රු ්ර ්න  අහ්තනන.  

මරු මණැි ු ණනි  ග්රාණ නිලධාරි්ත තණයි මණත් එක්ක ්තා 

කිේුමශව්ත කටතුු  කර්තශ්ත.  ඒ නිංා දැිය වි ව්ාං ක් ංහ දැිය 
කැණැත්තක් ඒ නිලධාරි ාට  ි ශබනවා. පසු ගි  කාල  ු ළ ශන 
නිලධාරි්ත ංහනාධාර   ශබදීශනදී අහිගංක ග්රාමීය   ජ්නතාව ්රාණ 

මපකරුව්ත බවට පත් කර මත් බව අපි දැක්කා. ඒ අ  
ු ද්මලශ කුශ  ශහෝ ු ද්මල ක්ඩලා ණක අව යතාව ශවනුශව්ත 
ශපනී සිමි ා. දැ්ත ණැි වරණක්  කැඳවා ි ශබනවා. ඒ කාල  ු ළ 

තණයි අහිගංක ජ්නතාව පීලාවට පත් කිරීණ ංක්රි ව ක්රි ාත්ණක 
ශව්තශ්ත. ංණහර විට ංණිද්ධි ංහනාධාර  ලබා දීණ ්රි ක්ශෂ ප 
කරනවා.  

ශණොකද  ඒ ජ්නතාව ඒවා ලබා මැනීණට නන   න  න 

රැං්වීනවලට  ්තන ඕනෑ;  න  න කටතුු වලට  ්තන ඕනෑ. 

එව්ත වූ වැල පිළශවළක නිරතව සිමින ංණහර නිලධාරි්ත 

්්තනවා. බහුතර ක් නිලධාරි්ත ශනොශවයි  එවැනි ංණහර 

නිලධාරි්ත ්්තනවා. එව්ත වූ නිලධාරි්ත දැ්ත ක්රි ාත්ණක ශවලා 

ි ශබනවා. අශේ ්රශද්   මත්ශතොත්  දැ්ත ග්රාණ නිලධාරි්ත 

ටකර්ත ලබා දීණ ංඳහා forms අත්ං්ත කරනවා  විවිධ-විවිධ 

forms අත්ං්ත කරනවා. හැබැයි  ඒවා අත්ං්ත කර්තශ්ත  කාශ  

ක්ඩලා ණත් එක්කද ්්තශ්ත  ශණොන ක්ඩලා ණ එක්කද  ්තශ්ත 

කි න කාරණ ත් බලා තණයි. ඒ නිංා ශණ්තන ශන කි න 

කාරණ  ංනබ්තධශ ්ත ශංො ා බලලා  අනාමත ට බලපාන 

විධි ට ශන නිලධාරි්ත ංනබ්තධව ීර්තදුවක්  ීරරණ ක් ම්තන 

වැල පිළිශවළක් හද්තන. ශණොකද  ඒ ශහ ු  නිංා මන ණේට.්ත 

්රජ්ාත්තත්රවාද  ංව්ාධීනව ක්රි ාත්ණක ශනොශවන අවං්ාා 

ි ශබනවා  මරු මණි ු ණනි. ඒ නිංා ශන ංඳහා අව ය වැල 

පිළිශවළක් ංකං් කිරීණට අණාතයාග   ූදානණකි්ත ්්තනවාද 

කි ලා ණා දැන ම්තන කැණැි යි.  

 
ගතු වජිර අදබ්වර්ධ්න ා ාා 
(மாண்புமிகு  வஜிர அசபவர்தன) 

(The Hon. Wajira Abeywardana) 
මරු කාානා කු ණනි  මරු ණ්තත්රීු ණා ්දිරිපත් කළ ්ර න්   

ජ්ාි ක ව ශ ්ත ි ශබන ්ර න් ක්.  න  න පාලන ත්තත්ර ්තට 

අව ය විධි ට දිළිඳුකණ ශතෝරා මැනීණ ංණං්ත රශේණ සිදු ශවලා 

ි ශබනවා. ඒ නිංා නිලධාරි්තට එණ කටතුු  කිරීණ පහසු වීණ 

ංඳහා Welfare Benefits Bill එක ශමශන්තන කි ලා අපි මරු 

අග්රාණාතයු ණාට හා රජ් ට ශ ෝජ්නා කරලා ි ශබනවා. Welfare 

Benefits Bill  එක ශමනාවාණ  අලුත් circular එක අනුව 

අතයව ය අ ට ඒ ංහන ලබා දීණට  රජ්ශේ නිලධාරි්තට 

ු ළුව්තකණ ලැශබනවා. ඒ ංහන ලබා මැනීණට නුසුදුසු ශකශනකු 

ඒවා ලබා මත්ශතොත් ඔහුට විරුද්ධව නක් පවරන රණ කුත්  අදාළ 

නිලධාරි ා නුසුදුසු ශකශනකුට ඒවා දු්තශනොත් ඔහුශ  වැුමශප්ත 

අ  ශවන රණ කුත් ඒ Welfare Benefits Bill එකට මු ළත් 

කර්තන කි ලා අපි ශ ෝජ්නා කරලා ි ශබනවා.   අවංානශේ 

ආ්ලක ක ක.ුමවත්  රජ් ත් එණ ීරරණ  මත්තාණ  ංණං්ත රශේණ 

පවි න  ශන ජ්ාි ක ්ර ්න  විංඳා ම්තන ු ළුව්තකණ ලැශබනවා. 

 
ගතු කථානායකුරාා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

්ර න් අගක 4 - 1 43/'1 -(1)]  මරු ටී. රගජිත් ද ශංොයිංා 
ණහතා. 

 
ගතු ටී. රංජිත ෙ දස යිසා ා ාා 
(மாண்புமிகு ா.ீ ரஞ்ஜித் த தசாய்சா) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

මරු කාානා කු ණනි  ණා එණ ්ර න්  අහනවා. 

 
ගතු ගතය් ා කුණාි ලක ා ාා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருைாதிலக்க ) 

(The Hon. Gayantha  Karunatileka ) 

මරු කාානා කු ණනි  බ්තධනාමාර ්රි ංගංක්රණ  
ු නරුත්ාාපන  නැවත පදිග  කිරීණ හා හි්තදු ආම.ක කටතුු  

අණාතයු ණා ශවනුශව්ත ණණ එණ ්ර න් ට පිළිු ර දීණ ංඳහා 
ංි  ක කාල ක් ්ල්ලා සිමිනවා. 

 
්රශ්නනය ාුර දිනකදී ඉදිරිපත කිීමා  නිදයෝගත කරන ලදී. 
வினாகவ மற்தறாரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 
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පා්ලිමශන්තු ව 

කටුබැද්ෙ, බණ්ඩාරනායක ාාවදත ඇවිදින ාං 
තීුව: ාාවකාලිකව වැඩ නාර කිීමා 

கட்டுதபத்த, பண்டாரநாயக்க மாவத்கதயிலுள்ள 

நகடபாகத :சவகலகள் இகடநிறுத்தியகம 
JOGGING TRACK IN BANDARANAIKE MAWATHA, 

KATUBEDDA: SUSPENSION OF WORK 
1872/’17 

5. ගතු බිාල් රතනායක ා ාා 
(மாண்புமிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ණහානමර හා බංන්ාහිර ංගව්ලධන අණාතයු ණාශම්ත මූ 

්ර න්  - (1)]: 

(අ)] (i) කුමබැද්ද, බ්ඩලාරනා ක ණාවශත් දකුණු පං 
පිහිමි ජ්ලා   වටා මවිදින ණග ීරරුවක් ් දිකර.්ත 
ි බි දී එහි වැල අතරණම නවතා දැමූ බවත්; 

 (ii)  නැවත ණග ීරරුශේ වැල අරඹා වි ාල වැල 
ශකොටංක් නිණකර ි බි දී, එහි ශකෝතත්රාත්කරු 
විසි්ත වැල නවතා 201 .09.12 දින  ්තත්රූත්ර ද 
්වත් කරශමන  ෑශණ්ත  ළිත් එහි වැල මනහිට 
මි  බවත්; 

 (iii) ශන වනවිට එණ ජ්ලා   ංහ ඒ අවට ්රශද්   කුණු 
බැහැර කිරීණ ංඳහා භාවිත කිරීණ ශහ ු ශව්ත වි ාල 
පරිංර දූෂණ ක් සිදුවී ණදුරුමහන ද වි ාල 
ව ශ ්ත වැිය වී මි  බවත්; 

 (iv)  ණග ීරරුව ්දිකිරීණ නවතා දැමීය ණ ශහ ු ශව්ත පවිත්ර 
කළ ජ්ලා   හා මළ ණා්ලම  ශන වනවිට 
මුළුණනි්තණ වල්බිහිවී මි  බවත්;  

 එු ණා ද්තශ්තද? 

(ආ)] (i) ශණණ ණග ීරරුව ්දිකිරීණට ංහ අධිකව අපවිත්ර වී 
මි  ජ්ලා   පවිත්ර කිරීණට පි වර ම්තශ්තද; 

 (ii) එශං  නන, එහි වැල  ළි ආරනභ කරනු ලබන දින  
කවශ්ලද; 

 (iii) ශණශතක් සිදුකළ කටතුු  ශවනුශව්ත දැරූ වි දණ 
වමකිවතුත්ත්තශම්ත අ කර මැනීණට පි වර 
ම්තශ්තද; 

  ්තන එු ණා ශණණ ංභාවට ද්තව්තශ්තද? 

(ම)] ශනොඑශං  නන, ඒ ණ්තද? 
 

மாநகர மற்றும் சமல் மாகாை அபிவிருத்தி அகமச்சகரக் 

சகட்ட வினா: 

(அ) (i) கட்டுதபத்த, பண்டாரநாயக்க மாவத்கதயில் 

வலது புறமாகவுள்ள நீர்த்சதக்கத்கதச் சுற்றிலும் 

நகடபாகததயான்று நிர்மாைிக்கப்பட்டுக் 

தகாண்டிருக்ககயில் அப்பைிகள் இகடயில் 

நிறுத்தப்பட்டததன்பகதயும்; 

 (ii) நகடபாகதயின் பைிகள் மீண்டும் ஆரம்பிக்கப் 

பட்டு தபருமளவு சவகலகள் பூர்த்தியகடந் 

திருக்கும் சபாது அதன் ஒப்பந்தக்காரர் 

சவகலககள நிறுத்திவிட்டு 2016.09.12ஆம் திகதி 

இயந்திர உபகரைங்ககள எடுத்துச் தசன்றுள்ள 

தனால் அதன் பைிகள் மீண்டும் ஸ்தம்பித 

மகடந்துள்ளது என்பகதயும்; 

 (iii) தற்சபாது அந்த நீர்த்சதக்கமும் அதகனச் 

சுற்றியுள்ள பிரசதசமும் குப்கபகள் அகற்றுவ 

தற்காகப் பயன்படுத்தப்படுவதனால் சுற்றாடல் 

மாசகடந்து நுளம்புகளின் எண்ைிக்ககயும் 

தபாிதும் அதிகாித்துள்ளததன்பகதயும்; 

 (iv) நகடபாகதயின் நிர்மாைப் பைிகள் நிறுத்தப் 

பட்டுள்ளதனால், துப்பரவு தசய்யப்பட்ட 

நீர்த்சதக்கமும் கால்வாயும் முழுகமயாக 

காடடர்ந்துள்ளது என்பகதயும்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) இந்த நகடபாகதகய நிர்மாைிப்பதற்கும் 

மற்றும் மிகவும் மாசகடந்துள்ள நீர்த் 

சதக்கத்கதத் துப்பரவு தசய்யவும் நடவடிக்கக 

எடுப்பாரா என்பகதயும்; 

 (ii) ஆதமனில், இதன் பைிகள் ஆரம்பிக்கப்படும் 

திகதி யாததன்பகதயும்; 

 (iii) இதுவகர சமற்தகாள்ளப்பட்ட பைிகளுக்காக 

ஏற்பட்ட தசலவிகன தபாறுப்புக் கூறசவண்டிய 

வர்களிடமிருந்து அறவிட நடவடிக்கக 

எடுப்பாரா என்பகதயும்; 

 அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்சறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Megapolis and Western 

Development: 

(a) Is he aware that- 

 (i) the work of a jogging track being 

constructed around the reservoir located 
south to Bandaranaike Mawatha, 
Katubedda had been suspended midway; 

 (ii) the work of the jogging track was resumed 

and having completed most of the work, the 
work has come to a standstill as the 
contractor removed all machineries on 

12.09.2016; 

 (iii) as a result of garbage being dumped to the 

said reservoir and surrounding area, a 
massive environmental pollution has taken 
place occasioning an increase in the 
mosquito density; 

 (iv) the renovated reservoir and the canal are 

overgrown with weeds owing to the 
suspension of the construction of the 
jogging track? 

(b) Will he inform this House- 

 (i) whether action be taken to construct the 

jogging track and depollute the heavily 
polluted reservoir; 

 (ii) if so, the date on which the work thereof 

will be resumed; 

 (iii) whether action will be taken to recover the 

expenditure incurred on the work done 
hitherto? 

(c) If not, why?  
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මරු කාානා කු ණනි, ශණණ මැටලුව දැනට විංඳී ි ශබන බව 

ණා ද්තනවා. නමුත් මරු අණාතයු ණාශ  පිළිු ර ්දිරිපත් කර්තන 
කි ලා ණා ්ල්ලා සිමිනවා. 

 
ගතු පාඨීය චම්පික රණවක ා ාා (ා ානගතර  ා 

බසනනාහිර සංවර්ධ්න අාාායුරාා) 
(மாண்புமிகு பாட்டளி சம்பிக ரைவக்க - மாநகர மற்றும் சமல் 

மாகாை அபிவிருத்தி அகமச்சர்) 

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

මරු කාානා කු ණනි, එණ ්ර න් ට පිළිු ර ශණශං යි:  

(අ)] (i) ්ලන අත්කර මැනීශන කටතුු  අවං්ත වනශතක් 
රජ්ශේ වයාපිි  කටතුු  ංඳහා ශපෞද්මිමක ්ලන 
පරිහරණ  ශනොකිරීණට අණාතයාග   ීරරණ  කර 
ි බූ බැවි්ත 2015 ව්ලෂශේදී එවකට ක්රි ාත්ණක 
ශව.්ත ි බූ ් දි කිරීන කටතුු  නවත්වන ලදී.  

  ්ලන අත්කර මැනීශන කටතුු  අවං්ත වනශතක් 
රජ්ශේ වයාපිි  කටතුු  ංඳහා ශපෞද්මිමක ්ලන 
පරිහරණ  ශනොකිරීණට අපි 2015 ව්ලෂශේ අම 
භාමශේදී ීරරණ  කළා. ශණොකද, හුඟක් 
ශදනකුශම්ත ශචෝදනා ආවා, දැනුවත් කිරීණකි්ත 
ශතොරව, ඒ අ ශ  අනුණැි  කි්ත ශතොරව, 
නීතයනුූලල ශනොවන ආකාර ට ්ලන අත් පත් 
කරමැනීන හා ්ලන කපා හැීයන කරනවා කි ලා. 
අපි 2015 ව්ලෂශේ  ඒ කටතුු  ක්රි ාත්ණක කිරීණ 
නැවැත්වූශේ ඒ නිංායි.  

 (ii) ශණණ පරිශ්රශේ පිහිමි ජ්ල රැඳවුන ්රශද්   අපිරිසිදු 
වීණ පිළිබඳව එහි ජ්නතාව කළ ්ල්ීයණකට අනුව 
ශණොරුමව ්රාශද්ශී  ශල්කනු ණාශ  නි්ලශද්   
ණත මළ ණා්ලම  පවිත්ර කිරීණට පණණක්  ්තත්ර ූත්ර 
ශ ොදවා අශනකුත්  ්තත්ර ූත්ර 201  ව්ලෂශේදී 
්වත් කර ම්තනා ලදී. 

 (iii) ශන වන විට එණ ්රශද්   ශුද්ධ පවිත්රව ්දි කිරීශන 
කටතුු  කරශමන  න බැවි්ත එවැනි සිද්ධි ක් 
වා්ලතා වී ශනොණැත. අපි අදාළ සි ලු ශදනා කැඳවා 
ඒ අ ශ  අනුණැි  , ආශී්ලවාද  ලබා මත්තා ඒ 
වයාපිි   ංඳහා.  

 (iv) වල් බිහිවී ශනොණැත. 

  ජ්ලා   හා ඒ ආශ්රිත මළ ණා්ලම මු ළු ශ ෝජිත 
වයාපිි  ්රශද්   ශන වන විට ශුද්ධ පවිත්රව 
රණවත්ව පවීර. 

(ආ)] (i) ණගීරරු ්දි කර.්ත පවීර. ජ්ලා   අපවිත්ර 
වුවශහොත් පවිත්ර කිරීණට කටතුු  ශ ොදා මත. ලබන 
ජ්නවාරි ණාංශේ අම  ඒ පහසුකණ ජ්නතාවට ලබා 
ශද්තන කටතුු  කරනවා.  

 (ii) දැනටණත් ් දි කිරීන කටතුු  නිණ ශව.්ත පවීර. 

 (iii) රජ්  ණඟි්ත ශව්ත කළ මුදල් ්රි පාදන ණත ශණණ 
කා්ල   කරනු ලබයි. 

(ම)] අදාළ ශනොශේ. 

 
ගතු කථානායකුරාා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

්ර න් අගක   -2109/'17- (1), මරු ල ලං් ශද්වාන්තදා ණහතා 
- [සාා ගතර්ාය ුරළ නැා.] 

්ර න් අගක   -2148/'17- (1), මරු අශ ෝක ප්රි ්තත ණහතා - 

[සාා ගතර්ාය ුරළ නැා.]  

්ර න් අගක 8 -2284/'17- (1), මරු සුනිල් හඳු්තශනත්ි  ණහතා 

- [සාා ගතර්ාය ුරළ නැා.] 

ශදවන වට .  

්ර න් අගක   -2109/'17- (1), මරු ල ලං ් ශද්වාන්තදා 
ණහතා. එු ණා ශවනුශව්ත කවුරු්ත ශහෝ මරු ණ්තත්රීවර කු එණ 
්ර න්  අහනවාද?  

 

ගතු ඩී.ටී.ඩබ්ලිේ. විාලවීර දිසානායක ා ාා 
(மாண்புமிகு டீ.ா.ீடபிள்யு. விமலவீர திசாநாயக்க)  

(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 

මරු කාානා කු ණනි, ණශ ත් ්ර න් ක් ි ශබනවා. 
 

ගතු කථානායකුරාා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබු ණාශ  ්ර න්  ශණොකක්ද? 
 

ගතු ගතය් ා කුණාි ලක ා ාා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருைாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
දැ්ත ඒ ්ර ්න  අහ්තන බැහැ ශ්ත.  

 

ගතු කථානායකුරාා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අද ඔබු ණාශ  ්ර ්න ක් නැහැ.  
 

ගතු ටී. රංජිත ෙ දස යිසා ා ාා 
(மாண்புமிகு ா.ீ ரஞ்ஜித் த தசாய்சா) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa)  

මරු කාානා කු ණනි, මරු ල ලං් ශද්වාන්තදා ණ්තත්රීු ණා 

ශවනුශව්ත ණා එණ ්ර න්  අහනවා. 
 

ගතු ගතය් ා කුණාි ලක ා ාා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருைாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
මරු කාානා කු ණනි, අධයාපන අණාතයු ණා ශවනුශව්ත ණා 

එණ ්ර න් ට පිළිු ර දීණ ංඳහා ංි  ශදකක කාල ක් ්ල්ලා 

සිමිනවා. 
 
්රශ්නනය ාුර දිනකදී ඉදිරිපත කිීමා  නිදයෝගත කරන ලදී. 
வினாகவ மற்தறாரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது.  

Question ordered to stand down. 

 
වාරි වයාපිි : වයප පළාා 

 நீர்ப்பாசன கருத்திட்டங்கள் : வடசமல் மாகாைம் 
IRRIGATION PROJECTS: NORTH WESTERN PROVINCE    

2148/’17 

7. ගතු බුද්ධික පි රණ ා ාා (ගතු අදශ්ෝක ප්රිය් ා ා ාා 
දවනුව ) 
(மாண்புமிகு புத்திக பதிரை - மாண்புமிகு அசசாக்க பிாியந்த 
சார்பாக) 

(The Hon. Buddhika Pathirana on behalf of the Hon. 
Ashoka Priyantha)   

වාරිණා්ලම හා ජ්ලංනපත් කළණනාකරණ අණාතයු ණාශම්ත 
මූ ්ර න්  - (1)]: 

(අ)] (i) වත්ණ්ත  හපාලන රජ්  බල ට පත්වීශණ්ත 
අනු රුව, ව ඹ පළාත ු ළ දි ත් කරන ලද වාරි 
වයාපිි  ංගඛයාව ශකොපණණද; 

3675 3676 



පා්ලිමශන්තු ව 

 (ii) එණ වාරි වයාපිි වල නන කවශ්ලද; 

 (iii) එණ එක් එක් වයාපිි    ටශත් ්රි ලාභ ලබන 
ග්රාණ නිලධාරි වංන හා පවුල් ංගඛයාව ශව්ත ශව්ත 
ව ශ ්ත ශකොපණණද; 

 (iv) එණ වයාපිි වල අරමුණු කවශ්ලද; 

 (v) ජ්ල හිඟශ ්ත පීලා විඳින ව ඹ ජ්නතාව 
ශවනුශව්ත අණාතයාග   ්දිරිශේදී ක්රි ාවට 
නැගවීණට අශේක්ෂිත වයාපිි  කවශ්ලද; 

  ්තන එු ණා ශණණ ංභාවට ද්තව්තශ්තද? 

(ආ)] ශනොඑශං  නන, ඒ ණ්තද? 

 
நீர்ப்பாசன மற்றும் நீர் வளமூல முகாகமத்துவ 

அகமச்சகரக் சகட்ட வினா: 

(அ) (i) தற்சபாகதய நல்லாட்சி அரசாங்கம் ஆட்சிக்கு 

வந்ததன் பின்னர் வடசமல் மாகாைத்தில் 

முன்தனடுக்கப்பட்ட நீர்ப்பாசனக் கருத்திட்டங் 

களின் எண்ைிக்கக எத்தகனதயன்பகதயும்; 

 (ii) அந்த நீர்ப்பாசனக் கருத்திட்டங்களின் தபயர்கள் 

யாகவதயன்பகதயும்; 

 (iii) சமற்படி ஒவ்தவாரு கருத்திட்டத்தினதும் கீழ் 

அனுகூலங்ககளப் தபறுகின்ற கிராம அலுவலர் 

பிாிவுகள் மற்றும் குடும்பங்களின் எண்ைிக்கக 

தனித்தனியாக எத்தகனதயன்பகதயும்; 

 (iv) குறிப்பிட்ட கருத்திட்டங்களின் சநாக்கங்கள் 

யாகவதயன்பகதயும்; 

 (v) நீர் பற்றாக்குகறயினால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள 

வடசமல் மாகாை மக்கள் சார்பாக 

அகமச்சானது எதிர்காலத்தில் நகடமுகறப் 

படுத்துவதற்கு எதிர்பார்க்கின்ற கருத்திட்டங்கள் 

யாகவதயன்பகதயும்; 

 அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்சறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Irrigation and Water Resources 

Management: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) the number of irrigation projects launched 
in the North Western Province after the 
present "Good Governance" Government 
assumed power; 

 (ii) the names of those projects; 

 (iii) the number of Grama Niladhari Divisions 
and number of families who benefit under 
each project, separately; 

 (iv) the objectives of the projects; and 

 (v) the projects that the Ministry intends to 
implement for the sake of people of the 
North Western Province who have been 
suffering due to scarcity of water? 

(b) If not, why?  

ගතු ගතය් ා කුණාි ලක ා ාා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருைாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
මරු කාානා කු ණනි, වාරිණා්ලම හා ජ්ලංනපත් 

කළණනාකරණ අණාතයු ණා ශවනුශව්ත ණා එණ ්ර න් ට පිළිු ර 

සාාගතා* කරනවා. 
 

* සාාදම්සය ාා ාබන ලෙ පිළිුරර: 
* சபாபீடத்தில் கவக்கப்பட்ட விகட : 
* Answer tabled: 

(අ)] (i) 12යි. 

(ii) 1. ද්ඩලමමුව ඔශ හි අවහිරතා ්වත් කිරීණ - 
 කුමමනශපොළ 

 2. දැදුරු ඔ  වන ්වුර ්රධාන මශළහි අු  
 මළවල (4)] වැල ආරනභ කිරීණ - වාරි ශපොළ 

 3. හිරි ාල - හකිරිල්ල වැව, වාරි ශපොල - 
 ශහ ශ්තමණ අමුණ ්දිකිරීණ (ව ඹ ංගව්ලධන 
 වයාපිි    ටශත්)] 

 4. නිකවැරමි  PIESIP වයාපිි   ණැිය ාව 
 වයාපාරශේ දි ත් කිරීණ. 

 5. "ණහසි ඹල්තමමුව" උං්ංාන වාරි වයාපිි   - 
මල්මමුව 

 6. පාලුකලවල  ා  0  උං්ංාන වාරි වයාපිි   

 7. උං්මල සි ඹල්තමමුව උං්ංාන වාරි 
 වයාපිි   

 8. කුලාමාශල් වැව ංහ මුදි ්තනෑමණ වැේ 
 ්රි ංගං්කරණ  කිරීණ - මල්මමුව 

 9. පඹශදනිමණ වැව ් දි කිරීණ - මල්මමුව 

 10. එළකිරි අමුණ ් දි කිරීණ - මල්මමුව 

 11. ණහසි ඹල්තමමුව අක්කර  0 අමුණ ් දි  කිරීණ 
- මල්මමුව 

 12. ණහමල්මමුව ශංොශරොේව හා බැනණ ංකං්  කිරීණ 

 මීය ට අණතරව පහත කා්ල  ්තද සිදු කරන ලදී. 

 සි ලු වයාපාරවල ශමොවි ංගවිධාන කා්ල ාල ්දි කිරීණ 

 ව ඹ පළාත් මළ වයාපිි ශේ කා්ල ාල  ්දි කිරීණ - 
මල්මමුව (ශවනත් වයාපිි  කි)] 

  මල්මමුව ශපෝෂිත මශළහි කුලා වැේ 05ක් ්රි ංගං්කරණ  කිරීණ 

  
 (iii) 
 

3677 3678 

[මරු බුද්ධික පි රණ ණහතා  

අනු 

අංක

ය 
වයාපිි ය 

්රි ලාී  ග්රාා 

නිලධ්ාරි වසම් 

සංඛ්යාව 

්රි ලාී  පුලල් 

සංඛ්යාව 

1. ද්ඩලමමුව කුිම ාපිමි  නමර  මග වු ශර්ත 

ආරක්ෂා කර මැනීණ ශණහි අරමුණ ශේ. 

2. දැදුරු ඔ  වන ්වුර ්රධාන 

මළ 
16 1200 

3. හකිරිල්ල වැව 1 290 

  ශහ ශ්තමණ අමුණ වන ්වුර ්රධාන 

මළට අ ත් ශේ. 
130 

4. ණැිය ාව වයාපාර  4 774 

5. ණහසි ඹනල්මමුව උං්ංාන 

වාරි වයාපිි   
3 50 

6. පාලුකලවල  ා  0  

උං්ංාන වාරි වයාපිි   
2 400 

7. උං්මල සි ඹල්තමමුව 

උං්ංාන වාරි වයාපිි   
1 300 

8. කුලාමාශල් වැව ංහ 

මුදි ්තනෑමණ වැේ 

්රි ංගං්කරණ  

1 50 

9. පඹශදනිමණ වැව ්දි කිරීණ 3 500 

10. එළකිරි අමුණ ්දි කිරීණ -

මල්මමුව 
3 400 
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 (iv) වමාව්තට අව ය ජ්ල  ංප ාදීණ ු ළි්ත ශමොවි ජ්නතාවශ  
ජීවන තත්ත්ව  ් හළ නගවා රට ංණිද්ධිණත් කිරීණ. 

 (v) ගිරිබාව ්රශද්  ට ජ්ල  ංැපයීණට වාරි වයාපිි  ක් ආරනභ 
කිරීණ. 

        කුලා ණලමල්ල වැව ්දි කිරීණ. 

  පඹශදනිමණ වැව  ටශත් මල පද්ධි   ්රි ංගං්කරණ  
කිරීණ. 

  ප්තශකලවැමි  පැරජ  අමුණ ්රි ංගං්කරණ  කිරීණ. 

  අක්කර 50 උං්ංාන  ංඳහා විසිරි ජ්ල බිඳු තාක්ෂණ 
පද්ධි  ක් ං්ාාපිත කිරීණ - ණහ නා්තශ්තරි  

  වඳුරාපීනු මළ ජ්ලා   ්දිකිරීණ ( කයතා අධය න ක් සිදු 
කර.්ත පවීර)] 

(ආ)] ්හත පිළිු රු ්රකාරව පැන ශනොනඟී. 

 
ගතු කථානායකුරාා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

්ර න් අගක 8-2284/'17-(1), මරු සුනිල් හඳු්තශනත්ි  ණහතා. 

 
ගතු නි ාල් ගතලප්පති   ා ාා 
(மாண்புமிகு நிஹால் கலப்பத்தி)  

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

මරු කාානා කු ණනි, මරු සුනිල් හඳු්තශනත්ි  ණ්තත්රීු ණා  
ශවනුශව්ත ණා එණ ්ර න්  අහනවා. 

 
ගතු ගතය් ා කුණාි ලක ා ාා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருைாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
මරු කාානා කු ණනි, අධයාපන අණතයු ණා ශවනුශව්ත ණා 

එණ ්ර න් ට පිළිු ර දීණ ංඳහා ංි  ශදකක කාල ක් ්ල්ලා 
සිමිනවා. 

 

්රශ්නනය ාුර දිනකදී ඉදිරිපත කිීමා  නිදයෝගත කරන ලදී. 
வினாகவ மற்தறாரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது.  

Question ordered to stand down. 

 
ගතු ඩී. ටී. ඩබ්ලිේ. විාලවීර දිසානායක ා ාා 
(மாண்புமிகு டீ.ா.ீடபிள்யு. விமலவீர திசாநாயக்க)  

(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 

මරු කාානා කු ණනි, - 

 
ගතු කථානායකුරාා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මරු විණලවීර දිංානා ක ණ්තත්රීු ණනි, ඔබු ණාශ  මැටලුව 
ශණොකක්ද? 

 
ගතු ඩී. ටී. ඩබ්ලිේ. විාලවීර දිසානායක ා ාා 
(மாண்புமிகு டீ.ா.ீடபிள்யு. விமலவீர திசாநாயக்க)  

(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 

මරු කාානා කු ණනි, ණාශ  ්ර න් කට පිළිු ර ංි  

ශදකකි්ත ලබා ශදන බව කිේවා.  දැනට ණාං එකහණාරක් 
මතශවලා ි ශබනවා.  නමුත් පිළිු රු ලැබුශ්ඩ නැහැ. 

ගතු කථානායකුරාා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අණාතයාග   ශණොකක්ද? 
 

ගතු ඩී. ටී. ඩබ්ලිේ. විාලවීර දිසානායක ා ාා 
(மாண்புமிகு டீ.ா.ீடபிள்யு. விமலவீர திசாநாயக்க)  

(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 

මුදල් හා ජ්නණාධය අණාතයාග  . 

 
ගතු කථානායකුරාා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මරු ආ්ඩක් පක්ෂශේ ්රධාන ංගවිධා කු ණා, ඒ මැන 
අවධාන  ශ ොමු කර්තන. 

 
ගතු ගතය් ා කුණාි ලක ා ාා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருைாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ණණ මුදල් හා ජ්නණාධය අණාතයු ණාට ශ ොමු කරව්තනන. 

 

ගතු කථානායකුරාා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
Now, the Ministerial Statement by the Hon. 

Lakshman Kiriella, Minister of Higher Education and 
Highways. 

 

උංං් අධයාපන හා ණහාණා්ලම අණාතයාග   
 ටශත් උු රු හා නැශඟනහිර පළාත්වල 
මි  ආ තනවල ු රේපාක් පිරවීණ: උංං් 
අධයාපන හා ණහාණා්ලම අණාතයු ණාශ  

්රකා   
உயர்கல்வி மற்றும் தநடுஞ்சாகலகள் 

அகமச்சின்கீழ் வடக்கு, கிைக்கு 

மாகாைங்களிலுள்ள  அரச  
நிறுவனங்களில்  நிலவும் தவற்றிடங்ககள 

நிரப்புதல்: உயர்கல்வி மற்றும் 

தநடுஞ்சாகலகள் அகமச்சாின் கூற்று  
FILLING OF VACANCIES IN INSTITUTIONS 

COMING UNDER MINISTRY OF HIGHER 
EDUCATION AND HIGHWAYS IN NORTH AND 
EAST: STATEMENT BY MINISTER OF HIGHER 

EDUCATION AND HIGHWAYS 

 

ගතු ලක්නනා්  කිරිඇල්ල  ා ාා (උසසන අධ්යාපන  ා 
ා ාාාර්ගත අාාායුරාා ස  පාර්ලිදම්් ුරදේ 

සාානායකුරාා) 
(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) 

මරු කාානා කු ණනි, අ  වැ  විවාදශේදී මරු ණ්තත්රීවරු 
අදහං ් දක්වන විට ංණහර අවංා්ාවලදී උු රු නැශඟනහිර 
පළාත්වල රජ්ශේ ආ තනවල මි  වන ු රේපාක් ංඳහා එණ 

3679 3680 

අනු 

අංක

ය 
වයාපිි ය 

්රි ලාී  ග්රාා 

නිලධ්ාරි වසම් 

සංඛ්යාව 

්රි ලාී  පුලල් 

සංඛ්යාව 

11. ණහසි ඹල්තමමුව අක්කර 

 0 අමුණ ්දිකිරීණ 
1 50 

12. ණහමල්මමුව ශංොශරොේව හා 

බැනණ ංකං් කිරීණ 
3 400 



පා්ලිමශන්තු ව 

පළාත්විම්ත පිටත පදිග  අ  ශවත පත්වීන ලබාශදන බව පැවූ 
නිංා ණා ශන අවං්ාාශේ ණශ  අණාතයාග    ටශත් මි  
ආ තනවල ු රේපාක් පිරවීණ පිළිබඳව ංභාව දැනුවත් කර්තනට 

කැණැි යි. 

ණාශ  අණාතයාග   වන උංං් අධයාපන හා ණහාණා්ලම 

අණාතයාග    ටශත් පවි න වි ්වවිදයාලවල විධා ක ශනොවන 

අනධය න ශං වක ණ්ඩලලවල හා ණා්ලම ංගව්ලධන අධිකාරිශේ 

තනු රු ු රේපාක් වන අවං්ාාවලදී ඒ ංඳහා අලුි ්ත බඳවා මැනීණ 

පිජ ං අණාතයාග  ට මරු ණ්තත්රීවරු්තශම්ත ලැශබන අ දුනපත් 

අතරි්ත නාණශල්ඛන ංකං් කර ්දිරිපත් කරනු ලබයි. 

ඒ අනුව ්තා පැහැදිිමවණ උු රු, නැ ශඟනහිර වි ව්විදයාල 

වන  ාපන  වි ව්විදයාල  හා ඊට අනුබද්ධ කිිමශනොචි  

ණ්ඩලප  ංහ වේනි ා ණ්ඩලප ත්, නැ ශඟනහිර වි ව්විදයාල  හා 

ඊට අනුබද්ධ ්රිකුණාණල ණ්ඩලප  හා විු ලාන්තද ං්වා. 

ශංෞ්තද්ල   ආ තන ත්, අ නිදිම වි ්වවිදයාල ත්  න 

ආ තනවල පවි න ු රේපාක් ංඳහාත්, ණා්ලම ංගව්ලධන 

අධිකාරිශේ උු රු, නැ ශඟනහිර පළාත්වල ු රේපාක් පිරවීණ 

ංඳහාත් නාණශල්ඛන ්දිරිපත් කිරීශනදී, උු රු, නැ ශඟනහිර  

පළාත්වල මරු ණ්තත්රීවරු්ත ලබා ශදන එණ ්රශද් වල 

පදිග කරුව්තශම්ත පණණක් ලැශබන අ දුනපත්විම්ත ංැකූ 

නාණශල්ඛන ශන වන විටත් ශ ොමු කර, ඒ අතරි්ත ිමඛිත විභාම ක් 

හා ංනමුඛ පරීක්ෂණ ක් ණඟි්ත සුදුසුකන පරීක්ෂා කර සුදුංං්්ත වූ 

වි ාල පිරිංකට පත්වීන ලබා දී මත. 

ඒ අනුව පහත පරිදි පත්වීන ලබා දී මි  බව ්රකා  කර්තනට 
කැණැි යි. 

 ාපන  වි ව්විදයාල ට   - 40 

නැ ශඟනහිර වි ව්විදයාල ට  - 74 

අ නිදිම වි ්වවිදයාල ට   - 27 

ණා්ලම ංගව්ලධන අධිකාරි ට උු රු පළාි ්ත - 80 

ණා්ලම ංගව්ලධන අධිකාරි ට නැ ශඟනහිර පළාි ්ත -       151 

්හත ංඳහ්ත ශලසි්ත බඳවා මැනීන සිදු කර ි ශබ්. ශණශං  

බඳවා මත් අ ශ  නන ංහ ිමපින ්ත ංහිත නාණ ශල්ඛන ක්  ාා 

සාාගතා* කර්තන කැණැි යි. 

ඒ අනුව ණශ  අණාතයාග    ටශත් මි  ආ තනවල ු රේපාක් 

පිරවීශනදී, එණ පළාත්වල පදිග කරුව්තට කිසිදු අංාධාරණ ක් 

ශනොවන ආකාර ට කටතුු  කර මි  බව පැහැදිිම වනු මත. 

 
ගතු කථානායකුරාා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
Next, the next Ministerial Statement is, by the Hon. 

Anura Priyadharshana Yapa, Minister of Disaster 
Management. 

කාලගුණ විදයා ශදපා්ලතශන්තු ශේ ද.ළ 
ණාධය තාක්ෂණ නිලධාරි්ත හිඟකණ : ආපදා 
කළණනාකරණ අණාතයු ණාශ  ්රකා   

வளிமண்டலவியல் திகைக்களத்தில் தமிழ் 

ததாைில்நுட்ப உத்திசயாகத்தர்களின் 

பற்றாக்குகற : அனர்த்த முகாகமத்துவ 

அகமச்சாின் கூற்று  
SCARCITY OF TAMIL MEDIUM TECHNICAL 

OFFICERS IN DEPARTMENT OF METEOROLOGY:  
STATEMENT BY MINISTER OF DISASTER 

MANAGEMENT 
 

ගතු අනුර ප්රියෙර්ශ්න යාපා ා ාා (ආපො කළානාකරණ 
අාාායුරාා) 
(மாண்புமிகு அநுர பிாியதர்ஷன யாப்பா - அனர்த்த 

முகாகமத்துவ அகமச்சர்) 

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

මරු කාානා කු ණනි, ං්ාාවර නිශ ෝම 23 (2)]  ටශත් මරු 

ල ලං් ශද්වාන්තදා ණ්තත්රීු ණා විසි්ත 201 .12.0  වැනි දින අංා 
ි බූ ්ර ්න ට පිළිු ර ශණශං යි. 

දැනට කාලගුණ විදයා ශදපා්ලතශන්තු ශේ සිමින තාක්ෂණ 

ශං වශේ ද.ළ ණාධය නිලධාරි්ත හා නිලධාරිනි ්ත කිහිපශදශනකු 
ලවා ශණණ කා්ල  සිදු කරන අතර, එණ රණ  තවදුරටත් 
රණානුූලල කළ තුු  බව අණාතයාග   හඳුනා ශමන මත.  

විශ  ෂශ ්තණ, කාලගුණ ශවනංව්ීන පිළිබඳව ංැජ ්ත ංහ 
අඛ්ඩලව විං්තර ලබා දීණට අපි ශන ශණොශහොශත්ත් ශදණළ 
නිලධාරි්ත ශ ොදා ම්තනවා.  

ශණණ  කරුණ ංනබ්තධශ ්ත අශේ ි ශබන තත්ත්ව ්ත 
පිළිබඳ විශ  ෂ අවධාන  ශ ොමු කර අභය්තතර වැල පිළිශවළක් 
ශලං ශණණ කා්ල  නිසි ාකාරව ්ුමකිරීණ ංඳහා ්දිරි ශදංි   ු ළ 
කටතුු  කිරීණට ශදපා්ලතශන්තු ව ක්රි ා කර.්ත පවි නවා. ං්ක ර 

විංඳුණක් ශලං ශදපා්ලතශන්තු ශේ ු රේපාක් ශදණළ භාෂා 
පරිව්ලතක තනු රු කියන.්ත පිරවීණට රාජ්ය පරිපාලන 
අණාතයාග   ංණඟ කටතුු  කිරීණට අදහං් කරලා ි ශබනවා. 

තවදුරටත් ශණණ කාලගුණ නිශේදන ත්රත්රයිභාෂාශව්ත ණාධයවිම්ත 
්රකා  කිරීණට කටතුු  කර මි  බවත් වැියදුරටත් ද්තවා සිමිනවා.  

 
ගතු කථානායකුරාා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

දැ්ත ්රධාන කටතුු  ආරනභශේදී ශ ොජ්නා පිළිබඳ දැනුනදීන. 

ශ ෝජ්නා අගක 1. 
 

 

පාර්ලිදම්් ුරදේ ක යුුර 
பாராளுமன்ற அலுவல் 

BUSINESS OF THE PARLIAMENT 

 
I 

 

ගතු ලක්නනා්  කිරිඇල්ල  ා ාා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I move, 
"That the proceedings on Item Nos. 1 to 23 of Public Business 
appearing on the Order Paper be exempted at this day’s sittings 

3681 3682 

[මරු ලක්ෂ්ණ්ත කිරිමල්ල  ණහතා  

————————— 
*  පුසනාකාලදේ ාබා ඇා. 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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from the provisions of the Standing Order No.7 of the Parliament 
and the motions agreed to by Parliament on 08.03.2016 and 
15.11.2017." 

 
්රශ්නනය විාසන ලදි් , සාා සම්ාා විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
II 
 

ගතු ලක්නනා්  කිරිඇල්ල ා ාා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I move, 

 
"That the proceedings on Item No. 22 of Public Business appearing 
on the Order Paper be exempted at this day’s sitting from the 
provisions of the Standing Order No. 23 of the Parliament."  

 
්රශ්නනය විාසන ලදි් , සාා සම්ාා විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
 
 

 

පාර්ලිදම්් ුරදේ රැසනවීම් 
பாராளுமன்ற அமர்வு 

SITTINGS OF THE PARLIAMENT 

 
I 

 
ගතු ලක්නනා්  කිරිඇල්ල ා ාා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I move, 

 
"That notwithstanding the provisions of Standing Order No. 7 of the 
Parliament, and the motion agreed to by Parliament on 08.03.2016, 
the Parliament shall sit on Monday, December 11th, 2017 and the 
hours of sittings of Parliament on this day shall be 9.30 a.m. to 
10.30 a.m.. At 10.30 a.m. Mr. Speaker shall adjourn the Parliament 
without question put." 

 
්රශ්නනය විාසන ලදි් , සාා සම්ාා විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
 

II 
 

ගතු ලක්නනා්  කිරිඇල්ල ා ාා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I move, 

 
"That this Parliament at its rising this day do adjourn until 9.30 a.m. 
on Monday, December 11th, 2017." 

 
්රශ්නනය විාසන ලදි් , සාා සම්ාා විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

විසර්ජ්න පනත දකටුම්පා, 2018 
ஒதுக்கீட்டுச் சட்டமூலம், 2018 

APPROPRIATION BILL, 2018. 

 
කාරක ංභාශේදී තවදුරටත් ංලකා බලන ලදි. - 

[්රමි  : ශදංැනබ්ල 08  
[මරු කාානා කු ණා මූලාංනාරූඪ වි .  

 

குழுவில் சமலும் ஆராயப்தபற்றது. - [சதர்ச்சி :] 

[மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள் தகலகம 

வகித்தார்கள்] 
 

Considered further in Committee.-  
[Progress: 08th December] 

[HON. SPEAKER  in the Chair.] 

 
102 වන ශීර්නය. - මුෙල්  ා ජ්නාාධ්ය අාාායවරයා 

 

01 වන වැලංටහන.- ශණශහතුන වැලංටහන - ු නරාව්ලතන වි දණ, 
රු.1,075,575,000 

 
தகலப்பு 102.-  நிதி மற்றும் தவகுசன ஊடக அகமச்சர் 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01. -  தசயல்முகறச் தசயற்பாடுகள்- 

மீண்டுவருஞ் தசலவு ரூபா 1,075,575,000  

 

HEAD 102.- MINISTER OF FINANCE AND MASS MEDIA 
 

Programme 01. - Operational Activities - Recurrent Expenditure,                  
Rs. 1,075,575,000 

 
ගතු සාාපි ුරාා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 

මුදල් හා ජ්නණාධය අණාතයාග   වැ  ශී්ලෂ අගක 102  210  
238  240 සිට 251  323  329 ංහ 333. ංලකා බැීයණ - පූ්ලව භාම 

10.00 සිට අපර භාම 12.30 දක්වා ංහ අපරභාම 1.00 සිට අපර 
භාම 5.00 දක්වා. 

වැ  ශී්ලෂ කපා හැරීශන ශ ෝජ්නාව  මරු බ්තදුල ගුණව්ලධන 

ණ්තත්රීු ණා. 
 
[පූ.භා.10.0   
 

ගතු බ් දුල ගුණවර්ධ්න ා ාා 
(மாண்புமிகு பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

මරු කාානා කු ණනි   විං්ලජ්න පනත් ශකුමනපත  -2018 හි   
අද දින කාරක ංභා අවංා්ාශේ දී  විවාද ට මැශනන අණාතයාග   
ංහ ඒ  ටශත් මි  අශනකුත් ශදපා්ලතශන්තු  හා ආ තනවලට 

අදාළ  අගක 102  210  238 ංහ 240 සිට 251දක්වාත් 323  329 
ංහ 333 දරන වැ  ශී්ලෂ ්තශ  එක් එක් වැලංටහ්තවල  
ු නරාව්ලතන වි දන ංහ මූලධන වි දන රු.10කි්ත කපා හැරි  
තුු   ැයි ණණ ශ ෝජ්නා කර..  

  අ  වැ  කාරක ංභා අවංා්ාශේ අවං්ත දින  වන අද 
දිනශේ දීත් ඒකාබද්ධ විපක්ෂ  ව ශ ්ත අපට ශන අවංා්ාව 
ලබාදීණ ංනබ්තධශ ්ත ඔබු ණාටත් විපක්ෂ ටත් ං්ු ි   පළ 

කර.්ත  අශේ රශේ රාජ්ය මූලය කළණනාකරණශ හි ලා වැදමත්ණ 
ශල්ඛන  වන ශණණ අ  වැ  ශල්ඛන  ු ළි්ත 2018 ව්ලෂශේදී 
මි  වි  හැකි රාජ්ය මූලය අ්ලබුද  ංහ එයි්ත පැන නැඟි  හැකි 

්රි ලල  පිළිබඳ ශකමි කරුණු දැක්වීණක් කර්තනට ණණ 
බලාශපොශරොත්ු  වනවා.  

3683 3684 



පා්ලිමශන්තු ව 

මරු කාානා කු ණනි  මරු ණගමල ංණරවීර අණාතයු ණාට ශන 
අ  වැ  ශල්ඛන  ංකං ් කර්තන සිදු වුශ්ඩ  එු ණාශ  ශහෝ 
එක්ංත් ජ්ාි ක පක්ෂශේ ශහෝ  හපාලන රජ්ශේ අව යතා  

්රමුඛතා අනුව ශනොශවයි. එ ට ශහ ු ව  2015 ව්ලෂශේදී හිටු  
මුදල් අණාතයවර ා ංහ රජ්  විසි්ත අශේ රශේ දැවැ්තත මූලය 
අ්ලබුද ක් නි්ලණාණ  කරනු ලැබුවා. බැඳුනකර ශකො.ංණට ංාක්ෂි 

දු්ත අවං්ාාශේදී මරු අග්රාණාතයු ණා පැහැදිිමව ්රකා  කළා  
ණැි වරණ ්රි ාා වි ාල ්රණාණ ක් ්ෂට් කර්තන  ාණ ු ළි්ත 
මුදල් අව යතා පිළිබඳ වි ාල අ්ලබුද ක් හටශමන ි ශබන බව.  

ණහි්තද රාජ්පක්ෂ රජ්  රට කල්තශ්ත නැු ව  ශබද්තශ්ත 
නැු ව සිගහල  ශදණළ  මුං්ිමන  බ්ලම්ල සි ලු .නිසු්තට ජීවත් වීශන 
අයිි    ජීවශනෝපා  ංලංා මැනීශන අයිි   ලබා දීලා රට නිදහං ්

කර මත්තාට පංශ්ං   රශේ ආ්ලක කශේ ංා්ලව ආ්ලක ක විචලය ්ත 
සි ල්ල ්තාණ ්හළ ණේටණකට පත් වුණා කි න එක තණයි 
ආ්ලක ක විදයාා ්තශ  ශපොදු පිළිමැනීණ. රශේ නිණැවුණ වැිය 
වුණා  ආදා ණ වැිය වුණා  ශං වා නිතුක්ි   වැිය වුණා  .ල ණේටණ 

අක් වුණා  විරැකි ාව අක් වුණා  ශපොීය අනුපාත  අක් වුණා  විශද්  
වත්කන වැිය වුණා  විශද්  ංග ත ්හළ ගිහිල්ලා මුදශල් අම  
ං්ාාවර ණේටණකට පත් වුණා; රට අලුත් ංගව්ලධන ණාවතක මණ්ත 

කරලා  පහළ ආදා න ලබන දිළිඳු රටක් ශලං ි බුණු අශේ රට  
ජ්ාතය්තතර පිළිමැනීණ ු ළ ණැදි ආදා න ලබන රටක් බවට පිනණක් 
පැනීශන ඓි හාසික වා්ලතාව ඒ තුමශේ ආ්ලක ක වා්ලතාව ශලං 

ි බුණා.  

ඊට ශපර   සිගමේපූරුව වාශ  දහඅට ගුණ ක් -සිගමේපූරුශේ 
වි ාලත්ව  ව්ලම කිශලෝමීය ටර 1 000යි.- එනන ව්ලම කිශලෝමීය ටර 

18 800ක් වන උු ර හා නැශඟනහිර පළාත් ශදක නිෂ්පාදන 
ක්රි ාවිම ට ංනබ්තධ වුශ්ඩ නැහැ; ශබදා හැරීශන ක්රි ාවිම ට 
ංනබ්තධ වුශ්ඩ නැහැ. ්රභාකර්ත පැසිං්ේවාදී ු වක්කුශව්ත තණයි 

ඒ ්රශද් ශේ පාලන  ශමන ගිශේ. ඒ නිංා රශේ නිෂ්පාදන 
ධාරිතාව හැකිළිලා නිෂප්ාදන හැකි ා ණායින වර  වණට විතැ්ත 
ශවලා ි බුණු රටක  තුද්ධ  නිණ වුණාට පං්ශං  නිෂප්ාදන ධාරිතාව 
ු ළුල් වුණා. මුහුදු ශවරශළ්ත ු ශන්ත ශදකක නිදහශං  ණාළු 

අල්ල්තන අවංා්ාව ලැබුණා. එශතක් ඒ මුහුදු ශවරශළ්ත ු ශන්ත 
ශදකක නිදහශං  ණාළු අල්ල්තන ්ලකලක් ි බුශ්ඩ නැහැ;  
බැගකුවක් ි බුශ්ඩ නැහැ. ශද්ශී  ආදා න ශදපා්ලතශන්තු වට බදු 

අ  කර ම්තන  ්තන ු ළුව්තකණක් ි බුශ්ඩ නැහැ. මුදල් 
ශනෝේුමව පාවිචි  වුණා .ංක්  ඒ හැර රශේ කිසිණ ලලදායී ආ්ලක ක 
ක්රි ාවිම කට අවුරුදු ි හක් ි ංශ්ං  උු ර ංහ නැශඟනහිර පළාත් 

නිසි ශලං  කා්ල ක්ෂණව හා ලලදායීව ශ ොදා ම්තන බැරි වුණා. 

තුද්ධ  නිණ වුණාට පසුව තණයි නිෂ්පාදන ධාරිතාව  - 
production capacity එක -  නිෂ්පාදන හැකි ා ණායිණ - 

production possibility curve එක - දකුණට විතැ්ත වීශන කා්ල  
භාර  සිදු වුශ්ඩ. ඒ නිංා තණයි රශේ නිණැවුණ වැිය වු ශ්ඩ; ආදා ණ 
වැිය වුශ්ඩ; ශං වා නිතුක්ි   වැිය වුශ්ඩ; විරැකි ාව අක් වුශ්ඩ; 
ශපොීය අනුපාත අක් වුශ්ඩ; ආශ ෝජ්ක ්ත අශේ රටට ආශේ. ශන 

සි ල්ල වුශ්ඩ තුද ජ් ග්රහණශ ්ත පං්ශං  ශන රටට ංාණ  උදා 
වීශණ්ත කි න කාරණ  අපි අකැණැත්ශත්ත වුණත් පිළිම්තන 
ඕනෑ.  

තමු්තනා්තශං ලා ශන රජ්  බාර ම්තන ශකොට තුද්ධ ක් 
පිළිබඳ ්ර න් ක් අශේ රශේ ි බුශ්ඩ නැහැ. ශලෝක ඛනිජ් ශතල් 
අ්ලබුද ක් අශේ කාලශේ ි බුණා. ශතල් බැරල් එකක  .ල 

මශණරිකානු ශලොල්ල 12 ට ගිහිල්ලා ි බුණා. ශලෝකශේ ි බුණු 
්තාණ වාසිදා ක ශතල් .ලක් තණයි තමු්තනා්තශං ලාට ි බුශ්ඩ; 
ශතල් අ්ලබුද ක් ි බු ශ්ඩ නැහැ.  

අශේ කාලශේ ශලෝකශේ දැවැ්තතණ ආහාර අ්ලබුද ක් 

ි බුණා. අවුරුදු ි හකට පං්ශං  අශේ පාලන කාල  ු ළදී ශලෝක 
ආහාර අ්ලබුද ක් මි ශවලා ක්තන නැි  වුණා. 
තමු්තනා්තශං ලාශ  කාලශේ එවැනි ශලෝක ආහාර අ්ලබුද ක් 
ි බුශ්ඩ නැහැ. එදා Mutual Bank බගශකොශලොත් ශවලා  Lehman 

Brothers එක කලාශමන වැමිලා  මශණරිකාශේ බැගකු 480ක් 
වැහිලා  කාඩ් කුේටණ වාශ  බැගකුශව්ත බැගකුව කලා වැමිලා  
ශංලා්ත බැගකුව ශහල්ලුණා .ංක්  එ  වැශට්තන ශද්තශ්ත 

නැි ව අපි ආරක්ෂා කර මත්තා. එණ නිංා මූලය අ්ලබුද ක් 
තමු්තනා්තශං ලාට ි බුශ්ඩ නැහැ; ණ  අ්ලබුද ක් ි බුශ්ඩ 
නැහැ. ජ්ාි ක ණ  බරතාවට වැියශ ්ත තණයි දළ ශද්ශී  

නිෂප්ාදන  ි බුශ්ඩ. ඒ ්රණාණ  සි  ට  1.3ට අක් කරු  රටක් 
තණයි තමු්තනා්තශං ලාට ලැබුශ්ඩ. කිසිදු ්ර න් ක් නැි ව බාර 
මත් රට ත්රවර  ංහ පළිමැනීණ පදනන කරශමන සි ලු වයාපිි  

අවුරුද්දකට නතර කළා. Port City වයාපිි   ශේවා  උණා ඔ  
වයාපිි   ශේවා  ශනළුන කුළුණ ශේවා  ණගණාවත්  විදුිම   ජ්ල 
බංන්ා ජ්ලාපවහන රණ  ආ්ලක ක  ්තත්රණ  brake මැහුවා වාශ  
මන හිටවීශන කා්ල   භාර  කළා. ණහ දවල් ණහ බැගකුශේ  ණහා 

මුදල් ණගශකොල්ල  සිදු වුශ්ඩ ශපබරවාරි ණාංශේ 2  වැනිදායි. ඒ 
කාලශේ අපි ශන කාරණ  පිළිබඳව පා්ලිමශන්තු ශේදී කි න 
ශකොට  ණට ණතකයි අශේ ංභානා ක ලක්ෂ්ණ්ත කිරිමල්ල 

මණි ු ණා කි නවා   " 'ණහ දවල් ණහ බැගකුශේ ණහා මුදල් ණග 
ශකොල්ල  ' කි ලා ඔබු ණා පා්ලිමශන්තු ශේදී කි න කාරණ  
ශමදර ගි ාණත් ණට හැණ ශවලාශේණ ණතක් ශවනවා"  කි ලා. 

ඔබු ණාට 2015 සිදු වුණු ඒ සිද්ධි  ණතක් ශව්තන ශහ ු  වු ශ්ඩ 
ශණ යි. ඒකාබද්ධ විපක්ෂ  ව ශ ්ත අපි දිමටණ කිේවා  "ලගකා 
්ි හාං  ු ළ මූලය ක්ශෂ ත්රශේ මුදු්ත ණල්කල වන ණහ බැගකුශේ 

සිදු ශවචිච භ ානකණ  බරපතළණ අ්ලබුද  ශන ණහ බැගකුශේ සිදු 
ශවචිච ණහා මුදල් ණග ශකොල්ල " කි ලා. ශන අ්ලබුද  නිංා 
රජ්ශේ සුරැකුනපත්  භා්ඩලාමාර බිල්පත්වල ආශ ෝජ්න  කරලා 

ි බුණු මශණරිකානු ශලොල්ල බිිම න ශදකකට වලා වැිය මුදල් 
්රණාණ ක් විශද්  ආශ ෝජ්ක ්ත එකවර  අරශමන ගි ා. 
මශණරිකානු ශලොල්ල බිිම න ශදකක් කි ්තශ්ත  රුපි ල් බිිම න 
කී ක්ද? රුපි ල් ශකෝමි කී ක්ද  ශන ්රණාණ ? 

දැ්ත IMF එශක්ත ණ  ම්තශ්ත බිිම න 1.5යි. හනබ්තශතොට 
වරා  විකුණලා ම්තශ්ත බිිම න 1.1යි. රමි්ත අරශමන ගි  
්රණාණ  බිිම න 2.2යි. රජ්ශේ භා්ඩලාමාර බිල්පත්වල ංහ 

සුරැකුනපත්වල විශද්ශිකශ ෝ ආශ ෝජ්න  කරලා ි ශබන මුදල් 
මික අරශමන ගි ා. ශන අරශමන  නවාත් එක්කණ ශන ශලොලර  
ශහල්ලුණා. ශහල්ිමලා  ශලොලර  රුපි ල් 135ට ්හළ  න ශකොට 

මුදල් අණාතයවර ා  කිේවා  "ණණ ංි  ක් මු ළත ශලොලර  
රුපි ල් 130ට ශමශනනවා" කි ලා. ශලොලර  රුපි ල් 130ට 
 ශමශනනවා කි ලා ්රී ලගකා ණහ බැගකුවට කිේවා  දැ්ත ණැදිහත් 

ශව්තන කි ලා. ණහ බැගකුව ශණොකක්ද කශළ ? දවංකට ශලොල්ල 
.ිම න 50ක් දානවා; රුපි ල කලාශමන වැශටනවා. ඊළඟට 
ශලොල්ල .ිම න සි  ක් දානවා. ඊළඟ දවශං  ශදසී  ක් දානවා. 
තව දවංක ශලොල්ල .ිම න 45ක් දානවා. ශණශහණ දාලා ද්තශ්තණ 

නැු ව 8.2ට ි බුණු ජ්ාතය්තතර ංග ත  - international reserves 
-   ශවන කල් කලා වැුමණා. දවං මණශ්තණ ශලොල්ල බිිම න 4ක් 
විතර ශවශළඳ ශපොශළ  විකුණුවා. ශවශළඳ ශපොශළ  විකුණලාත් 

ශලොලර  රකි්තන බැරි වුණා. ශලොලරශේ වමිනාකණ රුපි ල් 
155.40 ශවන කල් ්හළ ගි ා. ්ු රු මික ්හළ  ්තශ්ත 
ජ්නවාරිවිම්ත පංශ්ං . ඒකට ශහ ු ව ණණ කි ලා ශද්තනන.  

ශන මි  ශවචිච අ්ලබුදශ ්ත .ශද්තන රජ් ට ණහා දැවැ්තත 
වාසි ක් ලැබුණා. විශද්  විනිණශ ්ත - රට ංල්ිමවිම්ත - හනබ 
ශවචිච වාසි  ශණොකක්ද? ශලෝක ශවශළඳ ශපොශළ  ඛනිජ් ශතල් 

.ල අක්වීණ කරන ශකොටශමන තණයි ඒ වාසි  ලැබුශ්ඩ. ණහි්තද 
රාජ්පක්ෂ තුමශේ ශතල් ආන න  කර්තන  ලගකාශේ මුළු 

3685 3686 

[මරු බ්තදුල ගුණව්ලධන ණහතා  
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ආන න  වි ද.්ත සි  ට 24ක් ගි ා.  ඒ කි ්තශ්ත හතශර්ත 

එකක්  ්තශ්ත oil bill එක ශමව්තන; ශතල් බිල්පත ශමව්තන. 
දැ්ත සි  ට 12යි  ්තශ්ත ශතල් බිල ශමව්තන. මරු මණි ු ණනි  
ඒ කාලශේ ව්ලෂ කට මශණරිකානු ශලොල්ල බිිම න 4.5ක්  නවා  
ඛනිජ් ශතල් කි න තනි ආන න ද්රවය ශණහාට ශම්තව්තන. දැ්ත 

 ්තශ්ත  2.8යි; 2.5යි. ශකොචිචර ශලොල්ල ්රණාණ ක් රමි්ත පිටට 
 න එක ්ු රු වුණාද? අපන න ්ු රුන  මැන කාා කරනවා. 
්ු රු වුණා  මශණරිකානු ශලොල්ල බිිම න පහකට වලා වැිය 

්රණාණ ක්. ණණ කි ්තශ්ත අංතය ක් නන  ණණ කි ්තශ්ත ංභාව 
ශනොණඟ  වන කාරණ ක් නන මරු මුදල් මණි ු ණාට ණණ 
අභිශ ෝම කරනවා  ු ළුව්ත නන අද දවශං  ශන විවාද  ්වර 

ශව්තන ්ංශ්ංල්ලා ශනකට උත්තර ක් ශද්තන කි ලා. 2014 
අශේ ආ්ඩක්ව කාලශේ ි බුණු ශතල් .ල පැවි  ා නන ශකොචිචර 
විශද්  විනිණ  ්රණාණ ක් රමි්ත පිටට  නවාද? අද ්ු රු වුණු 

්රණාණ  මශණරිකානු ශලොල්ල බිිම න පහකට වලා වැියයි. ශකෝ  
ඒ ශලොල්ල බිිම න පහ? ශලොල්ල බිිම න පහ ි බුණා නන  
හනබ්තශතොට වරා  විකුණ්තන ඕනෑ නැහැ. ශනවා අශේ 
උපනුප්ත පරනපරාව්තවලට අයිි  ශව්තන ි ශබන ශන රශේ 

ි ශබන ආ්ලක ක ණ්ලණංා්ාන. ශං ද ණාවශත් වලාණ වමිනා  
අනාමතශේ ර්ත ආකර ක් ශලං ආදා න උපදව්තන ු ළුව්ත 
හනබ්තශතොට වරා  ශලොල්ල බිිම න 1.1ටයි විකුණ්තශ්ත. 

ණත්තල ගුව්ත ශතොුමශපොළ විකුණ්තන ඕනෑ නැහැ. ණත්තල 
ගුව්ත ශතොුමශපොළ රුපි ල් බිිම න 2 ට තණයි විකුණ්තන 
 ්තශ්ත. ඒ වාශ ණ ජ්ාතය්තතර මූලය අරමුදශල්ත -IMF එශක්ත-  

බිිම න 1.1ක් ණ  ම්තන ඕනෑ නැහැ. ශණොකටද? ශතල්විම්ත 
විතරක් ්ු රු ශවචිච බිිම න 5ක් ි බුණා. ඒ බිිම න 5 
කළණනාකරණ  කශළ  නැහැ. ශන ශලොල්ල මික පිචිචුශේ නැත්නන 

-ශන ශණෝල  තකීරරු  අණශනෝා ීර්තදුව මත්ශත් නැත්නන-   ශන 
රශේ ජීවන වි දශන ්ර න් ක් ශහෝ බක් .ශල් ්ර න් ක් ශහෝ 
කිසිණ ආ්ලක ක ්ර න් ක් මි  ශව්තශ්ත නැහැ. ත්රවර ශචිතනාව 

අක් කරශමන  ණහි්තද රාජ්පක්ෂ ජ්නාධිපි ු ණා ආරනභ කරලා 
ි බුණු වැල පිළිශවළ ඒ ආකාරශ ්ත ්දිරි ට ශමන ාණ විතරයි 
කර්තන ි බුශ්ඩ. ආ්ඩක්ව පට්ත මත්ත තැන ්ඳ්ත  රට හදු  
ආ්ඩක්ව මැන ත්රවරශ ්ත  පළිමැනීශන ශචිතනාශව්ත 

ශද් පාලන කුහකත්ව  හා ඊ්ලෂයාව ණත  හදලා ි බුණු රටක් 
විනා  ට පත් කිරීශන කා්ල   කරනශකොට   ජ්ාතය්තතර මූලය 
අරමුදශල්ත මවිත් කිේවා  "ශණශහණ පිංස්ු ශකළි්තන බැහැ. 

ගිවිසුණක් අත්ං්ත කර්තන ඕනෑ." කි ලා. ඒ ශමොල්ල්තශ  
ංැලැං්ශන  විධි ට රට  නවා නන  ජ්ාතය්තතර මූලය අරමුදශල් 
ංාණාජිකශ ෝ අශේ පගගුව වාශ  සි  ට 185ක් ණ  ශද්තන 

ගිවිසුණ අත්ං්ත කළා. ඒ ගිවිසුණ අනුව මරු මුදල් මණි ු ණාශම්ත 
ණණ අහනවා. දැ්ත රාජ්ය මණි ු ණා ්්තනවා.  ඒ ගිවිසුණ අනුව 
201 .11.18 වැනි දා ජ්ාතය්තතර මූලය අරමුදල කි නවා  ්දිරි 

ව්ලෂ ට මුදල් ංැලැංණ්. 201  රජ්ශේ ආදා ණ  දළ ශද්ශී  
නිෂප්ාදිතශ ්ත සි  ට 14ක් ශව්තන ඕනෑ. වුණාද  නැද්ද? 2018ට 
-තව ංි  කීප කි්ත- රජ්ශේ ආදා ණ ශව්තන ඕනෑ දළ ශද්ශී  
නිෂප්ාදිතශ ්ත සි  ට 15.3ක්. ණාව නිවැරදි කර්තන ්ල දීලායි 

ණණ ශන අහ්තශ්ත. කවුරු ශහෝ කි නවා නන ජ්ාතය්තතර මූලය 
අරමුදල එශහණ කි ලා නැහැ; ශනක වැරදියි; ශන කි ්තශ්ත 
ශබොරු; පල් ශබොරු කි ලා  කි ්තන. IMF එශක් නි ් ත 

්ලක්ක  තමු්තනා්තශං ලා ශන අවුරුද්ශද් ආදා ණ වැිය කර්තන 
ඕනෑ දළ ශද්ශී  නිෂප්ාදිතශ ්ත සි  ට 15.3ට. බදු පිට බදු 
පටවලා ශහෝ ශනොණරා ණරලා ශහෝ  ශන ්රණාණ  ම්තන ඕනෑ  ශන 

්ලක්ක ට  ්තන නන. 

ශදවැනි කාරණ   වි දණ. තමු්තනා්තශං ලාට හිශතන හිශතන 
වි දන දර්තන බැහැ. ශන අවුරුද්ශද් වි දණ දළ ශද්ශී  

නිෂප්ාදිතශ ්ත සි  ට 1 .8ක් ශව්තන ඕනෑ. එ  කළාද? ලබන 
අවුරුද්ශද් වි දන කර්තන ු ළුව්ත දළ ශද්ශී  නිෂප්ාදිතශ ්ත 

සි  ට 19.3යි. ්රාා.ක ගිණුශන -primary  account එශක්- හිඟ  

ශව්තන ඕනෑ 201 දී බිගදුවයි; 2018දී 0. ක් වි  තුු යි.  රාජ්ය අ  
වැශේ ජ්ගමණ ගිණුශන  -current account; ව්ලතන ගිණුශන- 
පරතර   හිඟ  201 දී සි  ට 4. ක් වි  තුු යි. තමු්තනා්තශං ලා 
2018දී එහි පරතර  සි  ට 4ක් කරනවා කි ලා ශපොශරෝතදු 

ශවලා ි ශබනවා. ජ්ාි ක ණ බර 201 දී සි  ට  5.5ක් වි  
තුු යි. තමු්තනා්තශං ලා 2018 වනශකොට එ  සි  ට  3.1ට අක් 
කර්තන ශපොශරෝතදු ශවලා ි ශබනවා.  

ශනවා ශණශහණ නැත්නන නැහැයි කි ්තන. ශනවා අංතයයි 
නන '' IMF එකට කුද මහ ම්තන  අපි ඔශහොණ ගිවිසුණක් අත්ං්ත 
කරලාත් නැහැ  එශහණ review  එකක් කරලාත් නැහැ  කවුද 

ශනවා කි ්තශ්ත'' කි ලා කි ්තන. ශනක තණයි මත්ත. ශන මත්ත 
ු ළ ශන ්ලක්කන හදා ි ශබන IMF ංැලැං්ණට අනුව 201 දී 
ආ්ලක ක ව්ලධන ශේම  සි  ට 5යි. ලබන අවුරුද්ශද්ත් ආ්ලක ක 

ව්ලධන ශේම  -economic growth rate- සි  ට 5ට ි  ා ම්තන 
ඕනෑ. ශන අවුරුද්ශද් උද්ධණන -inflation- අනුපාත  සි  ට 5.3ක් 
ශව්තන ඕනෑ. ඒක ශවලා නැහැ. ශන අවුරුද්ශද් උද්ධණන 
අනුපාත  සි  ට 9යි. ංනපූ්ලණශ ්ත කැඩී ගිහිල්ලා. ලබන 

අවුරුද්ශද් ශන ්රණාණ  5.1ට අක් කර්තන ඕනෑ. ශන අවුරුද්ශද් 
අපන න -export- ව්ලධන  සි  ට 4. යි. එ  ලබන අවුරුද්ශද් 
8.2ට වැිය කර්තන ඕනෑ. ශන අවුරුද්ශද් ආ ාත -import- ශන 

අවුරුද්ශද් සි  ට 12.9යි. ඒක ලබන අවුරුද්ශද් 8.9ට අක් කර්තන 
ඕනෑ. ජ්ාතය්තතර නිල ංග ත  -official international reserves- 
සි  ට 9.3යි. තමු්තනා්තශං ලා ඒක ලබන අවුරුද්ශද් 11.8ට වැිය 

කර්තන ඕනෑ. තමු්තනා්තශං ලාට ශන අවුරුද්ශද් විශද්  ණ  
ම්තන ු ළුව්ත ව්තශ්ත බිිම න 49යි. ලබන අවුරුද්ශද් බිිම න 
55.9යි. මරු ංභාපි ු ණනි  ජ්ාතය්තතර මූලය අරමුදල 201   

ශනොවැනබ්ල 18 ශවනි දා ්රී ලගකාව ංනබ්තධශ ්ත අත්ං්ත කරු  

ගිවිසුණ හා review එක ණණ සාාගතා* කරනවා. 

තමු්තනා්තශං ට එ  හැ්තංාඩ් වා්ලතාවට මු ළු කර්තන 

ු ළුව්ත නන  ඒ ු ළි්ත ශණශලොව ව ශ ්ත කී්ලි  යි  පරශලොව 
ව ශ ්ත පි්තකණයි ශදකණ අත්වනවා. ණක්නිංාද  ත්  ශන ු ළි්ත 
පසු ශපළ ණ්තත්රීවරු්තටත් අවශබෝධ කර ම්තන ු ළුව්ත  ශන අ  

වැ  ශල්ඛන  ශණොකක්ද කි ලා.  
 

ගතු සාාපි ුරාා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 

ණණ ශකොශහොණත් පි්ත කර ම්තනවා. 
 

ගතු ඉරා්  වික්රාරතන ා ාා (මුෙල් රාජ්ය අාාායුරාා) 
(மாண்புமிகு இரான் விக்கிரமரத்ன - நிதி இராஜாங்க அகமச்சர்) 

The Hon.  Eran Wickramaratne - State Minister of 
Finance) මරු ංභාපි ු ණනි  ජ්ාතය්තතර මූලය  අරමුදල එක්ක 
ි ශබන ගිවිසුණ  ංභාමත කර්තන ු ළුව්ත. ඒක  ංභාමත කර්තන  

විතරක් ශනොශවයි.  අ්තත්ලජ්ාල ට ගිශ ොත්  ශන  ර ශේ  ඕනෑණ 
ු රවැසිශ කුට ලබාම්තනට ු ළුව්ත. ශණොකද  අපි විවිතයි.  විවිත 
ශනොවී  ශනවා කර්තශ්ත නැහැ.  

 

ගතු බ් දුල ගුණවර්ධ්න ා ාා 
(மாண்புமிகு பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 
මරු ංභාපි ු ණනි  ශණු ණා ශ  කාාශේදී  උත්තර ශදත 

හැකියි. ණට ශන ි ශබන  සී.ත ශවලශේ  එු ණාට උත්තර ශද්තන  
්ල ශද්තන බැහැ.  

3687 3688 

————————— 
*  පුසනාකාලදේ ාබා ඇා. 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පා්ලිමශන්තු ව 

ගතු ඉරා්  වික්රාරතන ා ාා  
(மாண்புமிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne 

විනාිය කි්ත කි ්තනද? 

 

ගතු බ් දුල ගුණවර්ධ්න ා ාා 
(மாண்புமிகு பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

තත්පර 32කි්ත ු ළුව්ත නන කි ්තන.  
 

ගතු ඉරා්  වික්රාරතන ා ාා  
(மாண்புமிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

ශනක කරශමන  ්තන එක්ශකෝ ණ  ම්තන ඕනෑ. නැත්නන  
රශේ ශශ්ර ජ මත කිරීණ ්හළට  ැේශවොත් අපිට ඒ ආධාර  ු  

විශද්  ආශ ෝජ්න ලබා ම්තන ු ළුව්ත. අපි අ  වැ  පරතර   
4. ට අක් කර්තන වෑ න කළා. නි ඟ  හා ජ්ල මැීයන නිංා තණයි 
කර්තන බැරි වුශ්ඩ. Primary balance එක ්ි හාංශේ පළමු 

ශවනි වතාවට 201  ව්ලෂශේදී රුපි ල් බිිම න 45ක් ශවනවා. 
2018 ව්ලෂශේ ඒක රුපි ල් බිිම න  145ක් ශවනවා. ්ි හාංශේ 
පළමුවන වතාවට   තණයි ශනක සිදු ශවලා ි ශබ්තශ්ත.  

 
ගතු සාාපි ුරාා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 
කාා කර්තන   බ්තදුල ගුණව්ලධන ණ්තත්රීු ණා.  

 
ගතු බ් දුල ගුණවර්ධ්න ා ාා 
(மாண்புமிகு பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 
මරු ංභාපි ු ණනි  නිදහශං්ත පං්ශං  ්ි හාංශේ පළමුශවනි 

වතාවට තණයි  ශන ආ්ඩක්ව  මශණරිකානු ශලොල්ල බිිම න  පහක් 
ු චිචා ි ශබන  එකණ ආ්ඩක්ව බවට ශලෝක වා්ලතාවක් තබා 
ි ශ ්තශ්ත. තමු්තනා්තශං ලාශ   රජ්  මශණරිකානු ශලොල්ල 
බිිම න 5ක් ු චිචා ි  ශබනවා. හනබ්තශතොට වරා  හද්තන ගි  

මුදල වා ශ  හතර ගුණ ක් තණයි පිචිචුශේ. ශන වාශ  ්රණාණ ක් 
ශලොල්ල වාෂ්ප කරලා  අත්ු ිය මහනවා නන  ශන ආ්ලක කශේ දිම 
පළල මැන  IMF   එකටණ මශහ්තන අත්ු ිය ක් මහ්තන. 

මරු ංභාපි ු ණනි   මීය ට වලා  මැඹුශර්ත බැලුශවොත්   2014 
ව්ලෂශේ අශේ රශේ ු නරාව්ලතන වි දණ ි බුශ්ඩ රුපි ල් බිිම න 
1382යි.  එදිශනදා කටතුු  පවත්වාශමන  ්තන  ශන ජ්නප්රි වාදී 

ශද් පාලන ශපොශරෝතදු ්ෂට් කර්තන පරිශභෝජ්නශේ  අව යතා  
ංඳහා  ආ්ඩක්ව එදිශනදා පවත්වාශමන  ාශන කටතුු වලදී දරන 
වි දණ නැවත  නැවතත් දර්තනට සිද්ධ ශවනවා. දරන වි දශන 

්රි ලල දරන කාල ට පණණක් සීණා  ශවන ු නරාව්ලතන වි දණ 
අශේ ආ්ඩක්ව කාලශේ  බිිම න 1382යි. දැ්ත බිිම න 2053යි. 
ශන කාල  ු ළදී ශන පවත්වා ශමන  ාශන වි දණ විතරක් බිිම න 
  1කි්ත වැිය ශවලා  ි ශබනවා. ු නරාව්ලතන වි දණ සි  ට 

49යි. ්රා ධන වි දණ වැිය වීණ නන  අපි අත් ශදකණ උංං්ලා 
තමු්තනා්තශං ලා සිප වැළඳශමන අශේ  අනුග්රහ  ශදනවා. 
එදිශනදා පවත්වාශමන  ාශන වි දණ බිිම න   1කි්ත තණයි වැිය 

කර ි ශබ්තශ්ත.  මුදල් අණාතයාග ශේ විෂ  භාර  මරු මුදල් 
අණාතයු ණා ශන බිිම න  මණන පිළිබඳ ශහොඳ ශල්ඛන ක්  
්දිරිපත් කළා.  එයි්ත එහි ්රණාණ  මැන ශහොඳ වැටහීණක් මි  

කර ම්තන ු ළුව්ත.  

මරු ංභාපි ු ණනි  හනබ්තශතොට වරා ට රජ්ශේ වි දණ  
බිිම න 1 5යි. ්රීල්තක්ත ගුව්ත ශං ව ට බිිම න 51. යි. ණත්තල 

ගුව්ත ශතොුමපළට බිිම න 2 .5යි. අකුරශමොල ආරක්ෂක 
ංගකී්ලණ ට බිිම න 19.0 යි. .හි්ත ලගකා ගුව්ත ශං ව ට බිිම න   

14.5යි. ශනළුන කුලුනට බිිම න 9. යි. හනබ්ත  ශතො ට 

ංනණ්තත්රණ  ාලාවට බිිම න 3.4යි. සුරි  වැව ශතොරු රු  
තාක්ෂණ කලාප ට බිිම න 0.5යි. සි ල්ශල් එකු ව බිිම න 
301.2යි. ණා ශනොශවයි ශණශහණ කි ්තශ්ත   මුදල් අණාතයවර ා  
ශන මරු ංභාවට ්දිරිපත් කර ි ශබන වා්ලතාව. රට විනා  කළා  

කි න ණහා පරිණාණ වයාපිි   මිශක් මුළු වමිනාකණ මරු 
ංභාපි ු ණනි  බිිම න 301.2යි කි ා ශන මරු ංභාවට අචිචු 
මහලා දී ි ශබනවා. එතශකොට ව්ලතන වි දණ රුපි ල් බිිම න 

  1කි්ත වැිය ශවලා ි ශබනවා. ඒ කි ්තශ්ත අර කි ු   
ඔක්ශකොණ වයාපිි  වාශ  ශදගුණ කටත් වැිය ්රණාණ ක් 
කර්තනට ු ළුව්ත. හනබ්තශතොට වරා  වාශ  ශදකක් කර්තනට 

ු ළුව්ත. ්රීල්තක්ත ගුව්ත ශං ව  වාශ  ශදකක් හද්තන ු ළුව්ත.  
ණත්තල ගුව්තශතොුමපළ වාශ  ශදකක් හද්තන ු ළුව්ත. 
අකුරශමොල ආරක්ෂක ංගකී්ලණ  වාශ  ශදකක් හද්තන ු ළුව්ත. 

.හි්ත ලගකා එක  වාශ  තව ශදකක් හද්තන ු ළුව්ත. ශනළුන  
කුලුන වාශ  තව  ශදකක් හද්තන ු ළුව්ත. හනබ්තශතොට 
ංනණ්තත්රණ  ාලාව වාශ  ශදකක් හද්තන  ු ළුව්ත. ූරි  වැව 
තාක්ෂණ කලාප  වාශ  ශදකක් හද්තන ු ළුව්ත. ු නරාව්ලතන 

වි දණ ශණශල සි්ත වැිය කළාට රශේ  මිතල පහසුකන වැිය 
කරලා  ්රා ධන ශමොල වැිය කරලා  උපනුප්ත පරනපරාවලදී 
්රා ධන වි දණ බවට පත් ශවන වි දණ වැිය කශළ  කී කි්ත ද? 

අශේ ආ්ඩක්ව කාලශේ රාජ්ය ආශ ෝජ්නශේ ්රා ධන වි දණ 
රුපි ල් බිිම න 48 යි. 

දැ්ත එ   රුපි ල් බිිම න  33යි. රුපි ල් බිිම න 14 කි්ත 

පණණයි ්රා ධන වි දණ වැිය ශවලා ි ශබ්තශ්ත. ඒ කි ්තශ්ත 
සි  ට 29කි්ත. මරු ංභාපි ු ණනි  දැ්ත  ශනකශ්ත ි ශබන 
්ර න් . "ණාළුශවක් ්ල්ලන .නිහාට බිීය පිත්තක් ශදනවා" 

කි න ආ්ඩක්වක් ශනක. "ණාළුවා දු්තනාණ  කෑවා ්වරයි. නමුත් 
බිීය පිත්ත ි බුශණොත් හැණදාණ ණාළු අල්ලාශමන ජීවත් ශව්තන 
ු ළුව්ත" කි න  පැරජ   ංට්ත පාස  අරශමන ශන ආ්ඩක්ව 

කි වනවා. ශන අ  වැශේ  බිීය පිත්තක් ශනොශවයි; ණාළුශවකුට 
අටවු  ශකණනක්වත් නැහැ. ශණොකද  ්රා ධන වි දණ සි  ට 
29කි්ත වැිය වුණු කාල ක ු නරාව්ලතන වි දණ වැිය ශවනවා  
සි  ට 49කි්ත. රට දිතුණු කර්තනට දරන වි දණ වැිය ශව්තශ්ත 

සි  ට 29කි්ත. රශේ එදිශනදා පැලැංත්රවාදී ූත්තර 
අමුණ්තනට  -ූත්තර ු ගචලා ණඟි්ත දරන වි දණ- සි  ට 49කි්ත 
වැිය ශවනවා. එ  රුපි ල් බිිම න   1ක්.  

 

ගතු (ආචාර්ය)  ර්න ෙ සිල්වා ා ාා (ජ්ාි ක ්රි පති   ා 
ආර්ථික ක යුුර නිදයෝජ්ය අාාායුරාා) 
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா - சதசிய 

தகாள்கககள் மற்றும் தபாருளாதார அலுவல்கள் பிரதி 

அகமச்சர்) 

The Hon. (Dr.) Harsha De Silva - Deputy Minister of 
National Policies and Economic Affairs) 

ඒ ණ  ංහ ශපොිම . 

 

ගතු බ් දුල ගුණවර්ධ්න ා ාා 
(மாண்புமிகு பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ඔ්තන බල්තන  ්ි ්ත ඒකවත් ශත්ශර්තශ්ත නැහැ ශ්ත 

ජ්ාි ක ්රි පත්ි  හා ආ්ලක ක කටතුු  නිශ ෝජ්ය මණි ු ණාට. 
රාජ්ය ආශ ෝජ්න කිේවාණ- [බාධා කිරීණක්  ශපොිම  වැිය වුශ්ඩ 
මයි? ණහ දවල් ණහ බැගකුශේ මුදල් ණගශකොල්ල කාු  මණ්ත 

ලගකාශේ ශපොීය අනුපාත  සි  ට 100කි්ත වැිය වුණා. අද 
ශපොිම  ංහ ණ  වාරික ශමවා ම්තනට බැරිව .නිංස්ු වං බීලා 
ණැශරනවා; එකි්ත එක මූලය ංණාමන බගශකොශලොත් ශවනවා. 
බලාශමන ්්තන ලබන අවුරුද්ශද් මූලය ංණාමන කලා 

වැශට්තශ්ත ශකොශහොණද  බැගකු කලා වැශට්තශ්ත ශකොශහොණද 
කි ලා. ්ං්ශංල්ලාණ ණණ කි න එක අහශමන ්්තන. [බාධා 

3689 3690 
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කිරීණක්  රාජ්ය ආශ ෝජ්න වි දණ ශණශලසි්ත වැිය කරලා 

පා්ලිමශන්තු ව ශනොණඟ  ැවීණ මැන ණණ ඔබු ණාට කි ලා 
ි ශබනවා. ්ි හාංශේ සිටණ ලිමත් මු ලත්මුදිම  මා.මට 
දිංානා ක වාශ  මීය ට වලා වැදමත්  මහුන ක්ත ශද්තනට ු ළුව්ත  
ශද් පාලන නයා  පත්ර  නැි ව ආ්ලක ක  මැන ක්ත ශද්තනට 

ු ළුව්ත .නිං්සු ශබොශහොණ වැදමත් විධි ට  ණහත්වරු විධි ට  
අහශමන හිමි ා  ශන රශේ වයවංා්ාදා ක ට  පා්ලිමශන්තු වට 
ි ශබන රාජ්ය මූලය පිළිබඳ වමකීණ  ටශත්.  

මරු ංභාපි ු ණනි  අපි ශන පා්ලිමශන්තු ව ශනොණඟ  ැේවා  
්ි හාංශේ පළමුශවනි වතාවට. ශණොකද  ගි  අවුරුද්ශද් අ  වැ  
ශල්ඛන  ්දිරිපත් කරන විට අත්ු ිය මහ්තනට  ශව්ත කළ 

වි ද.්ත රුපි ල් බිිම න  92ක් වි දන කශළ  නැහැ. අ  වැ  
ශල්ඛනශ ්ත සි  ට 20ක්- පශහ්ත එකක්- වි දන කශළ  නැහැ .  
මරු ංභාපි ු ණනි  ශේ.ආ්ල. ජ් ව්ලධන ණැි ු ණාශ  පළමුශවනි 

අ  වැ  ශල්ඛනශේ ්ඳලා කි වලා බල්තන කවදා ශහෝ දවංක 
අ  වැ කි්ත පශහ්ත එකක්  -සි  ට 20ක්- ශබොරු වුණු  ු හු වුණු  
වැරදුණු  ංැලසුශණ්ත පිට වුණු අ  වැ  ශල්ඛන ක් ලගකාශේ 
ි බුණාද කි ලා  හැ්තංාඩ් වා්ලතා බල්තන. එශහණ නැහැ. අපි 

ශනක පිළිම්තන ඕනෑ. ශණොකද  පා්ලිමශන්තු ව ු ළ ්්තන 
විෂ ානුබද්ධ අ ත් හැසිශර්තශ්ත මැලරිශේ අ  විධි ට නන  ඒ 
පා්ලිමශන්තු ව කවදාවත් රාජ්ය මූලය කළණනාකරණ ක් 

කර්තශ්ත නැහැ. ඒකට ශනොශවයි ජ්නතාව විෂ ානුබද්ධ .නිසු්ත 
ශණතැනට එවලා ි ශබ්තශ්ත. ශනක ශන රශේ විෂ  ක්. ඒ විෂ  
පිළිබඳව ජ්නතාවට වලා හරවත් ශද ක් කි ්තන අව යයි. ඒක 

තණයි  පා්ලිමශන්තු ශේ රජ්ශේ ගිණුන පිළිබඳ කාරක ංභාශේ ංහ 
අමණැි ු ණා විසි්ත මුදල් පිළිබඳව අලුි ්ත පත්කර ි ශබන රජ්ශේ 
මුදල් කාරක ංභාශේ අ  වැ  පිළිබඳව ශවනණ ක.ුමවක් හදලා 

කර්තන  ්තශ්ත.  

පසු විපරණක් කරලා  ශකොතැනද වැරදුශ්ඩ කි ලා බලලා  
වැරදුණු එක නිවැරදි කරමත්ශත් නැත්නන රට  ්තශ්ත අමාධ ට 

පණණයි. එණ නිංා ගි  ව්ලෂශේ -201  ව්ලෂශේ- ්දිරිපත් කළ අ  
වැ  ශල්ඛනශ ්ත සි  ට 20ක් ශබොරු වුශ්ඩ -පශහ්ත එකක් 
වැරදුශ්ඩ- මයි කි න එක පිළිබඳව ශවනණ පරීක්ෂණ ක් කරලා 
බල්තන ඕනෑ. ශකොචිචර ශබොරුද කිේශවොත්  කැලජ ශේ සිට 

ශකොුමවට ණහා ණා්ලම ක් හදනවා කි ලා ඒකට රුපි ල් .ිම න 
10 000ක් ශව්තකළා. වි දන කශළ  රුපි ල් .ිම න 3.31යි  
්රමි   සි  ට 0.3යි. කැලජ  පාලශන සිට ශකොුමව දක්වා පාර 

ංඳහා රුපි ල් .ිම න 10 000ක් ශව්ත කශළ . අහශමන ්්තන 
ශවලාවට ශණොන තරන ං්තශතෝෂ ක් මි  ශවනවාද? එයි්ත 
වි දන කරනවා  රුපි ල් .ිම න 3.3ක්. ්රමි   සි  ට 0.31යි. 

ංාමර වි ්වවිදයාල ට රුපි ල් .ිම න 551ක් ශව්ත කරනවා. 
වි දන කර්තශ්ත රුපි ල් .ිම න  යි. ්රමි   සි  ට 1යි. ගුරු 
නිවාං හද්තන රුපි ල් .ිම න 2 000ක් ශව්ත කරනවා. වි දන 

කර්තශ්ත රුපි ල් .ිම න 2 යි. ්රමි   සි  ට 1යි. ශනොංලකා 
හැර ි බුණු පාංල්වලට රුපි ල් .ිම න 30 000ක් ශව්ත කරනවා. 
ඒ කි ්තශ්ත රුපි ල් ශකෝමි 3 000ක්. ශේ.ආ්ල. ජ් ව්ලධන තුමශේ 
ණහවැිම මඟ උු රට හරව්තන ගිශේ රුපි ල් ශකෝමි 5 000යි. 

පාංල් මිකට රුපි ල් ශකෝමි 3 000ක් ශදනවා. හැබැයි  වි දන 
කර්තශ්ත රුපි ල් .ිම න 1 20 යි  ්රමි   සි  ට 4යි. මරු 
කාානා කු ණනි  කවදාවත් ශන විධි ට පා්ලිමශන්තු වක් 

ශනොණඟ  වලා ි ශබනවාද?  කවදාවත් ශන විධි ට අධයාපන 
මණි ු ණාව ශනොණඟ  වලා ි ශබනවාද? ඒක ශබොරුද?  

ණණ ශන පිළිබඳව ශපොතක් ිමේවා  "අ වැ  ශ ෝජ්නා .ායාව 
ංහ  ාා්ලා " කි ලා. ඒක ඔබු ණාටත් පිළිමැ්තනුවා. අ  
වැශ ්ත කි ලා ි ශබන ශබොරුව ංහ මත්ත පිළිබඳව ඒ ශපොශත් 
විග්රහ කර ි ශබනවා. ණණ දැක්කා  මරු ලක්ෂණ්්ත ශංශනවිරත්න 

මණි ු ණාත් ශන පිළිබඳව ංඳහ්ත කරලා ි ශබනවා. ශන විධි ට 

පා්ලිමශන්තු ව හෑල්ලු කර්තශ්ත මයි? පා්ලිමශන්තු වට ශන 

විධි ට ශබොරුවක් කර්තශ්ත මයි? ංරංවි ශපොත් ංාේු වට ගි ාණ 
ශන ශපොතක් ම්තන ු ළුව්ත.  ශන ශපොත අරශමන බලලා  ශන 
ශපොශත් ි ශබන ඒවා ශබොරු නන ශනක ූලට ශල්ඛන ක් කි ලා 
ඔබු ණ්තලාට නක් දණ්තන ු ළුව්ත. 

"අ  වැ  ශ ෝජ්නා  .ායාව ංහ  ාා්ලා " නණැි  කිි   ණා 
ශන අවං්ාාශේදී සාාගතා* කරනවා. 

ංනපූ්ලණ .ායාවක් කිරීණ ු ළි්ත අශේ රශේ ජ්නතාව රවටා  

ශන වනශකොට ශන රශේ කිෂික්ලණ   ක්ලණා්තත සි ල්ල කලා 
වැශටනශකොට බදු බර විතරක් වැිය කරලා ි ශබනවා.  ඒ 
ශකොශහොණද? ශන ්ලක්ක  ංු රා මැනීණ ංඳහා ණහජ්න ාශම්ත 

බදු අ  කරලා.  අපි ණහි්තද රාජ්පක්ෂ තුමශේදී සි ලුණ ු  හා 
වර බදුවිම්ත රුපි ල් බිිම න 1 050ක ආදා ණක් ලබා දී 
ි ශබනවා. දැ්ත VAT පනත් ංගශ ෝධන  කරලා  VATවලට 

විශරෝධ  දක්වු  .නිසු්තශ  කල seal කරලා  ඔවු්තට ත්ලජ්න  
කරලා  ම්ලජ්න  කරලා  ඔක්ශකොණ කරලා රුපි ල් බිිම න 
1  49ක බදු ආදා ණක් ලැබී ි ශබනවා. බදු ආදා ණ රුපි ල් 

බිිම න  99කි්ත වැිය කරලා ි ශබනවා. ඒ කි ්තශ්ත  ශන රශේ 
ජ්නතාව ණත රුපි ල් බිිම න  00ක බදු පටවා තණයි රුපි ල් 
බිිම න   1කි්ත ු නරාව්ලතන වි දණ වැිය කරලා ි ශබ්තශ්ත.  

ශන කාරණ  හැණ ණ්තත්රීවර කුටණ දැ්ත කල්පනා කර්තන ්තාණ 
ශහොඳ ශද ක්.  අපි කි නවා  "වි දණ දීපි වු!  පිය වැිය කරපි වු! 
ංණිද්ධි  වැිය කරපි වු!  ංහනාධාර වැිය කරපි වු!" කි ලා. 
"ඔේ  අපි ශදනවා  හිටපි වු!" කි ලා දු්තනා. ඒ ශදන මික 

ඔක්ශකොණ අරශමන ි ශබ්තශ්ත .නිසු්තශම්ත. රශේ සිඟණ්ත 
 දින සිඟ්තනාශ  සිට ණහා ණ්තදිරශේ සිමින සි ලුශදනා දක්වා 
ආදා න ණේටනවල ශවනංක් නැි ව භා්ඩල හා ශං වාවලට බදු 

ශමව්තන ඕනෑ. අශේ රශේ බදු ආදා ණ එදා රුපි ල් බිිම න 
1 050යි; දැ්ත රුපි ල් බිිම න 1  49යි. .නිසු්තශම්ත බදුවිම්ත 
රුපි ල් බිිම න  99ක් මත්තා. රුපි ල් බිිම න  99ක් 

ජ්නතාවශම්ත අ රශමන රුපි ල් බිිම න   1ක් ු නරාව්ලතන 
වි දන ශලං ඔවු්තට දු්තනා. ජ්නතාවශම්ත බදු ව ශ ්ත අරශමන 
එදිශනදා පවත්වාශමන  ෑශන වි දනවලට තණයි දු්තශ්ත. දු්තනාට 

වලා තබා මත්ත ්රණාණ  වැියයි. ඒ කි ්තශ්ත කළණනාකරණ  
කර ම්තන ශත්රුශ්ඩ නැහැ.  

එක්ංත් ජ්ාි ක පක්ෂ  මැන මුළු රශේණ වි ්වාං ක් ි බුණා  
"UNP ආ්ඩක්වක් ආවාණ .නිසු්ත අශත් ංල්ිම ි ශබනවා; 

බිංන්ංව්ලට ශහොඳයි; වයාපාරවලට  ශහොඳයි" කි ලා. 
තමු්තනා්තශං ලා කශළ  ශණොකක්ද? තමු්තනා්තශං ලා බල ට 
පත්වුණු මණ්ත කිේවා  "ලගකාශේ ශපෞද්මිමක අග ශේ ්්තන 

වයාපාරික ්ත සි ල්ශලෝණ ජ්ාවාරනකාරශ ෝ  ශහොරු. ඒ නිංා අපි 
අීරත ට බලපාන විධි ට බද්දක් පනවනවා"යි කි ලා. පැන වූ 
බද්ද ශණොකක්ද? සුපරි ලාභ බද්ද  නැත්නන Super Gain Tax එක. 

කී ක්ද මත්ශත්? රුපි ල් බිිම න 50ක්. .නිසු්තශම්ත ශකළි්තණ 
රුපි ල් බිිම න 50ක් ණග ශකොල්ල කෑවා. .නිසු්තශම්ත වැරැදි 
විධි ට ඒ බද්ද මත්තා. වැරැදි විධි ට මත්ශත් මයි? එතශකොට 

ඔවු්ත ලාභ ලබලා ්වරයි; ලාභාග  ශමවලා ්වරයි; dividends 
ශමවලා ්වරයි; tax ශමවලා ්වරයි.  සි ල්ලණ කළාට පංශ්ං  
අ්ඩක්වක් පත්ශවලා කි නවා  "ලගකාශේ බිං්නංක්ාරයි්ත  

වයාපාරිකයි්ත  ආශ ෝජ්කයි්ත පසුගි  කාලශේ ශහොරකන කරලා 
ි ශබ්තශ්ත. ඒ නිංා රුපි ල් බිිම න 50ක් ම්තනවා"යි කි ලා. 
රුපි ල් බිිම න 50ක් මත්තා. රුපි ල් බිිම න 50ක් කි ්තශ්ත 
ශකොපණණද  මරු ංභාපි ු ණනි? ණත්තල ගුව්ත ශතොුමශපොළ 

හද්තන වැ  වුශ්ඩ රුපි ල් බිිම න 2 යි.  

3691 3692 

————————— 
*  පුසනාකාලදේ ාබා ඇා. 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පා්ලිමශන්තු ව 

ණත්තල ගුව්ත ශතොුමශපොළ වාශ  ශදකක් හද්තන ි ශබන 
ංල්ිම මික එක පාරට එක නීි ශ ්ත  එක රැයි්ත ශපෞද්මිමක 
අග ශ ්ත මත්තා ශ්ත. ශේ.ආ්ල. ජ් ව්ලධන ණැි ු ණා එශහණ 

කරලා ි ශබනවාද? රණසිගහ ශ්ර ණදාං ජ්නාධිපි ු ණා එශහණ 
කරලා ි ශබනවාද? එක්ංත් ජ්ාි ක පක්ෂ  කරලා ි ශබනවාද? 
නැහැ. එශහණ කශළ  නැත්ශත්  ඒ ංල්ිම ලාභාග  ශමේවාට පං්ශං  

තණ්තශ  වයාපාරශේ ්දිරි පැවැත්ණට ු න්ලආශ ෝජ්න  කරන 
නිංා. ඒකට ි බුණු ංල්ිම මික Super Gain Tax කි ලා මත්තා. 
ශලොකු ශමවල් හදන .නිං්සු මැනත් ්රිසි ාවක් මි  වුණා. 

්රිසි ාවක් මි  ශවලා ඒකට දැනණා ණ්තදිර බද්දක්. ණ්තදිර  
ශලොකු නන බද්දක් අ  කරනවා. ශකෝමි දහං හණාරක් දීලා 
ණ්තදිර ක් මත්තා; නක්ත් නැහැ; බක්ත් නැහැ; කවුරුවත් නැහැ. 

.නිං්සු්තට ශලොකු ශමවල් ි ශබනවා කි ලා  ත්රවර 
ශචිතනාශව්ත ණ්තදිර බද්දක් පැශනේවා. ඊට පං්ශං  රුපි ල් 
ලක්ෂ 1 450ක් ශමනැල්ලා ශං ේු ශේ දාශමන ්ඳලා ඒශක්ත 
Monarch Apartmentsහි ශකෝමි දහං හණාරකට ශම ක් මත්තා 

කිසි ්ර න් ක් නැහැ. ණ්තදිර බදු මුකුත් නැහැ. ශණොනවාද ශන? 
ලේජ්ා නැද්ද?  

ශන රට කල්තශ්ත නැි ව  ශබද්තශ්ත නැි ව ශබ්රා ශමන 

රශේ තුද්ධ  නිණ කරලා .නිංස්ු්තට ජීවිත දාන  ලබා ශද්තන 
නා කත්ව  දු්තන ශමෝසාභ  රාජ්පක්ෂ ණැි ු ණාශ  පි ාශ  
ශංොශහොන .ිම න මණනක් වි දන කරලා හැදුවයි කි ලා ඒකට 

ණහවිරු දින ට ඒ ණනුංං් ා අරශමන ගිහිල්ලා හිර ශමදර දා්තන 
හදනවා. ශනක ංාධරමටකරණ  කර්තශ්ත ශකොශහොණද? 
ශපොශහොර උරවල දාු  රුපි ල් ලක්ෂ 1 450ක් ශං ේු ශේ දාලා  

ශකෝමි දහං හණාරකට ශමවල් මත්තායි කි න එක්ංත් ජ්ාි ක 
පක්ෂශේ නා ක ්ත නන නිරුපද්රිතව ්්තනවා. රට ශබ්රා මත්ත 
හිටු  ආරක්ෂක ශල්කනවර ා ණහවිරු ංි ශේදී හිරශමදර මු ළට 

දා්තන හදනවා. තමු්තනා්තශං ලා ශනවා තුක්ි ංහමත කර්තශ්ත 
ශකොශහොණද? ංාධාරමටකරණ  කර්තශ්ත ශකොශහොණද කි ලා 
කල්පනා කර්තන ශකෝ. ත්රවර ශචිතනාශව්ත බදු වැිය කරලා 
ි ශබනවා. අංාණානය ශලං ශණවැනි බදු බරක් ජ්නතාව ණත පටවා 

ි ශබනවා. මරු ලක්ෂ්ණ්ත කිරිමල්ල මණි ු ණනි  රුපි ල කලා 
වැමිලා ි ශබනවා. ණහා බැඳුනකර අලාභ  පිළිබඳව ණණ බැඳුනකර 
ශකො.ංණට ංාක්ෂි ශද්තන ගි  අවං්ාාශේදී ශකො.ංශන 

විනිසුරුු ණ්තලා ණශම්ත මහුවා  "තණ්තට ු ළුව්තද ශන පිළිබඳව 
මත්ත අලාභ  මණන  කරලා කි ්තන." කි ලා. ඒ අවං්ාාශේදී 
ණණ ශකො.ංණට කිේවා  "ණට ු ළුව්ත  මශණරිකා එක්ංත් 

ජ්නපදශේ ණහාචා්ල වරශ ක් ංකං් කරු  වා්ලතාවක් ණශ  ළඟ 
ි ශබනවා. ණණ ඒ වා්ලතාව ශකො.ංණට ්දිරිපත් කර්තනන." 
කි ලා. එතශකොට ඒ විනිසුරුු ණ්තලා ණශම්ත මහුවා  "කවුද ඒ 

වා්ලතාව හදලා ි ශබ්තශ්ත?" කි ලා. ණණ කිේවා  "වා්ලතාව හදලා 
ි ශබන ශකනා කි ්තන බැහැ. අශේ හිතවත් ශිෂයශ ක්. එු ණා 
දැ්ත ණහාචා්ල වරශ ක්. එු ණා මශණරිකා එක්ංත් ජ්නපදශේ 
්්තශ්ත. ණට ශන වා්ලතාව ් දිරිපත් කර්තන ්ල ශද්තන." කි ලා. 

එතශකොට ශකො.ංණ කිේවා  "ඔබු ණාට එ ාශ  නණ කි ්තන 
බැරි නන  එ ාටත් මවිත් කි ්තන බැරි නන  ඔ  වා්ලතාව 
පිළිම්තන" බැහැ කි ලා. ශන වා්ලතාශේ ි ශබන ශද්වල් හ්ලෂ ද 

සිල්වා නිශ ෝජ්ය මණි ු ණාටත් ශත්ශරයි. එ  ඔබු ණාට ශත්ශරන 
භාෂාශවනුත් ි ශබනවා. එණ වා්ලතාශේ සිගහල භාෂාශව්ත ි ශබන 

පිටපත ණණ සාාගතා* කරනවා.  

අපිට ණු පිමි්ත බලලා  බැඳුනකර ශහොරක.්ත වුණු අලාභ  

ශකොපණණද කි ා මණන  කර්තන බැහැ. ශණොකද  ි ං ්
අවුරුද්දකටයි නිකුත් කශළ . ඒ නිංා ංා්ලව ආ්ලක කශේ ශපොීය 
අනුපාත ට මි  වුණු බලපෑණ ශකොපණණද? ංග ත කලාවැටීණ 
ංහ රුපි ල අව්රණාණ  වීශණ්ත විශද්  විනිණශ ්ත වුණු බලපෑණ 

ශකොචිචරද? ඊළඟට  ආ ශ ෝජ්න  අත්රධ්ල වත් වීණ නිංා සිදු වුණු 
පාක්ව ශකොයි තරනද?  ආශ ෝජ්ක ්තට දු්ත පජ වුල  ු ළ  
ආශ ෝජ්න කලාවැටීණ ු ළි්ත අපිට වුණු ආවං්ක ක අලාභ  

  ශකොපණණද? ණණ කි ්තශ්ත ණු  පිමි්ත ශපශනන අලාභ  මැන 
ශනොශවයි. වි ශේව්ලධන වාශ  බැගකුකරුව්ත කි ්තශ්ත  
ණු පිමි්ත ශපශනන අලාභ  නන රුපි ල් බිිම න 10යි කි ලායි. 

මත්ශතත් රුපි ල් බිිම න 10යි ශ්ත. නමුත් ණණ කිම්ත ංඳහ්ත 
කළ සි ලු අලාභ ්ත මණන  කශළොත්  ආවංක් ක අලාභ  - 
Opportunity Loss  එක- ශකොපණණ ශවයිද? ශනක ි ං ්

අවුරුද්දක් ි ංශ්ං  කැරකි කැරකී පමිං්ත ශදන ශකොට මත්ත 
ආවංක් ක පිරිවැශේ ්රණාණ  රුපි ල් බිිම න 1 500ත් 2 000ත් 
අතර ්රණාණ ක් ශවනවා කි න එක තණයි ංගඛයා  දත්ත අනුව 
අලුි ්ත ඔේු  කර්තන ු ළුව්ත ව්තශ්ත. මරු හ්ලෂ ද සිල්වා 

නිශ ෝජ්ය මණි ු ණනි  ඔබු ණාටත් බලාම්තන එක්ක ණණ ශනශක් 

ණහාචා්ල වර කු  ඔේු  කර ි ශබන ශකොටං සාාගතා* කරනවා. 

මරු නිශ ෝජ්ය මණි ු ණනි  ඔබු ණාට ු ං්තකාල ශ ්ත එ  
ලබාම්තන ු ළුව්ත.  
 

ගතු (ආචාර්ය)  ර්න ෙ සිල්වා ා ාා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 

The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

ඒ ණහාචා්ල ු ණා ණටත් ඒක එවා ි බුණා  මරු ණ්තත්රීු ණනි.  

 
ගතු බ් දුල ගුණවර්ධ්න ා ාා  
(மாண்புமிகு பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ඒ ණහාචා්ල ු ණා ඔබු ණාටත් ඒක එේවාද? ණටත් එේවා. ණට 

ඔබ විතරක් වුණාට ඔබට ්්තශ්ත ණණ විතරද මරු නිශ ෝජ්ය 
මණි ු ණනි?  

මරු අග්රාණාතයු ණා ඊශේ ශන පා්ලිමශන්තු ශේදී ්රකා  ක් 

කළා. ඒ ්රකා   බැරිකශන ්රකා  යි. එු ණා කි නවා  "නි ඟ   
ංාමත  වැනි ්ර න් නිංා රශේ බක් .ලට විංඳුණක් ශද්තන බැහැ  
ආ්ලක ක ව්ලධන ශේම  අක් ශවලා" කි ලා. මත්ත කාාව ඒක 

ශනොශවයි ශ්ත. මත්ත කාාව ශනක ශ්ත. බක් .ල අක් කර්තශ්ත 
ශකොශහොණද? රශේ ශපොීය අනුපාත  සි  ට සි  කි්ත වැිය 
වුණාණ  නිෂප්ාදන පිරිවැ  ්හළට තල්ලු වුණාණ  හැණ වයාපාරික 

ආ තන ක්ණ - සිල්ලර ශවශළ්තදා  ශතොම ශවශළ්තදා  සුළු 
ක්ලණා්තතකරුවා  ණධය පරිණාණ ක්ලණා්තතකරුවා  ණහා පරිණාණ 
ක්ලණා්තතකරුවා කි න සි ලුශදනා- ණ  අරශමන තණයි භා්ඩල 
නිෂප්ාදන  කර්තශ්ත; ශං වාව්ත ංප ්තශ්ත. ඒ පිරිවැ  වැිය 

වුණාණ -පිරිවැශේ තල්ලුව මි  වුණාණ- බක් . ල වැිය වන එක 
සිල්ලර විංඳුණකි්ත නතර කර්තශ්ත ශකොශහොණද?   

ශදවැනි කරුණ සි  ට 131ට ි බුණු විනිණ  අනුපාත  

සි  ට 155 දක්වා ්හළ  න ශකොට පිට රමි්ත ශම්තවනු ලබන 
පරිේු   කලල  මුගමට  ංැණ්ත ආදී ශන සි ල්ශල්ණ .ල වැිය ශවන 
එක නතර කර්තශ්ත ශකොශහොණද? ඊළඟට වැුමේ දඟර 

උද්ධණන ක් ආවා. වැුමප පසුපං බක් .ලත්  බක් .ල පසුපං 
වැුමපත් හඹා  ාණ ු ළි්ත දඟර මැශහ.්ත wages ං්ලපීල ක් 
ු ළි්ත මි ශවලා ි ශබන .ල ්හළ  ාණ සිල්ලර විංඳුනවිම්ත 

3693 3694 

[මරු බ්තදුල ගුණව්ලධන ණහතා  

————————— 
*  පුසනාකාලදේ ාබා ඇා. 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 

———————————- 
* ලියවිල්ල ඉදිරිපත දන කරන ලදී. 
  ஆவைம் சமர்ப்பிக்கப்படவில்கல. 

  Document not tendered. 



2017 ශදංැනබ්ල 9 

නතර කර්තශ්ත ශකොශහොණද? බදු වැිය වුණාණ  භා්ඩලශේ .ලට 

බද්ද එකු  වුණාට පංශ්ං  ංශතොං හරහා බක් .ල අක් කර්තශ්ත 
ශකොශහොණද? ශන ංැපතුශන අක්වීණ එක ංාධක ක් විතරයි. අද 
ඔශරොත්ු  ශනොශදන ජීවන වි දශන බරකට මුහුණ ශද.්ත ජ්නතාව 
ජීවත් වීණ ංඳහා  ජීවිත ත් ංණඟ අරමළ කරන තත්ත්ව ට පත් 

ශවලා සිමිනවා. ශපොීය අනුපාත  ්හළ  ාණ; විනිණ  අනුපාත  
කලා වැටීණ; වැුමේ දඟර උද්ධණන තත්ත්ව ; රාජ්ය මූලය 
කළණනාකරණශේ කලා වැටීණ ු ළි්ත මි  වුණු අහිතකර ්රි ලල 

කි න ශන සි ල්ශල් ංමුචි ත ක් ශලං තණයි නි ඟ ත් එක්ක 
ශන භා්ඩල .ල කරමි කලලා  න විධි ට ්හළ  ්තශ්ත. ඒ නිංා 
ංණං්ත රණශේණ ශවනංක් මි  කර්තන ඕනෑ. මුදල් මණි ු ණාට 

ණණ කි ්තන ඕනෑ ණහි්තද රාජ්පක්ෂ  තුමශේදී මුදල් අණාතයාග   
කටතුු  කශළ  ශන වාශ  ශනොශවයි කි න එක. ඒ කාලශේ ශලෝක 
ශවශළඳ ශපොශළ  ඛනිජ් ශතල් .ල වැිය ශවනවා; ශලෝක ශවශළඳ 

ශපොශළ  ආහාර .ල අංාණානය ශලං ශරොකේුමවක් වාශ  ්හළ 
 නවා; ආහාර හිඟ ක් ි ශබනවා; ශලෝකශේ මූලය අ්ලබුද ක් 
ි ශබනවා; තුද්ධ ි ශබනවා. එතශකොට ශවශළඳ අණාතයාග    
මුදල් අණාතයාග    පාරිශභෝගික අධිකාරි   කිෂික්ලණ 

අණාතයාග    හිටු  ජ්නාධිපි ු ණා ශන ඔක්ශකොණ එකට 
වාියශවලා  ංි පතා ශන අ්ලබුද  විංඳීණ ංඳහා ශපෞද්මිමක නයා  
පත්රවිම්ත ශතොරව  ශපෞද්මිමක පිරිවැශේ ්රි ලාභ තක්තශ්ත 

නැි ව රට හා ජ්නතාව මැන හිතලා ීර්තදු මත්තා. එශහණ ීර්තදු 
මත්ශතොත් පණණයි ශන රට හද්තන ු ළුව්ත ව්තශ්ත. හැණ 
ශද්කි්තණ ශපෞද්මිමක ්රි ලාභ කුත් අශේක්ෂා කරනවා නන  

ශපෞද්මිමක ්රි ලාභ ට මුල් තැන ශදනවා නන ජ්නතාවශ  
පැත්තට වාසිදා ක විධි ට කිසිණ ්ර ්න ක් විං ශඳ්තශ්ත නැහැ. ඒ 
නිංා අද මි ශවලා ි ශබන භ ානකණ තත්ත්ව  තණයි ලබන 

ව්ලෂ  වන විට මි  වන ණ  බශ්ල අ්ලබුද . ආ්ලක ක විදයාව අනුව 
දුක්ඛිතබශේ ද්ල ක  කි ලා ද්ල ක ක් ි ශබනවා. ශබෞද්ධ 
ද්ල න ට අනුව ශනොශවයි  ආ්ලක ක විදයාවට අනුව දුක 

මි ශව්තන ශහ ු  ශදකක් ි ශබනවා. එකක් තණයි උද්ධණන ; 
දරාමත ශනොහැකි ශලං බක් .ල ්හළ  ාණ. ශදවැනි එක 
විරැකි ාව; රක්ෂාවක් නැි කණ; ආදා න ණා්ලම නැි කණ.  1980දී 
උද්ධණන අනුපාත  සි  ට 2 .1යි; ශං වා විතුක්ත  අනුපාත  

සි  ට 1 .9යි; දුක්ඛිතබශේ ද්ල ක  සි ට 40.9යි. 1990දී 
උද්ධණන අනුපාත   සි  ට 21යි; ශං වා විතුක්ි   සි  ට 15.9යි; 
දුක්ඛිතබ ශේ ද්ල ක  සි  ට 3 .4යි. 2014දී අශේ ණහි්තද 

රාජ්පක්ෂ තුම  අවංානශේ අපි තමු්තනා්තශං ලාට ආ්ඩක්ව භාර 
ශදන ශකොට උද්ධණන  සි  ට 4.3යි; ශං වා විතුක්ි   සි  ට 
3.3යි; දුක්ඛිතබශේ ද්ල ක  සි  ට  . යි. 

අද  201  වංශ්ල උද්ධණන  සි  ට 9යි. විරැකි ාව සි  ට 
4.4යි. දුක්ඛිතබශේ ද්ල ක  13.4යි. ශන රශේ ජ්නතාවශ  දුක  
ශේදනාව  බලගි්තන  ණ්තදශපෝෂණ  හා විරැකි ාව වැියවීණ තණයි 

ශන අවුරුදු ු නට සිද්ධ ශවලා ි ශබ්තශ්ත. ඒක නැහැ කි ්තන 

බැහැ. දුක්ඛිතබශේ ද්ල ක  මු ළත් වා්ලතාව ණණ සාාගතා* 
කරනවා. 

අද ි ශබන වි ාලණ ්ර න් වන බක් .ල වැිය වීණ  නි ඟ   දුක් 
විඳින .නිසු්ත මැන ශන ංභාශේ කාා වුශ්ඩණ නැහැ. මරු 
ංභාපි ු ණනි  දහඅටලක්ෂ ක් ශන නි ඟ  නිංා දුක් විඳිනවා 

කි ලා එක්ංත් ජ්ාීර්තශ  ංගවිධාන  වා්ලතා කරලා ි ශබනවා. 
නමුත්  රජ්  ්රමුඛතා පටලවාශමන ි ශබනවා.  

මරු ංභාපි ු ණනි  ආ්ඩක්රණ වයවංා්ා ්රි ංගංක්රණ  

පිළිබඳ ණහජ්න අදහං ් විණසීශන ක.ුමව ්දිරිපත් කළ වි ාල 
වා්ලතාවක් ි ශබනවා.  එණ වා්ලතාශේ ශණශං  ි ශබනවා. 

"විවිධ ිමගගික නැඹුරුතා ංහ අනනයතා ංහිත ු ද්මල ්ත  
ඔවු්ත හඳු්තව්තශ්ත නාරි ත්රණථුන   ංණිමගගික  ද්විිමගගික  

පාරිමගගික  අ්තත්ලිමගගික  අංාණානය ්රජ්ාව ශලංයි. ශණණ ්රජ්ාව 
ආරක්ෂා කිරීණ පිළිබඳව ශබොශහෝ අග විම්ත නිශ ෝජ්න  ්දිරිපත් 
ශකරුජ . ශණ  අලුත් මැටලුවක් බැවි්ත  ශණණ ්රජ්ාශේ 

අයිි වාසිකන හා ආරක්ෂාව පිළිබඳ ංගවාද ක් ආරනභ කිරීණ 
ශණ්තණ වයවං්ාාණ  ආරක්ෂාවක් ලබා දීණත් අව ය  ැයි ංලකන 
ලදී."   

මරු ංභාපි ු ණනි  ණහජ්න අදහං් විණංා පාරිශභෝගික 
අයිි වාසිකන මැන ශන වා්ලතාශේ ිම ා ි ශබ්තශ්ත ශේළි හතරයි. 
ි රංර ංගව්ලධන  ංහ සුබංාධන අයිි   මැන ි ශබ්තශ්ත ශේළි 

හ යි. විවිධ ිමගගික අනනයතා ංහිත ජ්න ාශ  අයිි වාසිකන මැන 
පිුම හතරක් ි ශබනවා. ජ්ාි ක ්රමුඛතාව ලැබීලා ි ශබ්තශ්ත ශන 
විධි ට. පාරිශභෝගික අයිි වාසිකන මැන ශේළි හතරයි. ි රංර 
ංගව්ලධන  ංහ සුභංාධන  මැන ශේළි හ යි. ිමගගික අනනයතාව 

මැන  ංණිමගගික  ද්වී ිමගගික  පාරිමගගික  අ්තත්ල ිමගගික  
අංාණානය ිමගගික ්රජ්ාව මැන පිුම හ යි. 

 
ගතු (ආචාර්ය)  ර්න ෙ සිල්වා ා ාා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 

The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

මරු ණ්තත්රීු ණා - 

 

ගතු දිද් නන ගුණවර්ධ්න ා ාා 
(மாண்புமிகு  திசனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඔබු ණා ඒ  මැන කි ්තන එපා.  

 

ගතු බ් දුල ගුණවර්ධ්න ා ාා 
(மாண்புமிகு பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 
මරු නිශ ෝජ්ය මණි ු ණනි  ඔබු ණා ඒවා කි ්තන එපා. 

ඔබු ණා ශණොකටද ශනකට පැටශල්තශ්ත?  

පාරිමගගිකද? ශණොන ිමගගිකද? වාිය ශව්තන.  

 
ගතු (ආචාර්ය)  ර්න ෙ සිල්වා ා ාා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
පාරිශභොගික ශං වා අධිකාරි ක් ි ශබනවා. වයවංා  

ංගව්ලධන  පිළිබඳ පනතක් අපි පා්ලිමශන්තු වට ්දිරිපත් කරලා 
ි ශබනවා.   

 

ගතු බ් දුල ගුණවර්ධ්න ා ාා 
(மாண்புமிகு பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ඒක ඔබු ණාශ  කාාශේදී කි ්තන. ශනක ණශ  කාාව ශ්ත.   

අපි කි ්තශ්ත නැහැ  ඒක නරක ශද ක් කි ලා. මරු හ්ලෂ ද 
සිල්වා ණැි ු ණනි  අපි කි ්තශ්ත නි ඟශ ්ත පීලාවට පත් වුණු 

.නිං්සු මැනත්  වමා හානි වුණු .නිං්සු මැනත්  සුළු හා ණධය 
පරිණාණ ක්ලණා්තත වැශංන එක මැනත් ශන වාශ ණ උන්තදුවක් 
ි බි  තුු යි කි ලායි. ඒ වාශ ණ  රට ු ළ ණහා පරිණාණශ ්ත 

කර්තන  න පළිමැනීන හා විනා  පිළිබඳව මයි ශන විධි ට 
හිත්තශ්ත නැත්ශත්? ශන විධි ට හිත්තන ශන රශේ ්ර ්න ට - 

3695 3696 

————————— 
*  පුසනාකාලදේ ාබා ඇා. 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පා්ලිමශන්තු ව 

ගතු (ආචාර්ය)  ර්න ෙ සිල්වා ා ාා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 

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

ණට විනාිය ක් ලබා ශද්තන. අපි ජිනීවා ගිහිල්ලාත් -  

 
ගතු බ් දුල ගුණවර්ධ්න ා ාා 
(மாண்புமிகு பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ජිනීවා  ශණොකක්ද? 

 
ගතු (ආචාර්ය)  ර්න ෙ සිල්වා ා ාා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 

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

මරු බ්තදුල ගුණව්ලධන ණ්තත්රීු ණනි  ණණ කි ්තන හද්තශ්ත 
ශනකයි.  ඔබු ණාටයි  ණටයි ඒ ්ර න්  නැහැ.  

 
ගතු දිද් නන ගුණවර්ධ්න ා ාා 
(மாண்புமிகு  திசனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඔබු ණාට නැහැ  අපට නැහැ. 

 
ගතු (ආචාර්ය)  ර්න ෙ සිල්වා ා ාා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva 
නමුත් අද ශලෝකශේ ශබොශහෝ ජ්නතාව ්්තනවා  "LGBTIQ" 

කි ලා. ණණ දැන ශමන සිමිශේත් නැහැ  IQ මැන. "I" is  Intersex. 
"Q" is Questionable. Did you know that?  I did not know 
that. එශහණ .නිං්සු ජ්ාි  ක් ශන ශලෝකශේ ්්තනවා. ඔවු්තශ  
ණානව හි.කන මැන කාා කරනවා. ඒක නූතන ංණාජ්ශේ  ශවන 
ශද ක්. ඒකයි ණණ කි ්තශ්ත. ඔබු ණාටයි  ණටයි ශන ්ර න්  
නැහැ. 

 

ගතු බ් දුල ගුණවර්ධ්න ා ාා 
(மாண்புமிகு பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 
මරු නිශ ෝජ්ය මණි ු ණනි  අශේ රශේ .නිං්සු 40 000ක් 

අණානුෂික ශලං ඝාතන  කළා  කි ලා ශන ණේබිණට විරුද්ධව 
ි ශබන ශචෝදනාව ංනබ්තධව ශනංබ්ි ංා.වර ා බ්රිතානය 
පා්ලිමශන්තු ශේදී කර ි ශබන ්රකා   මැන අපි ද්තනවා. එශහණ 
නන ඔබු ණා ශන වාශ  දහ ංැර ක් ණැදිහත් ශවලා ඒ මැන කාා 
කර්තන එපා ැ  ජිනීවාවල.  

 
ගතු (ආචාර්ය)  ර්න ෙ සිල්වා ා ාා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 

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

මරු ණ්තත්රීු ණනි  ණට විනාිය ක කාල ක් ලබා ශද්තන. 

 
ගතු බ් දුල ගුණවර්ධ්න ා ාා 
(மாண்புமிகு பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ණට ලබා දී ි ශබන ශේලාශව්ත තණයි ඒ විනාිය   ්තශ්ත. 
 
ගතු (ආචාර්ය)  ර්න ෙ සිල්වා ා ාා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 

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

හරි  හරි. ශනංබ්ි ංා.වර ා කර ි ශබන ්රකා   ්තාණ 
වැදමත්. මරු විශද්  කටතුු  මණි ු ණා ංහ රාජ්ය මණි ු ණා ඒ 
ංනබ්තධශ ්ත අදහං් දක්වා ි ශබනවා. "අපි ඒ ්රකා   

අවං්ාානුූලලව ්රශ ෝජ්න ට ම්තනවා" කි ලා මරු විශද්  
කටතුු  මණි ු ණා කි ලා ි ශබනවා. එතශකොට අපි ශණොකක් 
ංනබ්තධශ ්තද  කාා කර්තශ්ත? Universal Periodic Review 

එශක් ඒ කරුණ නැහැ. නමුත් ජිනීවා ංාකචිඡාශේදී ඔහු කි ා 

ි ශබන ශද  වැදමත්. අවංා්ානුූලලව අශේ රජ්  ඒ ්රකා   
පාවිචි  කරනවා. ශබොශහොණ ං්ු ි යි. 

 
ගතු බ් දුල ගුණවර්ධ්න ා ාා 
(மாண்புமிகு பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

හරි. ජිනීවා ගිවිසුශන ි ශබන ඒවා ඔක්ශකෝණ  ්දිරිශේදී 
ශහළිදරේ ශවයි ශ්ත. ණණ ණශ  කාාව ්ක්ණනි්ත අවං්ත 

කර්තනන  මරු ංභාපි ු ණනි. 

 
ගතු සාාපි ුරාා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 

මරු ණ්තත්රීු ණනි  ඔබු ණාට තව විනාිය ශදකක කාල ක් 
ි ශබනවා. 

 
ගතු බ් දුල ගුණවර්ධ්න ා ාා 
(மாண்புமிகு பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ඔේ  ඒක තණයි.  ඒ නිංා ශන විනාිය ශදශක්දී ණට බාධා 

කර්තන එපා.  

මරු ංභාපි ු ණනි  අපි පසුගි  කාලශේ  ඔබු ණාට හිටු  
මුදල් අණාතයවර ා ංනබ්තධව වි ්වාං භගම ශ ෝජ්නාවක් භාර 
දු්තනා. 2015  201  හා 201  කාල වකවානු ංනබ්තධශ ්ත 

ව්ලතණාන මුදල් අණාතයවර ාශ  වමකීණක් නැහැ. ඒ පිළිබඳව 
පා්ලිමශන්තු වටත්  රටටත් වමකිව තුත්ශත් හිටු  මුදල් 
අණාතයවර ා වන මරු රවි කරුණානා ක ණැි ු ණාටයි. එු ණා 

ංනබ්තධශ ්ත වි ව්ාං භගම ශ ෝජ්නා කිහිප ක් භාර දීලා 
ි ශබනවා. 

එු ණා ශන පා්ලිමශන්තු ව ශනොණඟ  වන අවංා්ාශේ වි ව්ාං 

භගම  ශ ෝජ්නාවක් භාර දු්තශ්ත ඒකාබද්ධ විපක්ෂ  පණණයි. 
ඔබු ණා එ  විවාද ට මත්ශත් නැහැ. ඊට පං්ශං  ශදවන වි ව්ාං 
භගම ශ ෝජ්නාව භාර දී ි ශබන විට ඒ වි ්වාං භගම ශ ෝජ්නාශව්ත 

පරාද වන නිංා එු ණා සි  අණාතය ුරරශ ්ත ්වත් වුණා. ඒ 
වි ව්ාං භගම ශ ෝජ්නාව ශකොශහ වත් නැහැ. ඔබු ණා ළඟ පණණයි 
එ  ි ශබ්තශ්ත. ඒ නිංා ඒකාබද්ධ විපක්ෂ  අත්ං්ත කර භාර දු්ත 

එකී වි ව්ාං භගම ශ ෝජ්නාව ණු  පරනපරාශේ ්රශ ෝජ්න  පිජ ං 
-එවැනි වි ්වාං භගම ශ ෝජ්නාවක් ඒකාබද්ධ විපක්ෂ  භාර 
දු්තශ්ත මයි කි ා දැනම්තන- හැ්තංාඩ් වා්ලතාවට මු ළත් කිරීණ 

ංඳහා සාාගතා* කර තබනවා. 

මරු ංභාපි ු ණනි  ඔබු ණාත් එකඟ ශේවි  ශන රටට වැල 
කරු   රශේ දිතුණුවට අත දු්ත රාජ්ය ශං වක ්තශම්ත  
ශපෞද්මිමක අග ශේ අ ශම්ත  වයාපාරික ්රජ්ාශේ අ ශම්ත පිම 

මැනීණ දැ්තවත් නවත්ව්තන කි න ් ල්ීයණට. ණක් නිංාද  ත්-   

 
ගතු සාාපි ුරාා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 

ඔබු ණාට නි .ත කාල  දැ්ත අවං්ත වීශමන එනවා  මරු 
ණ්තත්රීු ණා.  

3697 3698 

————————— 
*  පුසනාකාලදේ ාබා ඇා. 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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ගතු බ් දුල ගුණවර්ධ්න ා ාා 
(மாண்புமிகு பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

මරු ංභාපි ු ණනි  ණණ තවත් විනාිය කි්ත කතාව අවං්ත 
කරනවා. බිිම න  . කට විකුණා ි බුණු රක්ෂණ ංගං්ාාව 2009 
 නි ණාංශේ 4වන දායි මත්ශත්. අවුරුදු 5ක් අවංානශේදී එහි 

ලාභ  බිිම න   යි. බද්දට පසු ලාභ  බිිම න 4 යි. බිිම න  5ක් 
වූ රක්ෂණශේ වත්කණ බිිම න 1 0ට වැිය කළා. ශන අධයක්ෂවරු 
-ශෂල් ංණාමණ- ිමේශරෝ ංණාමණ මත්ශත් බිිම න  .9ක් 

ශමවලායි. අවුරුදු 5 ලාභ  බිිම න 21යි. ඒ රාජ්ය ශද්පළ 
ශපෞද්මීයකරණ  කර්තශ්ත නැි ව ආපසු පවරා මත්  එහි ංභාපි  
ුරර  දරු  මා.මට ශංනරත් ණහත්ණ ා ණහි්තද රාජ්පක්ෂ හිටු  
ජ්නාධිපි ු ණාශ  කා්ල  ණ්ඩලල ්රධානි ා වීණ නිංා ශපොදු ශද්පළ 

අවභාවිත   ටශත් අත් අලගගුවට ම්තන කටතුු  කළා.  

 
ගතු සාාපි ුරාා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 

කාාශේ ් ි රි මික ංභාමත කර්තන  මරු ණ්තත්රීු ණා. 

 
ගතු බ් දුල ගුණවර්ධ්න ා ාා 
(மாண்புமிகு பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

මරු ංභාපි ු ණනි  ණණ ශන ්රකා   විතරක් කි ව්තනන. 

1991 ංැේතැනබ්ල 25වන දා -මීය ට අවුරුදු 2 කට ශපර- ණහා 
විනා  ක් ශව්තන කිම්ත මරු ලිමත් මු ලත්මුදිම අණාතයු ණා  
ණාත්  මරු දිශ්තෂ් ගුණව්ලධන හිටු  අණාතයු ණාත්  ලක්ෂ්ණ්ත 

කිරිමල්ල අණාතයු ණාත්  ණගමල ංණරවීර අණාතයු ණාත් අහශමන 
සිමිද්දී ශන ්රකා   කළා.  

 
ගතු සාාපි ුරාා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 

මරු ණ්තත්රීු ණා  එ  ංභාමත කර්තන. කි ව්තන ශකොචිචර 
ශවලාවක්  නවාද? .නිත්ු  භාම කි්ත ු ළුව්තද? 

 
ගතු බ් දුල ගුණවර්ධ්න ා ාා 
(மாண்புமிகு பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

මරු ංභාපි ු ණනි  .නිත්ු  භාම යි  ්තශ්ත. එු ණා කළ ඒ 
්රකා   1991 ංැේතැනබ්ල 25වන දා හැ්තංාඩ් වා්ලතාශවහි 

125වන ීරරුශවහි ශණශං  ංඳහ්ත වනවා: 

"අප දි ත් කළ ශන අරමල  ්තා දී්ලඝ වූවක් වි  හැකි . ශණණ කාල  
ු ළ අපට මැරහුන වලටත්  කුමකවූත්  අ ්ීයලවූත් පහරදීනවලටත් ලක් වීණට 

සිදු වි  හැකි . අංතය ්ත හා කරුණු විකිි  කිරීන වැනි අවි ආතුධ අපට 

විරුද්ධව පාවිචි  කරන අවි මබලාශේ ි බි  හැකි . අප දැනටණත් ඒවා රං 

බලා මත්ශතමු. ශකශං  වුව අශේ පැත්ශත්ත අශේ කටතුු වලදී ධනණපද ට 

මු ළත් වන බුදු්ත වහ්තශං ශ  අණතක කළ ශනොශහන උපශද්  ්ත විසි්ත 
අප ශණශහ වනු ලබනු මි  බව ණට ඔබට ංහි ක ශකොට කිව හැකි . 

 

'ණිදු බවි්ත ශකෝප ජ් මත හැකි   

නි්ලශලෝභීභාවශ ්ත ශලෝභ  ජ් මත හැකි   

ංතයශ ්ත ණා ාව ජ් මත හැකි   

ංතය ණ කතා කර්තන 

ඔබට දීණට හැකි හැණ ශද ක්ණ ශද්තන  

කිසිවිශටකත් ශකෝප ශනොව්තන.'  

ං්ු ි යි."  

ඒ ්රකා   කශළ   ලිමත් මු ලත්මුදිම ණැි ු ණා.  

ගතු ාංගතල සාරවීර ා ාා (මුෙල්  ා ජ්නාාධ්ය 
අාාායුරාා)  
(மாண்புமிகு மங்கள சமரவீர - நிதி மற்றும் தவகுசன ஊடக 

அகமச்சர்) 

(The Hon. Mangala Samaraweera - Minister of Finance and 
Mass Media) 

ංාුර! ංාුර!! ංාුර!!! 

  
ගතු සාාපි ුරාා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 

මීය ළඟට  මරු ්රා්ත විරණරත්න අණාතයු ණා. 
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ගතු ඉරා්  වික්රාරතන ා ාා (මුෙල් රාජ්ය අාාායුරාා) 
(மாண்புமிகு இரான் விக்கிரமரத்ன - நிதி இராஜாங்க 

அகமச்சர்) 

The Hon.  Eran Wickramaratne - State Minister of Finance)  

මරු ංභාපි ු ණනි  පළමුශව්තණ ණා ංු් ි ව්තත ශවනවා  ශන 
ණාං  ු ළදී ණ්තත්රීවරු ්දිරිපත් කළ අදහංව්ලට. ඒ වාශ ණ  හැණ 

විවාද කදීණ වාශ  ංණහර අ  ඒ කරුණු විවිතව ්දිරිපත් කළා.  
ළඟදී පවත්ව්තන  න ්රාශද්ශී  ංභා  නමර ංභා ණැි වරණශ ්ත 
පංශ්ං  ංණහර ශවලාවට අපට ගිහිල්ලා මිතුෂ්ත පගි වල 

උම්තව්තනත් ශවයිද ණණ ද්තශ්ත නැහැ.   

අශේ මුදල් අණාතයාග ශේ නිලධාරි්තට ණණ ං්ු ි ව්තත 
ශවනවා. ආචා්ල  ංණරු ගම ශල්කනු ණා මු ළු නිශ ෝජ්ය 

ශල්කනු ණ්තලා  ශල්කනු .   ශජ්යෂ්ස නිලධාරි්ත  ඒ වාශ ණ  
අපට උපශදං ් දු්ත මුදල් අණාතයාග ශේ උපශද් ක ණ්ඩලලවල 
නිලධාරි්ත  න ඒ සි ලුශදනාටණ ං්ු ි  කර්තන ණා ශණ  

අවං්ාාවක් කර ම්තනවා.  

මරු ංභාපි ු ණනි  ශවනංකට තණයි ශන රශේ ජ්නතාව එදා  
අපට ඡ්තද  ලබා දු්තශ්ත. ඒකාධිපි  රණ  ශවනං් කර්තන  
දූෂණ ට එශරහිව තණයි ඡ්තද  ලබාදු්තශ්ත.  ණගමල ංණරවීර 

මුදල් මණි ු ණා ශන අ  වැශ ්ත ්දිරිපත් කරලා ි ශබ්තශ්ත 
රටට එදා අපි දු්ත ණැි වරණ ශපොශරෝතදු. විශ  ෂශ ්තණ ඒ 
ණැි වරණ ශපොශරෝතදු  ආ්ලක ක ශපොශරෝතදු  ්ෂ්ට කර්තන තණයි 

ශන අ  වැ  ්දිරිපත් කරලා ි ශබ්තශ්ත. එු ණාශ  කාාශේදී   
මුිම්තණ කිේවා ශනක  "ණාළුශවක් ශවනුවට බිීය පිත්තක් ශදන අ  
වැ ක්" කි ලා. ඒක ණණ නැවතත් කි නවා. ංාණානයශ ්ත අ  

වැ ක් අපි සීණා කරනවා ජ්නතාවට ලැශබන ංහන ශණොනවාද 
කි න කාරණාවලට. "ංහන" කි න වචන  පාවිචි  කළාණ අද 
දවං මැන තණයි කාා කර්තශ්ත. නමුත් ශන අ  වැශ ්ත  අද දවං 

මැන පණණක් ශනොශවයි  ශහට දවං මැනත් කාා කරනවා. ඒ 
නිංා තණයි අ  වැ ට ්රාණශ ්ත කුලා වයාපාරික ්ත මැන හිතලා 
Single Cab එශක්  ියශණෝ බේටාශ   .ල ලක්ෂ ු නකි්ත අපි අක් 
කශළ . එශං  කශළ  කුලා වයාපාරික ා  ක්ි ණත් කර්තන; ශන 

ආ්ලක ක  ශමොලනම්තන.  

ඒ වාශ ණ  mobile levy එකත් අපි ්වත් කළා.  අපි 
පිළිම්තනවා  අධිශේගී ණා්ලම  වාශ ණ අ්තත්ලජ්ාල  නැත්නන ඒ 

ශඩ්ටා ණා්ලම  වැදමත් කි ලා  විශ  ෂශ ්තණ ශන රශේ තරුණ 
පිරිංව්ලට. අපි අ  වැ ට ්රාණශ ්ත බක් .ල අක් කර්තන ක්රි ා 
කළා. අපි ද්තනවා  අද ශපොල්  .ල වැියශවලා ි ශබන බව;  හාල් 

.ල වැියශවලා ි ශබන බව.  ශන රශේ ජ්ල මැීයන ි බුණා; 
නි ඟ ක් ි බුණා. දිං්්රික්ක විංං්කට පණණ ඒ නි ඟ  බලපා  
ි ශබනවා. ඒ නිංා කිෂික්ලණශේ ලලදායිතාව පහළ බැහැලා 

ි ශබනවා. ඒ නිංා ඒවාශේ ්ශබ්ටණ .ල ්හළ  නවා. නමුත් 
අපට කර්තන ු ළුව්ත ශද්වල් අපි කරලා ි ශබනවා. 
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පා්ලිමශන්තු ව 

ශබොනබයි ලූනු ංඳහා දැනට ි ශබන බදු අපි රුපි ල් 39කි්ත 
අක් කළා; ඒ වාශ ණ  අ්ලතාපල්වල බදු රුපි ල් 39කි්ත අක් කළා; 
පරිේු වල බදු රුපි ල් 25කි්ත අක් කළා; කරවලවල බදු රුපි ල් 
50කි්ත අක් කළා; ඒ වාශ ණ  ශපොල් ශතල්වල .ල  එළවලු 
ශතල්වල .ල අපි අක් කළා. මයි එශහණ කශළ ? අපි ංගශේදියි. ශන 
රශේ  ශපොදු ජ්නතාව ශවනුශව්ත අ  වැ ට ්රාණශ ්ත වුණත්  බක් 
.ල පාලන  කළ තුු යි කි න අදහශං  අපි සිමි ා. ශනවාශේ අක් 
පාක් ි ශබනවා  කි ා අප පිළිම්තනවා. නමුත්  ශන රටට වැියු ර 
හාල් ආන න  කර්තනත්  ඒ අනුව හාල්වල .ල ළඟදීණ තවත් 
අක් කර්තනත් අශේ රජ්  ක්රි ා කර ශමන  නවා. මරු 
ංභාපි ු ණනි  අපි කි ු  ආකාර ට  ණාළුවා ශදන ්රි පත්ි  ක් 
ශනොව බිීය පිත්ත ශදන වාතාවරණ ක් ශණවර අ  වැශ ්ත අපි 
හැදුවා. ශන අ  වැ  ු ළි්ත ''නීල හරිත'' ආ්ලක ක ක් හද්තනයි අප 
ක්රි ා කර්තශ්ත.  නීල හරිත ආ්ලක ක ක් වාශ ණ පරිංර හිතකාමීය  
ආ්ලක ක ක් ංෑදීණ ංඳහා ඒ ශවනුශව්ත ශනොශ කුත් ශ ෝජ්නා ශන 
අ  වැ  ු ළි්ත ් දිරිපත් කර ි ශබනවා.  

අපි රක්ෂණ රණ ්දිරිපත් කර ි ශබනවා.  විශ  ෂශ ්තණ  
ග්රාමීය   ්රශද් වල කිෂික්ලණා්තතශේ ශ දී සිමින අ ට රක්ෂණ 
රණ ක් ්දිරිපත් කරලා ි ශබනවා. පාංල් 9 500ක ශිෂයයි්ත 
ශවනුශව්ත රක්ෂණ රණ ක් ශන ංි   ු ළ රට ු රා එකවර දි ත් 
කළා. ඒ වාශ ණ  වි ව්විදයාල ශිෂය ්තට රක්ෂණ රණ ක් දි ත් 
කළා. අශේ වැදමත්ණ දා ාද  අශේ දරුව්ත  තරුණ පරු ර කි ා 
අප පිළිම්තනවා. ඒ තරුණ පරු ර ශවනුශව්ත ශණවර අ  වැශ ්ත 
අපි වැියු ර මුදල් ශව්ත කරලා ි ශබනවා.  අධයාපන ට  උංං ්
අධයාපන ට  නිු ණතා ංගව්ලධන ට  විත්ීර  ු හුණුවට   2014 
පැවි  රජ්  ශව්ත කරලා ි බුශ්ඩ දළ ශද්ශී  නිෂප්ාදනශ ්ත 
සි  ට 1.99යි. අපි එණ ්රණාණ  සි  ට 2.3 ක් දක්වා වැිය කරලා 
ි ශබනවා. ණණ කාා කශළ  ණධයණ රජ්  ංහ පළාත් ංභා හරහා 
වි දන කරන ්රණාණ  මැනයි.  ඒ ශදකණ එකු  කළාණ සි  ට 
1.99 ්ඳලා සි  ට 2.3  දක්වා වැිය කර ි ශබනවා.   

අපි ශිෂය ාට මුල් තැන ශදනවා. ංෑණ දරුශවකුටණ උංං ්
අධයාපන ක් ලබා ශද්තන අපි බලාශපොශරොත්ු  ශවනවා. අශේ 
ශ්ර.ක ්ත වහල් ශං ව කට ණැද ශපරදිමට  ව්තන රජ් ක් 
හැමි ට අපි ලැහැං්ි  නැහැ. අපට වුවණනා කර්තශ්ත ඒක ශවනං ්
කර්තනයි. ඒ නිංා ංෑණ දරුශවකුටණ උංං් අධයාපන  ලබා 
දු්තශනොත්  ංණහර අ  අධය න ශපොදු ංහි ක පත්ර ංාණානය ශපළ  
අධය න ශපොදු ංහි ක පත්ර උංං් ශපළ හරහා වි ව්විදයාල ට 
 යි. එශහණ  ්තශ්ත ශබොශහොණ සුළු පිරිංක් පණණයි. නමුත්  
අශනක් අ ටත් උංං් අධයාපන ක් අව යයි. ඒ නිංා විත්ීරණ  
අධයාපන ක්  තාක්ෂජ ක අධයාපන ක්  ශතොරු රු තාක්ෂජ ක 
අධයාපන ක්  ්ගජිශ්තරු අධයාපන ක් ලබා ශද්තනට ඕනෑ. ඒ 
ංඳහා අප ශණවර අ  වැ  ු ළි්ත මුදල් ශව්ත කරලා ි ශබනවා. 

ශණණ අධයාපන  ංඳහා ශව්ත කරන මුදල දළ ශද්ශී  
නිෂප්ාදනශ ්ත සි  ට ු න දක්වා රණ රණශ ්ත ශමන  ්තන අපි 
වෑ න කරනවා. වි ාල ණ  ක්තදරාවක් ලබන වංර ු න ු ළ 
ශමව්තන ි ශබනවා. ඒ වුණත්  ශහ.්ත ශහ.්ත ශන ණ   පි වලා 
ශණ  දිතුණු කර්තන අපි වෑ න කරනවා.  

මරු ංභාපි ු ණනි  රැකි ාව්ත  මැන කාා කරනවා. 
ණැි වරණ ට මුහුණ ශදන අවංා්ාශේ දී රජ්ශේ රැකි ාව්ත වැිය 
කිරීණ තණයි පහසුණ ශද්. පසුගි  රජ්  පැවැි  අවුරුදු 10ක කාල  
ු ළදී රජ්ශේ රැකි ාව්ත ශදගුණ කි්ත විතර වැිය කළා. අපි ඒක 
කර්තන ලැහැං්ි  නැහැ. අපි ශන අ  වැ  ්දිරිපත් කරලා 
ි ශබ්තශ්ත  ශන රශේ ශපොදු ජ්නතාවශ   හපත ංඳහායි. නමුත්  
අපි ඒ වාශ  ශද්වල් කශළ  නැහැ. ජ්නශල්ඛන හා ංගඛයාශල්ඛන 
ශදපා්ලතශන්තු ශේ ශල්ඛන අනුව 2015 ්ඳලා රැකි ාව්ත ලක්ෂ 
ු නක් උත්පාදන  ශවලා ි ශබනවා; ආ්ලක ක  මු ශළ  

උත්පාදන  ශවලා ි ශබනවා. ශනවා ංැබෑ රැකි ාව්ත. 
නිෂප්ාදනවලට ංනබ්තධ  ශං වාව්තවලට ංනබ්තධ රැකි ාව්ත 
ශන රශේ නිෂප්ාදන  ශවලා ි ශබනවා.   අපි ශන මණනක් 
 ්තශ්ත. අපි   න ශන මණශ්ත දී  ශණවර අ  වැ  හරහා තව 
අත්ි වාරණක් දණා ශමන ි ශබනවා. පසුගි  කාලශේ  වාශ  
ශනොශවයි  අ  වැ  ්දිරිපත් කළාණ පා්ලිමශන්තු වට 
වමකි ්තනට ඕනෑ. ආගශික අධීක්ෂණ කාරක ංභාව්තවලට 
වමකි ්තන ඕනෑ. ඒ වාශ ණ ශන පා්ලිමශන්තු ශේ Committee 
on Public Finance කි ලා අලුත් කාරක ංභාවක් පිහිුමවා  එණ 
කාරක ංභාව ණඟිනුත්  ශනක අධීක්ෂණ  කර්තනට ු ළුව්තකණ 
ි ශබනවා. පසු ගි  කාලශේ වාශ  ශනොශවයි   එදාට වැිය  අද 
පා්ලිමශන්තු වට වමකි න රජ් ක් ි ශබනවා.  

මරු ංභාපි ු ණනි  පසු ගි  කාලශේ දී හිටු  ජ්නාධිපි වරු 
මුදල් අණාතයාග   තමු්ත  ටතට මත්තා. නමුත්  නව 
ජ්නාධිපි ු ණා එශහණ එකක් කරලා නැහැ. නව ජ්නාධිපි ු ණා 
ඔහුශ  අදහං ් ්දිරිපත් කරනවා. නමුත් මණි  ශකශනකුට 
බලපෑණක් කර්තශ්ත නැහැ  ණශ  අදහංණ ක්රි ා කර්තන ඕනෑ 
කි ලා. ආ්ලක ක  මැන අදහං් ්දිරිපත් කරද්දි  ංණහර ශවලාවට 
අදහං් ශදක ු නක් ි ශබ්තනට ු ළුව්ත. එක අදහංයි ශතෝරා 
ම්තනට ු ළුව්ත. මණි වරු්තට නිවැරදි ශද් කර්තන   නිවැරදි 
අදහං ශතෝරා ම්තන නිදහං දීලා ි ශබනවා. පසුගි  ණහි්තද 
රාජ්පක්ෂ ජ්නාධිපි ු ණාශ  පාලන කාලශේ දී මුදල් අණාතයාග   
පණණක් ශනොශවයි ඔහුශ  අතට මත්ශත්. ඔහු  ටශත් ආරක්ෂක 
අණාතයාග    නාමරික ංගව්ලධන අණාතයාග    ණහාණා්ලම 
අණාතයාග   එු ණා අශත් ි බුශ්ඩ. අ  වැශ ්ත ු ශන්ත 
ශදකකට වැිය  ශව්ත කශළ   එු ණාශ  අභිණත  අනුවයි. අද  අපි 
ඒක ශවනං් කරලා ි ශබනවා. අද  පා්ලිමශන්තු වට එදාට වැිය  
වමකි න  ජ්නතාවට වමකි න රජ් ක් අපි මි  කරලා ි ශබනවා. 
මරු ංභාපි ු ණනි   අපි ශන අවංා්ාශේ දී ඒ මැනත් ණතක් 
කර්තන අව යයි. මරු ංභාපි ු ණනි  ශන රශේ ි ශබන වි ාලණ 
්ර න්  දූෂණ  පිළිබඳ ි ශබන ්ර න් යි. මරු ංභාපි ු ණනි   න 
 න තැන .නිං්සු ණට කි නවා  "බල්තන  ශන රශේ ි ශබන 
දූෂණ   ශන දූෂණ  අවණ කර්තශ්ත ශකොශහොණද?" කි ලා.   අෙ, 
ජ්ාතය්තතර දූෂණ විශරෝධී දින යි; International Anti-
Corruption Day.  අපි දූෂණ  අවණ කර්තනට ඕනෑ. දූෂණ  හැණ 
තැනණ ි ශබනවා. නමුත්  ඒ මැන කාා කර්තන ශවලාව නැි  
නිංා ණණ එක උදාහරණ ක් පණණක් කි ්තන බලාශපොශරොත්ු  
ශවනවා. අපි ද්තනවා  Kerawalapitiya Thermal  
විදුිමබලාමාර ක් මි  කළා. මරු ංභාපි ු ණනි  ඒ විදුිම 
බලාමාර  West Coast Power Private Limited එකට භාර 
දු්තනා. එතශකොට එක එක විධි රණවිම්ත  ං්වල්ප ශදශනකුට 
වැියශ ්ත අයිි   ලැශබන ආකාර ට තණයි ශනක හදා මත්ශත්. 
අපි ශනවාට කි නවා  PPP- Public-Private Partnership කි ලා. 
ඒ කි ්තශ්ත ශපෞද්මිමක අග  යි  රාජ්ය අග  යි එකු  කරලා 
කරන වයාපාර. ශනවා ශලෝකශේ වශේණ සිදු ශවනවා.  

 
ගතු සාාපි ුරාා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

Order, please! ශන අවංා්ාශේදී මරු නිශ ෝජ්ය 

කාානා කු ණා මූලාංන ට පැ.ශණනවා මි . 

 
අනුරුව ගතු කථානායකුරාා මූලාසනදය්  ඉවත ුලදය් , 

නිදයෝජ්ය කථානායකුරාා [ගත  ු ි ලංගත සුාි පාල ා ාා] 
මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத் 

தினின்று அகலசவ, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் [மாண்புமிகு திலங்க 

சுமதிபால] தகலகம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and DEPUTY 
SPEAKER [THE HON. THILANGA SUMATHIPALA]  took the 
Chair. 

3701 3702 

[මරු ්රා්ත විරණරත්න ණහතා  
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ගතු සාාපි ුරාා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 

මරු රාජ්ය අණාතයු ණා  කාා කර්තන. 

 

ගතු ඉරා්  වික්රාරතන ා ාා  
(மாண்புமிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

මරු ංභාපි ු ණනි  ණණ කාා කර.්ත හිමිශේ Kerawalapitiya 
Thermal විදුිම බලාමාර  මැනයි. අපි අනාමතශේ දීත් PPP 

කර්තන බලාශපොශරොත්ු  වන නිංා  අපි ශණයි්ත පාලණක් ්ශමන 
ම්තනට ඕනෑ. ශණයි්ත අවදානණ රජ් ට දැනණා. ලාභ  ශපෞද්මිමක 
අග  ට හා ු ද්මල ්තට ලබා මත්තා. ශන දිහා බැලුවාණ ණ වල 
අවදානණ ි ශබ්තශ්ත රජ් ටයි.  

රජ්  තණයි ඒ ණ වලට වම කි ්තනට ඕනෑ. ්්තධන .ශලහි 
අවදානණ ි ශබ්තශ්ත  ලගකා විදුිමබල ණ්ඩලල ට. විශද්  විනිණ  
අනුපාතශේ - Exchange Rate එශක්- අවදානණ ි ශබ්තශ්ත  ලගකා 
විදුිමබල ණ්ඩලල ට. ්ල්ලුශණහි - demand forecastingවල - 
අවදානණ ි ශබ්තශ්ත  ලගකා විදුිමබල ණ්ඩලල ට. ්්තධන 
ංැපයීශන අවදානණ ි ශබ්තශ්ත  ලගකා ඛනිජ් ශතල් නීි මත 
ංගං්ාාවට හා ලගකා විදුිමබල ණ්ඩලල ට. එතශකොට ඒ 
ශපෞද්මිමක ංණාමණට ි ශබ්තශ්ත  ්දිකිරීශන හා ක්රි ා කිරීශන 
අවදානණ පණණයි. මරු ංභාපි ු ණනි   ණණ ශනක කි ්තන ශහ ු ව 
ශනකයි. පසුගි  රජ්  200  වංශ්ලදී ශන වාශ  ශකෝතත්රාත්ු වලට 
මු ළු වුණා. අපි ද්තනවා  හදිං්සි ක් ි ශබනශකොට අපි 
emergency power ලබා ම්තන ඕනෑ. නමුත් ඒ ලබා ම්තනා 
විදුිම ට -emergency powerවලට- ශමවන .ලට වලා ශන වාශ  
ශකෝතත්රාත්ු  ශවනුශව්ත අපට ශමව්තන සිදු ශවලා ි ශබනවා. 
ශන ශකොනපැනි ට දීලා ි ශබන ණ  බැලුශවොත්  NSB එක හරහා 
රුපි ල් බිිම න ු නක් විතර දීලා ි ශබනවා. ඒ වාශ ණ ශං වා 
නිතුක්ි ක ්තශ  භාරකාර අරමුදල හරහාත් රුපි ල් බිිම න 
ු නක විතර ණ  දීලා ි ශබනවා. හැබැයි ඒ ලාභ  රජ් ට එ්තශ්ත 

නැහැ; විදුිමබල ණ්ඩලල ටවත් එ්තශ්ත නැහැ. විදුිමබල 
ණ්ඩලලශේ නාණශ ්ත විදුිමබල ණ්ඩලල ට අහිතකර ීරරණ 
තණයි අරශමන ි ශබ්තශ්ත. ්ි ්ත ශන දූෂණ  කි න එක මහැට 
ශපශනන විධි ට ශනොශවයි  ඊට වලා ශබොශහොණ මැඹුරි්ත සිදු 
වීශමන  න එකක් කි ලා කි ්තන ඕනෑ. ශන රශේ ආ්ලක ක 
ව්ලධන ට ි ශබන වි ාලණ බාධක   ශන විදුිමබල  ලබා මැනීණ 
ශවනුශව්ත අපට ශමව්තන ශවලා ි ශබන .ලයි. ඒ නිංා තණයි 
ආශ ෝජ්ක ්ත ශන රටට එ්තන පසුමාමීය  ව්තශ්ත. ඒ නිංා ශනක 
වි ාල බාධක ක්. ශන ද ක ශදක ු ළදී ි බුණු රජ් ්ත  හිටු  
නිලධාරි්ත  විත්ීර ශේදී්ත ශනකට වම කි ්තන ඕනෑ. ශනශක් 
අලාභ  ි ශබ්තශ්ත  ශන රශේ ශපොදු ජ්නතාවට. ආ්ලක ක  ශහ.්ත 
ව්ලධන  වනශකොට  ආශ ෝජ්න එ්තශ්ත නැි ශකොට  රැකි ා 
නිෂප්ාදන  ශනොවනශකොට  ආදා ණ ශනොලැශබනශකොට  ඒ 
අ ශ  දරුව්තට උංං් අධයාපන ක් දී ම්තන බැරි ශවනවා. මරු 
ංභාපි ු ණනි  අපි ශනක ශවනං් කර්තන ඕනෑ.  

අද අපි LNG Terminal එක මැන ංාකචිඡා කරනවා. වි ාල 
්රණාද ක් ි ශබනවා. ණණ හිත්තශ්ත  ශනවා rocket science 
ශනොශවයි. හුඟක් ශවලාවට ශන රශේ විත්ීර ශේදී්ත ශනවා 
ංගකී්ලණ කරලා ශප්තව්තන හදනවා. ශනවා ංගකී්ලණ කර්තන 
අව ය නැහැ.  ංාණානයශ ්ත ශවනත් රටවල් දිහා බලලා අපට 
ශනවා ංනබ්තධශ ්ත පැහැදිිම ශලං ීරරණ ම්තන ු ළුව්ත. ශනවා 
්රණාද කිරීණ ශන රශේ ජ්නතාවට අපි කරන වි ාල අංාධාරණ ක් 
බව ණණ ශන අවං්ාාශේ දී ංඳහ්ත කර්තන ඕනෑ  මරු 
ංභාපි ු ණනි.  

Hon. Chairman and Hon. Members of the House, now 
I come to a very crucial segment of my address. Today, in 
addition to being the last day of the Third Reading of the 

Committee Stage Discussion of the Budget, is also the 
International Anti-Corruption Day. So, it is not only 
relevant, but it is incumbent upon us that each and every 
Member of this Assembly decides on the course of our 
nation - therefore, we must influence the course of our 
nation. 

Sir, corruption, in the very sense of the word, has been 
eating into the fabric of our governing institutions. It has 
gone deep into the soul of our administrative machinery.  
In fact, it is impossible to differentiate between a corrupt 
practice and the usual government business transaction. 
Corruption has become a way of our culture; it has 
become a part of our culture; it is a culture that has 
replaced the lofty ideals of the nation once held with pride 
without prejudice. In such a corrupt background, the 
Government that came into power in 2015 is bogged 
down by the vagaries of politics and its corrupt practices, 
because we inherited an extremely corrupt system. That is 
a system that we inherited; a system that was made a tool 
by the practitioners of these corrupt practices.  Those who 
held political power made every attempt to turn this 
system into a bottomless pit from which they could steel 
and plunder the country. This corrupt culture needs to be 
rejected; it needs to be discarded. 

Hon. Chairman, allow me to illustrate very quickly 
how the corrupt system works . If a peon in the private 
sector is caught taking a bribe to facilitate an occasion to 
meet his boss, the peon will be fired on the spot; if a 
driver in the private sector is caught taking a ‘santosam’ 
in order to gain some inroads into what was exchanged 
between his boss and another executive, that driver will 
be dismissed immediately; if an executive is caught 
taking a bribe from a contractor to facilitate an offer of a 
job to that contractor, that executive will be fired. Why 
will it be done? Because, the private sector company is 
answerable to its shareholders. To whom are we 
answerable?  I saw a campaign saying, "අශේ ංල්ිම පිළිබඳව 
අපි වම කි ්තන ඕනෑ කාටද?" ශපෞද්මිමක ආ තන තණ 
ශකොටං්කරුව්තට වම කි න අතරු ර  අපි ශන රශේ ු රවැසි ්තට 
- අපිට ඡ්තද  ශදන ජ්නතාවට - වම කි ්තනට ඕනෑ. Every 
voter and every citizen in  this country is a shareholder of 
the institution of “Government.” We are all accountable 
to our shareholders. In that act of being answerable and 
accountable, we should hold our responsibility seriously. 
I cannot overstate the significance of this responsibility. 
No Member of this House, whether the Prime Minister, a 
Member of the Cabinet, a State Minister, a Junior 
Minister or just an ordinary Member of Parliament on 
both Sides of the aisle, should be spared of this 
responsibility. Even His Excellency the President is not 
spared of this notion of accountability and answerability. 
That is where the ultimate responsibility lies.  

Hon. Chairman, this culture that has embraced and 
then desecrated our day-to-day lives must end. How can 
we achieve a better system? In the absence of any statute 
or legislation we must enforce at least a Code of Conduct 
that is applicable to all of us in this august Assembly; we 
must adopt a Code of Conduct. Our shareholders are 
watching us. They are sick of the prolongation of this 
corrupt system. They are disaffected by the blatant abuse 
of power by politicians to such an extent that very 
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practice of governance is hinged on this exercise.  Is it not 
a disgusting spectacle that we are all being looked upon 
as a set of corrupt greedy merchants because of the 
behaviour of a few? ං්වල්ප ශදශනකු ශහොරකන කරන නිංා  
ං්වල්ප ශදශනකු දූෂණ කටතුු වල නිරතව සිමින නිංා අපි සි ලු 
ශදනා දිහාණ ජ්නතාව බලාශමන ්්තශ්ත අපි සි ලු ශදනාණ 
දූෂිතශ ෝ  ශහොරු  වගචාරකාරශ ෝ හැමි ටයි. මරු ංභාපි ු ණනි  
අපි ශන තත්ත්ව  ශවනං ්කළ තුු යි. 

How can we be more sincere and forthright in our 
exercise of power? It is not a difficult task. It is not a 
monumental mountain to climb. But, it certainly is a long 
journey. What is looming is not just a collapse of a 
system, but it is the ripping away of the fabric of our 
society.   

Hon. Chairman, I am going to conclude my speech 
now.  

As I said, we have tabled  a Code of Conduct on the 
8th of August this year, but it is yet to be passed. I know 
our Prime Minister will take the leadership in seeing the 
Code of Conduct enforced for all our Ministers, our State 
Ministers, our Deputy Ministers and the Members of 
Parliament. We will start it from our beloved Party, the 
United National Party. It could be a beginning. On this 
International Anti-Corruption Day, let us set an example. 
Let us show the masses that our interest is to promote 
their own welfare. They want their children to be 
admitted to better schools without giving a bribe to 
politicos; they want to get their transfers effected without 
passing the buck into the hands of politicians and their 
henchmen; they want their land disputes be settled 
without oiling the palms of local politicians and their 
secretaries. This is an ugly picture and we want to change 
this picture. This is not the legacy we want.  We want a 
better legacy.  

The people rejected the corrupt system in 2015. They 
said, “No” to corruption; they said, “No” to nepotism.  
දූෂණ ටයි  පවුල් වාද ටයි එශරහිව තණයි 2015දී ජ්නතාව නැඟී 
සිමිශේ. 2015දී ජ්නතාව ඡ්තද  ලබා දු්තශ්ත දූෂණ ට ංහ පවුල් 
වාද ට ි ත ි  ්තනයි. නමුත් ංණහරු්තට තවණත් ඒක අණතකයි. 
ංණහරු්තට තවණත් ඒ දූෂණශ ්ත  පවුල් වාදශ ්ත මැලශව්තනට 
බැහැ. ඒක තණයි ශන රශේ ශද් පාලන ංගංක්ිි  ට ශවලා 
ි ශබන ශලොකුණ අභිශ ෝම . Corruption should not be 
looked at only through the prism of financial corruption. 
Innocent men and women being abducted in white vans is 
corruption of political power; killing innocent protesters 
is corruption of political power; eliminating the term limit 
of tenure of office by manufactured two-thirds majority is 
corruption of political power and sending home the then 
Chief Justice without any plausible cause is also 
corruption of political power. 

Having rejected all these types of corruption, we have 
now arrived at a decisive juncture. We cannot go back. 
We must go forward. We must satisfy the needs of the 
people. Hon. Chairman, that is the responsibility of all the 
Members of this august Assembly.  

Thank you.  

ගතු සාාපි ුරාා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 

.ළඟට  මරු අනුර දිංානා ක ණ්තත්රීු ණා. 
 

ගතු ාාරානාත බසනනායක ා ාා  
(மாண்புமிகு தாராநாத் பஸ்நாயக்க) 

(The Hon. Tharanath Basnayaka) 

ණණ අහ්තශ්ත - [බාධා කිරීණක්  
 

ගතු ඉරා්  වික්රාරතන ා ාා  
(மாண்புமிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

අධිකරණ ණා්ලමශ ්ත කවුරු ශහෝ වැරදියි කි ා ශප්තනුශවොත් 

අප එක තැන ් ්තශ්ත හිශ්ල දණ්තන. 
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ගතු අනුර දිසානායක ා ාා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

මරු ංභාපි ු ණනි  අධිකරණ  කිේශවොත් හිශ්ල දණ්තන 
එු ණා අව ය ශව්තශ්ත නැහැ. එු ණා ශණොකටද  අධිකරණ   
කිේශවොත් හිශ්ල දණ්තන? [බාධා කිරීණක්  මරු ංභාපි ු ණනි  ඒක 

ශවනණ ශද ක්. නමුත් අධිකරණ  කිේශවොත් හිශ්ල දානවා කි ලා 
කි ්තන ඕනෑ නැහැ.  

මරු ංභාපි ු ණනි  ශනවා අහශමන ්්තනශකොට අපිට 
දැශන්තශ්ත ංණහර ශද්වල් ද්ලපණ ක් ්දිරිපිටට ශමොං් කි ්තන 
ඕනෑ ඒවා කි ලායි; ංණහර ශද්වල් තණ්තශ  ආ්ඩක් පක්ෂශේ 
ණ්තත්රී ක්ඩලා ශන කි ්තන ඕනෑ ඒවා; ංණහර ශද්වල් කැබිනේ 
ණ්ඩලලශේ කි ්තන ඕනෑ ඒවා. ශණොකද  වගචාව හා දූෂණ  නතර 
කිරීණ පිළිබඳව 2015 ජ්නවාරි ණාංශේ 08 වැනිදා ජ්නතාව ු ළ 
ණහා බලාශපොශරොත්ු වක් ි බුණු බව මත්ත. හැබැයි  වගචාව ංහ 
දූෂණ ට ආ්ඩක්ව මු ශළ  තනි ු ද්මලශ කු හවුල් ශනොවීශණ්ත  -
ඒ කි ්තශ්ත  ශපෞද්මිමකවණ දූෂණ  ශනොකිරීශණ්ත- තණ්තට 
මැලශව්තන බැහැ. තණ්ත දූෂිත ආ්ඩක්වක් රකිනවා නන  දූෂිත 
ක්ඩලා ණකශ  ආරක්ෂකශ ෝ  බවට පත් වී ි ශබනවා නන  
දූෂිත ක්ඩලා ණකශ  පාලන ක් බවට පත් වී ි ශබනවා නන  
මුළු පාලන ණ ඒ ශවනුශව්ත වම කි ්තන ඕනෑකණ ි ශබනවා 
තණයි. ඒවා දැක දැක නිහඬව ්්තනවා නන ඒක තවත් භ ානකයි. 
නිහඬව ්්තනවා පණණක් ශනොශවයි  ඒවා ආරක්ෂා කර මැනීණ 
ංඳහා දරන ්ර ත්න ත් අපි  පසු ගි  කාලශේ දැක්කා.  

තවදුරටත් ව්ලතණාන පාලන ට  වගචා  දූෂණ පිළිබඳව කාා 
කර්තන ශහෝ පැවි  පාලනශේදී වගචනික ්තට  දූෂිත ්තට දඬුවන 
ලබා දීණට ශහෝ ංදාචාරාත්ණක අයිි  ක් නැහැ කි ා ණණ හිතනවා. 
ශණොකද  දූෂිතශ කුට දඬුවන ලබා දි  හැකි ව්තශ්ත දූෂණ ක් සිදු 
ශනොවන පාලන කට විතරයි. පාලන ත් දූෂිත ්ත බවට පත් වී 
ි ශබනවා නන එවැනි පාලන ක් විසි්ත දූෂිත ්තට දඬුවන ලබා 
ශද්තශ්ත ශකශං ද? ඒ නිංා අනික් පා්ල ව්ශේ දූෂිත ්තට දඬුවන 
ලබා දීණට ශපර  තණ්ත ං්ශේචිඡාශව්ත දූෂණ ්ත පිළිබඳ සිරමත 
වීශණ්ත පණණයි  තවදුරටත් අනික් දූෂිත ්තට දඬුවන ශද්තන 
ංදාචාරාත්ණක අයිි   ි ශබ්තශ්ත. ඒ නිංා දූෂණ  පිළිබඳ 
ංාකචිඡාශේදී ණණ හිතන විධි ට ආ්ඩක්ශේ අ  විසි්ත "ඔවා ශදනු 
පරහට - තණා ංනණතශ හි පිහිටා සිට"- කි ා තණ්ත විසි්ත කළ 
තුු  ව්තශ්ත ශණොකක්ද? තණ්තශ  පාලනශේ අ ට දඬුවන ලබා 
දීශණ්ත පණණයි  දූෂිත ්තට දඬුවන ලබා දීශන ංදාචාරාත්ණක 
අයිි   තවදුරටත් ආරක්ෂා කර මත හැකි ව්තශ්ත. ඒක තණයි 
පළමුවැනි කාරණ .  

ශදවැනි කාරණ   ආ්ලක ක  පිළිබඳ කාරණ යි. ණණ ආ්ලක ක  
පිළිබඳව ශමොලක් කාා කර්තන බලාශපොශරොත්ු  ව්තශ්ත නැහැ. 
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ශණොකද  තමු්තනා්තශං ලා අනුමණන  කර.්ත ි බුණු ආ්ලක ක 
්රි පත්ි   අශේ රශේ නිෂප්ාදන ටත්  අශේ රශේ ණ  
අ්ලබුද ටත්  අශේ රශේ ංාණානය ජ්න ජීවිත ටත් මි ශකොට 
ි ශබන ණහා පීලාකාරි ංව්භාව  පිළිබඳව හැණ විටණ අප ශන 
පා්ලිමශන්තු ශේත්  පා්ලිමශන්තු ශව්ත පිටතත් ඕනෑවටත් වලා 
වැියශ ්ත ංාකචිඡා කර ි ශබන නිංා. තමු්තනා්තශං ලාශ  
ආ්ලක ක ්රි පත්ි  පිළිබඳවත්  මුදල් අණාතයාග ශේ ක්රි ා පමිපාමි  
පිළිබඳවත් ණණ අද වි ාල ව ශ ්ත ංාකචිඡා කර්තන 
බලාශපොශරොත්ු  ව්තශ්ත නැහැ.  

නමුත් ඔබු ණාශ  අවධාන ට ශ ොමු කිරීණට කරුණක් 
ි ශබනවා. ඒ තණයි  විශ  ෂශ ්තණ හනබ්තශතොට වරා ට ඊශේ 
නැවතත් තමු්තනා්තශං ලා විසි්ත ලබා ශදන ලද බදු ංහන. 
ශණොකද  අද හවං තමු්තනා්තශං ලා අශේ රශේ ජ්නතාවට බදු 
පැටවීණ ංඳහා වූ ශ ෝජ්නා ංනණත කර්තන ි ශබනවා. ඊශේ හවං 
තමු්තනා්තශං ලා  ංණාමන  ශදකක් ශවත බදු ංහන ලබා දීණ 
පිළිබඳ ශ ෝජ්නා ංනණත කළා. 

ණණ විශ  ෂශ ්තණ මරු මණි ු ණාශ  අවධාන ට ශ ොමු 
කර්තන කැණැි යි  ඒ ලබා දු්ත බදු ංහන හැරුණු විට 
හනබ්තශතොට වරාශ ්ත තමු්තනා්තශං ලාට ලැශබන අශනකුත් 
බදු ශණොනවාද කි න කාරණ  පිළිබඳව. ලැශබන ආදා න 
ශණොනවාද කි ලා ණට කි ්තන. ණණ තමු්තනා්තශං ලාශම්ත 
නැවතත් අහ්තනන. ආ තන  ආදා න බද්ශද්ත අවුරුදු 
ි ං්ශදකකට නිදහං ් කරනවා; ලාභාග  ණත බද්ශද්ත අවුරුදු 
විසිහ කට නිදහං් කරනවා; රැඳවුන බද්ශද්ත අවුරුදු විසිපහකට 
නිදහං් කරනවා; උප න විට ශමවීශන බද්ශද්ත අවුරුදු හතකට 
නිදහං ් කරනවා; වැේ එශක්ත අවුරුදු හතකට නිදහං ් කරනවා; 
වරා  හා ගුව්ත ශතොුමශපොළ බද්ශද්ත අවුරුදු හතකට නිදහං ්
කරනවා; නිෂප්ාදන බද්ශද්ත අවුරුදු හතකට -්දිරි වංර හතකට- 
නිදහං් කරනවා; 19 9 අගක 40 දරන ්රී ලගකා අපන න ංගව්ලධන 
පනශත් බදුවිම්ත තව අවුරුදු හතකට නිදහං් කරනවා; ජ්ාි   
ශමොල නැඟීශන බද්ශද්ත නිදහං් කරනවා; ඊට අණතරව වයාපිි  
ආශ්රිත භා්ඩල ආන න ණත ශ්ලගු බද්ශද්ත නිදහං් කරනවා. දැ්ත 
තමු්තනා්තශං ලා ණට කි ්තන  හනබ්තශතොට වරාශ ්ත 
තමු්තනා්තශං ලාට ලැශබ්තශ්ත ශණොනවාද කි ලා. ණණ දැන 
ම්තන කැණැි යි  ඒ බදුවලට අණතරව ශවන බදු ි ශබනවාද 
කි ලා. එශහණ නැත්නන  ද ක මණනාවක්  නශතක් 
හනබ්තශතොට වරාශ ්ත කිසිදු බද්දක් අශේ භා්ඩලාමාර ට 
ලැශබ්තශ්ත නැහැ. ඒක තණයි තමු්තනා්තශං ලා ලබා දී ි ශබන 
බදු ංහන . ණිමක් ංණරවිරණ අණාතයවර ා ඊට අදාළ මැංේ 
නිශේදන  නිකුත් කළත්  ඒ මැංේ නිශේදන  ශවනුශව්ත මුදල් 
අණාතයාග  ත් අනුණැි   ලබා දී ි ශබනවා කි ලා ණා වි ව්ාං 
කරනවා. ඒ නිංා මුදල් අණාතයාග   පා්ලිමශන්තු වට ්දිරිපත් 
කළ තුු යි  එණ බදුවලට අණතරව හනබ්තශතොට වරාශ ්ත අපට 
ලැශබන බදු ශණොනවාද කි ලා.  

තමු්තනා්තශං ලා අහිතකර බදු ංහන වි ාල ්රණාණ ක් ලබා 
දීලා  අද ජ්නතාවශම්ත බදු අ කර මැනීණ ංඳහා අ  වැ  
ශල්ඛන ක් ංනණත කර්තන ූදානන ශව.්ත ි ශබනවා. ණණ ඒ 
පිළිබඳව හුඟක් කාා කර්තශ්ත නැහැ. කවර අණාතයාග  ක වැ  
ශී්ලෂ  පිළිබඳව ංාකචිඡා කළත්  ශන කාල  මුළුල්ශල්ණ මුදල් 
අණාතයාග ශේ ක්රි ා පමිපාමි  මැන තණයි ංාකචිඡාවට බඳු්ත 
වුශ්ඩ. ඒ  නිංා ජ්නණාධය අණාතයාග   පිළිබඳව ණණ වැියු ර 
අවධාන  ශ ොමු කර්තන ූදානන. අපි කවුරුත් ද්තනවා  ශන වන 
විට ශලෝකශේත්  අශේ රශේත් ජ්නණාධයවල ි ශබන ්රබලත්ව  
්තා ්හළ තත්ත්ව ක ි ශබන බව. ු වත් පත්  ශ්ලියශ ෝ  
රූපවාහිනී නාිමකා ංහ Facebook වැනි ංණාජ් ජ්ාලා ශවඩ් 
අලවිවල විවිධ ක්රි ාකාරකන හරහා නූතන ශලෝකශේ ජ්නණාධයශේ 
්රබලතාව උචිචං්ාාන ට ආු  වකවානුවකයි අද අපි මණ්ත 
කර.්ත ි ශබ්තශ්ත. ඒක නිංාණ එහි ්රබලතාව ව්ලධන  ශව්තන  
ව්ලධන  ශව්තන එ ට ි ශබන ංණාජ් වමකීණ වි ාලයි. 

කුලා ු වත් පතක් මහලා  දාහක් ශදදාහක් අතශ්ල ඒ ු වත් පත 

ංැරිංරන කාල කට වලා  එශහණ නැත්නන ං්තශද්  කාවය ක් 
ිම ලා ංණාජ්  ණත ්රංාරණ  කරන කාල කට වලා ත්රදනිකව 
මත ශවන ංෑණ ශණොශහොතක් පාංාණ අශේ රශේ ංණාජ් ජිවිත ට 
ංැලකි  තුු  බලපෑණක් කළ හැකි පණශ්ඩ ව්ලධන ක් අද ශණණ 

ජ්නණාධය ක්ශෂ ත්ර  අත්පත් කරශමන ි ශබනවා. ඒක නිංා එහි 
වැල කරන ජ්නණාධයශේදි්තටත්  එහි ආ තන හි.කරුව්තටත්  
එහි  න නි්ලණා ක ්ත පැනවීණ ශකශරහි බල  පැවරී ි ශබන 

ආ්ඩක්වටත් ංහ විශ  ෂශ ්තණ ආ්ඩක්ශේ ණාධය ්තටත් සුවිශ  ෂ 
කා්ල  භාර ක් පැවශරනවා  ශන ණාධයවල මි  වී ි ශබන 
්රබලතාව ංණාජ් ංගව්ලධන  ශවනුශව්ත  ංණාජ් උ්තනි   

ශවනුශව්ත ශකොශහොණද උපශ ෝගී කර ම්තශ්ත කි ලා කල්පනා 
කරලා බල්තන. හැබැයි  අද සිදු වී ි ශබ්තශ්ත කුණක්ද? ශණණ 
ණාධයවිම්ත එක පැත්තකි්ත ශද් පාලන බලපෑණක් මි  කර්තන 

ු ළුව්ත. අශනක් පැත්ශත්ත ංගංක්ිි ක බලපෑණක් මි  කර්තන 
ු ළුව්ත. හැබැයි  අද මි  වී ි ශබන ශද් පාලන බලපෑණ  ඕනෑණ 
රූපවාහිනී නාිමකාවක් ශදං බැීයශණ්ත ශත්රුන ම්තන ු ළුව්ත. 
අශේ නිශ ෝජ්ය කාානා කු ණාත් ණාධය හි.කරුශවක්. 

 

ගතු සාාපි ුරාා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

හිටු . 
 

ගතු අනුර දිසානායක ා ාා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

අපි තවණත් හිතාශමන ්්තශ්ත 'සුණි පාල ්රකා න' කි ලා. 
ශකොශහොණ වුණත්  ශන ණාධයවල ි ශබන ්රබලතාව 
උචිචං්ාාන කට මවිල්ලා ි ශබනවා. ඒ නිංා ශද් පාලන 
ංගංක්ිි ණ  ව ශ ්ත අශේ ්දිරි ංණාජ් ්රමණනශේදී ශණණ ණාධය 
ශවත පැවරී ි ශබන බල  අපි කවුරුත් අද ංාකචිඡාවට බඳු්ත කළ 
තුු  කාරණ ක් බවට පත් ශවලා ි ශබනවා.  න ු වත් පතක් 
පිළිබඳව අපි දින කිහිප ක් හැදෑරුශවොත්   න ණාධය ආ තන ක 
එහි ්රවිත්ි  ංහ අශනකුත් වැලංටහ්ත ශදං දින කිහිප ක් 
බලාශමන හි මිශ ොත්  ඔවු්ත ු ළ ි ශබන ශද් පාලන අරමුණ 
කුණක්ද කි ලා අපට ශත්රුන ම්තන ු ළුව්ත. ඒක නිංා කිසිශං ත්ණ 
ංැඟවි  තුු  නැි   ංඟව්තන බැරි ්රණාණශේ 
ශද් පාලනීකරණ ක් දක්වා රාජ්ය ණාධය වාශ ණ ශපෞද්මිමක 
ණාධය ත් මණ්ත කර.්ත ි ශබනවා. 

අශේ රශේ ශද් පාලන ණත හැසිරවීශනදී එ  ශබොශහෝ දුරට 
බලපානවා. Ratings මුළුණනි්තණ පිළිශනොම්තන ු ළුව්ත. නමුත් 
ජ්ාි ක රූපවාහිනි  ratingsවිම්ත අද ි ශබ්තශ්ත හත්වැනි 

ං්ාාන   වාශ  ං්ාාන ක. අද විශ  ෂශ ්තණ ශපෞද්මිමක 
රූපවාහිනී නාිමකාවිම්ත ශණොකක්ද කර්තශ්ත? තණ්ත 
නිශ ෝජ්න  කරන ශද් පාලන කඳවුර  තණ්ත නිශ ෝජ්න  කරන 

ශද් පාලන ද්ල න   තණ්ත නිශ ෝජ්න  කරන හිතවාදී 
ශද් පාලක ්ත ණත ණාධය ක් හැසිශරනවා නන  ඒක තුක්ි  
ංහමත නැහැ. ඒ නිංා අශේ රශේ නව ණාධය ංන්රදා  ක් 

ශමොලනැඟීශන අවධි කට  ංාකචිඡාවකට ශන රට දැ්ත අවීර්ලණ 
ශවලා ි බි  තුු  ශණොශහොතක් කි ලා අපි කල්පනා කරනවා. අපි 
ද්තනවා  ශද් පාලනශේදී වැදමත්ණ ්රබලතාව එක පැත්තකි්ත 

ශද් පාලන වැලංටහ්ත  අශනක් පැත්ශත්ත ්රවිත්ි  කි ලා. ඒ 
ශදකණ ශද් පාලන  ශකශරහි බලපෑණක් මි  කරනවා. 

අද ්රවිත්ි  කි ්තශ්ත කුණක්ද? අද ශමොලාක් රූපවාහිනී 

නාිමකාවල ්රවිත්ි  කි ලා කි ්තශ්ත  "එකට  එක  තකට තක  
මට නැි  දිව  දතට දත" වාශ  වැලංටහ්ත. ඒවා තණයි ්රවිත්ි  
හැමි ට විකා  ට පත් ශව්තශ්ත. එක අණාතයවරශ ක්  ණක් 
කි නවා. ඒ අණාතයවර ාට එශරහිව  ණක් ඒ ශණොශහොශත්ණ 
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පා්ලිමශන්තු ව 

 නවා. ඒක ශව්තන ු ළුව්ත එකක් ශනොශවයි. කළුතර පැත්ශත් 
අණාතයවරශ ක්  ණක් කි නවා. අපි උදාහරණ ක් හැමි ට හිතමු  
ශරෝහිත අශබ්ගුණව්ලධන හිටු  අණාතයු ණා කි ලා. ඔහු  ණක් 

කිේවාණ ඒක ්රවිත්ි ශේ  නශකොටණ අනුරාධු රශේ හැරිං්ත 
අණාතයවර ාශම්ත ඒකට උත්තර ක් හනබ ශවනවා.  

එශහණ ශව්තශ්ත ශකොශහොණද? ඒක ශව්තශ්ත ශකොශහොණද 

කි ලා අපි දැන ම්තන කැණැි යි. එශහණ නන  එ  වි  හැක්ශක් 
ශකොශහොණද? එක ශද් පාලනාශ ක් විසි්ත  ණක් ්රකා  ට පත් 
කරලා ඒක විකා   වුණාට පසුව ඒ පිළිබඳව අදහංක් තවත් 

ශද් පාලන පක්ෂ කි්ත එ්තන ු ළුව්ත. හැබැයි  අද අපි දකි්තශ්ත 
ඒක ශනොශවයි.  ණක් ඒ ශණොශහොශත්ණ ්රකා  වනවා. ඒකට ඒ 
ශණොශහොශත්ණ පිළිු රක් ලැශබනවා. ඒ නිංා ංැලකි  තුු  

්රණාණ කි්ත ශනවා නාටක බවට පත් ශවලා ි ශබනවා. ශනවා 
කිම්ත ිම න ලද පිටපත් ශලං තණයි ශපශන්තශ්ත. විශ  ෂශ ්තණ 
එවැනි ශද් පාලන වා්ලතාකරණ කුයි අද ණාධය හරහා සිදු ශව.්ත 
ි ශබ්තශ්ත. ංණහර අවංා්ාවල අපිත් ශේදිකාවට නගින ශකොට 

ශබොශහෝ අ  අපට කි නවා  "ංශහෝදර ා  අහවල් අණාතයවර ා 
ශණශහණ එකක් කි ලා ි ශබනවා. ශනකටත් උත්තර ක් ශද්තන" 
කි ලා. දැ්ත ඔවු්ත අපි කි න එක වා්ලතා කරනවා ශවනුවට  අපි 

කි ්තන ඕනෑ  එකත් ංණහර අවං්ාාවලදී අපට ්රකා  කරනවා. 
ඒක ශනොශවයි සිදු වි  තුු  ව්තශ්ත.  

ශද් පාලන වයාපාර ක්  න අවං්ාාවක තණ්තශ  පක්ෂශේ 

්රි පත්ි  ක් ශහෝ ණත ක් ්දිරිපත් කළාට පසුව අපි හිතනවා  
ණාධයවල වමකීණ ංහ තුු කණ ව්තශ්ත ඔවු්තට අව ය වන 
ශමෝරි  ශහෝ ඔවු්තට අව ය වන මැුමණ ශහෝ නි්ලණාණ  කිරීණ 

ශනොශවයි. අපි අශේක්ෂා කරන ශද් පාලන ණත  ශහෝ ඒ 
ශණොශහොශත්දී පැන නැඟී ි ශබන ංණාජ් අ්ලබුද  පිළිබඳව අශේ 
ං්ාාවර  ණාධය හරහා ජ්නතාවට ශමන  ෑණ තණයි අපි 

බලාශපොශරොත්ු  ව්තශ්ත. හැබැයි  අපි එශං   ණක් 
බලාශපොශරොත්ු  වුණාට සිදු ශව.්ත ි ශබ්තශ්ත එ  ශනොවයි. අද 
සිදු ශව.්ත ි ශබ්තශ්ත   න මැුමනකාරී ංව්භාව ක් අශේ රශේ 
ණාධයවලට අව ය වී ි ශබනවා. ්ි හාංශේ ්ඳ්තණ අපි ශන 

කත්තදර කලාවට කැණැි  වුණු .නිංස්ු; ඒ කත්තදර කලාවත් 
එක්ක අශේ ංගං්කිි ක ගුණාගම ශබොශහෝ ශං  ව්ලධන  කරමත් 
.නිං්සු. ඒ නිංා ශන වන විට කුණු රං ට  මැුමනකාරී රං ට  අඬ 

දබර ට කැණැි  වන ණාධය කලාවක් ශමොලනැඟිලා ි ශබනවා. 
හැබැයි  ඒක මුළුණනි්තණ ණාධයවල පණණක් වමකීණක් ශනොශවයි. 
ශද් පාලන වැලංටහ්ත මත්ශතොත් අපි ද්තනවා  ශද් පාලන 

වැලංටහ්ත  න ශකොට ත්ලකානුූලලව  ණක් කි .්ත ්්තන 
ශකොට විශේක ශවලාශේදී -ශවශළඳ දැ්තවීන  න ශවලාශේදී- 
ංණහර ශවලාවට නිශේදක ණහත්ත ා කි නවා  "අද නන 'go' එක 

ණදි වාශ . ර්ඩක්වක් පට්ත මත්ශතොත් ශහොඳයි" කි ලා. ශනකයි 
මත්ත. ශන සිදු ශව.්ත ි ශබ්තශ්ත ශණොකක්ද? ණාධය මැුමනකාරී  
අඬ දබර ංහිත ශමෝරි ක් වා්ලතා කිරීණට ශපලශඹ්තශ්ත කුණක් 
නිංාද? ඒ අ්ත කවරක් නිංාවත් ශනොශවයි. අශේ ු රවැසිශ ොත් ඒ 

ව්ලමශේ ු රවැසිශ ෝයි. විධිණත් ංගවාද කට  විධිණත් 
වැලංටහනකට ංව්ත ශද්තන ු රුදු වී නැහැ. ඒ නිංා ඔවු්තශ  
ු රුද්ද වී ි ශබ්තශනත් ශද් පාලන වැලංටහනක්  නවා නන  

"අද නන ර්ඩක්ව ණදි වාශ . අද නන නැඟලා  ්තශ්ත නැහැ 
වාශ " කි ලා නිදා ම්තනවා. ර්ඩක් ඕනෑ. ර්ඩක්ව නැත්නන නිදා 
ම්තනවා. ඒ නිංා ශණොකක්ද ශන ශවලා ි ශබ්තශ්ත? එක 

පැත්තකි්ත අශේ රශේ  කුණු රංට කැණැි   මැුමනකාරී 
තත්ත්ව ්තට කැණැි  ංණාජ් ක් නි්ලණාණ  වී ි ශබනවා. ශනක 
ණාධය ශවත මුළුණනි්තණ ශහෝ ංණාජ්  ශවත මුළුණනි්තණ ශහෝ 

පැටවි  තුු  කරුණක් ශනොශවයි. ංණාජ් ත්  ණාධය ත් 
අශනයෝනය ශලං ශන ංගංක්ිි   අශේ රශේ ශමොල ශමොලනඟලා 

ි ශබනවා. ඒකට ණාධයවලට වමකීණක් ි ශබනවා වාශ ණ  ඒ 

ංඳහා ු රවැසි ්තටත් වමකීණක් ි ශබනවා. එවැනි ු රවැසි ්ත 
ශමොලනැ ශඟන  ශකොට  එවැනි ණාධය කලාවක් එනවා. එවැනි 
ණාධය කලාවක් එන ශකොට  එවැනි ු රවැසි ්ත ශමොලනැ ශඟනවා. 
එණ නිංා එකිශනකාට අ්තත්ල ශං ව  කර.්ත  අ්තත්ල ශලං 

එකිශනකා ශපෝෂණ  කර.්ත ශන ශදකණ -එවැනි ණාධය කලාවක් 
ංහ එවැනි ු රවැසි ්ත- ව්ලධන  ශව.්ත ි ශබනවා.   

දැ්ත අප රට ු ළ  විධිණත් ශද් පාලන ශහෝ ංගංක්ිි ක ශහෝ 
අධයාපනික ංාකචිඡාවකට වලා  කලා වැුමණු  බිඳ වැුමණු  
මැුමනකාරී ංහ කුණු රං ශහො න ංණාජ් ක් නන ි ශබ්තශ්ත 
එවැනි ංණාජ් කි්ත ශණවැනි ව්ලමශේ ආ්ඩක් හැශදනවාට වලා  

ශණවැනි ව්ලමශේ ශද් පාලා ්ත හැශදනවාට වලා ශවන  ණක් 
හැශද්තශ්ත නැහැ. ඒ නිංා ශණවැනි ව්ලමශේ ශද් පාලක ්ත  
ශණවැනි ව්ලමශේ ආ්ඩක් ශමොලනැඟීශනදී ශන මි  වී ි ශබන 
ංණාජ්ශේ බිඳ වැටීණ අද වි ාල බාධාවක් ශකොට ි ශබනවා. ඒ නිංා  
එක විශටක වගචනික ාට එශරහිව  දූෂිත ාට එශරහිව ්රබල 
ණත ක් ශමොලනැ ශඟනවා. හැබැයි  ඒ දූෂිත ාණ තව විශටක ණාධය 
වීරශ ක් වනවා. අපට දකි්තන  ි ශබ්තශ්ත ශනක ශ්ත. ්ි ්ත 
ශණොකද ශව්තශ්ත? දූෂණ ට එශරහි හඬ නිශනෂ ක් වන ශකොට  
දූෂිත ා වීරත්ව ට නඟන හඬ ංැලකි  තුු  කාල ක් ංණාජ්මත 
කරලා ි ශබනවා. ඔවු්ත පා්ලිමශන්තු  ණ්තත්රී ුරර ක් ංඳහා 
ශනොශවයි  ආ්ඩක්වක අණාතය ුරර ක් ංඳහා ශනොශවයි  අක්ණ 
තරශන තණ්තශ  මණක විවාහ ක් කිරීශනදී  පවා සුදුසුද කි ලා 
ංැලකිල්ලට භාජ්න කළ තුු  ප්තනශේ ්රබල දූෂිත ්ත. ඔවු්තට 
ජ්නතාවශම්ත වරණක් ලැශබ්තශ්ත ශකොශහොණද? එවැනි දූෂිත ්ත 
්රබල ශලං මරුබහුණාන ට ලක් ව්තශ්ත ශකොශහොණද? ඔවු්ත 
එශලං මරුබහුණාන ට ලක් ව්තශ්ත අ්ත කවරක් නිංාවත් 
ශනොශවයි  ශන ංණාජ්ශේ මි  වී ි ශබන කලා වැටීණ නිංායි. එණ 
නිංා ශන කලා වැටී ි ශබන ංණාජ්  සුවපත් කරනවා නන  ඒ 
ංඳහා ු රවැසි ්තට  න කා්ල  භාර ක් කර්තන ි ශබනවා 
වාශ ණ ණාධය ටත් කර්තන සුවිශ  ෂ කා්ල  භාර ක් ි ශබනවා. 
එණ නිංා රාජ්ය ණාධයවිම්ත වාශ ණ  ශපෞද්මිමක ණාධය 
හි.කරුව්තශම්ත ංහ ඒ ණාධයශේදි්තශම්ත විශ  ෂශ ්තණ අපි 
්ල්ලා සිමිනවා  ශන කලා වැටී ි ශබන ු රවැසි ංණාජ්  සුවපත් 
ංණාජ් ක් බවට පත් කිරීණ ංඳහා ඔබශ  පෑන  ඔබශ  හඬ  

ඔබශ  ණාධය හසුරුව්තන කි ලා. ශන පා්ලිමශන්තු ශේ සිට එණ 
ආ ාචන  අපි කරනවා. ඒ අ්ත කවරක් නිංාවත් ශනොශවයි. ශන 
බිඳ වැුමණු  කුණු වුණු ංණාජ් ක් මු ශළ  මීය ට වලා බලංනප්තන 
රාජ්ය ක් අපට ශමොල නඟ්තන බැරි නිංා. ංාණානයශ ්ත අශේ 
මනවල කාාවක් ි ශබනවා  "ු ග  අනණාටණ හරි න බාේපා" 
කි ලා. ඒ වාශ  "ශන ු රවැසි ්තටණ හරි න ආ්ඩක්ව". එණ නිංා 
ශන ු රවැසි ා සුවපත් කර්තශ්ත නැි ව; ශන ු රවැසි ා ශවනං ්
කර්තශ්ත නැි ව ශන ංණාජ්   හපත් කර්තන  ශන පාලන  
 හපත් පාලන ක් බවට පරිව්ලතන  කර මත හැකි ශවයි කි ලා 
අපි හිත්තශ්ත නැහැ. එණ නිංා ු රවැසි ා සුවපත් කිරීශන 
කා්ල ශේදී ණාධය ට පැවරී ි ශබ්තශ්ත අත් ශනොහැරි  හැකි 
වමකීණක්. ංණහර විට ඒවාට ආ්ඩක් කැණි  ව්තන ු ළුව්ත. 
ශණොකද  ංණහර විට ඒවා ආ්ඩක්වට ශහොඳයි. ණහා පරිණාණ වගචා  
දූෂණ ශහළිදරේ වනශකොට ඊට වලා මැුමනකාරී ආරග  ක් එදා 
මුල් ්රවිත්ි වලට එනවා නන  ආ්ඩක්වට ශහොඳයි.  

දැ්ත ණා ශන කි ්තන  න කරුණ ංතයද  නැද්ද කි ලා ණණ 
ද්තශ්ත නැහැ. නමුත්  ශණ  රශේ ංාකචිඡා වූ කරුණක්. 
අග්රාණාතයවර ා බැඳුනකර මනුශදනුව විණ්ල න  කරන ජ්නාධිපි  
ශකො.ංණ හමුවට කැඳවන දිනශේ පත්තරවල මුල් පිුම ංරංනවා  
ගි්තශතොට මැුමණකි්ත. ඒශක් අ්තත්ල ංනබ්තධ ක් ි ශබනවාද  
නැද්ද කි ්තන ණණ ඒක ශංො ා බලා ීරරණ කට මවිල්ලා නැහැ. 
නමුත්  එ  රශේ ංාකචිඡාවට බඳු්ත වුණා. ංණාජ්ශේ අවධාන  
ශ ොමු වි  තුු  ශණවැනි බරපතළ කරුණක් ංණාජ්මත වනශකොට 
ගි්තශතොට සිදුවීණ වැනි සිදුවීන නි්ලණාණ  වනවා. එණ නිංා 
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ආ්ඩක්ව පැත්ශත්ත ශණවැනි ශද්වල් නි්ලණාණ  වීණ 
ංනබ්තධශ ්ත ශබොශහෝදුරට කැණැත්තක් ි ශබ්තන ු ළුව්ත. 
හික්මීය ණක් ංහිත ංණාජ් ක් ශමොල නැ ශඟනවා ශවනුවට මැුමනකාරී 
තත්ත්ව ්ත හරහා ංණාජ්ශේ ි ශබන ංැබෑ මැටලු  ටපත් කිරීණ 
ංඳහා එවැනි ණනංක් ංහිත ු රවැසි ්තට ආ්ඩක් කැණි  ව්තන 
ු ළුව්ත. හැබැයි  ණාධයශේදි්තශම්ත ංහ ශපෞද්මිමක ණාධය 
ආ තනවිමනුත් අපි විශ  ෂශ ්තණ ්ල්ලා සිමිනවා  ශන ංණාජ්  
සුවපත් කිරීණ ංඳහා ඔශබ් ණාධය හැසිරවීණ ංඳහා අව ය වන 
්රශේ  කට අවීර්ලණ ව්තන කි ලා. එහිදී වැදමත් වන තවත් 
ක්ශෂ ත්ර ක් ි ශබනවා. එනන  අශේ රශේ ංණාජ්  බිඳ වැේටවීණ. 
අපි ඊශේත් විදයා  තාක්ෂණ හා ප්ලශේෂණ අණාතයාග ශේ වැ  
ශී්ලෂ  විවාද ට ම්තනා අවං්ාාශේදී .ායා ණත පැි රවීණ ංඳහා -
ංණාජ්මත කිරීණ ංඳහා- ශකොපණණ ්රණාණ කි්ත ණාධය ්වහල් වී 
ි ශබනවාද කි න එක වැියු ර ංාකචිඡාවට බඳු්ත කළා. 

අද අශේ රශේ ි ශබන ංෑණ රූපවාහිනී නාිමකාවකණ වාශ  
උශද්ණ පත්තර මික කි වනවා. පත්තර කි වා ඊට පංශ්ං  පට්ත 
ම්තනවා  ංාං්තර කි ්තන. ශනවා තණයි අශේ රූපවාහිනී නාිමකා 
කර්තශ්ත. ්ං්ශංල්ලා පත්තර කි වනවා  ඊට පං්ශං  ංාං්තර 
කි නවා. ශනක තණයි අද ශවලා ි ශබ්තශ්ත. ශනක ණණ 
වමකීණකි්ත කි නවා. ශන  ්තත්ර  ණ්තත්ර  ගුරුකන කරන 
ක්ඩලා නවල සිමින ංණහරු ශලෝගුවක් දණා ශමන එනවා; 
ංණහරු දිම රැවුලක් වවා ශමන එනවා; ංණහරු මට ණාල ක් 
අරශමන එනවා; ංණහරු "lucky plants" අරශමන එනවා; ංණහරු 
හක් ශමිය ක් අරශමන එනවා; ංණහරු නූතන විධි ට ංාං්තර 
කි නවා කි ලා ශකොනපිතුට්ල එකක් අරශමන එනවා; ංණහරු 
laptop එකක් ්ං්ංරහා ි  ා ශමන ්්තනවා. ශන ආකාරශේ 
වැලංටහ්ත වි ාල ්රණාණ ක් ශන ණාධය හරහා වයාේත කරලා 

ි ශබනවා. ශණොකක්ද ශන ශවලා ි ශබ්තශ්ත? ශන ංෑණ 
වැලංටහනක්ණ ංාං්තරකරුවා විසි්ත ංල්ිම දීලායි කර්තශ්ත. 
ශනකයි මත්ත. ංාං්තරකරුවා ංල්ිම දීලා පැ  භාම ක 
වැලංටහනක් කරනවා. ංණහර නාිමකාවල ශප්තවනවා  
කාණර ක් ු රව්තන ිමපි ශමොල මහලා ි ශබන ආකාර . 
එතශකොට ු රවැසි ්තට අදහංක් ශදනවා  "ශන ු ද්මල ා තණයි 
ශහොඳටණ ංාංත්ර කි න ශකනා" කි ලා. බල්තන  ඒ ක්ඩලා ණ 
දිහා. ශන අ ශම්ත ංාණානය ශකශනකුට ශවලාවක් ම්තන 
අවුරුද්දක් පණණ බලාශමන ්්තන ඕනෑ. ඒ මයි? ශනක ඒ 
ශමොල්ල්තශ  ශවශළඳ දැ්තවීණක්. එණ නිංා ණා ඔබු ණාශම්ත 
්ල්ලා සිමි්තශ්ත මුදල් ශමවා ංහ විවිධ නක්ෂත්රකරුව්ත  ැයි 
කි ා ම්තනා ක්ඩලා න මවිල්ලා කරන ශන වැලංටහ්තවලදී 
අක්ණ තර.්ත දැ්තවීණක් ශහෝ දණ්තන  "මුදල් ශමවා ්රචාර  කරන 
ලද වැලංටහනකි" කි ලා. ඒක ජ්නතාවට කි ්තන ඕනෑ. 
එතශකොට ද්තනවා  මුදල් ශමවා තණයි ශන වැලංටහන කර්තශ්ත 
කි ලා. එපණණයි. ජ්නතාව ශවශළඳ දැ්තවීණක් බලන විධි යි  
රූපවාහිනී වැලංටහනක් දිහා බලන විධි යි ශදවිධි ක්. ජ්නතාව 
ශවශළඳ දැ්තවීණක් දිහා බල්තශ්ත ්රචාරණ ණාධය ක් දිහා බලන 
විධි ට. එණ නිංා ඒ ංනබ්තධශ ්ත අි  ශ ෝක්ි ශ ්ත කි නවා 
මි . හැබැයි  වැලංටහනක් දිහා බල්තශ්ත ශවශළඳ දැ්තවීණක් 
දිහා බලන ශලං ශනොශවයි. ඒ දිහා බල්තශ්ත රූපවාහිනිශේ 
වමකීණක් ශලංයි. එක්තරා වැලංටහනකදි ණග ල පීරිං් කිේවාණ 
අහවල් දිනශේ කතරමණ ශදවිශ ෝ කතරමණට වියනවා කි ලා  
ලක්ෂ මණනි්ත ජ්නතාව ඒ දිනශේ කතරමණට  ්තශ්ත එණ 

නිංායි. කතරමණ ශදවිශ ෝ වියනවා බල්තන  ලක්ෂ මණනක් 
කතරමණට එදා පා්තදර ගි ා ශ්ත? ඒ  මයි? හැබැයි  ඒ 
වැලංටහශ්ත පළ වුණා නන  "ශණ  මුදල් ශමවා ්රචාර  කරන ලද 
වැලංටහනකි" කි ලා එතශකොට ු රවැසි ්ත ද්තනවා  ශනක 
මිකක් ංැලකිල්ලට භාජ්න කර්තන ඕනෑ  කි ලා. ශණොකද  අපි 
"ණාමරි්ත" වලාත් ශහොඳයි කි ලා විකිණුවාට .නිංස්ු ණාමරි්ත 
ක්තන  ්තශ්ත නැහැ ශ්ත? ශණොකද  ඒ ශමොල්ල්ත ද්තනවා  ඒක 
ශවශළඳ දැ්තවීණක් කි ලා. ශවශළඳ දැ්තවීනවිම්ත ජ්නතාවට 
කරන බලපෑණකුත් ි ශබනවා. 

ගතු ාංගතල සාරවීර ා ාා (මුෙල්  ා ජ්නාාධ්ය 
අාාායුරාා)  
(மாண்புமிகு மங்கள சமரவீர - நிதி மற்றும் தவகுசன ஊடக 

அகமச்சர்) 

(The Hon. Mangala Samaraweera - Minister of Finance and 
Mass Media) 

.නිං්සු හිතාවි  කතරමණ ශදවිශ ෝ මුදල් ශමවා ්රචාර  කළා 
කි ලා. 

 

ගතු අනුර දිසානායක ා ාා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඔේ. .නිං්සු එශහණ හිු වත් කණක් නැහැ. "ශණණ දැ්තවීණ 
කතරමණ ශදවි ්ත විසි්ත මුදල් ශමවා ්රචාර  කරන ලද 
දැ්තවීණකි" කි ලා දැනණත් කණක් නැහැ.  ශණොකක්ද ශන ශවලා 
ි ශබ්තශ්ත? ු රවැසි ්තට ශනවා දැ්තවීන. ඒ අ   න රූපවාහිනී 

නාිමකාවක් ශහෝ පත්තර ක් අල්ලා ශමන ්තා ශකමි කාල ක් 
මු ළත ආ්තශදෝලන ට ු ක් ශදන විවිධ ්රකා  ්ත කරලා අද 
ශනක වි ාල වයාපාර ක් බවට පත් කර ශමන ි ශබනවා. එණ 

නිංා තණයි ආ්තශදෝලන ට ු ක් ශදන ්රකා  ක් කරන ශකොට 
ඒක උලට එනවා  ඒ ්රකා   අංා්ලාක වනශකොට ඒ විධි ටණ 
ඒක  ටට  නවා. ණතකශ්ත? එක කාල ක් ජ්නාධිපි වරණශේ 

්රි ලල මැන කිේවා. ්රි ලල අංා්ලාක වුශණොත් ශමෝල්ශස ං ්
පිේටනි ට මවිත්  ශවිය ි   ාශමන ණැ ශරනවා  කිේවා. හැබැයි  
දැ්ත ශණොකද ශවලා ි ශබ්තශ්ත? ශවිය ි  ාශමනත් නැහැ; 

ංාං්තරකාර ාත් නැහැ. එක්ශකෝ ංාං්තරකාර ා ්්තන   ඕනෑ; 
එශහණ නැත්නන ශවිය ි  ා ම්තන ඕනෑ. ශණොකක්ද ශවලා 
ි ශබ්තශ්ත? දැ්ත ශදකණ නැහැශ්ත.  

්ංං්ර හැණ ණැි වරණ කදීණ ITN  නාළිකාශේ අවංාන 

වැලංටහන ශණොකක්ද? නක්ෂත්රකරුව්ත ශම්තවා වාියකරන 
කරන වැලංටහනක්. එදාට ණැි වරණ ්රචාරක වැල තහනන; 
රැං්වීන තහනන; ශද් පාලන වැලංටහ්ත තහනන;   ඔක්ශකොණ 

තහනන. හැබැයි ංාංත්රකාරශ ෝ මවිල්ලා වාිය ශවනවා. 
ංාං්තරකාරශ ෝ මවිත් වාියශවලා ්රි ලල මැන කි ්තන පට්ත 
ම්තනවා. ඒවා තමු්තනා්තශං ලා ංැලසුන කරලා කරන 

වැලංටහ්ත. ඒකයි ණණ කි ්තශ්ත. ශනවා ඕපපාි කව පැන නඟින 
වයාපාර ශනොශවයි. ශන වයාපාර පැහැදිිම ශලංණ ශද් පාලන මුඛය 
අරමුණක් ංහිතව  අද ශණශහ ව.්ත ි ශබනවා. පළමුශකොටණ 

ශපෞද්මිමක නාළිකාවලට ඒ ශමොල්ල්තශ  වයාපාරික අරමුණු  
තණ්තශ  ආ තන  පවත්වා  ශමන  ාශන අරමුණු ි ශබනවා. 
හැබැයි  එවැනි වයාපාරික අරමුණකි්ත බැහැරව මරු 

අණාතයු ණනි  තමු්තනා්තශං  වම කි න ණාධය ආ තන ශණශහ  
වි  තුු ව ි ශබනවා. එණ නිංා වැලංටහනක්  ඕනෑ නන  
තරමකාරිත්ව ක්  ඕනෑ නන  "අශනක් නාළිකාවල ංාං්තර 
කි නවා  අශේ නාළිකාශව්ත  ංාං්තර කිේශේ නැි  වුශණො ත්  

අශේ නාළිකාව ජ්නතාව බල්තශ්ත නැි ව ්ඳීවි" කි ා 
තමු්තනා්තශං ලා  marketing  පැත්ශත්ත හිතනවා නන  අක්ණ 
තරශණ්ත ඒ වැලංටහ්තවලදී "ශණ  ශව  ශළඳ දැ්තවීණකි" 

 නුශව්ත ංඳහ්ත කර්තන  කි ා ණා ්තා වම කීශණ්ත කි නවා.  
ශව  ශළඳ දැ්තවීණක් ශනොශවයි නන  "ශන ශකශරන කටතුු  ඔබ වම 
විභාම  කි්ත ශතොරව විණංා බල්තන" කි ා දණ්තන. නාළිකාවකි්ත 

වැලංටහනක් එනවා නන නාළිකාව වම කීණ ම්තන ඕනෑ. ණග ල 
පීරිං්  කිේවා නන  "කතරමණ ශදවිශ ෝ කතරමණට අංවල් 
ශවලාවට වියනවා " කි ා  කතරමණ ශදවිශ ෝ වැියශේ  නැත්නන  

නාළිකාව වම  කීණ ම්තන ඕනෑ. නාළිකාව වම කීණ ම්තශ්ත 
නැත්නන "ශණ  ණග ල පීරිංශ්  ණත කි. ශණ  නාළිකාශේ 
ණත ක් ශනොශේ" කි ාවත් අක්ණ තරශන  දා්තන  ඕනෑ. ඔවු්ත ඒවා 
කි නශකොට නාළිකාව කි ්තන ඕනෑ  "ශණ  ඔවු්තශ  ණත කි. 

ශන පිළිබඳව නාළිකාවට වම කීණක් නැත" කි ා. එතශකො ට 
ජ්නතාව පිළිම්තනවා  ශණ  තනි ු ද්මලශ කුශ  ණත ක්. ශණ  
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පා්ලිමශන්තු ව 

අංවල් නාළිකාව විසි්ත ංාණාජ්මත කරන ලද ණත ක් ශනොශේ  
කි ා. නාළිකාවක් විසි්ත ණත ක් ංණාජ්මත කරන ශකොටත්  
ු ද්මලශ ක් ණත ක් ංණාජ්මත කරනශකොටත් ංණාජ්  එ  

පිළිම්තශ්ත තළ ශදකකදී. මරු මණි ු ණනි  ශන කාරණ  ණණ 
විශ   ෂශ ්ත ඔබු ණාශ  අවධාන ට ශ ොමු කරනවා.   

ඒ විතරක් ශනශවයි. තව වැලංටහ්ත වම ක් -රූප ලාවනය 

වැලංටහ්ත- ි ශබනවා. මීය ට කිම්ත  මරු ංභාපි ු ණනි  රූප 
ලාවනය පිළිබඳ  න packet  එකක් ශහෝ මි්ත ශහෝ ව්ලම ක් ශහෝ 
ආවාට පංශ්ං  රූපවාහිනිශේ ශවළඳ දැ්තවීණක් ගි ා. දැ්ත ශවළඳ 

දැ්තවීණක් ශනොශවයි  ්තශ්ත. දැ්ත පැ  කාලක වැලංටහනක් - 
programme  එකක් -  නවා. ඒ වැලංටහනට අර ි ශ න 
ඔක්ශකොණ බක් භා්ඩල මික ි  නවා. රූප ලාවනය විශ  ෂා 

කි ලා තව ශණොනවා ශහෝ මිකක් ංනබ්තධ කර මත්  කා්තතාවක් 
 ශමනැවිත් වාිය කර ම්තනවා. එතැනදී "විශ  ෂාු .   
විශ  ෂාු . " කි ා නිශේදිකාව කාා කරනවා. ජ්නතාවට 
හි ශතනවා  රූප ලාවනය පිළිබඳ ණහා වි ාල විදයාත්ණක දැනුණක් 

ි ශබන ශකශනක් තණයි  ශන  වාිය ශවලා ්්තශ්ත කි ා. ම   
කි නවා "ශනක මෑශවොත් සුදු ශවනවා" කි ා. ණට ණතකයි  එක 
වැලංටහනකදී කිේවා මරු ංභාපි ු ණනි  "මුහුශ්ඩ විතරක් 

මා්තන එපා. ක්ත ශදශකත් මා්තන. මුහුශ්ඩ විතරක් මාු වාණ 
මුහුණ විතරක් සුදු ශවලා. ක්ත ශදක කළු ශවලා ශපශනයි. ණතක් 
කර ක්තවලත් මා්තන" කි ා. ශන  ශවළඳ දැ්තවීන! 

 

ගතු සාාපි ුරාා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 
පාරිශභෝගික ා ශනොණඟ  නවා. 
 

ගතු අනුර දිසානායක ා ාා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඔේ. පාරිශභෝගික ා ශනොණඟ  වනවා. ශනවා ජ්නතාව ශත්රුන 
ම්තශ්ත රූපවාහිනිශේ වැලංටහ්ත විධි ට. මයි? රූපවාහිනිශේ  
ශවනදා වැලංටහ්ත කරන නිශේදිකාවක්ණ තණයි වාිය ශවලා 

්්තශ්ත. ඒ ශවළඳ ආ තනශ ්ත එවන  කවුරු ශහෝ රූප ලාවනය  
පිළිබඳ විශ  ෂා කි ා ශබෝඩ් ලෑිම මහමත්ු  ශකශනක් ශමනැවිත් 
වාිය කර ම්තනවා. ම ශ  මුහුණ දිහා බැලුවාණ කි ්තන ු ළුව්ත 

රූප ලාවනයවල  ්රි ලල  ශණොනවාද කි ා. නමුත් ජ්නතාවට ඒවා 
අදාළ නැහැ. හැබැයි  ශණොකද කර්තශ්ත?  ංනපූ්ලණ පැ  කාලක් 
ඒ වැලං ටහන විකා න  කරනවා. මරු ංභාපි ු ණනි  අද මනවල  
අහිගංක තරුජ  ්තශ  මුහුණු කළුශවලා; පිචි ලා; විකිි  ශවලා 

ි ශබනවා ශන  විනා   නිංා.  ඒවා ශවළඳ  දැ්තවීන. අක්ණ තරශන 
තමු්තනා්තශං ලා ඒ ශවලාවට දා්තන  ඕනෑ "ශණ  ශවළඳ 
දැ්තවීණකි. ශණණ  විශ  ෂා රූප ලාවනය ශිල්පිනි  එණ ආ තන  

විසි්ත ශ ෝජ්නා කරන ලද අ  ." කි ා. එචිචරයි. හැබැයි  ඒක 
නැත්නන ජ්නතාව ශත්රුන ම්තනවා  ශන රූපවාහිනි  විසි්ත  තණයි 
ශංො ා ශමන ි ශබ්තශ්ත ශනක ශහොඳණ ශද  කි ා; රූපවාහිනි  

විසි්තණ තණයි  ශන විශ  ෂාවරි  කැඳවා ි ශබ්තශ්ත කි ා. 
එතශකොට ඒකට බර තැබීණ වැියයි.  

තමු්තනා්තශං ලාට ඒ ශවළඳ දැ්තවීන  ඕනෑ නන  අක්ණ තරශන 

ජ්නතාව රවේට්තනට භාජ්න   කර්තන  එපා. ඒ මැන ණණ මරු 
මණි ු ණාශ  අවධාන  ශ ොමු කරනවා.  

ඊළඟට ණණ කිම්ත කි ු  ශද් පාලන වැලංටහන. ශද් පාලන 

වැලංටහ්ත ්රවිත්ි ශේදී අපිට ංාධාරණ අයිි  ක් ි ශබනවා 
කි ා ණණ හිතනවා. ංබ්ත කැට ක් හදා විකුණුශවොත් තුනිීයව්ල 

එශක්  මුදලාිමට ු ළුව්ත ඒශක් ංගතුි   ීරරණ  කර්තන. 

ශණොකද  ඔහුශ  ශකොනපැනි ; ඔහුශ  ංබ්ත. අපිට ීරරණ  
කර්තන ු ළුව්ත ඒවා .ලදී ම්තනවාද නැද්ද කි ලා. හැබැයි 
රූපවාහිනී නාළිකා එශහණ ශනශවයි. නාළිකාශේ අයිි කාර ාට 
ශහෝ එහි ණාධයශේදි ා ට පණණක් අයිි  ක් නැහැ  එහි ංගතුි   

ීරරණ  කර්තන. ංබ්ත කැටශේ ංගතුි   මැන ංබ්ත 
නිෂප්ාදක ාට ීරරණ  කර්තන අයිි   ි බුණාට බිංක්ේ 
නිෂප්ාදක ා ට බිං්කේ එශක් ංගතුි   ීරරණ  කර්තන අයිි   

ි බුණාට  රූපවාහිනී වැලංටහනක ංගතුි   එහි හි.කරුවාට 
ීරරණ  කර්තන අයිි  ක් ි ශබනවාද?  

ණණ කි ්තශ්ත එශහණ අයිි  ක් නැහැ කි ලායි. මයි? අපි 

කැණැි  වුණත් අකැණැි  වුණත් ඒක ංණාජ්මත ශවනවා. එණ නිංා 

ු රවැසි ාශ  ංණාජ් අයිි   ශණණ වැලංටහ්තවල ංහ 

්රවිත්ි වල මැබ් වි  තුු ව ි ශබනවා. එවැනි ංන්රදා කට අශේ 

රශේ ණාධය පරිව්ලතන  වි  තුු යි. සි දිවි හානි කර මැනීන  

අනණලා තාත්තලා ළිඳට පනින ඒවා  ණහා වගචා දූෂණ ශහළිදරවු 
වීන අපි ණාධයවිම්ත දකිනවා. හැබැයි  ඒවා ණාධයවල තවත් එක් 

්රවිත්ි  ක් ශනොකර   හපත් ු රවැසිශ කු ශමොල නැඟීශන ංණාජ් 

වමකීණ ්ුම කරන ණාධය භාවිතාවක් ක්රි ාත්ණක කළ තුු ව 

ි ශබනවා. එශහණ නැත්නන සි  දිවි හානි කර මැනීණක්  මැුමණක්  

දූෂණ ක් වා්ලතා කිරීණත් තවත් එක් marketing වැලක් විතරයි 

කි ලායි අපට ශත්රුන ම්තනට ි ශබ්තශ්ත. එ  ංැබැවි්තණ 
දූෂණ ට එශරහි නන  එ  ංැබැවි්තණ .නිසු්ත සි දිවි හානි කර 

මැනීණට එශරහි නන ්රවිත්ි  වා්ලතාකරණශ ්ත ඔබ්බට  න 

තණ්තශ  ංණාජ් වමකීණක් ශලං ංලකා ංණං්ත ණාධය ජ්ාල ණ 

භාවිතාවකට ආ තුු ව ි ශබනවා. ඒ පිළිබඳව අවධාන  ශ ොමු 

කරාවි කි ලා ණණ බලාශපොශරොත්ු  ශවනවා  ශදශවනි කාරණ  

ව ශ ්ත.  

මරු මුදල් හා ජ්නණාධය මණි ු ණනි  ඔබු ණාශ  අවධාන  
ශ ොමු කර්තනට කැණැි  ු ්තශවනි කාරණ  තණයි අශේ රශේ 

ශවබ් අලවි පිළිබඳ කාරණ . අශේ රශේ ශවබ් අලවි පිළිබඳව අපට 

විශේචන ්ත ි ශබ්තනට ු ළුව්ත. හැබැයි  න ශවබ් අලවි ක් 

්රවිත්ි  නි්ලණාණ  කර.්ත  නවිට පළමුශවනි දවං ශදක 

මු ළත අපට ඒක පිළිබඳව අදහංකට එ්තන ු ළුව්ත  ශනශක් 

ංතය කි නවාද  අංතය කි නවාද කි ලා. අපි ද්තනවා ංණහර 

ශවබ් අලවි අ්ලධ ංතය ක්  -ංතය නැු වාණ ශනොශවයි- විකිි  
කරලා වා්ලතා කරන අවංා්ා ි ශබන බව. ඒ වාශ ණ 

විශ  ෂශ ්තණ ශවබ් අලවිවල අංතයණ ශද්වල් වා්ලතා කරන 

අවං්ාාත් ි ශබනවා; ඒ වාශ ණ ංතයණ ශද් වා්ලතා කරන 

අවං්ාාත් ි ශබනවා. හැබැයි ංාණානයශ ්ත ශවබ් අලවි ක් 

පරිහරණ  කර්තනට අත්දැකීණ ි ශබන ඕනෑණ ු රවැසි කුට දින 

කිහිප ක් ඒ ශවබ් අලවි  පරිහරණ  කරන විට ශත්රුන ම්තනට 
ු ළුව්ත ශවනවා ඒක ංතය කරුණු ණත පදනන ශවලාද  අංතය 

කරුණු ණත පදනන ශවලාද වා්ලතා කර්තශ්ත කි ලා. ංණාජ්ශේ ඒ 

ශවබ් අලවි පිළිබඳ නි්ලණා ක ක් ශමොල නැ ශඟනවා. ඒ නිංාණ 

ඒවාට  න ං්ව ග වාරණ ක අව යතාව ි ශබනවා. හැබැයි  එ  

දලමීය ණා කරශමන ශණණ ශවබ් අලවි ණ්ලදන  කිරීණ ංඳහා 

තමු්තනා්තශං ලා අණපනත් ශමන ඒණට ංැලකිල්ලට ලක් 

කරනවා නන ඒක සුදුසු නැහැ.  

ණට ණතකයි මරු ණගමල ංණරවීර ණැි ු ණා අණාතයවර ා 

විධි ට ශනොශවයි ණ්තත්රීවර ා විධි ට ්්තන කාලශේ 

ආ්ඩක්ශව්ත ශන ශවබ් අලවි ිම ා පදිග  කිරීණ පිළිබඳව ශ ෝජ්නාව 

ආව ශවලාශේදී ඔබු ණා අධිකරණ ට ගිහි්ත ශපනී සිමි ා  ශවබ් 

අලවි ිම ා පදිග  කර්තන එපා කි ලා. ඒ  ණට ණතක හැමි ට 

ඔබු ණාශ  ශහෝ ඔබු ණාට ංමීය ප ශකශනකුශ  ශවබ් අලවි ක් 

ශවනුශව්ත. [බාධා කිරීණක්  ඔේ  ඔබු ණා අධිකරණ ට ගි ා. 
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ඔබු ණා ශවබ් අලවිශේ අයිි   ශවනුශව්ත ශපනී සිමිශේ. 'x' කි න 

ශවබ් අලවිශේ අයිි   ශවනුශව්ත තමු්තනා්තශං ලා ශපනී සිමි ා. 

ණට ණතකයි 'x' ශවබ් අලවි  ංනබ්තධශ ්ත ශන පා්ලිමශන්තු වට 

එහා පැත්ශත් ශමදර වටලු  ශවලාශේ තමු්තනා්තශං  එතැනට 

ගිහි්ත ඒකට විරුද්ධත්ව  පෑවා. හැබැයි  දැ්ත තමු්තනා්තශං  
ජ්නණාධය අණාතයවර ාව සිමින ශවලාශේණ Lankaenews කි න 

ශවබ් අලවි  block කරලා ි ශබනවා. Lankaenews කි න ශවබ් 

අලවි  block කරලා ි බීණ මැන තමු්තනා්තශං  ශණොකක්ද 

කි ්තශ්ත කි ලා ණණ දැන ම්තනට කැණැි යි.  

 
ගතු ාංගතල සාරවීර ා ාා  
(மாண்புமிகு மங்கள சமரவீர) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

අද ි ශබන තාක්ෂණ   ටශත් මත්ත ව ශ ්තණ කිසිණ ශවබ් 
අලවි ක් block කර්තනට බැහැ. ඕකයි මත්ත කාාව. කවුරු හරි 
block කළත් ඒකට proxy site  එකකි්ත ශහෝ  ්තන ු ළුව්ත. එණ 
නිංා වාරණ  කවුරු කළත් ්රාශ ෝගික නැහැ. 21ශවනි සි වශං  

ශවබ් අලවි වාරණ  කි න ශද් කර්තනට බැහැ. ශණොකද  ණණ 
තවණත් හැණදාණ Lankaenews එක කි වනවා. 

 
ගතු අනුර දිසානායක ා ාා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඔේ. ඔබු ණා කි න එක හරි. දැ්ත ඔබු ණාණ කි නවා ශනක 
වාරණ  කර්තනට බැහැ කි ලා.  

 
ගතු නිදයෝජ්ය සාාපි ුරාා 
(மாண்புமிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
මරු ණ්තත්රීු ණා  ඔබු ණා විනාිය 3ක් විතර වැියශ නුත් 

අරශමන ි ශබනවා. තව ලබා ම්තනවා නන මරු බිණල් රත්නා ක 
ණ්තත්රීු ණා ට ලබා දී ි ශබන විනාිය 10්ත තණයි අක් කර්තනට 

ශව්තශ්ත. 
 
ගතු අනුර දිසානායක ා ාා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 
නැහැ  ඒ ශවලාව එු ණාට ශද්තන ඕනෑ.  

Lankaenews ශවබ් අලවිශේ ණාධය භාවිතාව මැන අපට මැටලු 
ි ශබ්තනට ු ළුව්ත. ඔබු ණා කි ු  එක මත්ත  වාරණ  

කර්තනට බැහැ. නමුත් කරලා ි ශබ්තශ්ත ශණොකක්ද? එණ ශවබ් 
අලවි ට පහසුශව්ත ්රවිෂ්ට වීණ ංඳහා ි ශබන ණා්ලම 
තමු්තනා්තශං ලා අත්හිුමවලා ි ශබනවා. ණණ ද්තනා විධි ට එක 

ු රවැසිශ ක් විසි්ත ශතොරු රු දැනමැනීශන අයිි වාසිකන පිළිබඳ 
පනත  ටශත් විණංා සිමි ා  ශණණ ශවබ් අලවි  තහනන කර්තනට 
ශහ ු ව ශණොකක්ද කි ලා. එත ශකොට රජ්ශ ්ත නිල ව ශ ්ත 

පිළිු රක් ලබා දී ි ශබනවා රාජ්ය ආරක්ෂක ශහ ූන්ත ණත ශන ශවබ් 
අලවි  තහනන කරලා ි ශබනවා කි ලා. ඒ අනුව ණණ 
තමු්තනා්තශං ශම්ත දැන ම්තනට කැණැි යි  රාජ්ය ආරක්ෂාව 

ත්ලජ්න ට ලක් වන ශහ ු  ශණොනවාද කි ලා. ඒ ශවබ් අලවි  අශේ 
පක්ෂ ටත්  ශපෞද්මිමකව ණටත් එශරහි ශණොන තරන ශද්වල් 
ිමේවාද? නමුත් ඒවා ණට අදාළ නැහැ. 

 
ගතු ාංගතල සාරවීර ා ාා  
(மாண்புமிகு மங்கள சமரவீர) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ජ්නණාධය අණාතයාග ශ ්ත කිසිණ තහනණක් කරලා නැහැ. 

ගතු අනුර දිසානායක ා ාා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඔබු ණා ජ්නණාධය අණාතයාග  ශ ්ත කිසිණ තහනණක් කරලා 
නැි  වුණාට  ඔබු ණා ජ්නණාධය අණාතයවර ා ව ශ ්ත සිමි දීණ  
පහසු ණා්ලමශ ්ත ශණණ ශවබ් අලවි ට ්රවිෂ්ට වීණ ංඳහා මි  ්ල 
කල මහිරීණ පිළිබඳව ක්රි ාණා්ලම ක් මැනීණට ඔබු ණාට වම 
කීණක් ි ශබනවා. ශණොකද  තමු්තනා්තශං  තණයි ඒවා ිම ා 
පදිග  ට එශරහිව එදා අධිකරණ ට ගිශේ. හැබැයි  අද ඒවාට 
්රවිෂ්ට වීශන ණා්ලම  මහිරීණට එශරහිව ඔබු ණා නිහඬව සිටීණ 
තණයි අපට ණු ශවලා ි ශබන මැටලුව. එණ නිංා විශටක 
හිශතනවා  තමු්තනා්තශං ට වලා ්හළ හං්ත ක් - [බාධා කිරීණක්    

ණණ ඔබු ණාශ  අවධාන  ශ ොමු කරවන ු ්තවැනි කරුණ 
ශණ යි. ජ්ාි ක රූපවාහිනිශේ වි ාල මැටලු කිහිප ක් ි ශබනවා. 
ඒ පිළිබඳව ණණ පසුව ඔබු ණාට කරුණු ්දිරිපත් කර්තනන. 
විශ  ෂශ ්තණ ඔබු ණාශ  ක්රි ාකාරි අධයක්ෂ - Working 
Director - තවණත් ් ්තනවාද? [බාධා කිරීණක්  ඔබු ණා ද්තනවා - 

 

ගතු ාංගතල සාරවීර ා ාා  
(மாண்புமிகு மங்கள சமரவீர) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ශණොන ආ තනශේද? 

 

ගතු අනුර දිසානායක ා ාා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ජ්ාි ක රූපවාහිනිශේ. විශ  ෂශ ්තණ ඔහු ජ්ාි ක 
රූපවාහිනිශේ - 

 

ගතු ාංගතල සාරවීර ා ාා  
(மாண்புமிகு மங்கள சமரவீர) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

නණ කි ්තන. 
 

ගතු අනුර දිසානායක ා ාා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ණණ හරි ටණ නණ කි ්තනන. එු ණාශ  නණ හරි ටණ 
කිේශවොත්  ු සිර ණැලැේශවත්ත්රි. 

 

ගතු ාංගතල සාරවීර ා ාා  
(மாண்புமிகு மங்கள சமரவீர) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ඔහු ඩීජී.  
 

ගතු අනුර දිසානායක ා ාා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඔේ  අධයක්ෂ ජ්නරාල් -DG. ඔහු තවණත් එණ තනු ශ්ල වැල 
බලනවාද? ඒ වාශ  ශකශනක් ඔ  තනු ශ්ල තබාමැනීණ නිංා 
රූපවාහිනි ංගංා්ාවට අත් වී මි  ්රණණ පිළිබඳව ණට 
අවශබෝධ ක් ි ශබනවා. එචිචරයි ණට ඒ මැන කි ්තන 
ි ශබ්තශ්ත. ඒ නිංා එු ණා ශනොණැි ව ඔබු ණා එහි ්හළ 
පාලනාධිකාරි  කැඳව්තන. කැඳවලා අහ්තන  ශණොකක්ද ශවලා 
ි ශබ්තශ්ත කි ලා. ශණොකක්ද රූපවාහිනි ංගංා්ාවට කර්තශ්ත 
කි ලා අහ්තන. ශණවැනි ශකශනක් තබාශමන නන තමු්තනා්තශං  
ශලොකු ණාධය ංදාචාර ක් ආරක්ෂා කර්තන  ්තශ්ත  ණාධය 
ංදාචාර  ශනොශවයි  ංාණානය .නිශංකු ු ළ ි ශබ්තන ඕනෑ 
ංාදාචාර වත් එණ ආ තන  ු ළ ආරක්ෂා කරම්තන බැරි බව 
තණයි ණණ තමු්තනා්තශං ට කි ්තශ්ත. එණ නිංා විශ  ෂශ ්තණ ඒ 
පිළිබඳ අවධාන ක් ශ ොමු කරයි කි ා ණා බලාශපොශරොත්ු  
ශවනවා. 
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පා්ලිමශන්තු ව 

ඊළඟට  ණණ 200  අ  වැ  ශල්ඛන  ශකශරහි ඔබු ණාශ  
අවධාන  ශ ොමු කරනවා. ඒක ණශ  ළඟ ි ශබනවා. 
"විශද් විම්ත ආන න කර සිගහල ශදබං් කවා විකා   ව්තනා වූ 
නාටය ක එක ශකොටංක් ංඳහා රුපි ල්  5 000ක බද්දක් අ  
කරනු ලැශබ්" කි ලා 200  අ  වැ  ශල්ඛනශ ්ත කිේවා. එණ 
බද්ද අ  කරන ශවලාශේ කිේවා  එණ ක්ශෂ ත්රශේ ව්ලධන  ංඳහා 
තණයි එණ බද්ද අ  කර්තශ්ත කි ලා. ඔබු ණා 201 දී නිකුත් 
කරු  මැංේ නිශේදන  දැ්ත ණා ළඟ ි ශබනවා. ශණණ මැංේ 
නිශේදන ට අනුව ණහා භා්ඩලාමාරශේ ශවනණ අරමුදලක තණයි 
ඒ මුදල් මික ි ශබ්තනට ඕනෑකණ ි බුශ්ඩ. ශටිමනාටය 
ක්ශෂ ත්රශේ නිතුු  වී සිමින රගමන ශිල්පී්තශ   නි්ලණාණ 
ශිල්පී්තශ  ංහ ඒ ක්ශෂ ත්රශේ වැිය දිතුණුව ංඳහා ශණණ බදු මුදල් 
උපශ ෝගි කරම්තනවා  කි න පදන.්ත බද්ද මහනවා කි ලා 
තණයි ඒ ශවලාශේ කිේශේ. හැබැයි  දැ්ත තමු්තනා්තශං  මැංේ 
නිශේදන ක් ණඟි්ත ඒ බද්ද ණහා භා්ඩලාමාර ට පවරාශමන 
ි ශබනවා. 

 

ගතු ාංගතල සාරවීර ා ාා  
(மாண்புமிகு மங்கள சமரவீர) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

මරු ණ්තත්රීු ණනි  පවරා මැනීණක් ශනොශවයි වුශ්ඩ. මත්ත 

ව ශ ්තණ ඒ වාශ  හැණ fund  එකක්ණ Consolidated Fund 
එකට  ්තන ඕනෑ. ඒ මුදල් අව ය ශවලාවට උපශ ෝගි කරමැනීණ 
ංඳහා ම්තන එතැන ි ශබනවා. අණාතයාග වල ඒ මුදල් රඳවා 

මැනීණ නීි  විශරෝධීයි. 
 

ගතු අනුර දිසානායක ා ාා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 
තමු්තනා්තශං  ශන මැංේ නිශේදන  නිකුත් කශළ  201  

ශනොවැනබ්ල ණාංශේ -පසු ගි  ණාංශේ-  වැනි අඟහරුවාදා. 
ආං්තන ව ශ ්ත මත්ශතොත්  එතැන රුපි ල් ශකෝමි 150ක්  ඒ 
කි ්තශ්ත රුපි ල් .ිම න 1 500ක් වශ  මුදලක් ි ශබනවා. ඒ 
රුපි ල් .ිම න 1 500ක මුදල ණහා භා්ඩලාමාර ට අරශමන 
ි ශබනවා. ශණණ මැංේ නිශේදන  අනුව ඒ මුදල් ණහා 
භා්ඩලාමාර ට අරශමන ි ශබනවා. තමු්තනා්තශං  ංහි ක ක් 
ශදනවා නන ්ර න් ක් නැහැ. එක එක තැ්තවල අරමුදල් ශමොල 
මැසී ි බීශණ්ත ශලොකු වයංන ක් ශවලා ි ශබන බව ණණත් 
පිළිම්තනවා. ඒක වයංන ක් තණයි. ඒ අරමුදල්විම්ත තණයි එක 
එක ශංල්ලන ශමොලක් කශළ . ශමොවි අරමුදිම්ත ංල්ිම වි දන කළ 
විධි   අපි ද්තනවා. ඒ වාශ  තව තව අරමුදල් ඒ ඒ 
ශද් පාලක ්තශ  ශද් පාලන වැලවලට උපශ ෝගි කරමත් 
්ි හාං ක් ි ශබනවා. ඒ අරමුදල්වලට පා්ලිමශන්තු ව වම කි න 
විධි රණ ක් හදන එකට අපි එකඟයි. හැබැයි  තමු්තනා්තශං  ශන 
පා්ලිමශන්තු වට ංහි ක ක් ශද්තන ඕනෑ  එණ බද්ද හරහා එක් 
රැං් වී ි ශබන අරමුදල ණහා භා්ඩලාමාර ට පවරාමනු ලැබූවත්  
එණ මුදල් ශ ොදවනු ලබ්තශ්ත එණ ක්ශෂ ත්රශේ ්රව්ලධන ට කි ලා. 
අ්තන එචිචරයි. එශහණ නැු ව මණි වරු්තට වාහන ශ ්තන  
මණි වරු්තට කා්ල ාල ම්තන ශ ොදව්තශ්ත නැහැශ්ත? 

 

ගතු ාංගතල සාරවීර ා ාා  
(மாண்புமிகு மங்கள சமரவீர) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

මරු ණ්තත්රීු ණනි  ණණ ශන දැ්ත කිේවා වාශ  ඒ ංහි ක  

අනිවා්ල ශ ්තණ ශදනවා කි ලා. ඒක දැ්ත වුණත්  ළිත් වතාවක් 
ණට කි ්තන ු ළුව්ත. 

 

ගතු අනුර දිසානායක ා ාා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

එණ අරමුදල් ශ ොදව්තශ්ත ඒ ක්ශෂ ත්ර ට පණණයි? 

ගතු ාංගතල සාරවීර ා ාා  
(மாண்புமிகு மங்கள சமரவீர) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ඔේ  ඒ ංඳහා පණණයි. 
 

ගතු අනුර දිසානායක ා ාා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ශබොශහොණ ංු් ි යි.  

මරු ංභාපි ු ණනි  ශන කරුණු කිහිප  තණයි ණට ්දිරිපත් 
කර්තන ි බුශ්ඩ.  ඔබු ණාට ශබොශහොණ ං්ු ි යි. 

 

ගතු සාාපි ුරාා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 

මීය ළඟට මරු වාසුශද්ව නානා ක්කාර ණ්තත්රීු ණා. ඔබු ණාට 
විනාිය අටක කාල ක් ලබා ශද්තන ු ළුව්ත.  

 

ගතු වාසුදද්ව නානායක්කාර ා ාා 
(மாண்புமிகு வாசுசதவ நாைாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

එණ කාල  ඊට වලා විනාිය කීප කි්ත වැිය කරම්තන ු ළුව්ත  

මරු විණල් වීරවග  ණ්තත්රීු ණාශ  කාාවට ශව්තකළ කාලශ ්ත. 
මරු දිශ්තෂ් ගුණව්ලධන ණ්තත්රීු ණා ඒ ංඳහා කටතුු  කරනවා.   

 
ගතු සාාපි ුරාා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 

නමුත්  දිවා ආහාර  විශේක  ංඳහා ඔබු ණාශ  කාාව නතර 

කර්තන ශවනවා. 

 
[පූ.භා.11.51  

 

ගතු වාසුදද්ව නානායක්කාර ා ාා 
(மாண்புமிகு வாசுசதவ நாைாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

මරු ංභාපි ු ණනි  අශේ ලගකාවට ආශේජ ක වූ ංගව්ලධන 
ණාදිිම ක් අනුව පසුගි  අවුරුදු  0ක කාල  ු රා ලගකාශේ 

ආ්ලක ක ංගව්ලධන ත්  ංණාජ් ංගව්ලධන ත් සිදු කර ශමන මවිත් 
ි ශබනවා. ්තාණ  විශිෂ්ට ංණාජ් විදයාා කු වූ ශමොඩ්රි  
ගුණි ලක ණහතා විසි්ත ්තා වමිනා ණාතිකාවක්  ටශත් ිම න 

ලද ිමපි මණනාවක ශපොතක් පළ වී ි ශබනවා  "ලගකාවට 
ආශේජ ක වූ සුවිශ  ෂ ංගව්ලධන ණාදිිම " න.්ත. එහි 
සුවිශ  ෂත්ව  ි ශබ්තශ්ත  ්රා ධන ට වලා ශ්රණ ට රැකවරණ  

දීණත්  ශවශළඳ ශපොළට වලා ංණාජ් ට බර තැබීණත් නිංායි. දැ්ත 
ඒක මුදල් මණි ු ණාශ  අ  වැශ ්ත කණපිට හරවා ි ශබනවා   
ංණාජ්  ශවශළඳ ශපොළට  ටත් කිරීශණ්ත හා ශ්රණ  ්රා ධන ට 
 ටත් කිරීශණ්ත. ශණ  ්ුමවන ආකාර ට කනකරු නීි  ශවනං ්

කිරීණට හා තවත් ශනොශ කුත් අණ පනත් ශවනං් කිරීණට 
එු ණාශ  අ  වැ  ශල්ඛනශේ ශ ෝජ්නා ්දිරිපත් කර ි ශබන බව 
අපි දැක්කා.  

අශේ රට පසුගි  කාලශේණ ංණාජ් ්රජ්ාත්තත්රවාද  මුල් කර 
ශමන ශපළ මැහුණු රටක්. ශනවා  අපි ශලෝකශේ අත් දැකීන හරහා 
එකු  කර මත්ත ශද්වල්. විශ  ෂශ ්තණ ංක්ැ්තියශ්තවි ානු 

රටවල ි ශබ්තනා වූ ංණාජ්  ආ්ලක ක තත්ත්ව  අධය න  කර.්ත 
මා.මට ශකොර ා වැනි විශිෂ්ට ආ්ලක ක විදයාා ්ත ්දිරිපත් කළ 
ණත ඒ දිනවල ශන රශේත්  ශලෝකශේත් පළ වුණා. ඒ අනුව අශේ 

රශේ ංණාජ් ්රජ්ාත්තත්රවාද ට හුරු වූ ආ්ලක ක ංණාජ් රටාවක් අපි 
ශමොල නැඟුවා. එහි ්රි ලල ක් හැමි ට ලගකාශේ ්තා අක් දළ 
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[මරු අනුර දිංානා ක ණහතා  
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ශද්ශී  නිෂප්ාදිත ක් ි බුණත්  ශලෝක පරිණාණව  කරන 

ංැංඳීණකදී අපි ්තා ්හළ ංණාජ් ද්ල ක අත්පත් කර ශමන 
ි ශබනවා. ඒ ්හළ ංණාජ් ද්ල ක නිංා විශ  ෂ ණාදිිමශේ 
ංගව්ලධන ක් මි  වූ රටක් හැමි ට විවිධ ජ්ාතය්තතර ංගවිධාන 
ලගකාව හුවා දක්වා ි ශබනවා. ශන රශේ ශංෞඛය පිළිබඳව  

අධයාපන  පිළිබඳව අපි ලබා මි  ඒ ්හළ තත්ත්ව  අශේ රටට 
මරුත්ව ක් හැමි ට ංලකා ි ශබනවා. රනිල් විරණසිගහ ණහතාශ  
2025 ද්ල න  අනුව ශමන එනු ලැබුවා  ැයි කි න ශන අ  වැ  

ශල්ඛන   ඒ සි ල්ලක්ණ කනමුු  කිරීණ ංඳහා අව ය අියතාලණ 
දණා ි ශබනවා. ශන ශ ෝජ්නා තවණ ක්රි ාත්ණක ශවලා නැි  බව 
මත්තයි. ශන ආ්ලක ක ජ් ග්රහණ  විනා  කිරීශන ංැලැං්ණයි ශන අ  

වැ  ශල්ඛනශ ්ත ් දිරිපත් කර ි ශබ්තශ්ත.  

ශන අ  වැ  ංගක්ශෂ ප කර.්ත ආචා්ල  ද ා්ත ජ් ි ලක 
ණහතා ඔහුශ  ිමපි ක  න ්රකා  ක් කරලා ි ශබනවා. ණා එ  

උු ටා දක්ව්තන කැණැි යි:  

“It is a strategic policy intended to cause a tectonic shift in Sri 
Lanka’s economy and Sri Lanka’s very being and destiny. Its very 
philosophy intends and denotes a shift from autonomy to 
irretrievable dependency. It is intended to shift ownership, power, 
preferences and resources from national to foreign, from medium 
and small capital to big capital mainly foreign, from the working 
people including the middle classes to big capital, and from the 
peasantry to the comprador capitalists.” 

ණා හිතන හැමි ට ශන අ  වැ  ශල්ඛන  පිළිබඳව එු ණා 

විසි්ත කි න ශහොඳ ංාරාග  ක් තණයි  ඒ ිමපි . ඒ අතරණ එු ණා 
තවදුරටත් ශණශහණ කි නවා:  

"Mr. Samaraweera’s budget is filled with lies, half-truths, dangerous 
ideas and outrageously treacherous policy suggestions."  

අ  වැ  කාාව පිළිබඳව කරුණු හුවා දක්ව්තනට අශේ ්තාණ 
වමිනා කාල  මත කර්තන ු ළුව්තකණක් නැහැ. ශණොකද  ශන 
වනශකොට අපි කවුරුත් ඒ මැන අහලා ි ශබන නිංා.  

ලගකාශේ ංගව්ලධන  මැන ශමොඩ්රි ගුණි ලක ණහතා කි ා 
ි ශබනවා  "ලගකාව ් හළ ණානව ංගව්ලධන ක් ි ශබන රටක්  බහු 
පාක්ෂික ්රජ්ාත්තත්රවාද ක් ි ශබන රටක්  පසුගි  කාල  ු රාණ 
ශේමවත් ව්ලධන ක් ශවචිච රටක්" කි ලා. නමුත්  එණ සිදු වුණු 

ශේමවත් ව්ලධන  අශේ ණගමල ංණරවීර මණි ු ණා දකි්තශ්ත 
නැහැ. එු ණා ලගකාව පිළිබඳ ්ි හාං  දකි්තශ්ත  ුණ 
ශකෝණ කි්ත. පසුගි  දී්ලඝ කාල  ු ළ ලගකාශේ මි  ශවචිච 

වි ාල ංගව්ලධන ට පාදක ශවචිච ආ්ලක ක  ව්ලධනශේ ශේම වත් 
එු ණා දකි්තශ්ත නැහැ.  

අපි ණැදි ආදා න රටක් බවට පත්ශවලා ි ශබනවා. ශනවා 

නිකනණ සිදුවුණා ශනොශවයි. ශන සි ල්ලකණ අවංාන ්රි ලල  
ංගව්ලධන යි. ඒකයි ශමොඩ්රි ගුණි ලක ණහතා කි ්තශ්ත. 
නිකනණ ව්ලධන  ශනොශවයි. ණගමල ංණරවීර ණහතාශ  ංගකල්ප  

ව්ලධනශේ ශේම  වැිය කිරීණයි. නමුත්  අපි ශණශතක් කල් ආු  
ණාවත ංගව්ලධනශේ ්දිරි මණන. ංගව්ලධනශේ ්දිරි මණන ු ළ 
සි ලුශදනා මු ළත් කරම්තන. ශණු ණා කි නවා  ි රංර ආ්ලක ක 

ංගව්ලධන ක්; සි ලුශදනා මු ළත් කර ම්තනා ංගව්ලධන ක් 
කි ලා. නමුත්  ශපොදු ජ්නතාව හා පහළ ණැද පා්ති ක ජ්නතාව ශන 
අ  වැ  නිංා ශපොශළොවට ංණතලා කරනවා. මත්තටණ අශේ රට 
ංණාජ්  හපත මුල් කර මත්ු  රටක් - a social welfare State; a 

social welfare economy - හැමි ට ංගව්ලධන  ශවලා ි ශබනවා.   
ශන ශවනුශව්ත අශේ රශේ ජ්නතාව හා රජ්  අතර ංණාජ් ගිවිසුණක් 
ි බුණා. ඒ ංණාජ් ගිවිසුණ ු ළ ශන රශේ බහුතර ජ්න 

ක්ඩලා නවලට ආරක්ෂණ ක්  වි ව්ාං ක් ලැබිලා ි ශබනවා. 

ශන පිළිබඳව ද ා්ත ජ් ි ලක ණහතා  කි ා ි ශබන කරුණක් 

පිළිබඳව ංඳහ්ත කිරීණ ණට දී්ලඝව කාා කරනවාට වලා 
ශලශහසියි.  

I quote: 

“Mangala Samaraweera has ruptured with this national consensus, 
has gone against the national grain and the Great Tradition of Sri 
Lankan developmentalism.” 

අපි කවුරුත් ද්තනවා  ංගව්ලධන වාද  කි ලා ංගව්ලධන 

නයා ක් ි බුණු බව. ඒ ංගව්ලධන නයා  අනුව තණයි ලගකාශේ 

ආ්ලක ක ්රි පත්ි  ශබොශහෝ කාල ක් ංකං් වී ි ශබ්තශ්ත. 

I quote further:  

 "Not only is his stated outcome ‘rapid growth’, not ‘development’; 
not only does he turn his back on any notion of a successful and 
desirable Sri Lankan model of development based on its fairly 
unique experimentation with a creative policy mix; his entire 
reading of Sri Lanka’s development experience is one of 
negativism."  

මරු ංභාපි ු ණනි  ඒ එක්කණ ණට තවත් ශකොටංක් කි ව්තන 

ඔබු ණාශම්ත අවංරයි.   

I quote: 

“Thus the Ranil-Mangala Budget  is a budget of social warfare.” 

Not social welfare.  

I quote further:  
 

 "It embarks on social warfare, targeting specific social categories, 
and will trigger a response of social warfare.”  

That is in return. This goes on to state, I quote: 
 

"The frontal attack on all these social classes will cause massive 
unemployment, povertization, proletarianization, decline of 
purchasing power, shrinkage of the domestic market and therefore 
economic crisis on the one hand and the accumulation of wealth in 
the hands of a few foreign and local business interests on the other. 
It will be tantamount to a social genocide project. Social 
polarization of a sort that Sri Lanka always avoided and buffered 
itself against will appear and rapidly proliferate. " 

 
ගතු සාාපි ුරාා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 

මරු වාසුශද්ව නානා ක්කාර ණ්තත්රීු ණනි  ඔබු ණාශ  කාල  
නන දැ්ත අවංානයි.  

 
ගතු වාසුදද්ව නානායක්කාර ා ාා 
(மாண்புமிகு வாசுசதவ நாைாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

මරු දිශ්තෂ් ගුණව්ලධන ණ්තත්රීු ණනි  අශේ මරු විණල් වීරවග  

ණ්තත්රීු ණාශ  කාලශ ්ත ණට ් ු රුවක් ි ශබනවා ද? 

 
ගතු සාාපි ුරාා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 

ඔබු ණාට තව විනාිය 03කට වලා ශද්තන අපහසුයි. 
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පා්ලිමශන්තු ව 

ගතු වාසුදද්ව නානායක්කාර ා ාා 
(மாண்புமிகு வாசுசதவ நாைாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ණශ  කාාව අවං්ත කිරීශන පැත්තට ණණ ශමන  ්තනන. 
ශපොශත්ගුරුවාදී ශමෝීය කරණ  ශන ශලෝක  ු රාණ පරාජ්  

ශවලා ි ශබනවා. නිශ ෝිමබරල් ශමෝීය කරණ  ශලෝක  ු රා 
පරාජ්  ශවලා අ්ලබුද ්තට ු ක්දී ි ශබන බවට අද අපි ්දිරිශේ 
ශහොඳි්තණ ංාක්ෂි ි ශබනවා. ඒ නිංාණ වි ාල කැළඹීන ශලෝකශේ 
මි  වූ ආකාර ත් අපට ශන ශවන ශකොට දකි්තනට ු ළුව්ත ශවලා 

ි ශබනවා. ඒ නිංා ශවශළඳ ශපොළ මූලධ්ලණවාද ත්  
ශපොශත්ගුරුවාදී ශමෝීය කරණ ත් පිුමදකින ආ්ලක ක ංැලැංණ්කට 
ලගකාව ශමන  ා තුු ව ි ශබනවා. නමුත්  ශන  ල් පැන ගි  

නිශ ෝිමබරල් ශමෝීය කරණ ට අශේ රට මදශමන  ්තන ණගමල 
ංණරවීර ණහතා අද උත්ංාහ කරනවා. ඔහු ශලෝක  දිහා මහි්ත 
බල්තශ්ත නැි වද ශණණ ්රකා   කර්තශ්ත කි න එක අපි 

ද්තශ්ත නැහැ. දකුණු ශකොරි ාව  ණැශල්සි ාව  තායිල්තත  ංහ 
නැ  ශඟනහිර ආසි ානු රටවල් ංගව්ලධන  කරා ගිශේත්  ව්ලධන 
ශේම  වැිය කශළ ත් එක්තරා විධි කට ආරක්ෂණවාදී 

්රි පත්ි  කුත් මු ළත්වයි. එශං  ශනොණැි ව ශද්ශී  ආ්ලක ක ක් 
ශමො ල නඟ්තන බැහැ. ණගමල ංණරවීර ණහතාශ  අ  වැශ ්ත 
බලාශපොශරොත්ු  ශව්තශ්ත ලගකාව තනිකරණ ශවශළඳාශණ්ත 

ජීවත්වන රටක් බවට පත් කර්තන. කිෂිකා්ල.ක නිෂ්පාදන ක් 
ශහෝ කා්ල.ක නිෂ්පාදන ක්  දිතුණු ශවන රටක් හැමි ට ලගකාව 
්දිරි ට එ්තන පි වර මත්තා නන  ඒවා ඔක්ශකොණ අකා ණකා 
දණන  ශන රශේ ංණාජ් ආරක්ෂණ  අකා ණකා දණන මරා  කාශ  

භූ.කාව තණයි ණගමල ංණරවීර ණහතා ශණවර අ  වැශ ්ත 
ශප්තනුන කර්තශ්ත.  

එු ණා චීන  මැන ශබොශහෝ ශං  කාා කරනවා. අද චීනශේ 
මූලය ශණශහතුණ රාජ්ය  අශත්යි ි ශබ්තශ්ත; ණ්ලණං්ාානවල 
අයිි   රාජ්ය  අ ශත්යි ි ශබ්තශ්ත; විශද්  ආශ ෝජ්නවලට ්ල 
ශද්තශ්ත ශණොන සීණාව්ත ු ළද කි න එක රාජ්ය  අශත්යි 
ි ශබ්තශ්ත. ශන විධි ට රාජ්ය  මූිමක වූ  රාජ්ය  විසි්ත ශණශහ  
වන ංණාජ්ශේ වුවණනාවත්  රශේ ජ්ාි ක වුවණනාවත් ශපරදැරි 
කරමත් ආ්ලක ක වැල පිළිශවළක් ු ළයි චීන  මණ්ත කර්තශ්ත. 
චීන  තණයි අද ශමෝීය කරණ  පිළිබඳව ්රධාන ්දිරි 
මණ්තකරුවා බවට පත් වී ි ශබ්තශ්ත. නමුත් ඔවු්ත 
ශමෝීය කරණ  ශ ොදාශමන ි ශබ්තශ්ත ඒ රශේණ ජ්ාි ක 
ආ්ලක කශේ දිතුණුව මි  වන ආකාර ට  රශේ ජ්ාි ක ආ්ලක ක 
ංනපත් ආරක්ෂා වන ආකාර ටයි. ඒ ශවනුවට අද ණගමල ංණරවීර 
ණහතා අපිට ශ ෝජ්නා කර්තශ්ත  ශන රශේ ජ්ාි ක ආරක්ෂාශේ 
ශකොටංක් වූ  ජ්ාි ක ආ්ලක කශේ ආරක්ෂාව පාවාදීශන වැල 
පිළිශවළකට  න ආකාර යි. අද වරා  භාර මණි වර ා කි ා 
ි ශබ්තශ්ත ශණොකක්ද? එු ණා වරා  විකුණන මණි වර ා බව 
මත්තයි.  නමුත් වරා  විකුණන මණි වර ා වුණත්  එු ණා කි ා 
ි ශබනවා  නැේ කටතුු  හා නැේ ශං වා කටතුු වලදී 
විශද්ශික ්තට මු ළු ශව්තන ු ළුව්ත සීණාවක්  -සි  ට හතළිශහ  
සීණාව- ි ශබන බව. නමුත් ඒ සි  ට හතළිශහ  සීණාවත් ්වත් 
කරලා  අද ණගමල ංණරවීර මණි ු ණා විශද්ශික ්තට නැේ කටතුු  
ශං වාව මුළුණනි්තණ භාර ශද්තන ූදානන ශවලා ි ශබනවා. ශන 
විධි ට ක්රි ා කිරීණට තණ්තශම්තවත් විණසීණක්  ශනොකළ බව ඒ 
මණි වර ා කි නවා.  

 
ගතු සාාපි ුරාා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 

මරු ණ්තත්රීු ණනි  ඔබු ණාට නි .ත කාල  අවංානයි.  

 

ගතු වාසුදද්ව නානායක්කාර ා ාා 
(மாண்புமிகு வாசுசதவ நாைாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ණා අවං්ත කරනවා  මරු ංභාපි ු ණනි.  

ශන විධි ට චීනශේ සිදුවීන විකිි  කර දක්ව.්ත  චීන  මැන 

ණතක් කර.්ත  ශමෝීය කරණ  මැන කි .්ත  ශකබඳු 
ශමෝීය කරණ ක් දැයි ශනොකි .්ත  .ල පාලන  ්වත් කර.්ත  
ශවශළඳ ශපොළ ක්රි ාදාණ ට සි ල්ල්තණ ශමොදුරු ශවන ආ්ලක ක 
්රි පත්ි  කට රනිල්-ණගමල අපිව ශමන  ද්දි  ්රී ලගකා නිදහං ්

පක්ෂ  කුණක් කරනවාද කි ා අපි දැනම්තන කැණැි යි. ්රී ලගකා 
නිදහං ්පක්ෂශේ ආ්ඩක්  ටශත් ශන රශේ මි  වුණු ශන සි ලුණ 
ආරක්ෂාව්ත  සි ලුණ ජ්ාි ක ආ්ලක ක ව්ලධන ්ත අකා ණකා දණන 

ශන අ  වැ ට ්රී ලගකා නිදහං ් පක්ෂ  කුණන ංා්ාවර ක් 
ම්තනවාද කි න එක මුළු රටණ බලාශමන ්්තනවා. 
තමු්තනා්තශං ලා ්රී ලගකා නිදහං් පක්ෂශේ නාණ  රකිනවා නන  

ආ්ඩක්ශේ හිමි ත් ශන පිළිබඳව ම්තනා ං්ාාවර  කුණක්ද කි ා 
අපි දැනම්තන කැණි  බව ්රකා  කර.්ත  ණශ  කාාව අවං්ත 
කරනවා.  

 

ගතු සාාපි ුරාා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 

මීය ළඟට  මරු ලං්තත අලගි ව්තන නි  ශ ෝජ්ය අණාතයු ණා. 
ඔබු ණාට විනාිය 24ක කාල ක් ි ශබනවා. 
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ගතු ලස් ා අලගියව් න ා ාා (මුෙල්  ා ජ්නාාධ්ය 
නිදයෝජ්ය අාාායුරාා) 
(மாண்புமிகு லசந்த அலகியவன்ன - நிதி மற்றும் தவகுசன 

ஊடக பிரதி அகமச்சர்) 

The Hon. Lasantha Alagiyawanna - Deputy Minister of 
Finance and Mass Media) 

මරු ංභාපි ු ණනි  අශේ රශේ ්තාණ වැදමත් අණාතයාග  ක් 
වන මුදල් හා ජ්නණාධය අණාතයාග ශේ වැ  ශී්ලෂ   ටශත්යි අද 

අපි ංාකචිඡා කර්තශ්ත.  අශේ අණාතයාග   එකණ නණකි්ත 
ි බුණත්  වමකීන ශදකක් දර.්ත තණයි කටතුු  කර්තන සිද්ධ 
ශවලා ි ශබ්තශ්ත. අපි කටතුු  කර්තශ්ත එශහණයි. ඒ අනුව මරු 

ණගමල ංණරවීර අණාතයු ණාශ  ණඟ ශප්තවීණ ු ළ   ජ්නණාධය 
අණාතයාග    ට ශත් අද ආ තන 9ක් ංා්ාපිත ශවලා ි ශබනවා. 
රජ්ශේ ්රවිත්ි  ශදපා්ලතශන්තු ව  ්රී ලගකා රූපවාහිනී ංගංා්ාව  

ං්වාධීන රූපවාහිනී ණාධය ජ්ාල   ්රී ලගකා ගුව්ත විදුිම ංගංා්ාව  
සීණාංහිත ලගකා එක්ංත් ්රවිත්ි  පත්ර ංණාමණ  ්රී ලගකා ු වත්පත් 
ණ්ඩලල   ්රී ලගකා රූපවාහිනී අභයාං ආ තන   ංැලසිශ්ත 
රූපවාහිනී ආ තන   ර්ත.හිතැ්තන ජ්ාි ක ශටිම සිනණා 

උදයාන  එණ ආ තන නව යි. එණ ආ තන නවශේ ංභාපි වරු  
ආ තන ්රධානී්ත මු ළු අධයක්ෂ ණ්ඩලල   ඒ නිලධාරි 
ණ්ඩලල   අ ශේ අණාතයාග ශේ ශල්කනු ණා  අි ශ්ලක 

ශල්කනු ණා මු ළු සි ලු ශදනාණ ංාමූහිකව  ක්ඩලා න 
හැඟීශණ්ත තුු ව  ව්ලතණානශේ ංණංත් ණාධය ක්ශෂ ත්රශේ ණු  වී 
ි ශබන අභිශ ෝම ණනාව හඳුනාමනි.්ත කටතුු  කරනවා.  ඒ 

අනුව එණ ආ තන ණඟි්ත ්ුම කළ තුු  කා්ල  භාර ්ත එු ණ්තලා 
අද ්තාණ ංා්ලාකව ්ුම කර.්ත සිමින බව ණණ ්තාණ ංු මි්ත 
්රකා  කරනවා.  

ශන වන විට ගුව්තවිදුිම නාළිකා 55ක්  රූපවාහිනී නාළිකා 
22ක්  ණාසික  ංි පතා ංහ දිනපතා  ්රවිත්ි  පත්ර 199ක්  
අණාතයාග    ටශත් ිම ාපදිග  ්රවිත්ි  ශවබ් අලවි 142ක්  ශන 

්රධාන අරමුණු ්ුම කර මැනීණ ශවනුශව්ත අද අශේ රට ු ළ 
ක්රි ාත්ණක ශවනවා.  අපි පක්ෂ ශයද කි්ත ශතොරව රශේ 
ු රවැසි ්ත විධි ට සිතා බලා කටතුු  කළ කරුණක් පිළිබඳව 
විපක්ෂශේ ්රධාන ංගවිධා කවර ා විධි ට මරු අනුර දිංානා ක 

ණ්තත්රීු ණා අවධාරණ  කළා.  විශ  ෂශ ්තණ ණණ අද ඒ මැන 
්තාණත්ණ ංු ුම ශවනවා. අද අශේ  ණාධය ර ශේ ්දිරි දිතුණුව 
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ශවනුශව්ත  ු ද්මල ාශ  ්දිරි දිතුණුව ශවනුශව්ත ලබා දි   තුු   

දා කත්ව   වමකීණ ්ුම කරනවාද කි න ්ර ්න  අපි මසි  තුු ව 
ි ශබනවා. රශේ දිතුණුව ශවනුශව්ත ණාධය ට ලබා ශද්තන 
ු ළුව්ත දා කත්ව   ලබා දි  තුු  දා කත්ව   ු ද්මල ංගව්ලධන  
ශවනුශව්ත ්ුම කළ තුු  කා්ල  භාර   වමකීණ ්ුම කරනවාද 

කි න ්ර න්  පිළිබඳව අපි නැවත නැවත සිතා බැිම  තුු ව 
ි ශබනවා. විශ  ෂශ ්තණ ශන ණාධය ආ තනවල අරමුණු  නයා  
පත්ර ්ත ක්රි ාත්ණක වන  ආකාර  පිළිබඳවත් එු ණා දී්ලඝ 

ව ශ ්ත ංඳහ්ත කළා. එණ නිංා රටක් විධි ට  අපට ශනවා 
පිළිබඳව  න කිසි පාලන ක් මි  කිරීශන අව යතාව 
අනිවා්ල ශ ්තණ ි ශබනවා. ඒ පාලන  කි න එශක්ත අපි 

බලාශපොශරොත්ු  ව්තශ්ත ණ්ලදන  ශනොශවයි. ශන පා්ලිමශන්තු ව 
නිශ ෝජ්න  කරන සි ලුණ ශද් පාලන පක්ෂ   පක්ෂ ශයද කි්ත 
ශතොරව ශන සි ලුණ ණාධය ආ තන ංණඟ ංාකචිඡා කරලා  

ව්ලතණානශේ කාශලෝ ත ්රධානතණ  අව යතාවක් බවට  
පත්ශවලා ි ශබන ණාධය ආ තනවල ක්රි ාකාරිත්ව  පිළිබඳව 
එකඟතාවක් මි  කරශමන ි ශබනවා. ඒ නිංා ර ශේ ්දිරි දිතුණුව 
ශවනුශව්ත දැනට වලා වැිය දාකත්ව ක් ලබා මැනීණ සි ලුණ 

පා්ල ්ව ්තශ   වමකීණක් ශවනවා  කි න එක අපි අවශබෝධ කර 
ශමන කටතුු  කළ තුු ව ි ශබනවා. එශහණ ශනොවුණශහොත්  
ජ්නතාව විවිධ .ායා බ්තධනවලට ශ ොමු වීණ නිංා  ංණාජ්ණ  

ව ශ ්ත අශේ රට පිරිහීණට ලක්වී  රශේ ්දිරි මණනට වි ාල 
බාධාවක් මි  වනවා  කි න එක අනිවා්ල ශ ්තණ අපි අවශබෝධ 
කර ම්තන ඕනෑ.  

 ජ්නණාධය අණාතයාග   විධි ට අද අපි ංු ුම ශවනවා  ශලෝක 
ශදෝෂ මුක්ි  ද්ල කශ ්ත අද ්රී ලගකාව ්වත්ශවලා ි ශබන එක 
මැන. ණාධයශේදී්තට සිදු වන හිරිහැර කිරීන ආදි  ංනබ්තධශ ්ත 

කටතුු  කිරීණ  නාදි  නිංා එණ ද්ල ක  ු ළ හිටු  රට  අද එවැනි 
තත්ත්ව ක් ශනොණැි  නිංා ඒ ද්ල කශ ්ත ්වත් වී ි ශබන 
තුම ක තණයි අද ශන වැ  ශී්ලෂ  ංාකචිඡා කර්තශ්ත. ඒ වාශ ණ 

අශේ රශේ ආ්ඩක්රණ වයවං්ාාව ු ළි්ත ශතොරු රු දැන මැනීශන 
අයිි    නීි මතශවලා ි ශබන අවංා්ාවක තණයි ශණවර අ  වැ  
විවාද  පවත්ව්තශ්ත. එණ නිංා ණාධය ක්ශෂ ත්ර  ු ළි්ත ංැලකි  
තුු  ජ් ග්රහණ වි ාල ්රණාණ ක් ලබාශමන ශපරටත් වලා 

ණාධය ට ි ශබන නිදහං ්තාණත්  ක්ි ණත්භාව ට පත් කිරීණ 
ංඳහා අව ය මූිමක අියතාලණ අද දණා ි ශබනවා  කි න එක අපි 
ංඳහ්ත කර්තන ඕනෑ.  

අශේ අණාතයාග    ටශත් ි ශබන ජ්ාි ක රූපවාහිනි   
ං්වාධීන රූපවාහිනි  කි න ආ තන විශ  ෂශ ්තණ 2015 - 201  
ව්ලෂවල ලබා ි බුණු පාක්ව අද අක් කර මැනීශන දි ාවකට මණ්ත 

කර්තන පාලන අධිකාරි්ත ් දිරිපත් ශවලා ි ශබනවා.  

අශේ අණාතයාග    ටශත් ි ශබන ශටිමසිශ්ත ආ තන  
201  ව්ලෂ  වන විට ලාභ ලබන ආ තන ක් බවට පත් ශවලා 

ි ශබනවා. ඒ වාශ ණ රාජ්ය ආ තනවල  ංා්ලාකත්ව  ලාභ  
පදනන කරශමන පණණක් ණැනීණට අපි  ශණොනණ ආකාර කි්තවත් 
ූදානන ව්තශ්ත නැහැ. එණ ආ තනවිම්ත ්ුම වි  තුු  කා්ල  
භාර   එණ ආ තනවිම්ත ්ුම වන ශණශහ  පිළිබඳවත් අපි 

අනිවා්ලශ ්තණ අවධාන  ශ ොමු කළ තුු ව ි ශබනවා. 
විශ  ෂශ ්ත ජ්ාි ක රූපවාහිනි   ංව්ාධීන රූපවාහිනි  
ගුණාත්ණකභාවශ ්ත ්හළ වැලංටහ්ත හඳු්තවා ශද.්ත අද ශපරට 

වලා වැිය ජ්නතා  නැඹුරුවක් ලබ.්ත සිමිනවා  කි න එක අපි 
්තාණ ංු මි්ත ංඳහ්ත කර්තන ඕනෑ. එහි අක් පාක් රාශි ක් 
ි ශබනවා. එණ අක් පාක් සි ල්ල අද වන විට ංනපූ්ලණ ශවලා 

ි ශබනවා කි ලා අපි කි ්තශ්ත නැහැ. ශන අක් පාක් අපි නිවැරදි 
කර මත තුු ව ි ශබනවා. ඒ වාශ ණ ගුව්ත විදුිම ංගංා්ාවත්  
එක්ංත් ්රවිත්ි  පත්ර ංණාමණත් ණණ කිේව ආකාර ට පාක්ව අක් 

වීශන දිංාවට මණ්ත කර.්ත සිමිනවා වාශ ණ  එණ ආ තනවිම්ත 

ණාධය ක්ශෂ ත්ර ට ්ුම වි  තුු  කා්ල  භාරශේ වමකීණ  

ගුණාත්ණකභාව  අද ්තා ්හළ ණේටණකට පැ.ණ ි ශබනවා  
කි න එකත් ංඳහ්ත කළ තුු යි.  

ු වත්පත් ණ්ඩලල   ගුව්ත විදුිම ංගංා්ාව වැනි ජ්නණාධය 
අණාතයාග    ටශත් ි ශබන සි ලු ආ තන ණාධය ක්ශෂ ත්ර ට 

ංනබ්තධ විවිධ පාසණාලා ක්රි ාත්ණක කරනවා. අශේ අණාතයාග   
 ටශත් ි ශබන ආ තන පවත්වා ශමන  න පාසණාලාවල 
ගුණාත්ණකභාව  පිළිබඳ ්ර ්න  මැටලු ි ශබනවා. ණාධය 

ආ තනවලට අව ය ංනපත් දා කයි්ත ංඳහා අ දුන පත් 
කැ ශඳේවාණ  අ දුනපත්ර  දහං් මණනක් එනවා. නමුත්  ංනමුඛ 
පරීක්ෂණශ ්ත කුංලතා ි ශබන ු ්තශදශනක්වත් ශතෝරා ම්තන 

බැහැ කි ලා  අද ණාධය ආ තන අපට කි නවා.  එ  අද ණාධය 
ක්ශෂ ත්රශේ ්රධාන අභිශ ෝම ක් බවට පත් ශවලා ි ශබනවා. එණ 
නිංා ජ්නණාධය අණාතයාග   විධි ට ශන සි ලු ආ තන විසි්ත 

පවත්වන පාසණාලාවලට නව විෂ  ණාලා හඳු්තවා දී  නවීන 
තාක්ෂණ   ටශත් උපකරණ භාවිත  පිළිබඳ අව ය  ක්ි   ලබා 
ශද.්ත ශන සි ලු පාසණාලාවල ගුණාත්ණකභාව  වැිය දිතුණු කිරීණ 
ංඳහා වන  වැල පිළිශවළක් අපි 2018 ව්ලෂශේ සිට  ක්රි ාත්ණක 

කිරීණට බලාශපොශරොත්ු  ශවනවා.  

අශේ රශේ ංගහිඳි ාව තවත්  ක්ි ණත් කිරීශන අරමුජ ්ත 
ං්වාධීන රූපවාහිනි ශං ව  ශවනණ නාිමකාවකුත්   ජ්ාි ක 

රූපවාහිනි  ද.ළ ජ්නතාව ශවනුශව්ත ශවනණ නාිමකාවකුත් 
ආරනභ කිරීණට ශණවර අ  වැ  ු ළි්ත මුදල් ්රි පාදන  ලබා දී 
ි ශබනවා.  ලබන ව්ලෂ  ු ළදී එණ ආ තන ශදකට ශණණ නාිමකා 

ශදක ලබා දීණ පිළිබඳ ශන වන විට අවධාන  ශ ොමු ශකොට  
වැලංටහ්ත ක්රි ාත්ණක ශවනවා කි න එකත් අපි ංඳහ්ත කර්තන 
ඕනෑ.  

ශටිමනාටය බද්ද පිළිබඳව අනුර දිංානා ක ණ්තත්රීු ණා 
විශ  ෂශ ්ත ංඳහ්ත කළා. අශේ රශේ  ත්රපට ක්ශෂ ත්ර  
ංනබ්තධශ ්ත නි ාණන  කිරීණට ආ තන ක් ි බුණත්  නීි  

ි බුණත් ශටිම නාටය ක්ශෂ ත්ර  ංනබ්තධශ ්ත නි ාණන ක් 
කිරීණ ංඳහා කිසිදු නීි  ක් ශන වන ශතක් ංා්ාපිත ශවලා නැහැ. 
එණ නිංා 200  ව්ලෂශේ ්රාණ වතාවට ශණ  පාලන  කිරීශන 
අරමුණ මි ව  විශ  ෂශ ්තණ  විශද්  රටවිම්ත ශම්තවන 

ශටිමනාටය ංඳහා බදු පැනවීශන ක්රි ාණා්ලම ක් ආරනභ කර 
ි ශබනවා.    

මරු අනුර දිංානා ක ණ්තත්රීු ණා ංඳහ්ත කශළ   200  ්ඳලා 

ශන දක්වා ි ශබන මුදල බිිම න 1.5ක් කි ලායි. අශේ රශේ ංෑණ 
රාජ්ය ආ තන කණ ි ශබන අරමුදල් ශපොදු අරමුදලට ශමන ඒශන 
්රි පත්ි   අනිවා්ල ශ ්තණ ක්රි ාත්ණක ශවනවා. මරු මණි ු ණා 

ංඳහ්ත කළ පරිදි  එණ බදු ආදා .්ත ලැශබන මුදල් ශන ක්ශෂ ත්ර  
ශවනුශව්තණ ශ දවීණ ංඳහා ශන වනවිටත් ඒ අදාළ ශිල්පී්තශ  
ංගංද ංණඟ ංාකචිඡා වට මණනාවක් පවත්වා ි ශබනවා. ශපශ්ලදා 

තණයි එණ ංගංද විසි්ත අවංාන ශකුමනපත -ශ ෝජ්නාවිම - අපට 
ලබා දීණට කටතුු  කශළ .  

ශටිම නාටය ක්ශෂ ත්රශේ සිමින අ ශ  ්ල්ීයණ ශවලා 
ි ශබ්තශ්ත  ඒ අ ට අව ය ශංෞඛය රක්ෂණ වැනි ශපෞද්මිමක 

්රි ලාභ ශනොශවයි කි න එකත් ශණහිදී විශ  ෂශ ්තණ ංඳහ්ත 
කර්තන ඕනෑ. එණ ක්ශෂ ත්රශේ අභිවිද්ධි  ශවනුශව්ත එණ මුදල් 
ශ දවීශන වැල පිළිශවළක් පිළිබඳව තණයි අද ශවනශකොට රජ්ශේ 

අවධාන  අනිවා්ල ශ ්තණ ශ ොමු ශවලා ි ශබ්තශ්ත. ඒක ්තාණ 
අව ය ශද ක් බවට අද පත් ශවලා ි ශබනවා. ඒ අ ශ ණ ්ල්ීයණ 
පරිදි  200  අ  කරු  රු.90 000 බද්ද  මීය ට ණාං කට පණණ ශපර 

රු.150 000 දක්වා  වැිය කළා. අපි විශද් ශ ්ත ශම්තවන ශටිම 
නාටය සීණා කරනවා නන  ශන රශේ ශ්ර ක්ෂකයි්තට නැරඹීණට 
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පා්ලිමශන්තු ව 

අව ය ්හළ ගුණාත්ණකභාවශ ්ත තුු  ශටිම නාටය ශන රට ු ළ 
නිපදවීණ ංඳහා අව ය කරන පරිංර  ශමොලනමා මත තුු යි. අපි 
නීි  පනවා  බදු පනවා ඒවා සීණා කරලා ශ්ර ක්ෂක ාට 

අංාධාරණ ක් කළ තුු  ව්තශ්ත නැහැ. අි මරු ජ්නාධිපි ු ණාත්  
මරු අග්රාණාතයු ණාත් ශන ංගංද ංණඟ  ශටිම නාටය ශිල්පී්ත 
ංණඟ  කලාකරුව්ත ංණඟ ංාකචිඡා වට මණනාවක් පවත්වා 

ි ශබනවා. එහි අවංාන ශකුමනපත දැ්ත ංකං් ශව.්ත පවි නවා. 
විශ  ෂශ ්තණ ශණණ ක්ශෂ ත්රශේ ගුණාත්ණකභාව  ්හළ නගවාීයණ 
ංඳහා ලැශබන බදු ආදා ණ ්හළ දැමීය ණට අපි අනිවා්ල ශ ්තණ 

බලාශපොශරොත්ු  ශවනවා. එණ නිංා ශන වන විට එණ බදු ්රණාණ  
ංැලකි  තුු  ්රණාණ කි්ත වැිය කරලා ි ශබනවා. කිම්ත සි  ට 
55ක් විතර බදු අ  කළා. ශලෝකශේ ශවනත් රටක ශටිම නාටය ක් 

එරට ංනණාන ක් ලබා ශමන ි බුණා නන  ඒවාට බදු නිදහං ලබා 
ශදනවා කි ලා නීි  ක් ි බුණා. නමුත් ශණවර බදු මුදල වැිය කළා 
පණණක් ශනොශවයි  ඒ බදු නිදහංත් ්වත් කරලා ි ශබනවා. එණ 
නිංා ංනණාන මත් විශද්  ශටිම නාටයවලටත් අද බදු ශමවි  තුු ව 

ි ශබනවා. ශන නිංා ශටිම නාටය ක්ශෂ ත්රශේ දැවැ්තත දිතුණුවක් 
ංඳහා අව ය කරන මූිමක අියතාලණ ශන වනවිටත් දණා ි ශබනවා 
කි න එක අපි ංඳහ්ත කර්තන ඕනෑ.  

ඊළඟට  රූපවාහිනී  ගුව්ත විදුිම වැනි ංණං්ත ණාධය 
ආ තනවලට අද ි ශබන ්රධානණ අභිශ ෝම ක් තණයි ශන ratings 
පිළිබඳව ි ශබන ්ර ්න . අපි ශණණ ්ර න් ට වහාණ ණැදිහත් වි  

තුු ව ි ශබනවා. අශේ රශේ ශපෞද්මිමක ආ තන ක් විසි්ත නිවාං 
 00ක රූපවාහිනී ංවි කරලා  ශන රශේ ජ්නතාව නරඹන 
රූපවාහිනී නාළිකා පිළිබඳව වා්ලතාවක් ්දිරිපත් කිරීණට කටතුු  

කළා. එණ නිවාං  00්ත නිවාං 200ක් බංන්ාහිර පළාත ු ළි්ත 
ශතෝරා ශමන ි බුණා. නමුත්  ශන රශේ ශදශකෝමි ක් පණණ වන 
ජ්නතාවශ  ණාධය නැරඹීණ පිළිබඳව ්දිරිපත් කරන එණ වා්ලතා 

ශකොශහත්ණ ්රාශ ෝගික ශව්තශ්ත නැහැ. අද ශනක ්තාණ නරක 
තැනකට ගිහිල්ලා ි ශබනවා. අද ංෑණ ශද ක්ණ ීරරණ  කර්තශ්ත 
වැරදිංහමතව ්දිරිපත් ශවන ශන ratings ණත. අශේ  රාජ්ය 
නාළිකා -රූපවාහිනි  ගුව්ත විදුිම නාළිකා- අද මුළු රටණ වාශ  

ආවරණ  ශවලා ි ශබනවා. ඒවාශ ්ත මුළු රශට්ත සි  ට 95ක්ණ 
ආවරණ  ශවලා ි ශබනවා. නමුත් ංණහර නාළිකා  සි  ට 30යි  
40යි ආවරණ  ශවලා ි ශබ්තශ්ත. සි  ට 30ක්  සි  ට 40ක් 

ආවරණ  ශවලා ි ශබන නාළිකාවක ratings ්රණාණ  ංහ 
සි  ට 95ක් ආවරණ  ශවලා ි ශබන නාළිකාවක ratings 
්රණාණ  ංගං්තදන  කර්තන ශකොශහත්ණ ු ළුව්තකණක් නැහැ. 

විශ  ෂශ ්තණ ශපෞද්මිමක ආ තන ක් විධි ට ශන කරන 
උත්ංාහ  ශහොඳයි. නමුත් ඒ ratings ණත පණණක් නිසි ංැංඳීණක් 
කර්තන බැහැ.  

මරු ංභාපි ු ණනි  ඒ ආ තන අද ratings ලබා දීණ පණණක් 
ශනොශවයි කර්තශ්ත. ශපෞද්මිමක ංහ රාජ්ය ආ තනවලට අහවල් 
අහවල් වැලංටහ්ත පිළිබඳව වැිය අවධාන ක් ශ ොමු කර්තන 
කි න ණේටශන බලමු  ශද ක් බවට අද ඒවා පත් ශවලා 

ි ශබනවා. එණ නිංා රජ්  විධි ට ශන ංඳහා අනිවා්ල ශ ්තණ 
ණැදිහත් ව්තන ඕනෑ. හිටු  ්රවිත්ි  අධයක්ෂ ජ්නරාල්ු ණා මු ළු 
අශේ රශේ විද්වු ්තශම්ත ංැදුන ලත් ක.ුමවක් ණඟි්ත ශන 

ංනබ්තධශ ්ත විශ  ෂිත වූ ශ ෝජ්නාවිම කුත් ්දිරිපත් කර 
ි ශබනවා. එ  ්දිරිපත් කළ තුු යි. අප ශන කරුණු පිළිබඳව 
අනිවා්ල ශ ්තණ අශේ විශ  ෂ අවධාන   ශ ොමු කර්තන ඕනෑ. 

එශහණ ශනොවුශණොත්  ශන ක්ශෂ ත්ර  පිළිබඳ විවිධ අභිශ ෝමවලට 
වි ාල ව ශ ්ත මුහුණ ශද්තන අපට අනිවා්ල ශ ්තණ සිද්ධ 
ශවනවා.  

මරු ංභාපි ු ණනි  අශනක් කරුණ ශනකයි. අද අශේ රට ු ළ 
පවි න ණාධය ු ළි්ත අප වැියශ ්ත දකි්තශ්ත  වැිය 

ජ්නප්රි ත්ව ක් ලැබූ ඒවා ශලං දකි්තශ්ත ුණාත්ණක ශද්වල් 

පිළිබඳවයි. එවැනි ශතොරු රු ්දිරිපත් කර්තන ණාධය ආ තන අද 
උත්සුක ශවලා ි ශබනවා. පාරක් හැදීණ ශනොශවයි ්රවිත්ි  ක් 
විධි ට දකි්තශ්ත. පාරක් කැක්ණාණ  ඒ පාර පිළිබඳව 
උද්ශඝෝෂණ ක් පැවැත්ශවනවා නන  ඒ උද්ශඝෝෂණ  තණයි අද 

්රවිත්ි  ක් බවට පත් ශවලා ි ශබ්තශ්ත. ඒකයි මත්ත. නමුත් 
සුභවාදි ශද්වල්  ධනාත්ණක ශද්වල්  ශභෞි ක ව ශ ්ත ංහ 
ංණාජ්ණ  ව ශ ්ත  හපත් ශද්වල් ශබොශහොණ ක් අද ශන රට ු ළ 

සිද්ධ ශවනවා. නිදහසි්ත පසුව අපි දැවැ්තත ජ් ග්රහණ ලබාශමන 
ි ශබනවා. ඒ ජ් ග්රහණ ංහ අද සිදු වන  හපත් දෑ ශනොශවයි 
්රවිත්ි  විධි ට  වැලංටහ්ත විධි ට අද අප දකි්තශ්ත. ශණ  

කාශ  වරදක්ද කි න එක පිළිබඳව අප ංාකචිඡා කළ තුු යි. 
ශණ  පාලක ්තශ  වරදක්ද; ණාධය ආ තනවල වරදක්ද? ශකශං  
නමුත් අද ඒ ශද් සිද්ධ වනවා. අද ංෑණ නාළිකාවක් දිහා බැලුවාණ  

රි  අනු රු තණයි ශබොශහෝ විට දකි්තශ්ත. ඒවාත් ශප්තවි  තුු යි. 
ශණවැනි අශුභ ශද්වල්  අංා්ලාක වූ ශද්වල්  කරු  නැි  ශද්වල් 
තණයි ශබොශහෝ විට දකි්තන ලැශබ්තශ්ත. ්රවිත්ි  ක් මත්තත්  
උශද් පා්තදර සිටණ ශබොශහොණ අශුභවාදි ශද්වල් පිළිබඳව තණයි 

ජ්නතාවට අහ්තන  දකි්තන ලැශබ්තශ්ත. එණ නිංා අප ශන 
පිළිබඳව පක්ෂ ශයද කි්ත ශතොරව සිතා බලා කටතුු  කිරීශන 
අනිවා්ල  අව යතාවක් ි ශබනවා. එ  අනිවා්ල ශ ්තණ කළ 

තුු යි. එශහණ ශනොවුශණොත්  අප ණාධය ු ළි්ත රට 
බලාශපොශරොත්ු  වන ඒ ශං ව  ්ුම කරම්තන ු ළුව්තකණක් 
ශකොශහත්ණ ලැශබ්තශ්ත නැහැ.  

මරු ංභාපි ු ණනි  අද ශතොරු රු දැනමැනීශන අයිි වාසිකන 
පිළිබඳ පනත පා්ලිමශන්තු ව ු ළ වයවං්ාාමත ශවලා ි ශබනවා. 
ඒ පිළිබඳ වමකීණ විශ  ෂශ ්තණ පැවරී ි ශබ්තශ්ත අශේ 
අණාතයාග  ටයි. පා්ලිමශන්තු ශේ ඒ පනත ංනණත වීශණ්ත 
අනු රුව ආ තන ක් ං්ාාපිත කිරීණ ංඳහා අව ය කරන 
කා්ල ාල පිහිුමවීණ  කා්ල  ණ්ඩලල  පත් කිරීණ  නාදි මූිමක 
කටතුු  ශන වන විට සිදු ශව.්ත පවි නවා. ශන ංනබ්තධව අශේ 
රශේ සි ලු විත්ි ක ්ත  ංෑණ අග  කණ අ  දැනුවත් කිරීශන 
වැලංටහ්ත වි ාල ්රණාණ ක් ශන වන විට පළාත් ණේට.්ත  

දිං්්රික් ණේට.්ත මුළු දිවයින ු රාණ අණාතයාග ශේ ණැදිහත් වීණ 
 ටශත් පවත්වා අවං්ත කර ි ශබනවා. ජ්නතාවශ  
දැනුවත්භාව  වැිය කිරීණ ංඳහා අව ය කරන කටතුු  අද සිදු කර 
ි ශබනවා. එණ නිංා එණ වැල පිළිශවළ තව තවත්  ක්ි ණත්ව 
්දිරි ට ශමන  ෑණ ංඳහා විශ  ෂශ ්තණ කටතුු  කළ තුු ව 
ි ශබනවා.  

මරු ංභාපි ු ණනි  අප ශන ආකාරශ ්ත ණාධය ආ තනවල 
අක් පාක්කන පිළිබඳව කතා කරනවා වාශ ණ ඔවු්ත කරන ශහොඳ 
දෑ පිළිබඳවත් කතා කර්තන ඕනෑ. පසු ගි  කාලශේ ශලගගු 
වංගමත ක් අශේ රශේ මි  වුණා. ඒ අවංා්ාශේ රජ්ශේ කටතුු  
ශවනුශව්ත විශ  ෂශ ්තණ ණාධය උදවු කළා. 

ඒ අවංා්ාශේදී සි ලුණ රාජ්ය ංහ ශපෞද්මිමක ණාධය ආ තන 
දින 4ක් තණ්තශ  වාජ ජ්ණ  කරුණු සි ල්ලණ පශංක තබා 
ම.්ත මණට ගිහිල්ලා ජ්නතාව දැනුවත් කිරීණ ංඳහා වි ාල කා්ල  
භාර ක් ්ුම කළා කි න එක ඒ අ ට ශමෞරව ක් විධි ට ්රකා  
කර්තන ඕනෑ. ශණ්තන ශන ආකාරශේ කටතුු  තව තවත් වැිය 
කිරීශන කශලෝ ත අව යතාවක් තණා ි ශබ්තශ්ත.  

අශේ රටට ශලගගු වංගමත  ආවා.  ශලගගු උවදුර ු ර්ත කිරීණ 
ංඳහා ශන රශේ සි ලුණ ු රවැසි ්ත  රජ්   ්රිවිධ හමුදාව ඒ 
ශවනුශව්ත දැවැ්තත කා්ල  භාර ක් ්ුම කළා. ඒ ංඳහා ණාධය 
ආ තනත් වි ාල කා්ල භාර ක් කළා. ජ්නතාව දැනුවත් කිරීශන ඒ 
වමකීශනදී වාජ ජ් පරණා්ලා සි ල්ලක්ණ පශංක දණා ඒ අ  ඒ 
වමකීණ ්ුම කළා. ශන විධි ට ශපොදු අරමුණු ශවනුශව්ත ජ්නතාව 
දැනුවත් කරන අවංා්ා අපි තව තවත් වැිය කරමත තුු ව 
ි ශබනවා. ශලගගු ණ්ලදන  කිරීණ ංඳහා ජ්නතාව දැනුවත් කිරීණට 
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[මරු ලං්තත අලගි ව්තන ණහතා  
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ණාධය ආ තන ක්රි ා කළා වාශ   අශේ රශේ ජ්නතාවට බලපාන  
රටට බලපාන ්ර න් ංනබ්තධව ංි  කට එක් වතාවක්වත් අපි 
කටතුු  කශළොත්  ශන රට ශවනුශව්ත ශකොපණණ ශද ක් ණාධය ට 
කර්තන ු ළුව්තකණක් ි ශබනවාද කි න එක පිළිබඳව ඒ ණාධය 
ආ තනත්  අපත් අවධාන  ශ ොමු කළ තුු ව ි ශබනවා.  එණ නිංා 
විශ  ෂශ ්තණ ශන ණාධය ු ළි්ත කර්තන ු ළුව්ත කා්ල  භාර  
පිළිබඳව ශහොඳණ ණෑත උදාහරණ  තණයි ණණ ඒ ්දිරිපත් කශළ . 
අ්තන එවැනි ශං වාවක් වැිය වැියශ ්ත ්ුම කර මැනීණ ශවනුශව්ත 

තණයි අපි කටතුු  කළ තුු  ව්තශ්ත.   

මරු අණාතයු ණාශ  ණඟ ශප්තවීණ  ටශත් අශේ අණාතයාග   
 ටශත් ි ශබන සි ලුණ ආ තන  අශේ රශේ ණාධය ක්ශෂ ත්රශ ්ත 
රටට ්ුම වි  තුු  ශං වාව්ත ්ුම කිරීණ ංඳහා  ක්ඩලා ණක් 
විධි ට එකු ව ශන වමකීණ ්ුම කරනවා කි න එක ංඳහ්ත 

කර.්ත ණණ නිහඬ වනවා ංු් ි යි. 
 

ගතු සාාපි ුරාා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 

ශන අවං්ාාශේදී දිවා ආහාර  ංඳහා පං් වරු 1.00 දක්වා 
ංභාශේ කටතුු  තාවකාිමකව අත් හිුමවනවා. 
 

රැසනවීා ඊ  අනුකූලව ාාවකාලිකව අත හිටුවන ලදි් , අ.ාා. 
1.00  නැවා පවතවන ලදී. 

  அதன்படி அமர்வு இகடநிறுத்தப்பட்டு,  பி.ப. 1.00 மைிக்கு 

மீண்டும் ஆரம்பமாயிற்று. 

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

 

ස කාර ා  දල්කම්ුරාා 
(உதவிச்  தசயலாளர்  நாயகம்) 

(Assistant Secretary-General) 
කරුණාකර, මූලාංන  ංඳහා මරු ශේ.එන. ආන්තද කුණාරසිරි 

ණ්තත්රීු ණාශ  නණ ශ ෝජ්නා කර්තන. 

 
ගතු ාාරානාත බසනනායක ා ාා (විදුලි සංදද්ශ්  ා ඩිජි ල් 

යටිාල ප සුකම් නිදයෝජ්ය අාාායුරාා) 
(மாண்புமிகு தாராநாத் பஸ்நாயக்க - ததாகலத்ததாடர்புகள் 

மற்றும் டிஜிட்டல் உட்கட்டகமப்பு வசதிகள் பிரதி அகமச்சர்) 

(The Hon. Tharanath Basnayaka - Deputy Minister of 
Telecommunication and Digital Infrastructure) 

''මරු ශේ.එන. ආන්තද කුණාරසිරි ණ්තත්රීු ණා දැ්ත මූලාංන  
මත තුු  ''යි ණා ශ ෝජ්නා කරනවා. 

 
අනුරුව ගතු දේ.එම්. ආන් ෙ කුාාරසිරි ා ාා මූලාසනාරූඪ 

විය. 
அதன்படி, மாண்புமிகு சஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி அவர்கள் 

தகலகம வகித்தார்கள். 
Whereupon THE HON. J.M. ANANDA KUMARASIRI took the 

Chair. 

 

ගතු මූලාසනාරූඪ ා් ත්රීුරාා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මරු තාරානාත් බං්නා ක නිශ ෝජ්ය මණි ු ණා කාා 

කර්තන. ඔබු ණාට විනාිය පහක කාල ක් ි ශබනවා. 

 
[අ.භා. 1.01  
 

ගතු ාාරානාත බසනනායක ා ාා  
(மாண்புமிகு தாராநாத் பஸ்நாயக்க) 

(The Hon. Tharanath Basnayaka) 

මූලාංනාරූඪ මරු ණ්තත්රීු ණනි  ්තාණත් වැදමත් 
අණාතයාග  ක් වන මුදල් හා ජ්නණාධය අණාතයාග ශේ වැ  ශී්ලෂ 

මැන කාා කරන අද දවශං  වචන ං්වල්ප ක් කාා කිරීණට 

අවං්ාාව ලැබීණ පිළිබඳව ණණ ං්තශතෝෂ වනවා. ණණ හිතන විධි ට 

රශේ වැදමත්ණ අණාතයාග   තණයි මුදල් අණාතයාග  . ංණාජ්යී  
ව ශ ්ත  ආ්ලක ක ව ශ ්ත  ංගංක්ිි ක ව ශ ්ත රට ්දිරි ට 
මණ්ත කර අනාමතශේ  හපත් රටක් බවට පත් කර්තනට මුදල් 
අණාතයාග ශ ්ත ඒ ංඳහා ලබා ශදන දා කත්ව  පිළිබඳව ණණ 

ං්ු ි ව්තත වනවා. ්තාණත්ණ දක්ෂ  ශබොශහොණ බුද්ධිණත්  ඒ 
වාශ ණ වි ාල පළු රුද්දක් ි ශබන මරු ණගමල ංණරවීර ණැි ු ණා 
මුදල් අණාතයවර ා විධි ට අද පත් ශවලා ි ශබනවා. ශද් පාලන 

ක්ශෂ ත්ර  ශණ්තණ රශේ ංණාජ්යී   ආ්ලක ක වැනි ක්ශෂ ත්ර මැනත් 
ශබොශහොණ අවශබෝධ ක්  පළු රුද්දක් ි ශබන ශද් පාලනාශ ක් 
වන එු ණා  අද ලබා ි ශබන ඒ වම කීණ පිළිබඳවත් ණණ ං්තශතෝෂ 

වනවා. එු ණා ්දිරිපත් කළ ශණවර අ  වැ  2018 ව්ලෂ  ංඳහා 
්තාණත් වැදමත් අ  වැ ක් කි ා ණා සිතනවා. ඒ අ  වැ  ංකං ්
කිරීශනදී ශද් පාලනායි්තශම්ත  විද්වු ්තශම්ත වාශ ණ 

ංාණානය ජ්නතාව මු ළු අශනක් සි ලු ශදනාශම්තණ අදහං් ලබා 
මත්තා. ඒ නිංා  එවැනි අ  වැ ක් ්දිරිපත් කිරීණ මැන ණණ 
එු ණාට විශ  ෂශ ්තණ ං්ු ි ව්තත වන අතර  එණ කටතුු  
ක්රි ාත්ණක කර්තනට එු ණාට  ක්ි   හා ත්රධ්ල   ලැශබ්වා 

කි ා ්රා්ලානා කරනවා. 

මූලාංනාරූඪ මරු ණ්තත්රීු ණනි  අද දින කාා කිරීණට ණණ ශන 
ශකමි අවංා්ාව වුණත් ලබා මත්ශත්  කරුණු කිහිප ක් ්දිරිපත් 

කිරීණටයි. ශන අණාතයාග ශ ්ත රශේ ංගව්ලධන  ංඳහා සුවිශ    
වූ දා කත්ව ක් ලබා ශමන ශන වන විට වි ාල ංගව්ලධන ක් අප 
රට ු ළ ක්රි ාත්ණක වනවා. අධයාපන   ශංෞඛය   ණග ණාවත්  ඒ 

වාශ ණ ග්රාමීය    මිතල පහසුකන  වාරිණා්ලම ක්ශෂ ත්ර   ශන 
සි ල්ශලහිණ සුවිශ  ෂ වූ ංගව්ලධන ක් ංඳහා ශණවර අ  වැශ ්ත 
මුදල් ්රි පාදන ශව්ත කර ි ශබනවා. ඒ වාශ ණ  පසුගි  කාලශේ 

්ඳලා අද දක්වාණ ඒ කටතුු  කර ශමන  නවා.  

මූලාංනාරූඪ මරු ණ්තත්රීු ණනි  ශන රශේ ජ්නතාව 
ශවනුශවනුයි විශ  ෂශ ්තණ ශන ංගව්ලධන  ක්රි ාත්ණක කර ශමන 

 ්තශ්ත. කිෂික්ලණා්තත ක නි ැශලන ශබොශහෝ පිරිංක් සිමින 
රටක් තණයි  අශේ රට. අද ංණහර ්රශද් වලට වැසි ජ්ල  
ලැශබනවා. කිෂික්ලණා්තත ක්ශෂ ත්ර  නිශ ෝජ්න  කරන ංණහර 
අ  සිමින ්රශද් වලට වැං්ං ලැශබ්තශ්ත නැහැ. ණා නිශ ෝජ්න  

කරන කුරුණෑමල දිං්්රික්ක  මු ළු ු ත්තලන දිං්්රික්ක   
අනුරාධු ර දිං්්රික්ක   ශපොශළෝතනරුව දිං්්රික්ක  වැනි  
දිං්්රික්කවල ංණහර ්රශද්  දැිය නි ග තත්ත්ව කට පත් ශවලා 

ි ශබනවා. ඒ ශහ ු ව නිංා ශන ්රශද් වල ජ්නතාව අද ශබොශහෝ 
ශං  පීලාවට පත් ශවලා ි ශබනවා.  

මූලාංනාරූඪ මරු ණ්තත්රීු ණනි  ණා නිශ ෝජ්න  කරන 

්රශද් ශේ ශන වන විට ක්තන හතරක් වැල කරලා නැහැ. ක්තන 
හතරක් වැල ශනොකිරීණ නිංා අද එණ ජ්නතාව පීලාවට පත් ශවලා 
ි ශබනවා. ඒ වාශ ණ  අද ඒ ්රශද් ශේ ජ්නතාවට ශබෝතන වු ර 

නැහැ. ඒ නිංා වි ාල ව ශ ්ත ඒ ්රශද් ශේ ජ්නතාව දැිය 
අ්ලබුද කට; පීලන කට පත් ශවලා ි ශබනවා. අද අපි ංගව්ලධන  
මැන කාා කරනවා වාශ ණ  අපි හැණ ශකනාශ ණ අවධාන  ශන 
ණාතිකාව ංනබ්තධශ ්ත ශ ොමු කර්තන ඕනෑ. කුරුණෑමල 

දිං්්රික්ක   අනුරාධු ර දිං්්රික්ක   ශපොශළෝතනරුව දිං්්රික්ක   
ු ත්තලන දිං්්රික්ක  වැනි දිං්්රික්කවල ංණහර ණැි වරණ බල 
්රශද් වල  ්රාශද්ශී  ශල්කන බල ්රශද් වල ජ්නතාව ශන 

්ර න් ට මුහුණ දීලා ි ශබනවා. පසුගි  කාල සීණාව ු ළ 
කුරුණෑමල දිං්්රික්කශේ ංු ්තට පවා ශබෝතන වු ර ශපොදක් 
නැි  තත්ත්ව ට නි ග තත්ත්ව  බලපා ි බුණා. ්තා ්ක්ණනි්ත -

කියන.්ත- ඒ ්රශද්  ට නි ග ංහනාධාර ලබා දීලා  වි ළි ංලාක 
ලබා ශද්තන කටතුු  කිරීණ මැන අි මරු ජ්නාධිපි  ත්රණත්රීපාල 
සිරිශං න ණැි ු ණාට ණණ විශ  ෂශ ්ත ංු් ි ව්තත වනවා. ඒ අනුව 

ශන ශවන ශකොට අි මරු ජ්නාධිපි ු ණාශ  ංහ මරු මුදල් 

3727 3728 



පා්ලිමශන්තු ව 

අණාතයු ණාශ  ණැදිහත්වීශණ්ත අදි ර ු නක්  ටශත් ංහනාධාර 
ලබා දීලා ි ශබනවා. එහි මුල් අදි ර විධි ට රුපි ල් .ිම න 
389ක් වැ  කර කුරුණෑමල දිං්්රික්කශේ පවුල් 1 1  83ක් ංඳහා 

වි ළි ංලාක ලබා දු්තනා. ශදවැනි අදි ර ව ශ ්ත රුපි ල් 
.ිම න 3  ක් වැ  කර  පවුල් 1 2 12 ක් ශවනුශව්ත වි ළි 
ංලාක ලබා දු්තනා. ඒ වාශ ණ  ු ්තවැනි අදි ර ව ශ ්ත රුපි ල් 

.ිම න 190ක් වැ  කර පවුල් 101 400කට ආං්තන ්රණාණ කට 
වි ළි ංලාක ලබා ශද.්ත පවි නවා. ඒ අනුව  ශන වන විට ඒ 
ංඳහා රුපි ල් .ිම න 9 4ක් ලබා දීලා ි ශබනවා. ඒ වාශ ණ  

නි ග ංහනාධාර ව ශ ්ත පවුල් 3   35කට රුපි ල් දංදහං 
මණශ්ත ලබා දීලා ි ශබනවා. ශණවැනි කියනන වැල පිළිශවළක් 
ක්රි ාත්ණක කිරීණ පිළිබඳව අි මරු ජ්නාධිපි ු ණාට ණණ 

ං්ු ි ව්තත වනවා. 

නමුත්  ශන වන විට එණ ්රශද් ශේ ංහනාධාර ලබා මත හැකි 
පවුල් ්රණාණ  වැිය ශවලා ි ශබනවා. ශන ංහනාධාර ශනොලැබීණ 
ු ළ ශන පවුල් දැිය අපහසුතාවට පත් ශවලා ි ශබනවා. ඒ නිංා ඒ 

පවුල්වලටත් ංහනාධාර ලබා දි  හැකි පරිදි ඒ පිළිබඳව අදාළ 
බලධාරි්ත එක්ක කියන.්ත ංාකචිඡා කරලා  ඒ ශවනුශව්ත  න 
වැල පිළිශවළක් ක්රි ාත්ණක කර්තන කි ා මරු මුදල් 

අණාතයු ණාශම්ත ශබොශහොණ ශමෞරවශ ්ත ්ල්ලා සිමිනවා. ශන 
ශවනුශව්ත ආපදා කළණනාකරණ අණාතයාග ශේ මරු මණි ු ණා 
ණැදිහත් වුණා. විශ  ෂශ ්තණ  අනුර ප්රි ද්ල න  ාපා මණි ු ණා 

මු ළු ඒ සි ලු නිලධාරි්තටත් ඒ ංනබ්තධශ ්ත ණණ ං්ු ි ව්තත 
වනවා. 

ශන ංහනාධාර ලබා දීණ පිළිබඳව චරශල්ඛ ි ශබනවා. නමුත්  

ශන චරශල්ඛවල  න කරුණු ිමහිල් කළ තුු යි කි ා ණා හිතනවා. 
රජ්ශේ ශං වකයි්ත  විශද් මතව සිමින අ   කල ක් පවත්වා ශමන 
අ   ඒ වාශ ණ ත්රීවීල්ල එකක් ශහෝ වාහන ක් ි ශබනවා නන  

garment factory එකක වැලට  නවා නන  ශවනත් ශණොනවා ශහෝ 
ශද ක් ි ශබනවා නන ඒ අ  හැර අශනක් අ ට ලබා ශද්තන 
කි ලායි ඒ චරශල්ඛවල ි ශබ්තශ්ත. හැබැයි ශන හැණ 
ශකශනක්ණ අද කිෂික්ලණා්තතශේ නි ැළී සිමි.්ත එයි්ත දිතුණු වූ 

අ යි.  

මූලාංනාරූඪ මරු ණ්තත්රීු ණනි  ශන ංහනාධාර ලබා ශදන විට 
රජ්ශේ ශං ව  හැර අශනකුත් ශද්වල් විශ  ෂශ ්තණ ංලකා 

බල්තන කි ා ණණ ශන මරු ංභාවට ශ ෝජ්නා කරනවා. විශද් මත 
ශවලා හිමි ත් ංණහරවිට ඒ අ ට ්රණාණවත් ආ්ලක ක තත්ත්ව ක් 
නැහැ. කල ක් කළත්  ඒ කල  ංණහරවිට ලාභදායී කල ක් 

ශනොශවයි. ංණහර අ ට ත්රීවීල්ල එකක් ි බුණාට ඒශක්ත 
ආදා ණක් ලැශබ්තශ්ත නැහැ. ංණහර පවුල්වල ංශහෝදරශ ක්  
ංශහෝදරි ක් ඒ පවුල ශවනුශව්ත garment factory එකක වැලට 

ගි ත්  ඒ අ ට ආ්ලක ක ව ශ ්ත ශමොලනැ ශඟ්තන බැහැ; අද 
සි ලු ශදනාණ කලා හැිමලා. ඒ තත්ත්ව ට පත් ශවලා ි ශබ්තශ්ත 
කිෂික්ලණා්තත  අලාළ ශවලා ි ශබන නිංායි. ඒ නිංාණයි අද ඒ 
්රශද් වල ජ්නතාව දැිය අපහසුතාවට පත් ශවලා ි ශබ්තශ්ත.  

ශහට දවශං  වි ළි ංලාක ලබා ශදන විට ශන නි්ලණා කවිම්ත 
ඔබ්බට ගිහිල්ලා  ඒවා ිමහිල් කරලා  වැසි ජ්ල  ලැශබන ු රු 
ජ්නතාවට ඒ ංහනාධාර ලබා ශද්තන කි ා ්ල්ලා සිමිනවා. 

අි මරු ජ්නාධිපි ු ණා මල්මමුව ණැි වරණ ශකොේසාංශේ  
 ාපහුව ණැි වරණ ශකොේසාංශේ ''ව ඹ මළ වයාපිි  '' ශන වන 
විට ශ ෝජ්නා කරලා කියනන කර ශමන  නවා. අනාමතශේදී 

එයි්ත ජ්ල  ලැශබන ශකොට ශන ්ර න් ට සි  ට පනහක  හැටක 
විංඳුණක් ලැශබනවා. ණහවැිම ංගව්ලධන අණාතයවර ා හැමි ට 
අි මරු ජ්නාධිපි ු ණාශ  නා කත්වශ ්ත ශන වැල පිළිශවළ 

ක්රි ාත්ණක කර ශමන  නවා. ඒ නිංා  ශන වැල පිළිශවළ 

ක්රි ාත්ණක කරන ු රු; වැසි ජ්ල  ජ්නතාවට ලැශබන ු රු  
්දිරිශේදී ශන ංහනාධාර දීශනදී ඒ ංඳහා විශ  ෂ අවධාන ක් 
ශ ොමු කර්තන කි ා ් ල්ලා සිමිනවා.  

මරු ණගමල ංණරවීර මුදල් මණි ු ණා මල්මමුව ණැි වරණ 

ශකොේසාං ට -ණශ  ණැි වරණ ශකොේසාං ට- මීය ට ශපර අවං්ාා 
කිහිප කදී මවිල්ලා ි ශබනවා. ඒ නිංා එු ණා ශන ්රශද්   
පිළිබඳව ශහොඳට අවශබෝධ ක් ි ශබන නා කශ ක්; ඒ වාශ ණ  

රශේ ශද් පාලන  ශණ්තණ ආ්ලක ක  පිළිබඳව ශහොඳ 
අවශබෝධ ක් ි ශබන නා කශ ක්. ඒ නිංා  එු ණාශම්ත ණණ 
ශමෞරවශ ්ත ්ල්ලා සිමිනවා  ශන ංඳහා ඔබු ණාශ  ණැදිහත්වීණ 

ලබා ශද්තන  කි ලා. ඒ වාශ ණ  අද ශන අවං්ාාශේ විශ  ෂ වූ 
ංහශ ෝම  ලබාදීණ පිළිබඳව ද ණණ ශබශහවි්තණ ං්ු ි ව්තත 
වනවා.  

 

ගතු මූලාසනාරූඪ ා් තීමුරාා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
The next is the  Hon. I. Charles Nirmalanathan. You 

have 15 minutes to speak.  

 

[பி.ப. 1.09] 

 

ගතු ඉ. චාල්සන නිර්ාලනාේ  ා ාා 
(மாண்புமிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கசள, 

2018ஆம் ஆண்டுக்குாிய வரவு தசலவுத்திட்டத்தின் இறுதி 

நாளாகிய இன்று நிதியகமச்சு ததாடர்பான குழுநிகல 

விவாதத்தில் என்கனப் சபச அனுமதித்தகமக்காக நன்றிகயத் 

ததாிவித்துக்தகாள்கின்சறன்.   

தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கசள, இந்த 

நிதியகமச்சு ததாடர்பான விவாதத்தில் நிதியகமச்சர் அவர்கள் 

சகபயில் இருக்கின்ற சநரத்தில், ஒருசில முக்கியமான 

விடயங்ககளக் குறிப்பிடசவண்டும் என்று நான் 

நிகனத்திருந்சதன். இந்த சவகளயில் சகபயில் நிதியகமச்சர் 

அவர்கள் இல்லாவிட்டாலும், நிதி அகமச்சினுகடய 

தசயலாளர் மற்றும் பிரதிச் தசயலாளர்கள் தற்சபாது இந்த 

விவாதத்கத அவதானித்துக்தகாண்டிருப்பதனால், மிக 

முக்கியமான ஒரு விடயத்கத நிதியகமச்சிற்குக் 

சகாாிக்ககயாக முன்கவக்கின்சறன்.  அதாவது, வடக்கு 

மாகாை சகபயின் 2017ஆம் ஆண்டுக்கான  capital work 

இற்குாிய பைம் திகறசசாியால் அனுமதிக்கப்பட்டு, capital 

work நகடதபற்று முடிந்த பின்னரும் அந்த சவகலககள 

முடித்த ஒப்பந்தக்காரர்களுக்கு நீண்டகாலமாகப் பைம் 

கிகடக்காமலிருக்கின்றது.  அந்த சவகலகள் வட மாகாை 

சகபயின் மூலமாக நகடதபற்றிருந்தாலும், வரவு தசலவுத் 

திட்டத்தின்கீழ் ஒதுக்கப்பட்ட அந்த நிதிகயக் தகாடுக்க 

சவண்டிய தபாறுப்பு நிதியகமச்சுக்சக இருக்கின்றது.  

திகறசசாியால் வடக்கு மாகாை சகபக்கு  வைங்கப்பட 

சவண்டிய capital work க்குாிய 1,400 மில்லியன் ரூபாய் பைம் 

இன்னமும் வைங்கப்படாகம மிகவும் சவதகனயான விடயம்.  

கட்டிடங்ககளக் கட்டிய ஒப்பந்தக்காரர்கள் இன்று வடக்கிசல 

ததருவில் நிற்கிறார்கள்.  கட்டிடங்கள் கட்டப்பட்டுப் பல 

மாதங்களாகியும் அதற்குாிய பைத்கத இன்னமும் 

தபற்றுக்தகாள்ள முடியவில்கல.  இது மத்திய அரசினுகடய 

நிதியகமச்சினால்தான் வைங்கப்படசவண்டும் என்று 

அங்கிருக்கின்ற ஒப்பந்தக்காரர்களுக்குத் ததாியாது.  

“ஒப்பந்தங்கள் தசய்யப்பட்டதன் பிரகாரம் சவகலகள் 
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[මරු තාරානාත් බං්නා ක ණහතා  
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முடிந்துவிட்டன.  ஆனால், அதற்குாிய பைத்கத இன்னும் 

மாகாை சகப தரவில்கல” என்று அவர்கள் கூறுகின்றார்கள். 

தகௌரவ நிதியகமச்சர் அவர்கசள, இன்று உகரயாற்று 

கின்றவர்களது பட்டியலில் எனது தபயர் இருக்கவில்கல.  

ஆனால், நான் விசசடமாக இந்த விடயம் ததாடர்பாக 

உங்களுகடய கவனத்திற்குக் தகாண்டுவர சவண்டும் என்பதற் 

காகத்தான் சபசுவதற்கு சநரத்கதப் தபற்று இந்தக் 

சகாாிக்கககய முன்கவக்கின்சறன்.   

எனசவ, நிதி அகமச்சு capital workக்குாிய 1,400 

மில்லியன் ரூபாகய உடனடியாக வடமாகாை சகபக்கு 

வைங்கசவண்டுதமன்று நான் இந்த உயாிய சகபயில் 

சகட்டுக்தகாள்கின்சறன். இது மனசவதகனக்குாிய ஒரு 

விடயம்! தகௌரவ நிதி அகமச்சர் அவர்கசள, இசதசபான்று 

மற்கறய மாகாைங்களுக்கு capital workக்குாிய பைம் 

தசலுத்தப்படாமல் இருக்கின்றதா? இல்கல! ஏதனன்றால், 

அந்த மாகாைத்தில் இருக்கின்ற பாராளுமன்ற 

உறுப்பினர்களாக இருக்கலாம் அல்லது அகமச்சர்களாக 

இருக்கலாம் அவர்கள் சநரடியாகத் தங்களுடன் கலந்தா 

சலாசித்து அந்தப் பைத்கதப் தபற்றிருப்பார்கள். ஆனால், 

வடக்கு மாகாை சகப அந்த சவகலககள முடித்த பின்பு, 

சவகலகள் முடிவகடந்துவிட்டதாகவும் அதற்குாிய பைத்கதத் 

தருமாறும் தங்களுக்கு எழுத்து மூலம் சகாாிக்கக 

விடுத்திருக்கிறது. ஆனால், இன்றுவகர அந்த எழுத்துமூலக் 

கடிதத்துக்கு பதில் கிகடக்கவில்கல என்பகத நான் இந்த 

சநரத்தில் குறிப்பிட விரும்புகின்சறன். இது மிக முக்கியமான 

விடயம்! இதன் காரைமாக அங்கிருக்கின்ற ஒப்பந்தக்காரர்கள் 

என்ன தசய்வததன்று ததாியாமல் தவித்துக்தகாண்டிருக் 

கிறார்கள். அவர்கள் வங்கிகளில் கடன் தபற்று ஒப்பந்த 

சவகலகயச் தசய்துமுடித்த பின்பு, நீண்டகாலமாகியும் 

அவர்களுக்குாிய பைத்ததாகக கிகடக்கவில்கல. இன்னும் 22 

நாட்களில் 2017ஆம் ஆண்டு முடிவகடகிறது. ஆகசவ, வட 

மாகாைத்துக்குச் தசலுத்தசவண்டிய இந்த 1,400 மில்லியன் 

ரூபாகய நிதியகமச்சர், அவாின் தசயலாளர்கள் மற்றும் 

Budget பைிப்பாளர் ஆகிசயார் உடனடியாக வைங்குவதற்கு 

நடவடிக்கக எடுக்கசவண்டுதமன்று சகட்டுக்தகாள்கின்சறன்.  

அடுத்து, வரவு தசலவுத் திட்டத்தில் வடக்ககப் 

பிரதிநிதித்துவப்படுத்தி பல முன்சனற்றகரமான விடயங்கள் 

இடம்தபற்றிருக்கின்றன. எனசவ, அகவ நகடமுகறப் 

படுத்தப்பட சவண்டும். 2017ஆம் ஆண்டுக்குாிய வரவு தசலவுத் 

திட்டத்கத முன்னாள் நிதியகமச்சர் ரவி கருைாநாயக்க 

அவர்கள் இந்தச் சகபயில் சமர்ப்பித்தசபாது, வடக்கில் 1,000 

மில்லியன் ரூபாய் தசலவில் நிகலக்குத்துக் கட்டிடதமான்று 

அகமக்கப்படும் எனக் குறிப்பிட்டார். ஆனால், இன்று 

2017ஆம் ஆண்டு முடிவகடயப் சபாகிறது. அதற்காக 

ஒதுக்கப்பட்ட 1,000 மில்லியன் ரூபாய் எங்சக? அல்லது அந்த 

நிகலக்குத்துக் கட்டிடத்துக்கு என்ன நடந்தது? எனக் 

சகட்கவிரும்புகின்சறன். ஏதனனில், இன்றுவகர அந்த 

ஒதுக்கீட்டுக்கு என்ன நடந்தது என்பது பற்றி எங்களுக்கு 

ததாியாது. ஆனால், வரவு தசலவுத் திட்டத்தில் ததளிவாகக் 

குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது, யாழ். மாவட்டத்தில் 1,000 

மில்லியன் ரூபாய் தசலவில் நிகலக்குத்துக் கட்டிடதமான்று 

அகமக்கப்படும் என்று. அசதசபால, பல விடயங்கள் இந்த 

வரவு தசலவுத் திட்டத்தில் இருக்கின்றன. குறிப்பாக, மன்னார் 

தாழ்வுப்பாடு என்ற கிராமத்தில் யுத்தகாலத்தில் களஞ்சிய 

சாகலயாகப் பாவிக்கப்பட்ட ஒரு மண்டபத்கதப் 

புனரகமப்பதற்காக 50 மில்லியன் ரூபாகய ஒதுக்கித் தருமாறு 

நான் நிதியகமச்சாிடம் சகாாியிருந்சதன். ஆனால், நிதியகமச் 

சர் அதற்கு 25 மில்லியன் ரூபாகய ஒதுக்கியிருக்கிறார். 

உண்கமயிசல இத்ததாகக சபாதாது. எனினும், 25 மில்லியன் 

ரூபாகய ஒதுக்கித் தந்தகமக்கு நான் நிதியகமச்சருக்கு 

நன்றிகயத் ததாிவித்துக்தகாள்கின்ற அசதசநரம், இது 

நகடமுகறப்படுத்தப்படசவண்டும் என்றும் சகட்டுக் 

தகாள்கின்சறன். கடந்த வரவு தசலவுத் திட்டத்தில் 

குறிப்பிடப்பட்ட யாழ்ப்பாை நிகலக்குத்துக் கட்டிடத்கதப் 

சபால, இந்த வரவு தசலவுத் திட்டத்தில் குறிப்பிடப்பட்ட 

விடயங்களும் இல்லாமல் சபாகக்கூடாது என்பகத நான் இந்த 

சநரத்தில் சகபயின் கவனத்துக்குக் தகாண்டுவருகின்சறன்.  

அடுத்து, இந்த வரவு தசலவுத் திட்டத்தில் முகறயற்ற 

விதத்தில் நிதி ஒதுக்கீடுகள் இடம்தபற்றிருக்கின்றன. 

குறிப்பாக, ஓர் அகமச்சுக்கு சம்பந்தமில்லாத திட்டத்துக்கான 

நிதி அந்த அகமச்சுக்கு வைங்கப்பட்டிருக்கிறது. நான் இந்த 

விடயம் ததாடர்பில் நிதி அகமச்சாின் வரவு தசலவுத் திட்ட 

உகரயின் பின்பு  பல முகற இச்சகபயில் ககதத்திருக் 

கின்சறன். அகத மாற்றுவதாகக் கூறியிருக்கிறார்கள். எனசவ, 

அது மாற்றப்பட்டிருக்கிறதா? அல்லது ஏற்தகனசவ 

முன்தமாைியப்பட்டதன் பிரகாரம் தற்தபாழுதும் அப்படிசய 

இருக்கின்றதா? என்பகத தகௌரவ நிதியகமச்சர் அவர்கள் 

தனது பதில் உகரயின்சபாது ததளிவுபடுத்த சவண்டுதமனக் 

சகட்டுக்தகாள்கின்சறன். ஏதனன்றால், அரசாங்கம் 

மக்களுகடய வாிப்பைத்கத கவத்து அபிவிருத்தித் 

திட்டங்ககள முன்தனடுப்பதற்குப் பைம் ஒதுக்குகின்றசபாது, 

அது  உண்கமயில் அந்த மக்ககளச் தசன்றகடய சவண்டும். 

வரவு தசலவுத் திட்டத்தில் ஒதுக்கப்படுகின்ற நிதிகய 

அரசியலாக்கி தனிப்பட்ட நபர்களுகடய தசாந்தத் 

சதகவகளுக்காகப் பயன்படுத்த விடக்கூடாது என்பதற்காகத் 

தான் நான் இந்த விடயத்கத மீண்டும் ததாியப்படுத்து 

கின்சறன்.  

குறிப்பாக, வரவு தசலவுத் திட்ட முன்தமாைிவின் 

பின்னிகைப்பு llஇல் 188இலும் 189 இலும் குறிப்பிடப் 

பட்டுள்ள விடயங்கள்  முகறயாக அந்தந்த அகமச்சின்கீழ் 

மாற்றப்பட சவண்டும் என்பகதயும் நான் தகௌரவ நிதி 

அகமச்சர் அவர்களுக்குச் தசால்லிக்தகாள்ள விரும்புகின்சறன். 

நாங்கள் இதுவிடயம் ததாடர்பாகக் ககதத்தசபாது, அவர் 

அதகன மாற்ற முடியும் -  மாற்றுசவாம் என்று தசான்னார். 

ஆனால்,  மாற்றியதாகத் ததாியவில்கல. ஆகசவ, அவர் 

தன்னுகடய உகரயில் அந்தத் திருத்தம் சமற்தகாள்ளப் 

பட்டதா?  என்பது ததாடர்பாக  இந்த சகபக்குத் ததளிவுபடுத்த 

சவண்டும்.  

தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கசள, கடந்த 

வரவு தசலவுத் திட்டத்தில் யாழ்ப்பாைத்துக்கான நிகலக் 

குத்துக் கட்டிடம் இல்லாமல் சபானதுசபான்று,  இந்த வரவு 

தசலவுத் திட்டத்தினுகடய முன்தமாைிவுகளில் இருக்கின்ற 

விடயங்கள் அற்றுப்சபாகக்கூடாது என்பகத நான் இந்த 

சநரத்தில் ததாிவித்துக்தகாள்ள விரும்புகின்சறன். ஏதனன் 

றால், எங்களுகடய  பிரசதசங்களில் இருக்கின்ற பிரச்சிகன 

ககள, மக்களின் சகாாிக்ககககள இந்த அரசாங்கத்தால்  

தீர்த்து கவக்கக்கூடியதாக இருந்தாலும் அகவ தீர்த்து 

கவக்கப்படாமல் இருக்கின்றன.  அவ்வாறான விடயங்ககள 

இந்த நாட்டின் ஜனாதிபதியிடமும் பிரதமாிடமும்  நாங்கள் 

கூறியசபாதும்,  பல விடயங்களில் தாமதம் காட்டப்படுகிறது. 

குறிப்பாக,  அரசியல் ககதிகளின் விடயம், காைாமல் 

ஆக்கப்பட்டவர்களின் விடயம், இராணுவத்திடம் இருக்கின்ற 

நிலங்கள் ததாடர்பான விடயம் சபான்ற இந்த 3 விடயங்களில் 

நாங்கள் ததாடர்ந்து அழுத்தங்ககளக் தகாடுத்துக் 

தகாண்டிருக்கின்சறாம். ஆனால்,  இந்த அரசாங்கம் அதற்குச் 

சாதகமான பதில்ககள இன்னமும் வைங்கவில்கல.  

எங்களுகடய மக்களின் அன்றாட சதகவகள் ததாடர்பாக,   

சமசநரத்தில் அபிவிருத்தி ததாடர்பாக, மாவட்டங்களில் 
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இருக்கின்ற முக்கிய  சதகவகள் ததாடர்பாக  எங்களுக்கு 

எவ்வளசவா பிரச்சிகனகள் இருந்தும் இவ்வளவு அழுத்தத் 

திற்கு மத்தியில் இவ்வளவு பிரச்சிகனகளுக்கு மத்தியில் 

நாங்கள் இந்த வரவு தசலவுத் திட்ட இரண்டாம் மதிப்பீட்டின் 

சபாது  அதற்கு ஆதரவாக வாக்களித்திருந்சதாம். ஏதனன்றால், 

எங்களுக்கு ஓர் அரசியல் தீர்வு சவண்டும்; அதற்காக 

நல்தலண்ை அடிப்பகடயில் நாங்கள் உங்களுக்கு 

ஒத்துகைப்பு வைங்கியிருந்சதாம். ஆனால், எங்களுகடய 

மக்களின் சகாாிக்கககளுக்குப் பதிலும் இல்கல; எங்களுகடய 

மாவட்டத்திலிருக்கின்ற அபிவிருத்தியும் இல்கலதயன்ற நிகல 

வந்துவிடக் கூடாது என்பகத நான் இந்த சநரத்தில் 

தசால்லிக்தகாள்ள விரும்புகின்சறன்.  இரண்டு விடயங்களும் 

எங்களுக்குத் சதகவ. எங்களுகடய மக்களின் சகாாிக்கக 

ககளயும் கருத்திதலடுத்து,  அபிவிருத்திக்குாிய நடவடிக்கக 

ககளயும் மிக விகரவாக சமற்தகாள்ள சவண்டும்.  

அசதசநரத்தில்,  எங்களுகடய மாவட்டத்தில் இருக்கின்ற 

அபிவிருத்தி விடயங்கள், சவகலவாய்ப்பு விடயங்கள்,  

பட்டதாாிகளுகடய விடயம் ததாடர்பாகவும்  நடவடிக்கக 

தயடுக்க சவண்டும். குறிப்பாக,  2013 மார்ச் 31ஆம் திகதிக்குப் 

பின்பு இலங்ககயில் பட்டதாாிகளுக்குாிய சவகலவாய்ப்புகள் 

வைங்கப்படவில்கல. வடக்கில் மட்டுமல்ல, கிைக்கு, ததற்கிலும் 

பட்டதாாிகள் ஆர்ப்பாட்டம் தசய்தார்கள். அவர்களுக்கு  பல 

வாக்குறுதிகள் வைங்கப்பட்டிருக்கின்றன. அந்தந்த மாகாைங் 

களில் இருக்கின்ற governors, “உங்களுக்கு மிக விகரவில் 

சவகலவாய்ப்பு வைங்கப்படும்” என்று  வாக்குறுதியளித்திருக் 

கிறார்கள்.  ஆனால் அதற்குாிய  திட்டமிடகல  நிதி அகமச்சு 

தசய்திருக்கிறதா? அல்லது தவறும் வாக்குறுதிகள் மட்டும் 

தானா?  என்பது சகள்விக்குறியாகசவ இருக்கின்றது.  

பட்டங்கள் தபறுவதற்காக மாைவர்கள் பல்ககலக்கைகம் 

தசன்று, பல சிரமங்களுக்கு மத்தியில் அங்கு பட்டப்படிப்கப 

முடித்து இன்று 5 வருடங்களாக சவகல வாய்ப்புக்காகக் 

காத்திருக்கின்றார்கள். ஆகசவ, தகளரவ நிதியகமச்சர் 

அவர்கசள, இந்த நாடு தபாருளாதாரத்தில் முன்சனற 

சவண்டுமாக இருந்தால், சவகல வாய்ப்புக்கள் உறுதிப்படுத் 

தப்பட சவண்டும்.  பட்டதாாிகளுக்கு அவர்களுக்குாிய அரச 

சசகவ நியமனம் வைங்கப்பட சவண்டும்.  அசதசபான்று, 

பட்டதாாியில்லாதவர்களுக்கு அவர்களுகடய தகுதியின் 

அடிப்பகடயில், சவகல வாய்ப்புக்கள் வைங்கப்பட சவண்டும்.  

இவ்வாறு சவகல வாய்ப்பில்லாத காரைத்தினால் இந்த 

நாட்டில் பல குற்றச் தசயல்கள் நகடதபறுகின்றன.  

அவர்களுகடய விரக்தி அரசாங்கத்கத மட்டும் தாக்கவில்கல.  

அவர்களுகடய குடும்ப வாழ்க்கககயயும் பாதிக்கின்றது.  

வடக்கில் 2013 மார்ச் 31ஆம் திகதிக்குப் பின்னர் ஏப்பிரல் 

மாதம் பட்டம் தபற்ற 30 பட்டதாாிகள் சவகல வாய்ப்பற்ற 

நிகலயில் இருக்கின்றார்கள்.  அப்படியான சூழ்நிகலயில், 

இந்த நிதியகமச்சு அவர்களுக்கு சவகல வாய்ப்கப 

வைங்குவதற்கு முன்வரசவண்டும்.  அரச திகைக்களங்களில் 

சவண்டியளவு தவற்றிடங்கள் இருக்கின்றன. குறிப்பாக, 

மன்னார் மாவட்டத்திலுள்ள திகைக்களங்களில் கிட்டத்தட்ட 

300 தவற்றிடங்கள் இருக்கின்றன. அது மத்திய அரசாங்கத் 

தினுகடய திகைக்களங்களாக இருக்கலாம், மாகாை 

அரசாங்கத்தினுகடய திகைக்களங்களாக  இருக்கலாம்!  

 
ගතු මූලාසනාරූඪ ා් ත්රීුරාා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, you have five more minutes. 

ගතු ඉ. චාල්සන නිර්ාලනාේ  ා ාා 
(மாண்புமிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
ஆகசவ, அந்த தவற்றிடங்ககள நிரப்புவதற்கு நடவடிக்கக 

எடுக்க சவண்டும். அசதசபான்று வடக்கு, கிைக்கு, ததற்கு என 

அங்குள்ள எல்லா மாவட்டங்களிலும் இருக்கின்ற தவற்றிடங் 

ககள பட்டதாாிகள் மூலம் நிரப்ப சவண்டும். அப்படி அந்த 

தவற்றிடங்ககள நிரப்புவதற்கு நிதி அகமச்சு என்ன 

நடவடிக்கக எடுத்திருக்கிறது?  

சநற்கறகய தினம் இந்த நாட்டின் பிரதமர் அவர்கள் 

அாிசி, சதங்காய் சபான்ற அத்தியாவசியப் தபாருட்ககள  

இறக்குமதி தசய்யவிருப்பதாக இந்தச் சகபயில் கூறியிருந்தார். 

இந்த நாடு தவட்கப்பட சவண்டும். இந்த நாடு ஒரு விவசாய 

நாடாக இருந்தும் நாட்டிலிருக்கின்ற மக்கள் உண்ணுவதற் 

கான உைகவ இன்தனாரு நாட்டிலிருந்து இறக்குமதி 

தசய்யத் தீர்மானித்திருப்பதாகக் கூறுவதற்கு இந்த அரசாங்கம் 

தவட்கப்பட சவண்டும். உங்களிடம் சாியான திட்டமிடல் 

இல்கல; சாியான தபாருளாதாரக் தகாள்கககள் இல்கல. 

இந்த நாடு சாியான முகறயில் முன்சனற சவண்டுமாக 

இருந்தால் சாியான முகறயில் திட்டமிடல்ககளச் தசய்ய 

சவண்டும். விவசாயத்துகறகய எப்படி முன்சனற்றுவது?  

கடற்தறாைிகல எப்படி முன்சனற்றுவது? அத்துகறகளில் 

ஈடுபடுபவர்களுக்கு என்னவிதமான ததாைில்நுட்ப  வசதிககள 

வைங்குவது?அவர்களுக்கு எப்படிப்பட்ட மானியங்ககள 

வைங்குவது? சபான்ற விடயங்ககள திட்டமிடல் தசய்ய 

சவண்டும். இவ்வளவு விடயங்களும் இந்த நாட்டில் சாியாக 

நடக்க சவண்டுமாக இருந்தால், எல்லாவற்றுக்கும் சமலாக 

இலங்ககயில் வாழ்கின்ற அகனத்து மக்களும் சம 

அந்தஸ்துடன் வாைக்கூடிய வககயில் ஓர் அரசியல் 

யாப்தபான்று மிகமிக அவசியமாக இருக்கின்றது.  

தகௌரவ நிதி அகமச்சர் அவர்கசள, நான் குறிப்பிட்ட 

இந்த விடயங்கள் ததாடர்பாக நீங்கள் கவனதமடுக்க 

சவண்டும். தகௌரவ நிதி இராஜாங்க அகமச்சர் அவர்களும்  

தற்தபாழுது சகபயில் இருக்கிறார். தகௌரவ இராஜாங்க 

அகமச்சர் அவர்கசள, தாங்கள் வருவதற்கு முன்பு நான் ஒரு 

விடயத்கதக் குறிப்பிட்டிருந்சதன். அதாவது, வடக்கு 

மாகாைத்தில் capital works நடந்து முடிந்து பல மாதங் 

களாகியும் ஒப்பந்தக்காரர்களுக்கு இன்னமும் பைம் 

வைங்கப்படவில்கல. வடக்கு மாகாை சகபக்கு 

திகறசசாியால் 1,400 மில்லியன் ரூபாய் வைங்கப்பட சவண்டி 

யிருக்கிறது. அவர்களுக்குாிய பைத்கதப் தபற்றுக் 

தகாள்வதற்கு ஒப்பந்தக்காரர்கள் மிகவும் சிரமப்படுகின்றார் 

கள். இந்த 1,400 மில்லியன் ரூபாயிகன திகறசசாியிலிருந்து 

அவசரமாக வடக்கு மாகாை சகபக்குப் தபற்றுக்தகாடுக்க 

சவண்டுதமன்று என்னுகடய உகரயின்சபாது முக்கியமாகக் 

சகட்டிருந்சதன். தகௌரவ இராஜாங்க அகமச்சர் அவர்கசள, 

தாங்கள் இந்தச் சகபக்கு தற்சபாதுதான் வந்தீர்கள். அதனால் 

இந்த சவண்டுசகாகள மீண்டும் தங்களுகடய கவனத்திற்கும் 

தகாண்டு வருகின்சறன். ஏற்தகனசவ கட்டிட சவகலகள் 

முடிந்துவிட்டன. உாிய சகல ஆவைங்களும் ஒப்பகடக்கப் 

பட்டு விட்டன. இருந்தாலும் திகறசசாியால் வைங்கப்பட 

சவண்டிய அந்த 1,400 மில்லியன் ரூபாய் வடக்கு மாகாை 

சகபக்கு இன்னமும் வைங்கப்படவில்கல. அதன் காரைத் 

தினால் சவகலககள  முடித்தும் ஒப்பந்தக்காரர்களால்  

அதற்குாிய பைத்கத தபற்றுக்தகாள்ள முடியாமல் 

இருக்கிறது. எல்லா சவகலககளயும் முடித்துவிட்டதாகவும்  

அதற்குாிய சகல ஆவைங்ககளயும் ஒப்பகடத்ததாகவும் 

தங்களுக்குாிய நிதி கிகடக்கவில்கலதயன்றும் அந்த 

ஒப்பந்தக்காரர்கள் என்னிடம் வந்து முகறயிட்டிருக்கிறார்கள். 

அங்கிருக்கின்ற கைக்காளகர -  

3733 3734 

[මරු ්. චාල්ං් නි්ලණලනාද්ත ණහතා  
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ගතු ඉරා්  වික්රාරතන ා ාා 
(மாண்புமிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 

The Hon.  Eran Wickramaratne)  
Hon. Member, there are Bills that have been presented 

and I just want to assure you that these obligations will be 
met in this month; before the end of the year. These 
obligations -I am referring not only to the obligations that 
you referred to, but even the other obligations - will be 
met and honoured. This is just a cash flow issue. 
Therefore, it will be resolved. 
 

ගතු ඉ. චාල්සන නිර්ාලනාේ  ා ාා 
(மாண்புமிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
நன்றி, தகளரவ இராஜாங்க அகமச்சர் அவர்கசள!  

நான் குறிப்பாக இந்த விடயத்கதக் கூறியதற்குக் காரைம், 

இவ்வாறு ஏகனய  மாகாைங்களுக்கும் பைம் தகாடுக்கப்பட 

சவண்டியிருந்தால் அதுவும் உாிய சநரத்தில் வைங்கப்பட 

சவண்டும் என்பதனாலாகும். அசதசநரம் வடக்கு மாகாைத் 

திற்கான 1,400 மில்லியன் ரூபாகய இந்த மாதத்தில் 

வைங்குவதாக நீங்கள் கூறிகின்றீர்கள். அதற்காக உங்களுக்கு 

நன்றிகயத் ததாிவித்துக்தகாள்கின்சறன்.  
 

ගතු මූලාසනාරූඪ ා් ත්රීුරාා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, you have one more minute. 
 

ගතු ඉ. චාල්සන නිර්ාලනාේ  ා ාා 
(மாண்புமிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
தகளரவ இராஜாங்க அகமச்சர் அவர்கசள, 2018ஆம் 

ஆண்டுக்கான வடக்கு, கிைக்கக சநாக்கிய அபிவிருத்தி 

முன்தமாைிவுகள் நிச்சயமாக நகடமுகறப்படுத்தப்படல் 

சவண்டும். ஏதனன்றால், 2017ஆம் ஆண்டுக்குாிய வரவு 

தசலவுத் திட்டத்தில் யாழ்ப்பாைத்திற்குாிய நிகலக்குத்துக் 

கட்டிடத்திற்காக ஒதுக்கப்பட்ட ஆயிரம் மில்லியன் ரூபாய்க்கு 

எந்தவிதமான சவகலகளும் நடந்ததாகத் ததாியவில்கல. 

ஆகசவ, குறித்த முன்தமாைிவுகள் எல்லாசம நகடமுகறப் 

படுத்தப்படல் சவண்டும் என்று சகட்டுக்தகாள்கின்சறன். 

அசதசநரம் முகறயற்ற விதத்தில், அகமச்சுக்கள் மாறி 

ஒதுக்கப்பட்ட நிதிகய - இது பற்றி உங்களுக்கு நன்றாகத் 

ததாியும் - அந்தந்த அகமச்சின்கீழ் தகாண்டுவந்து, மக்களுக்கு 

அரச பைம் சாியான முகறயில் தசன்றகடவதற்கு வகக 

தசய்ய சவண்டும் என்று சகட்டு, வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி , 

விகடதபறுகின்சறன். 
 

ගතු මූලාසනාරූඪ ා් ත්රීුරාා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීය ළඟට  මරු හ්ලෂ ද සිල්වා නිශ ෝජ්ය මණි ු ණා. ඔබු ණාට 

විනාිය විං්ංක කාල ක් ි ශබනවා. 
 

[අ.භා.1.31  
 

ගතු (ආචාර්ය)  ර්න ෙ සිල්වා ා ාා (ජ්ාි ක ්රි පති   ා 
ආර්ථික ක යුුර නිදයෝජ්ය අාාායුරාා) 
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா - சதசிய 

தகாள்கககள் மற்றும் தபாருளாதார அலுவல்கள் பிரதி 

அகமச்சர்) 

The Hon. (Dr.) Harsha De Silva - Deputy Minister of 
National Policies and Economic Affairs) 
මූලාංනාරූඪ මරු ණ්තත්රීු ණනි  ශණචිචර කිම්ත කාා කර්තන 

ණණ බලාශපොශරොත්ු  වුශ්ඩ නැහැ. ශකශං  ශවතත්  අපි ශන 2018 
අ  වැ  විවාදශේදී ණාං ක් ි ං්ශං   ශනොශ කුත් ණත ්රකා  
කළා.  

රජ්  ශවනුශව්ත මරු ණගමල ංණරවීර මුදල් මණි ු ණා 2018 

අ  වැ   "නීල හරිත අ වැ : එ්තට්ල්රයිං් ්රී ලගකා"  න ශත්ණාව 
 ටශත් ්දිරිපත් කළා. ංාණානයශ ්ත අ  වැ ක් ්දිරිපත් කළාණ 
විරුද්ධ පක්ෂශේ ු ද්මලයි්ත ඒක පු රු මහන ංව්භාව ක් තණයි 
අපි දකි්තශ්ත. මූලාංනාරූඪ මරු ණ්තත්රීු ණනි  නමුත් ශන අ  වැ  

විවාදශේදී අපි එශහණ ශද ක් දැක්ශක් නැහැ. ්ි ්ත ණණ හිතන 
විධි ට  ශන 2018 අ  වැ  ංකං ් කළ මරු ණගමල ංණරවීර 
මණි ු ණා  මරු ්රා්ත විරණරත්න රාජ්ය මණි ු ණා  ආචා්ල  

ංණරු ගම ණහත්ණ ා මු ළු භා්ඩලාමාර නිලධාරි්ත සි ලුණශදනා 
 න කිසි විධි කට තිේි ණත් ශව්තනත් ඕනෑ. ශණොකද  වි ාල 
ව ශ ්ත විශේචන එල්ල වුශ්ඩ නැි  නිංා. ඒකට ශහ ු ව  ශණවර 

අ  වැ  හරහා අපි ්දිරිපත් කරලා ි ශබ්තශ්ත  2025 දැක්ණට 
අනුූලලව  ලබන අවුරුදු ු ශ්ත Delivery Plan එකට අනුව  2018 
වංශ්ල අශේ රජ්ශේ වැල පිළිශවළයි. ්රා්ත විරණරත්න රාජ්ය 

මණි ු ණා අද උශද් කිේවා වාශ  Budget එකට කිම්ත මැංේ 
නිශේදන ක් පළ කරලා  - ඒක ංාණානයශ ්ත ශව්තශ්ත නැි  
වැලක්. - බක් .ල අක් කළා. Duty අක් කරලා  කරවල  පරිේු  
 නාදී බක්වල .ල කිම්ත අක් කළා. එතශකොට අ  වැ  හරහා 

්තාණ ත්ලකානුූලලව  කළ තුත්ශත් ශණොකක්ද කි න එක තණයි 
්දිරිපත් කශළ .  

ණණ දැකු  මුිමක විශේචන ක් වුශ්ඩ  ිමහිල්කරණ  

ංනබ්තධශ ්ත  නාවික ශං වා ක්ශෂ ත්ර  ංනබ්තධශ ්ත ි ශබන 
විශේචන . අද පත්තශ්ලත් ි ශබනවා ණණ දැක්කා  ශබොශහෝශදනා 
ඒ පිළිබඳව ංාකචිඡා කර්තන පට්ත අරශමන ි ශබනවා. ඒ 

ංනබ්තධශ ්ත ධනාත්ණකව හා ුණාත්ණකව ශනොශ කුත් 
කාරණා ්දිරිපත් කරලා ි ශබනවා. ඊට අණතරව අපි දැකු  ංණහර 
විශේචන ි බුණා. එකක් තණයි ශටිමශසෝ්ත කුලුනුවලට මහලා 

ි ශබන බද්ද ංනබ්තධශ ්ත ි ශබන විශේචන . එක පැත්තකි්ත 
ියජිටල්කරණ  හරහා රශේ කා්ල ක්ෂණතාව වැිය කර්තන හදන 
අවං්ාාවක  ඒ කුලුනු බද්ද ංනබ්තධශ ්ත  ඒ විශේචන  

ංනබ්තධශ ්ත අපි නැවත ංලකා බල්තන ඕනෑ කි ලා ණණත් 
අශේ මරු මණි ු ණාට කිේවා. ශණොකද  එවැනි කුලුනු බද්දක් 
හරහා අපට අව ය කරන ියජිටල්කරණ  කර ම්තන - ශණොකද  
ශපෞද්මිමක ආ තන හරහා තණයි අපි ඒ IT services ලබා 

ම්තශ්ත. - ඒ නිංා එවැනි බද්දක් හරහා  ඒ ංඳහා ආශ ෝජ්න 
කර්තන ඔවු්තට හැකි ාවක් ි ශබයිද කි ලා අපි හිත්තන ඕනෑ.   

ඒ නිංා ණණ නැවතත් මරු මණි ු ණාශම්ත ඒ  ්ල්ීයණ 

කරනවා. තවත් විශේචන ක් ආවා  දැ්ත හද්තශ්ත තේුම නිවාං - 
condominiums - කි ලා. ශපෞද්මිමක අග ශේ ංහ රාජ්ය අග ශේ 
ශබොශහෝ ශදනා මූිමක ව ශ ්ත නමරශේ ශන තේුම නිවාං ්දි 

කරනවා. ශනවාට කිම්ත ''වැේ'' එකක් ි බුණා. ඒ ''වැේ'' එක ණණ 
හිත්තශ්ත දැනට අවුරුදු ශදකකට විතර කිම්ත ්වත් කළා. 
නැවතත් ඒ ''වැේ'' එක ශණවර අ  වැශ ්ත ්දිරිපත් කරලා 

ි ශබනවා. නමුත් තණ්ත ඒ පළමුවැනි නිවාං  .ලදී ම්තනවා නන  
ඒ නිවං  නකිසි .ිම න මණනක් අක්  නන  ඒ ශවනුශව්ත අපි 
''වැේ'' එකක් මහ්තනණ ඕනෑද කි ලා ංණහරු ංාධාරණ ත්ලක 
්දිරිපත් කරනවා. ඒකත් ංාධාරණ විශේචන ක්. ඒ ත්ලක ත් මරු 

මණි ු ණාට අපි ්දිරිපත් කළා. ංාණානයශ ්ත රුපි ල් .ිම න  
 0   0  100  150 ශමවන condominiums මැන ශනොශවයි ණණ ශන 
කාා කර්තශ්ත. ංාණානය ු ද්මල ්ත  ඒ කි ්තශ්ත ණැද ප්ති ශේ 

ු ද්මල ්ත රුපි ල් .ිම න 5    වමිනාක.්ත තුු  නිවාං ක් 
.ලදී ම්තනා විටදී  ඒ වැේ එක ්වත් කර්තන ු ළුව්තද කි න 
එකයි. ණණ හිත්තශ්ත එු ණා ඒ පිළිබඳවත් ංලකා බල්තන 

ශපොශරෝතදු ශවලා ි ශබනවා.  

තවත් ආු  විශේචන ක් තණයි  ශන  සීනි බද්ද ශන ආකාර ටණ 
අපි ක්රි ාත්ණක කළ තුු ද කි න කාරණ . ශත් මිකට  කිරි මිකට 

සීනි මිකක් දාලා ශබොන ජ්ාි  ක් තණයි ලගකාශේ ්්තශ්ත. අපට 
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පා්ලිමශන්තු ව 

diabetes හැශද්තන මූිමක ශහ ු ව තණයි හැණ එකටණ සීනි දැමීය ණ. 

ංණහරු ශත් එකට සීනි හැඳි ශදකක්  ු නක් දානවා.  ශනක්ශටෝ  
ඔශ්ල්තේ බා්ලිම  ශකොකා ශකෝලා  ශපේසි ශකෝලාවල සීනි 
ි ශබනවා. ඒවා  පාවිචි    අක් කර ශවනත් ආකාර කි්ත   එනන 
.නිසු්ත නැවතත් plain teaවලට වැියු ර සීනි දාලා ශබොයිද කි ලා 

අපට ංැක ක් ණු  වනවා. ශන ංනබ්තධශ ්ත ණණ හිත්තශ්ත 
ශපොඩ්ලක් කල්පනා කරලා බල්තන ඕනෑ.  

ඊළඟට  බි ්ල බද්ද ංනබ්තධශ ්ත තවත් විශේචන ක් 

ි ශබනවා. ශණවර අ  වැශ ්ත බි ්ල ංඳහා වන බද්ද අක් කරලා 
ි ශබනවා. ණණ හිත්තශ්ත ජ්නාධිපි ු ණාත් ශන කාරණ  
ංනබ්තධශ ්ත කාා කරලා ි බුණා. එතැනදී අපි ශන කාරණ  

පිළිබඳවත් කල්පනා කර්තන ඕනෑ. 

Treasury එක බදු මහ්තශ්ත ඔවු්තශ  බදු එකු  කිරීණට 
ි ශබන වුවණනාකණ ණතයි. එශහණ නැි ව .නිං්සු බි ්ල ශබෝතන 

ඕනෑද නැද්ද කි න එක ණණ හිත්තශ්ත Treasury එකට අදාළ 
ශද ක් ශනොශවයි. ඒක ශණොකක් ශහෝ ්රි පත්ි ණ  කාරණ ක්. ඒ 
ු ළ ්ඳශමන තණයි Treasury එක වැල කර්තශ්ත. එතැනදී අපි  
ශලෝක ංන්රදා   ශණොකක්ද කි ලා බල්තන ඕනෑ. ණදයංාරවලට 

ශකොයි ආකාර ටද බදු මහ්තශ්ත? ශලෝකශේ හැණ රටණ 
ණදයංාරවලට බදු මහ්තශ්ත ණදයංාර ්රණාණ ට අනුවයි. අක් 
ණදයංාර ්රණාණ ක් ි ශබනවා නන  alcohol content එක අක් නන 

ශපොිය බද්දකුත්   unit එකක ි ශබ්තන ඕනෑ alcohol content එක 
වැිය නන වැිය බද්දකුත් අ  කරනවා. ණණ හිත්තශ්ත අපි 
ත්ලකානුූලලව ශන ංනබ්තධශ ්ත කරුණු ශහො ා බලලා 

ක්රි ාත්ණක ශව්තන ඕනෑ. ණදයංාර ්රණාණ  වැිය වනශකොට වැිය 
බද්දකුත්  ණදයංාර ්රණාණ  අක් වන ශකොට අක් බද්දකුත් 
ව ශ ්ත අලුි ්ත ශන ්දිරිපත් කරලා ි ශබන ත්ලක  නිවැරැදියි 

කි ායි ණණ වි ව්ාං කර්තශ්ත. ඒ ත්ලක  ු ළ ශණොනවා ශහෝ 
මැටලු ි ශබනවා නන ඒවා විංඳා ම්තන අපිට හැකි ාවක් 
ි ශබනවා  කි ා ණණ හිතනවා.  

අවංාන ව ශ ්ත  ණණ ශන කාරණ ත් කි ්තන කැණි යි. 
වාහන ංනබ්තධශ ්ත ්දිරිපත් කරලා ි ශබන බදු ංනබ්තධශ ්ත 
තවත් විශේචන ක් ්දිරිපත් වුණා. ඒ ංනබ්තධශ ්ත ශන මරු 
ංභාශේදී කාා වුණා වාශ ණ පත්තරවලත් කරුණු පළශවලා 

ි ශබනවා අපි දැක්කා. මත්ත ව ශ ්තණ වාහන ංනබ්තධශ ්ත 
්දිරිපත් කරලා ි ශබන බද්ද ශහොඳයි කි නවා වාශ ණ තවත් 
ංණහරු එ  නරකයි  කි ාත් කි නවා.  

ංණහරු කි නවා  අි  යි්ත මණන වැිය වාහනවල .ල  න 
කිසි ්රණාණ කට අක් ශවලා ි ශබනවා කි ලා. නමුත්  entry-level 
කාර ක .ල ංාණානයශ ්ත ලක්ෂ 10කි්ත අක් ශවලා ි ශබනවා. 

 න කිසි විධි කට electric cars ංනබ්තධශ ්ත බදු අක් කරලා 
ි ශබනවා. ඒ හරහා electric carsවල භාවිත  තවදුරටත් වැිය 
ශවයි කි ලා අපි බලාශපොශරොත්ු  ශවනවා. තවදුරටත් ඒ 

ංනබ්තධශ ්ත ශණවර Budget එශක්ත ංහ ්දිරි ට එන 
Budgetsවිම්ත ඒවාශේ .ල අක් කරලා electric carsවල භාවිත  
වැිය කර්තන ු ළුව්ත ශවයි කි ලා අපි කල්පනා කරනවා. ශන 
සි ල්ශල්ණ ි ශබ්තශ්ත  න කිසි කුලා ශවනං් කිරීන මැන 

පණණයි. ශන ්දිරිපත් කරලා ි ශබන ආ්ලක ක වැල පිළිශවළ 
ංනබ්තධශ ්ත ශණවර අ  වැශේ ශලොකු ්ර න් ි ශබන බවට 
විපක්ෂශ ්ත ත්ලකානුූලලව විශේචන ක් කවුරුවත් ්දිරිපත් 

කශළ  නැහැ.  

අද ණණ අහශමන හිමි ා බ්තදුල ගුණව්ලධන ණ්තත්රීු ණා 
කි නවා  ංල්ිම පිචිචුවා; ශලොල්ල බිිම න මණ්ත පිචිචුවා කි ලා. 

.නිසු්ත එණ ශලොල්ල ු චිච්තශ්ත නැහැ. ණණ හිත්තශ්ත  එු ණා 
කි ්තන උත්ංාහ කශළ   රුපි ශල් ං්ාාවරතාව  න කිසි තැශනක 
තබා ම්තන අශේ ංග තවිම්ත අපි ශලොල්ල මුදා හැරි ා ද කි ලායි. 
ඒ කි ්තශ්ත  අශේ ශලොල්ල ංග ත මුදල් ශවශළඳ ශපොශළ  
විකුණලා ඒ හරහා රුපි ශල් අම   න කිසි ං්ාාවරභාව ක තබා 
ම්තන උත්ංාහ කළා කි ලා. ඔ  පිචිචුවා කි න ශලොල්ල 2009  
2010  2011  2012  නා දී ව්ලෂවල ශකොයි විධි ට ද පිචිචුශේ 
කි ලා ණ  ශ  ණතක ට එනවා. ණහ බැගකුවට කාා කරලා ණණ 
ශහො ලා බැලුවා.  ණට දැනට දත්ත හනබවුශ්ඩ ශබොශහොණ මිකයි. 
ණණ බ්තදුල ගුණව්ලධන හිටු  මණි ු ණාට කි ්තන කැණැි යි  
ශන අවුරුද්ශද් ශහෝ ලබන අවුරුද්ශද් ජ්නවාරි  ශපබරවාරි 
හැරුණාණ net purchases ි ශබනවා කි ලා. ඒ කි ්තශ්ත  
ු චිචලා ශනොශවයි. දැ්ත බ්තදුල ශූරී්ත ශන මරු ංභාශේ හිමි ා 
නන  එු ණාට ණට ශන ශල්ඛන  ශද්තන ි බුණා. මුදල් ශවශළඳ 
ශපොශළ්ත ණහ බැගකුව ශලොල්ල .ිම න මණනි්ත -ණා්ලු  ණාංශේ 
ශලොල්ල .ිම න 144යි. අශ්ර ල් ණාංශේ ශලොල්ල .ිම න 29 යි. 
ණැයි ණාංශේ ශලොල්ල .ිම න 102යි  නාදී ව ශ ්ත- purchases 
අරශමන ි ශබනවා. බ්තදුල ශූරි්ත කි ්තන උත්ංාහ කශළ    අශේ 
ආ්ඩක්ව ශන ංග ත මුදල් ශවශළඳ ශපොළට මුදා හැරලා ඒ හරහා 
අශේ රුපි ශල් ංා්ාවරභාව රැක ම්තන හදනවා කි ලායි. ණණ 
බ්තදුල ශූරි්තට කි ්තන කැණි යි  ඔබු ණා ංනපූ්ලණශ ්තණ 
වැරදියි කි ලා. ඔබු ණාශ  ත්ලක  ංනපූ්ලණශ ්තණ වැරදියි. ඒක 
ශනොශවයි ශවලා ි ශබ්තශ්ත. ශවලා ි ශබ්තශ්ත අශනක් පැත්ත. 
බ්තදුල ශූරි්තශ  දැන මැනීණ ංඳහා ණණ ණහ බැගකුශව්ත ්ල්ලා 
මත්ත වා්ලතාව හැ්තංාඩ්මත කිරීණ ංඳහා සාාගතා* කරනවා.  

මූලාංනාරූඪ මරු ණ්තත්රීු ණනි  එවැනි ු ද්මලශ ක්  න කිසි 
ත්ලක ක් ්දිරිපත් කරනශකොට  එු ණා කි ්තශ්ත ංතය කි ලා 
ංාණානය .නිසු්ත වි ්වාං කරනවා. ශබොශහෝ ශවලාවට එු ණා 
ංතය තණයි කි ්තශ්ත. ංණහර ශවලාවට ශණතැන දී එු ණා 
ශනොදැනුවත්ව කිේවා ද ද්තශ්ත නැහැ. නමුත්   ාා තත්ත්ව  ඒක 
ශනොශවයි. අපි එක පැත්තකි්ත රුපි ශල් ශද්ශී  අම   ඒ 
කි ්තශ්ත ශපොිම   න කිසි තැනක තබා ම්තන උත්ංාහ කරනවා 
නන  ඒ අතරණ  රුපි ශල් විශද්ශී  අම   ඒ කි ්තශ්ත අශේ 
exchange rate එක  න ශදකණ එක ං්ාාවරභාව ක ි  ා ම්තන 
අපි උත්ංාහ කරනවා නන අපට ඒක කර්තන හැකි ාවක් නැහැ. 
බ්තදුල ශූරි්තටත් ඒක කර්තන බැහැ.  

ශලෝක ශවශළඳ ශපොශළ  රුපි ශල් අම  ංහ ශද්ශී  ශවශළඳ 
ශපොශළ  රුපි ශල් අම  ඒ කි ්තශ්ත exchange rate එක ංහ 
interest rate එක ් ල්ලුණ හා ංැපතුණ අතර ි ශබන ඒ forcesවලට 
අනුව ීරරණ  ශවනවා. අපට ු ළුව්ත  එකක් පාලන  කර්තන. 
ශදකණ එක පාරට පාලන  කර ම්තන අපට හැකි ාවක් නැහැ. 
එශහණ කර්තන ගිහිල්ලා තණයි  2010  2011 ව්ලෂවලදී අපට ඒ 
අ්ලබුද ට මුහුණ ශද්තන සිදු වුශ්ඩ. ඒක තණයි වුශ්ඩ. 
මූලාංනාරූඪ මරු ණ්තත්රීු ණනි  ශන ණ  ්ර ්න  මැන කාා 
කරනශකොට අපි කල්පනා කර්තන ඕනෑ  මයි ශන ණහා වි ාල 
ණ  ්ර න් කට අපි හිර ශවලා ්්තශ්ත කි ලා. විශද්  ණ  මැන 
තණයි ණණ ශන කාා කර්තශ්ත  මූලාංනාරූඪ මරු ණ්තත්රීු ණනි.  

මරු ණහි්තද රාජ්පක්ෂ හිටු  ජ්නාධිපි ු ණා මුදල් මණි  ශවලා 
හිටු  කාලශේ -200  ්ඳ්ත 2014 අ්ති ණ වනු රු international 
commercial borrowing, ඒ කි ්තශ්ත අධික ශපොිම ට ම්තන 
විශද්  ණ  -Sovereign Bondsවිම්ත එශහණ නැත්නන ඔ  
syndicated loansවිම්ත- ි බුශ්ඩ ශලොල්ල බිිම න යි. Sovereign 
Bond programme එකක්වත් ඒ ශවලාශේ ි බුශ්ඩ නැහැ. ඒ 
ශලොල්ල බිිම න  දැ්ත ශවනශකොට ශලොල්ල බිිම න 15 වන ු රු 
වැිය ශවලායි ි ශබ්තශ්ත. 

3737 3738 

[මරු (ආචා්ල )] හ්ලෂ ද සිල්වා ණහතා  

———————————- 
* ලියවිල්ල ඉදිරිපත දන කරන ලදී. 
  ஆவைம் சமர்ப்பிக்கப்படவில்கல. 

  Document not tendered. 
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මූලාංනාරූඪ මරු ණ්තත්රීු ණනි  ශනශක් මත්ත ්ර ්න  ශණ යි. 

අශේ අපන නවල ි ශබන මැටලු නිංා අපට ශකොශහොණත් 

balance of payment ්ර න් ක් ි  ශබනවා. අශේ අපන න 

පල්ශලහාට වැමිලා ි ශබනවා. අපන න පල්ශලහාට වැමිලා 

ි ශබන නිංා අපට ශවශළඳ පරතර ක් ි ශබනවා. පරතර  විංඳා 

ම්තන අපට ශලොල්ල බිිම න එකහණාර  ශදකක ්රණාණ ක් අව ය 

ශවනවා. අපට ශන international Sovereign Bonds හරහා මත්ු  

ණ  ශමවා ම්තන දැ්ත ශවනශකොට තවත් ශලොල්ල බිිම න එකක්  

ශදකක් -බිිම න ශදකක් විතර- ශමව්තන සිදු ශවලා ි ශබනවා. 

මශණරික්ත ශලොල්ලවිම්ත තණයි ණණ ශන කාා කර්තශ්ත. ඕක 

තණයි අපට මත්ත ව ශ ්තණ ි ශබන ්ර න් . අපට එදා ඒ ි බුණු 

balance of payment ්ර ්න ට  මුහුණ ශද්තන හැකි ාවක් 

ි ශබනවා.  

2019  2020  2021  2022 අපට ශලොකු මුදලක් ශමව්තන 

ශවලා ි ශබනවා. 2019 ව්ලෂශේ මශණරික්ත ශලොල්ල .ිම න 

4 21 ක් ශමව්තන ශවලා ි ශබනවා. ඒ කි ්තශ්ත US Dollars 

4.2 billion.  ඊළඟට  2020 ව්ලෂශේ US Dollars 3.7 billion; 

2021 ව්ලෂශේ US Dollars 3.3 billion; 2022 ව්ලෂශේ US 

Dollars 3.7billion; ශමව්තන සිදු ශවලා ි ශබනවා. නමුත් අශේ 

ආ්ඩක්ව 2004්ත පංශ්ං  එනශකොට ශකොචිචරද ි බුශ්ඩ? ණණ ළඟ 

2005 - 2006 figures නැහැ. නමුත් 2008 ව්ලෂශේ ි බුශ්ඩ  US 

Dollars 800 million. කල්පනා කරලා බල්තන. අවුරුද්දකට US 

Dollars 800 million වාශ  ්රණාණ ක් ශමව්තන ි බුණු එක  

දැ්ත US Dollars 4 billion ශවලා ි ශබනවා. ශන අපි මත්ු  ණ  

ශනොශවයි. US Dollars 800 million  ්ඳලා US Dollars 4 billion 

කි ්තශ්ත පං ්ගුණ කි්ත වැිය ශවලා. බ්තදුල ශූරී්ත ශනවා මැන 

කාා කර්තශ්ත නැහැ. 

 
ගතු මූලාසනාරූඪ ා් ත්රීුරාා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබු ණාට ශව්ත කළ ශවලාශව්ත විනාිය ශදකක කාල ක් 

ි ශබනවා. 

 
ගතු (ආචාර්ය)  ර්න ෙ සිල්වා ා ාා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 

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

හරි. ශන  ාා්ලා ට තණයි අපට මුහුණ ශද්තන සිදු ශවලා 
ි ශබ්තශ්ත. අපට ්ර න්  ි ශබ්තශ්ත ශණ යි. ණණ කිේවා වාශ  

අලුත් programme එකක් කරලා Sovereign Bonds දාලා  
syndicated loans දාලා අවුරුදු පහට එක පාරට ශමව්තන ි ශබන 
-bullet payment ි ශබන- ණ  මත්තා. ණ  අරශමන ඒවායි්ත 

revenue එකක් එන projects කරනවා ශවනුවට ඒවා පිචිචුවා. 
කිම්ත ු චිචු  එක මැන ශනොශවයි  ණණ ශන කි ්තශ්ත. ංණහර 
ශමොලනැඟිිම හැදුවා. ංණහර ආ තන නි්ලණාණ  කළා. ඒවාශ ්ත 
කිසිණ ආදා ණක් රජ් ට එ්තශ්ත නැහැ. අශනක් එක  අශේ 

ශලොල්ලවිම්ත ි ශබන ආදා ණ පහළට බැහැශමන  බැහැශමන 
ගි ා.  

එක පැත්තකි්ත අපන න  අක්වීණ නිංාත්  එදිශනදා 

අව යතාව්ත ංඳහා අධික ශපොිම ට ශලොල්ලවිම්ත ණ  මත්ත 
නිංාත් අශේ ණ  බර වැිය වුණා. ණා ළඟ ි ශබනවා  2008 
ව්ලෂශේ විං්තර. 200  ව්ලෂශේ මීය ටත් අක් ශව්තන ඕනෑ. අපි 

ව්ලෂශේ ශලොල්ල .ිම න 800ක් ශමව්තන ි බුණු ණ   එන 
ව්ලෂශේ ශලොල්ල .ිම න 4 200කට වැිය ශවලා ි ශබනවා. 
ශලොල්ල .ිම න 4 200ක් අපට ශමව්තන ශවලා ි ශබනවා. දැ්ත 

බල්තන හනබ්තශතොට වරා ට වි දන කශළ  ශලොල්ල බිිම න 
1.4යි. එශහණ නන ශලොල්ල බිිම න 4.2ක් ශමව්තන අපට සිදු 

ශවලා ි ශබ්තශ්ත ශකොශහොණද? ණහා උජ්ාරුවට කි නවා  "අපි 

ණ  මත්තා. ඒවායි්ත වැල කළා" කි ලා. හරි කණක් නැහැ. ණ  
අරශමන වැල කළා  කි මු. වැල කළා නන අපට ඒ ණ  
ශමව්තන හැකි ාවක් ි ශබ්තන ඕනෑ ශ්ත. මරු පි ගකර ජ් රත්න 
හිටු  මණි ු ණනි  ණණ ඔබු ණාශ  planes මැන කාා කර්තශ්ත 

නැහැ. හරිද? 

 
ගතු පියංකර ජ්යරතන ා ාා 
(மாண்புமிகு  பியங்கர ஜயரத்ன) 

(The Hon. Piyankara Jayaratne) 

මයි  වරා  වික්ශක්? 

 

ගතු (ආචාර්ය)  ර්න ෙ සිල්වා ා ාා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 

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

ඔබු ණාශ  airport එකට planes එ්තශ්ත නැහැ. [බාධා 

කිරීන  ඔබු ණාශ  airport එකට planes එ්තශ්ත නැහැ. 
ඔබු ණාශ  වරා ට නැේ එ්තශ්ත නැහැ. හරි  අපි වරා  මැන කාා 
කරමු. මරු ණ්තත්රීු ණා  ශලොල්ල .ිම න 450ක් වි දන කරලා 

වරාශේ පළමු phase එක හදලා ්වර කළා ශ්ත. එශහණනන ඒශක්  
viability එකක් ි ශබ්තන ඕනෑ ශ්ත  එහි second phase එකට 
 ්තන කිම්ත. හරිද? දණ මා්තන කිම්ත අපි දුව්තන හද්තශ්ත 
නැහැ ශ්ත. අපි ්ං්ශංල්ලා දණ මානවා; ්්ත පං්ශං  මවිදිනවා; 

ඊට පං්ශං  දුවනවා. වරා  හදු  එක ණණ වැරදියි කි නවා 
ශනොශවයි. ඒ ගි  pace එක වැියයි. පළමුවැනි ශලොල්ල .ිම න 
450 වි දන කරලා කිසිණ ආදා ණක් එ්තශ්ත නැි ව තව ශලොල්ල 

.ිම න 810ක් වි දන කළා. ඒ වි දන ශදකණ කළත් ආදා ණක් 
නැි  වුණා. එතශකොට ශන ණ  අපට ශමව්තන සිද්ධ ශවලා 
ි ශබනවා. අපට ශලොල්ල ණව්තන බැහැ ශ්ත. ශන  ාා්ලා  

ශත්රුන ම්තන ඕනෑ. ශන  ාා්ලා  ශත්රුන ම්තශ්ත නැු ව 
ශද් පාලන ශේදිකාවල අපට ශකොචිචර ණල මැහුවත් ශන ්ර න් ට 
විංඳුණක් ඔබු ණ්තලා ළඟ නැහැ. ්ර න් ට විංඳුණක් ශමශන්තන 

තණයි මූලාංානරූඪ මරු ණ්තත්රීු ණනි  අපි “Vision 2025” ් දිරිපත් 
කරලා ි ශබ්තශ්ත. අපි ශන මණන ශවනං් කර්තන ඕනෑ කි ලා 
තණයි අශේ ්රි පත්ි   ් දිරිපත් කරලා ි ශබ්තශ්ත.  

අපි ශණතැන මහ බැණ ම්තන ඕනෑ නැහැ. ණණ ශණතැනට 
මවිල්ලා කාටවත් බජ ්තන ූදානණක් නැහැ. ඒවා ශනොශවයි අපි 
කළ තුත්ශත්. අපි ්රි පත්ි  ව ශ ්ත කාා කර්තන ඕනැ. අශේ 
අ  වැ ට ශමනා විශේචන මැනත් ණණ ංඳහ්ත කළා. ඒවා අපි 

පිළිම්තනා විශේචන. ඒ විශේචනවලට අපි මහුන ක්ත දු්තනා. මරු 
මණි ු ණා ඒවාට පිළිු රු ලබා ශදයි කි ලා ණණ වි ්වාං කරනවා. 
හැබැයි ඔබු ණ්තලා ඔ  පැත්ශත් ්ඳලා දැ්ත අපට කෑ මහ්තන 

එපා  "ඔබු ණ්තලා ණ  ම්තනවා" කි ලා.  

මරු බ්තදුල ගුණව්ලධන ණ්තත්රීු ණා Treasury Bond එක මැන 
කිේවා. එු ණා කිේවා  ණ  ශපොීය ශණචිචර වැිය ශවලා ි ශබ්තශ්ත 

ඒක නිංා කි ලා. ඊට පං්ශං  opportunity cost එකක loss එකක් 
මැන කිේවා  .ිම න 100ක්ද ශකොශහද කි ලා. එශහණ එකක් 
නැහැ. Opportunity cost එකක් කි ්තශ්ත  උපකල්පිත වි දණක්. 

හරිද? එු ණා කිේවා  ණහාචා්ල වරශ ක් එු ණාට ඒශක් මණන 
හදලා එවා ි ශබනවා කි ලා. ඒ ණහාචා්ල වර ාව ණණත් ද්තනවා; 
එු ණාත් ද්තනවා. මීය ට අවුරුදු 15කට විතර කිම්ත ඒ 
ණහාචා්ල වර ායි  ණණයි එකණ වි ව්විදයාලශේ උම්තවලාත් 

ි ශබනවා.  
 
ගතු ා් ත්රීවරදයක් 
(மாண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 
මරු බ්තදුල ගුණව්ලධන ණ්තත්රීු ණා? 
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පා්ලිමශන්තු ව 

ගතු (ආචාර්ය)  ර්න ෙ සිල්වා ා ාා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 

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

මරු බ්තදුල ගුණව්ලධන ණ්තත්රීු ණාත් උම්තවලා ි ශබනවා. 
හැබැයි  අපි ු ්තශදනාණ ද්තනවා  ශන calculation  එශක්  න  න 

මැටලු ි ශබනවා කි ලා. නමුත්  ඒ නිංා ශණචිචර ශපොිම  වැිය 
වුණා; අචිචර ශපොිම  වැිය වුණා කි ්තන එපා. එශහණ ශව්තශ්ත 
නැහැ.  

එදා බක් .ශල් ්ර න් ට අමණැි ු ණා  කිේවා  "අපට 
අවාංනාවත්ත ශලං ශද් ගුණ  බලපෑවා" කි ලා. ඒක මත්ත. 

මරු පි ගකර ජ් රත්න ණ්තත්රීු ණනි  ංණහර ශවලාවට ඔබු ණාශ  
ශමදර ශපොල් මංව්ල ශන දවංව්ල ශපොල් ශමිය ු නක්වත් නැු ව 
මි . ඒකට අපි වම කි ්තශ්ත නැහැ. ඔබු ණාශ  ශමදර ශපොල් 

මංව්ලත් ශපොල් ශමිය නැහැ. ඒකට ආ්ඩක්වට බැණලා 
හරි ්තශ්ත නැහැ ශ්ත. ඒකට ආ්ඩක්ශේ ංනබ්තධ ක් නැහැ. 
මත්ත කාාව ඒකයි. ඒ  ශද් ගුණශ ්ත අපට මි  වුණු බලපෑන. 
අශනක් එක .නිසු්ත ශපොල් ශතල් පාවිචි  කරනවා. අද  ශපොල් 

ශතල්  ශපොල් වු ර පිට රට  වනවා. ඒ නිංා ශපොල්වල .ල ්හළ 
ගිහි්ත ි ශබනවා.   

මූලාංනාරූඪ මරු ණ්තත්රීු ණනි  ණණ අවංාන ව ශ ්ත 
කි ්තශ්ත  අපි අද ්තාණත්ණ ංගකී්ලණ  ශලොල්ල ණ  ්ර ්න ක 

්්තශ්ත; ඒක අපි ශත්රුන ම්තන ඕනෑ බවයි. 

එශහණ නැහැයි කි ්තන අපට හැකි ාවක් නැහැ. එශහණ නන  
අපි ශන ශලොල්ල ණ  ්ර ්නශ ්ත එළි ට එ්තන ඕනෑ. අපට මත්ත 
ව ශ ්තණ ං්තශතෝෂයි  ශන ංභාව දැනුවත් කර්තන හැකි ාවක් 
ලැබීණ මැන  ලගකාශේ  negative ශලං ි බුණු  rating එක S&P - 

Standard & Poor's එශක්ත stable  කිරීණ මැන. ඒ ශමොල්ල්ත 
ඒකට ශහ ු ව ව ශ ්ත කිතුශේ  Fiscal Liability Management 
Act එකක් ශ ්තන ආ්ඩක්ව මත්ත ව ශ ්තණ ක්රි ා කිරීණ 

කි ලායි.   

ශණණ කරුණ අවංාන ව ශ ්ත කි ලා ණශ  කාාව අවං්ත 
කරනවා. What is liability management? We have to have 
some method of dealing with this issue that I talked about 
earlier. How can we as a country suddenly pay US Dollars 4 
billion in a year just for the external loans that we have 
taken? It went up from US Dollars 800 million to US Dollars 
4 billion during your time. It is okay for it to go up to US 
Dollars 4 billion if the revenue has also increased to US 
Dollars 4 billion. But, the problem is the revenue has fallen.   

ණණ අශේ ණගමල ංණරවීර මණි ු ණාට  ්රා්ත විරණරත්න 
රාජ්ය මණි ු ණාට  ලං්තත අලගි ව්තන නිශ ෝජ්ය මණි ු ණාට 
ංහ සි ලු නිලධාරි්තට ං්ු ි ව්තත වනවා  ශන උත්ංාහ ට. 
ණගමල ංණරවීර මණි ු ණා ශන ශද්වල් ශද් පාලනීකරණ  

කර්තශ්ත නැි ව  මත්ත වං්ත කර්තශ්ත නැි ව  
විනිවිදභාව කි්ත තුු ව ්දිරිපත් කළා. එු ණාට ංණහර ශවලාවට 
අනික් අ ශම්ත ශද් පාලන ව ශ ්ත pressure එකක් එනවා  
ංණහර ඒවා ශවනං් කර්තන කි ලා. නමුත්  අපි  ්තශ්ත 

්රි පත්ි  කට නන  ඒ ්රි පත්ි ශේ අපි ්්තන ඕනෑ. එණ නිංා ණණ 
්ංශ්ංල්ලා ්දිරිපත් කළ සුළු සුළු ශවනං්කන කර්තන ු ළුව්තද 
කි න ්ල්ීයණ එු ණාශම්ත කර.්ත නිහඬවනවා. ශබොශහොණ 

ං්ු ි යි. 

 
ගතු මූලාසනාරූඪ ා් ත්රීුරාා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශබොශහොණ ංු් ි යි. 

මරු සුසිල් ශ්ර ණජ් ්තත මණි ු ණා  ඔබු ණාට විනාිය 12ක් 

ි ශබනවා. ඊට ශපර මරු බිණල් රත්නා ක ණැි ු ණා මූලාංන ට 
පැ.ශණනවා මත. 

 
අනුරුව ගතු දේ. එම්. ආන් ෙ කුාාරසිරි ා ාා මූලාසනදය්  

ඉවත වූදය් , ගතු බිාල් රතනායක ා ාා මූලාසනාරූඪ විය. 
 

அதன்பிறகு, மாண்புமிகு சஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்று அகலசவ, மாண்புமிகு பிமல் ரத்நாயக்க 

அவர்கள் தகலகம வகித்தார்கள். 
 

Whereupon THE HON. J.M. ANANDA KUMARASIRI  left the 
Chair, and THE HON. BIMAL RATHNAYAKE took the Chair. 

 

ගතු මූලාසනාරූඪ ා් ත්රීුරාා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මරු මණි ු ණා කාාව ආරනභ කර්තන.  

 
[අ.භා. 1.58  

 
ගතු ඒ.ඩී. සුසිල් ද්ර ාජ්ය් ා ා ාා (විෙයා, ාාක්නණ  ා 

පර්දේනණ අාාායුරාා) 
(மாண்புமிகு  ஏ.டி. சுசில் பிசரமஜயந்த - விஞ்ஞான, 

ததாைில்நுட்ப மற்றும் ஆராய்ச்சி அகமச்சர்) 

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha - Minister of  Science, 
Technology and Research) 
මරු (ආචා්ල )] හ්ලෂ ද සිල්වා නිශ ෝජ්ය මණි ු ණා ශපොඩ්ලක් 

ංභාශේ රැඳී සිමි ා නන ශහොඳයි. ශණොකද  එු ණා නැවැත්වූ තැනි්ත 

තණයි ණා කාාව පට්ත ම්තශ්ත. ඔබු ණා කිේව කාරණ  ණා 
පිළිම්තනවා. ශණොකද  දළ ව ශ ්ත මත්ශතොත් අද රශේ සි ලු 
ආන න ්ත ංඳහා ව්ලෂ කට ශලොල්ල බිිම න 20ක්  නවා. 
සි ලු අපන න ්තවල ආදා ණ දළ ව ශ ්ත ශලොල්ල බිිම න 

12ක් වනවා. දැනට ඒ ශදක අතර පරතර ක් ි ශබනවා  ශලොල්ල 
බිිම න 8ක. ශන ශවශළඳ ශ  ෂ පරතර  ශමවුන ශ  ෂ ට ගිහිල්ලා 
ංණං්ත ආ්ලක ක ට බලපෑණක් කරනවා. දැ්ත ශනක පි වා 

ම්තශ්ත ශකොශහොණද? ශන අභිශ ෝම ට මුහුණ දීලා ි ශබන 
අතරු ර තණයි  ඔබු ණා කිේව විධි ටණ  අපිත් ද්තනා විධි ට   
2019 ව්ලෂ  වනශකොට තව අලුශත්ත ශලොල්ල බිිම න 4ක් 

ශහො ්තන ඕනෑ කර්තශ්ත ණ  වාරික ංහ ශපොිම  ශමව්තන. 
එතශකොට අර ශලොල්ල බිිම න 8ට තව ශලොල්ල බිිම න 4ක් එකු  
කර්තන ඕනෑ  තව ණාං 12කදී. එතශකොට ඔතැන පරතර  

ශලොල්ල බිිම න 12ක් වනවා. ශන  අපි හදා ම්තන ඕනෑ තැ්ත. දැ්ත 
ශකොශහ්තද ශනක ශහො ්තශ්ත? අශේ ංාන්රදායික 
අපන න ්තශම්ත අද ඒ ආදා ණ එ්තශ්ත නැහැ. ශපොල් අපටත් 
නැි ව ශපොල් පිට රට  ව්තන බැහැ. ඊ ළඟ කාරණ  ශත්. ශත් 

නිෂප්ාදන  සි  ට 20කි්ත වැමිලා. ශන අවුරුද්ශද් කිෂික්ලණ 
අග ශේ අපන න ආදා ණ ංිණ 1.2යි. ශං වා අග ශේ ආදා ණ 
තණයි වැිය ශවලා ි ශබ්තශ්ත. ඊ ළඟට  අපි හාල් ශම්තව්තනත් 

ඕනෑ. ඒ ණදිවට දැ්ත අපට ශපොලුත් ශම්තව්තන සිද්ධ ශවලා 
ි ශබනවා. ශන අනුව දැ්ත අපි ශකොශහ ද  ්තශ්ත? අපි ් ං්ශංල්ලා 
ංැලසුනමතව අශේ රශේ ි ශබන සි  ට  0කට වැිය  ්්තන 

කිෂික්ලණ  ණත  ැශපන ජ්නතාවත් ආරක්ෂා කර මනි.්ත  ඒ 
ංඳහා  න ආරක්ෂණවාදී වැල පිළිශවළකට ගිහිල්ලා අශේ රශේ 
කිෂික්ලණ   ක්ි ණත් කරලා අශේ ආන න සීණා කර ම්තන 

ඕනෑ; අනික් පැත්ශත්ත අපි අපන නත් දිරිම්තව්තන ඕනෑ.  

දැ්ත අපි අශේ අපන න ංනබ්තධශ ්ත බලමු. අද මඟලුන 
ක්ලණා්තත  පැත්ශත්ත අපට තරම කර්තන ශවලා ි ශබ්තශ්ත 

වි ේනාණ   බගමලාශද්    චීන  වැනි රටවල් එක්ක. දැ්ත අශේ 
මඟලුන අපන නකරුව්ත ජ්ාතය්තතර ශවශළඳ ශපොශළ  තරම 
කර්තශ්ත ශකොශහොණද?  

3741 3742 
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ඒකක පිරිවැ  ම්තන. අශනක් රටවල් සි ල්ලටණ වලා අශේ 

ඒකක පිරිවැ  වැියයි. මයි? කලාපශේ විදුිමබල ඒකක කට වැියණ 
මුදලක් ශමවන රට අශේ රට. එශහණ නන ඒ විදුිමබල  
ශ ොදාශමන ශකශරන හැණ නිෂප්ාදන ඒකක කණ තරමකාරී .ල 
මත්තායි්ත පංශ්ං  කලාපශේ ංහ අශනක් රටවලට වලා වැිය 

.ලක් අශේ නිෂප්ාදක ා ශමව්තන ශවනවා. එශහණ නන ශණොකක්ද  
ඒකට කර්තනට ි ශබ්තශ්ත? 

මූලාංනාරූඪ මරු ණ්තත්රීු ණනි  පළමුවන කාරණ   අශේ  

රශේ බල ක්ි    ංඳහා ශමවන අධික පිරිවැ  අක් කිරීණ ංඳහා 
වැල කර්තන ඕනෑ. දැ්ත අපි අවුරුදු ු නක් ි ංශ්ං  ශකරවලපිමිශේ 
LNG විදුිම බලාමාර  මැන කාා කර කර  ්්තනවා. තවණ 

ීර්තදුවක් ම්තන බැරි වුණා. දැ්ත අපි ශකොශහ ද ගිහි්ත 
නවි ්තශ්ත? දැ්ත ඊළඟට විදුිමබල ණ්ඩලලශේ general ංැලැංණ් 
්දිරි අවුරුදු විං්ංට එනවා. අ්තන ඒ ංැලැංශ්න නැවත ශ ෝජ්නා 

කරනවා  මල් අඟුරුවලට  ්තන. ශන පැත්ශත්ත COP21 Paris 
Agreement එක අත්ං්ත කරලා ි ශබනවා. ශද් ගුජ ක 
විප්ල ාං  නිංා අංව්ැ්තන එ්තශ්ත නැහැ කි ා  අපි කාා 
කරනවා.  ඔේ. උු ර  නැ  ශඟනහිර  ව ඹ  උු රු ණැද පළාත්වල 

නි ඟ . දකුණ   බං්නාහිර  ඌව පළාත්වල වැංං්; නා  ාන. දැ්ත 
ශකොශහොණද ශනක කළණනාකරණ  කර්තශ්ත? අශේ රටට විතරද 
වැං්ං වහි්තශ්ත? අශේ රටට විතරද  නි ඟ  ි ශබ්තශ්ත? 

අංල්වැසි රටවලට වැංං් නැද්ද? නි ඟ  නැද්ද? ශන සි ල්ලණ ඒ 
රටවල්වලටත් ි ශබනවා. එශහණ නන ඒක  කළණනාකරණ  
කිරීශන වමකීණයි අපට ි ශ ්තශ්ත. මූලංනාරූඪ මරු 

ණ්තත්රීු ණනි  ණණ ංරල ්ර න් ක් මැන අවධාන  ශ ොමු කරනවා. 
අශේ රශේ graphite ශලෝකශේ අන්ලඝතණ graphite. අද නැශනෝ 
තාක්ෂණශ ්ත graphiteවිම්ත graphene  ම්තනවා.  

Graphite ශටෝත එකක .ල දළ ව ශ ්ත ශලොල්ල 280ක් විතර 
ශවනවා. ශහොඳයි  graphene ශටෝත එකක් හැදුශවොත්? ශන .ල 
15 000්ත වැිය කර්තන. අ්තන  තමු්තනා්තශං ලාට විශද්  

විනිණ  උප න තැන. හැබැයි අපි ශණොකද කර ි ශබ්තශ්ත? 
ජ්්ලණ්ත ංණාමණක් එක්ක අවුරුදු විසිපහකට ගිවිසුණකට ගිහි්ත 
graphite  පිට රට  වනවා. ණණ  Mineral Policy  එක දැනණා. ඒක 
තවණ ණම. දැ්ත අවුරුද්දකට වැියයි.  

ඊළඟට  ්ල්ණනයිේ මැන බල්තන. අශේ රශේ නැ ශඟනහිර 
ශවරළ ීරරශේයි  ු ත්තලශනයි  අරුවක්කාල්වලයි අවුරුදු 
ි ං්පහකට මි ශව්තන ්ල්ණනයිේ ි ශබනවා. ්ල්ණනයිේවිම්ත 

සි   ට හැත්තෑවක් nano titanium ම්තන ු ළුව්ත. එහි පරීක්ෂණ  
අවංාන අදි  ශ්ලයි ි ශබ්තශ්ත  පිමිපන අශේ SLINTEC  එශක්. 
ශනවා Treasury  එක ද්තනවාද? නැහැ. Nano titanium dioxide  

කිශලෝ එකක අද .ල කී ද? ්ල්ණනයිේ කිශලෝ එකක .ල කී ද? 
ශකොශහොණද අපි Rs. 4 billion ශහො ්තශ්ත? අපන න වැිය කරලා 
බැහැ. මඟලුන පිටරට  ැේවාට  GSP ංහන ලැබුණාට එහාට 

 න ශකොට අශේ මඟලුනවල .ල වැියයි. තරම කර්තන බැහැ. 
Quality improvement  එකක් නැහැ. ඒවාට ශ්ත අවධාන   ශ ොමු 
කර්තන ඕනෑ. ඒක ශව්තශ්ත නැහැ.  

 ඊළඟට  ශතල් අග   මනිමු. දැ්ත ශණොකක්ද ඒක ට ශවලා 

ි ශබ්තශ්ත? අශේ ආන නික ශතල් බිල ංණංත් 
ආන න ්තශම්ත සි  ට 20ක් වනවා. ංණං්ත ආන න   ශලොල්ල 
බිිම න 20යි. ශතල්වල .ල පහළ ගිහි්ත ි ශබන නිංා -අද 

ශලොල්ල 55 -  0 ි ශබන නිංා- ශතල්වලට ශලොල්ල බිිම න 4යි. 
ංණං්ත ආන න වමිනාකශණ්ත සි   ට 20යි; පශහ්ත එකයි.  දැ්ත 
ශතල් ංගං්ාාශේ Treasurer ශකශනක් ්්තනවාද? මුලාංනාරූඪ 

මරු ණ්තත්රීු ණනි  දැ්ත  ්තශ්ත ශණොනවාටද? Spot tendersවලට. 
ශනක ංාණානයශ ්ත .නිසු්තට ශත්  ශර්තශ්ත නැහැශ්ත. Term 
contract එකයි  spot tender එකයි ශත්ශර්තශ්ත නැහැ. 

ශකොශහොණද ශතල් .ල ීර්තදු කර්තශ්ත? ශණනවාද  ්රධාන 

ංාධක? සිගමේපූරුශව්ත ම්තනවා නන Singapore Platts. ඊළඟට  
"Platts"  කි ්තශ්ත ශණොකක්ද කි ා ණට කාල  නැි  නිංා ණණ 
කි ්තශ්ත නැහැ. ක්බායිවිම්ත මත්ශතොත් Dubai Platts.  Brent  
ම්තශ්ත නැහැ ශ්ත. ශතල් බැරල් එකක .ල කී ද? අශේ ංණහරු 

ද්තශ්ත නැහැ  ශතල් .ල ීර්තදු කර්තශ්ත ශකොශහොණද කි ා. ඒ 
ශමොල්ශලෝ හිතනවා  ශතල් ශවළඳ ශපොශළ  ශතල් .ල ීයට්ලවලට 
ීර්තදු කරනවා  කි ා. ංණහර බලධාරි්ත ඒකවත් ද්තශ්ත නැහැ. 

අහ්තන  බල්තන. Singapore Platts  ම්තන. ඕකට premium  
එක දා්තන. දැ්ත ්ි ්ත "premium"  එක කි ්තශ්ත  ශණොකක්ද 
කි ්තනත් එපා ැ. Premium එක  spot tendersවලට  

ම්තනශකොට වැියයි. Term contractsවලට ම්තනශකොට අක්යි. 
Term contractsවලට ම්තනශකොට premium  එක 1.2  නන spot 
tendersවලට  ම්තනශකොට 3ට වැියයි. පරතර  අරශමන වැිය කර 

බල්තන. ශටෝත එකකට බැරල් කී ක් ි ශබනවාද? ඒක 
ද්තනවාද? ඒක ද්තශ්තත් නැහැ. ශටෝත එකකට US බැරල්  .2ක් 
ි ශබනවා.   බැරල් එකකට ීයට්ල 159ක් ි ශබනවා. ශණශහණයි 
මණ්ත හද්තශ්ත.  

ඊළඟ ංාධක  ශණොකක්ද?  Exchange rate.  ඒ  Exchange 
rate එක apply කර්තශ්ත ශකොශහොණද? LIBOR plus අනුව.  හැණ 
import එකකටණ premium එක එකු  කර්තන ඕනෑ. ඒක ම්තන 

ඕනෑ ඊළඟට. ඒ වාශ ණ අපි ම්තශ්ත අත්පිට මුදලට ශනොශවයි  
ණ ට. එතශකොට ඒකට ශපොිම ක් එනවා. ශන ්රධාන ංාධක 
ු නයි  අශේ exchange rate එකයි කි න ංාධක හතර ණත තණයි 

ශතල් .ල ීර්තදු කර්තශ්ත.  ශනකවත් ද්තශ්ත නැහැ අද. බාල 
තත්ත්වශේ ශතල් නැවක් return කරලා ණහා කාලශමෝේමි ක් 
මි  වුණා. නමුත් ශන ංාධක මැන  ංාකචිඡා ශව්තශ්ත නැහැ. 

මශණරිකානු ශලොල්ල .ිම න 4ක turnover එකක් ි ශබනවා 
අපට  -විකුණුන .ල පැත්තකට දාලා- ආන නවලට විතරක්. දැ්ත 
ශතල් ංගංා්ාවට Treasurer ශකශනක් නැහැ.  Spot tendersවලට 

ශතල් ම්තන විට කවුද .ල ීර්තදු කර්තශ්ත?  

 

ගතු මූලාසනාරූඪ ා් ත්රීුරාා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මරු මණි ු ණනි  මූලාංන ට ංාධනී  ණැදිහත් වීණක් 
කර්තනට ු ළුව්ත නිංායි විණං්තශ්ත.  

 
ගතු ඒ.ඩී. සුසිල් ද්ර ාජ්ය් ා ා ාා 
(மாண்புமிகு  ஏ.டி. சுசில் பிசரமஜயந்த) 

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
ඔේ  විණං්තන. 

 

ගතු මූලාසනාරූඪ ා් ත්රීුරාා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

පසුගි  IOC ශතල් strike එක අවං්ාාශේදී ශතල් .ලදී 
මැනීශන ශට්තල්ල රණ  පිළිබඳව රට ු ළ විවාද ක් මි  වුණා  
spot trading ංහ term trading මැන. ඔබු ණා ශන විෂ   භාරව 

සිමි මණි වරශ ක් නිංා ණණ ්ල්ලා සිමිනවා රශේ ්රශ ෝජ්න  
ංඳහා විනාිය ක්  

අරශමන ඒ කාරණ  පැහැදිිම කර්තන කි ලා.   

 

ගතු ඒ.ඩී. සුසිල් ද්ර ාජ්ය් ා ා ාා 
(மாண்புமிகு  ஏ.டி. சுசில் பிசரமஜயந்த) 

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
ණණ ඒ ශවලාශේ ලගකාශේ හිටු  නැි  නිංා ඒ මැන කාා 

කශළ  නැහැ. හිටු  නිංාත් ණණ කාා කශළ  නැහැ. ශණොකද? 
එතශකොට හිතයි ශවනත් අවධාන ක් ම්තනට උත්ංාහ කරනවා 
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පා්ලිමශන්තු ව 

කි ලා. ණණ ශන පැහැදිිම කර්තශ්ත ංනපූ්ලණශ ්තණ කරුණු - 
facts- විතරයි. Term contract එකකදි සිදු ව්තශ්ත ශට්තල්ල 
කඳවලා ණාං ු නක ශහෝ හ ක  -ංාණානයශ ්ත ණාං    ණැදි 
කාල ට  නවා. එශහණ නැත්නන අවුරුද්දටත්  නවා- කාල 
සීණාවක් ංඳහා ශතල් .ලදී මැනීණට ගිවිසුනමත  ශවනවා. ශට්තල්ල 
කැඳවලා Cabinet Appointed Tender Committee එශක්ත ංහ 
Technical Evaluation Committee  එශක්ත evaluate කරලා ඒ 
ශට්තල්ල එශක් .ල ීර්තදු කර මත්තාණ ඒවාට ංණාමන කිහිප ක් 
එනවා  මැණුනකරුව්ත විධි ට. ංණාමන ු නක්  හතරක්  පහක් 
ඒවි. ් ්ත පසුව ඒ අ  ඒ ංඳහා ශට්තල්ල ් දිරිපත් කරනවා  ශණ්තන 
ශනකයි .ල කි ලා. එතශකොට ණාං  ක් ංඳහා ශතොම ීර්තදු 
කරනවා. එතශකොට ශටෝත 40 000ක් නන  -දළ ව ශ ්ත 5 වැිය 
කළාණ- බැරල් ලක්ෂ 3ක් ශවනවා. ඒ අනුව .ල මණ්ත ීර්තදු 
කරනවා. ණණ කිම්ත ංඳහ්ත කළ ංාධක හතර අනුව තණයි මණ්ත 
ීරරණ  ශව්තශ්ත. දැ්ත ඒක දිගු කාීයනයි. ඒක schedule කළාණ 
නැව නි .ත කාල ට එනවා. ංැපතුනකරුටත් ශල්සියි. ශණොකද  
ංැපතුනකරුට ශතල් උන්තශ්ත නැහැශ්ත. සිගමේපූරුශේ ශහෝ 
ක්බායිවල ්්තන ංැපතුනකරු ශතල් නිෂ්පාදන  කරන රටක් 
ංණඟ ශවශළඳ ගිවිසුණකට ගිහි්ත ි ශබ්තශ්ත. ශන වාශ  තව 
්ල්ලුනකරුව්ත මණනාවකට මි  ශව්තන ශකොපණණ ශතල් 
ශටෝත මණනක් අව යද කි ලා ංැපතුනකරු ද්තනවා. ඒ අනුව 
ංැපතුනකරුත් වකවානුශව්ත වකවානුවට ශතල් නිෂප්ාදන  
කරන රටක් ංණඟ ශවශළඳ ගිවිසුණකට  නවා. ඒ අනුව 
ංැපතුනකරුට වලා පහසුයි term contract එකකට ගි ාණ. ඒ ණාං 
  ංඳහා ශතල් ශතොම ංගඛයාව ංැපයීශනදී එ ා ඒක schedule කර 
ම්තනවා. එතශකොට ංැපතුනකරුට වලා පහසුයි.  

Spot tender  එකකට ගි ාණ සිදු ශව්තශ්ත ක්ෂජ ක .ලදී 
මැනීන. එක්ශකෝ දින 30ක් ශහෝ දින 45ක් වැනි ශකමි කාල 
සීණාවක් ංඳහා .ලදී මැනීන. ශකමි කාල සීණාවකට ගි ාණ 
ංැපතුනකරු ශතල් ශංො ්තනට ඕනෑ. ශණොකද  ංැපතුනකරුශ  
stock එක ි ශබ්තශ්ත ඔහු ශපොශරෝතදු වුණු අ ට ශද්තන. 
අලුශත්ත ්ල්ලුණක් එනවා නන එක්ශකෝ ඒකට අි ශ්ලක ශතොම 
ි ශබ්තනට ඕනෑ එශහණ නැත්නන අලුශත්ත ශංො ්තනට ඕනෑ. 
ංැපතුනකරු අලුශත්ත ශංො ්තනට  න විට ඔහුට ංප න අ  .ල 
වැියශ ්ත කි නවා. එතශකොට අනිවා්ල ශ ්ත spot rate එක වැිය 
ශවනවා  Singapore Plattsවල. එතශකොට premium  එක වැිය 
ශවනවා. Premium  එක වැිය වුණාණ අනිවා්ල ශ ්තණ ශතල් 
බැරල ක .ල ්හළ  නවා. මණ්ත හදලා බල්තනට ු ළුව්ත ණාං 
 ක term contract  එකක ශතල් බැරල් එකකට එන .ලයි  බැගකු 
ශපොිම යි  LIBOR plus එන මණනයි  premium එකයි  අශේ 
exchange rate එකයි. අශේ exchange rate එක  එක තැන 
ි ශබ්තශ්ත නැහැශ්ත. ඒකත් උල  නවා ශ්ත. එතශකොට ඒක උල 
 න  න මාණට ශතල් .ල වැිය ශවනවා. නමුත් දී්ලඝ කාීයන 
term contract එකකට ගි ාණ ඒ agreed  price එකට තණයි 
ම්තශ්ත. ංරලව කිේශවොත් පාරිශභෝගිකශ කුට සිල්ලරට බක් 
ම්තනවාට වලා ශතොම ව ශ ්ත බක් ම්තනා විට ලාභ ක් 
ලැශබනවා වාශ  තණයි ශනකත්. ංරලව එපණණයි ි ශබ්තශ්ත  
ංාණානයශ ්ත පැහැදිිම කරනවා නන. ණණ ඒකයි පැහැදිිම කිරීණ 
කශළ .  

ණණ අහ්තශ්ත මයි ශණතැනට Treasurer  ශකශනක් නැත්ශත් 
කි න එකයි. ණණත් උත්ංාහ කළා  ම්තන බැරි වුණා. [බාධා 
කිරීණක්  ණණ කි ්තශනත් Ceylon Petroleum Corporation එකට 
Treasurer ශකශනක් ් ්තන ඕනෑ.  

 

ගතු (ආචාර්ය)  ර්න ෙ සිල්වා ා ාා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 

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

මරු මණි ු ණා  ණණ ඔබු ණාත් ංණඟ සි  ට 100ක් එකඟ 
ශවනවා. ශනක ආවාට ගි ාට කර්තනට ු ළුව්ත ශද ක් ශනොශවයි. 
ශනක complicated වැලක්. 

ගතු ඒ.ඩී. සුසිල් ද්ර ාජ්ය් ා ා ාා 
(மாண்புமிகு  ஏ.டி. சுசில் பிசரமஜயந்த) 

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
ණණ කි ්තශනත් ඒකයි  ඔබු ණ්තලා භා්ඩලාමාර ට දැනුන 

ශද්තන ශනවා කළණනාකරණ  කර්තන කි ලා. නැත්නන ශනක 
කර්තන බැහැ. 

 

ගතු (ආචාර්ය)  ර්න ෙ සිල්වා ා ාා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 

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

Treasurer  ශකශනක් අව යණයි.  
 
ගතු ඒ.ඩී. සුසිල් ද්ර ාජ්ය් ා ා ාා 
(மாண்புமிகு  ஏ.டி. சுசில் பிசரமஜயந்த) 

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
ණණ ඔබතණාට පැහැදිිම කර්තනන සිදු ශවන ශද්  Manipulate 

කරනවා. Suppliersලා ු ්තශදශනකු එකු  ශවලා කාා කරලා 

ශට්තල්ල එක අක් මණනට දානවා. Profit එක ඒශමොල්ල්ත 
එශහ්ත share කර ම්තනවා. කවුද rate එක check  කර්තශ්ත? 
කවුද rate එක check කර්තශ්ත? Singapore Platts.   

 
ගතු (වවෙය) අදනෝාා ගතාද  ා තිෂය (ඛ්නිජ් දාල් 
සම්පත සංවර්ධ්න නිදයෝජ්ය අාාායුරිෂය) 
(மாண்புமிகு  (டாக்டர்) (திருமதி) அசனாமா கமசக - 

தபற்சறாலிய வளங்கள் அபிவிருத்தி பிரதி அகமச்சர்) 

(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Anoma Gamage - Deputy Minister 
of Petroleum Resources Development) 

මරු මණි ු ණනි  මත්තටණ ණණත් ඊශේ අහනශබ්ත ශට්තල්ල 
එක ්වර වුණාට පසුව ඒක බල්තනට ගි ා. ණටත් ශනක 

මැටලුවක් ශවලා. කවුරුවත් දවසි්ත දවං exchange rate එක 
check කර්තශ්ත නැහැ.  ඒ ශවලාශේ ණණත් ඒ මැන ශල්කනු ණාට 
කිේවා.  එතැනට එන අ ටත් ශන මැන ශලොකු අවශබෝධ ක් 

නැහැ. ශන සි ලු මණි වරු එකු ශවලා ඔබු ණා කි න කාරණ  
අනිවා්ල ශ ්තණ කැබිනේ ණ්ඩලල ට ් දිරිපත් කළ තුු යි. 

 
ගතු ඒ.ඩී. සුසිල් ද්ර ාජ්ය් ා ා ාා 
(மாண்புமிகு  ஏ.டி. சுசில் பிசரமஜயந்த) 

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
ණණ ඕවා කි ්තන මිකක් අදි ණදි කළා. ඒ ශවලාශේ ණණ ඕකට 

ණැදිහත් වුණා නන ශවනත් ශද ක් කි යි. ශණොකද  ශතල් නැේ 

මැන ි ශබන ්ර න් ට හිටු  මණි ු ණාත් ංනබ්තධයි කිේවාශ්ත. 
ඒ නිංා ණණ කාා ශනොකර සිමි ා. එශහණ ශ්තද මරු මා.මට 
ශලොකුශ  ණ්තත්රීු ණා? 

 
ගතු (වවෙය) අදනෝාා ගතාද  ා තිෂය  
(மாண்புமிகு (டாக்டர்) ((திருமதி) அசனாமா கமசக) 

(The Hon. (Dr) (Mrs.) Anoma Gamage) 

මත්තටණ අද උශද් ණණ ශල්කනු ණාට කාා කරලා කිේවා - 

 
ගතු ඒ.ඩී. සුසිල් ද්ර ාජ්ය් ා ා ාා 
(மாண்புமிகு  ஏ.டி. சுசில் பிசரமஜயந்த) 

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
ඔබු .  එකඟ නන  ණණ ඊළඟ කැබිනේ ණ්ඩලල රැංව්ීශනදී 

මණි ු ණාට කරුණු ්දිරිපත් කර්තනන. ඒ ංඳහා ණණ ංහශ ෝම  

ශද්තනන. 

 
ගතු (වවෙය) අදනෝාා ගතාද  ා තිෂය  
(மாண்புமிகு (டாக்டர்) ((திருமதி) அசனாமா கமசக) 

(The Hon. (Dr) (Mrs.) Anoma Gamage) 

ණණ එකඟයි. මත්තටණ අද උශද් ණණ ඒ මැන ශල්කනු ණාට 

කිේවා. 

3745 3746 

[මරු ඒ.ඩී. සුසිල් ශ්ර ණජ් ්තත ණහතා  
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ගතු මූලාසනාරූඪ ා් ත්රීුරාා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මරු මණි ු ණනි  ඔබු ණාට ශව්ත කළ ශවලාශව්ත තව විනාිය 
ශදකක කාල ක් ි ශබනවා. 

 
ගතු ඒ.ඩී. සුසිල් ද්ර ාජ්ය් ා ා ාා 
(மாண்புமிகு  ஏ.டி. சுசில் பிசரமஜயந்த) 

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
ඊට අණතරව ණට තව විනාිය ශදකක් ශද්තන.  

දැ්ත ි ශබන ශවශළඳ පරතර  තණයි ණණ ශප්තනුශේ. අපි ශන 
ංාන්රදායික රණශ ්ත ගිහිල්ලා නන කවදාවත් ශන ශමවුන ශ  ෂ 
්ර න් ට විංඳුන ශද්තන බැහැ. 2019 ශවනශකොට ශන මිකවත් 
එහාට  ්තන බැහැ. ශන exchange rate එක තව ්හළට  නවා. 

එතශකොට ශණොකද ශව්තශ්ත? අශේ අපන න දිරිණත් ශව්තශ්ත 
නැත්නන  ඒවාශේ ගුණාත්ණකභාව  වැිය ශව්තශ්ත නැත්නන  
අපට ජ්ාතය්තතර ශවශළඳ ශපොශළ  තරම කර්තන බැරි නන  

ශණොකක්ද කර්තශ්ත? දැ්ත ණැජ ක්විම්ත  එනවාද ආදා ණක්? ණට 
කි ්තන බල්තන  ශන අවුරුද්ශද් ණැජ ක්විම්ත ලැබුණු ආදා ණ 
කී ද කි ලා? මීය ට අවුරුදු ු නකට කිම්ත ආදා ණ ණණ කි ්තනන. 

ඒක මශණරිකානු ශලොල්ල .ිම න 800යි. හැබැයි  මණන  කරලා 
හැදුශවොත්  ඔ  වාශ  හතර ගුණ ක ණැජ ක් ලගකාශව්ත පිට රටට 
 නවා. අපට ලැශබ්තශ්ත ඒ ආදා ශණ්ත හ තශර්ත එකයි. කවුද 

ශනවා monitor කර්තශ්ත? ශන රශේ ං්වාභාවික ංනපත් 
නිසි ාකාරශ ්ත කළණනාකරණ  කළා නන ශන ්ර න් ට විංඳුන 
ශද්තන ු ළුව්ත. ඒක ංැලසුන කරම්තන ඕනෑ. ණට ්ු රුශවලා 

ි ශබ්තශ්ත විනාිය ශදකක කාල ක් නිංා දැ්ත ණණ ඒ මැන ඊට 
වලා කි ්තශ්ත.  

මරු  හ්ලෂ ද සිල්වා මණි ු ණා නවත්තු  තැනි්ත ණණ කාාව 
පට්ත මත්ශත්. ශන වයාපාර කර්තන ඕනෑ නන  පාක් ශනොශව්තන 

ලාභදායි ශලංයි කර්තන ඕනෑ. මූලාංනාරූඪ මරු ණ්තත්රීු ණනි  
හැබැයි ශණ්තන ශණතැනයි වරද. ලගකා ඛනිජ් ශතල් නීි මත 
ංගං්ාාශේ ංභාපි වර ා ශහෝ CEO කි න ශදශදනා ශන කරුණු 

දැනම්තන එපා ැ. ණණ දැ්ත කි ු  මිකවත් ඒ ශමොල්ශලෝ ද්තනවාද 
කි ලා ණණ ද්තශ්ත නැහැ. එතැනයි ්ර න්  ි ශබ්තශ්ත. ඒක 
නිංා  හරි ු ද්මලශ ෝ  ශන පිළිබඳව නිු ණතාව ි ශබන  පළු රුද්ද 

ි ශබන  අධයාපන  ි ශබන  විත්ි කභාව  ි ශබන අ  Pubic 
Enterprisesවල ංභාපි  තනු රුවලටයි  CEO තනු රුවලටයි 
පත් කර්තන. ඒක පසු ගි  කාලශේ වුශ්ඩත් නැහැ   දැ්ත 

ශව්තශ්තත් නැහැ. කවදාද අපි ශනවා නිවැරදි කර ම්තශ්ත? 

Treasury එශක් නිලධාරි්ත අද සිමින නිංා ණණ ඊළඟ 
කාරණ ත් කි ්තනන. එදා ශන මැන කාා කරන ශකොට ඔවු්ත 
හිමිශේ නැහැ. මරු ණගමල ංණරවීර මණි ු ණා ්දිරිපත් කළ අ  

වැ  කාාශේ  සිගහල පිටපශත් 158  159  1 0 පිුමවල- දැ්ත ණශ  
ළඟ ශපොත නැහැ  ණතකශ ්ත කි ්තශ්ත. ශපොඩ්ලක් එශහ  ශණශහ  
ශව්තන ු ළුව්ත - තමු්තනා්තශං ලා STEM education එක මැන 

කාා කරනවා. ශණොනවද STEM කි ්තශ්ත? S කි ්තශ්ත 
Science. T කි ්තශ්ත Technology. E කි ්තශ්ත Engineering. 
M කි ්තශ්ත ශණොකක්ද? ශන ශපොශත් ු ්ත තැනක ිම ලා 

ි ශබනවා  M කි ්තශ්ත Medicine කි ලා! නමුත් M කි ්තශ්ත 
Maths. අ  වැ  ශල්ඛනශේ ු ්ත ශපොළක ඒ විධි ට ිම ලා 
ි ශබනවා. ඒක printing mistake එකක් ශව්තන බැහැශ්ත. ිම ලා 

දු්තන නිංා මණි ු ණාත් කිශ ේවා. අශප්ත ශනවා අහ්තනශකෝ. 
අශේ අණාතයාග වල ශනවා කරනවාශ්ත.  

අධයාපන අණාතයාග  ට රුපි ල් .ිම න 3 500ක් ශව්ත 

කරලා ි ශබනවා. හැබැයි  ශකෝ STEM reform එකට ්රි පත්ි  

ීර්තදුවක්? ණණ තණයි ඒ Cabinet Paper එක දැනශන. පළමුවැනි 

රැං්වීණ පැවැත්ු වා. කි ්තන කනමාුමයි  ඒකට ආශේ 12 ශදනයි. 
STEM reform එකක් නැු ව නශවෝත්පාදන ට  ්තන බැහැ. 

 
ගතු මූලාසනාරූඪ ා් ත්රීුරාා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මරු මණි ු ණා  තව විනාිය කි්ත ඔබු ණාශ  කාාව අවං්ත 
කළ තුු යි. 

 

ගතු ඒ.ඩී. සුසිල් ද්ර ාජ්ය් ා ා ාා 
(மாண்புமிகு  ஏ.டி. சுசில் பிசரமஜயந்த) 

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
ප්ලශේෂකශ ෝ බිහි ශව්තශ්ත නැහැ  නශවෝත්පාදනකරුව්ත 

බිහි ශව්තශ්ත නැහැ. ශනවා මැන ු ළුල්ව ංාකචිඡා කරනවා නන 
විනාිය 12ක් ණදි. මූලාංනාරූඪ මරු ණ්තත්රීු ණනි   මරු හ්ලෂ ද 

සිල්වා ණැි ු ණා කිේවා වාශ  ශනවා ශන රශේ දැශවන ්ර ්න. 
ශනවාට අශේ දා කත්ව  ශද්තන අපි ලෑං්ි යි. විදයාා ්තශ  
දා කත්ව   විත්ි ක ්තශ  දා කත්ව   ශන සි ලුශදනාශ   

දා කත්ව  අපි ශදමු. ශන මැන ශවනණ Forums මිකක් ි  ්තන. 
ශනවා මැන ංාකචිඡා කරලා  ්රමුඛතා හඳුනාශමන ්දිරි ට  මු 
කි න කාරණ  කි .්ත ණශ  කාාව අවං්ත කරනවා. 

 

ගතු මූලාසනාරූඪ ා් ත්රීුරාා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Next, the Hon. E. Saravanapavan. You have 13 

minutes.  
 

ගතු ඊ. සරවනපව්  ා ාා 
(மாண்புமிகு ஈ. சரவைபவன்) 

(The Hon. E. Saravanapavan) 
I was given 16 minutes, I thought.   

 

ගතු මූලාසනාරූඪ ා් ත්රීුරාා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
As per the original list, it is 13 minutes.  

 
[பி.ப. 2.15] 

 

ගතු ඊ. සරවනපව්  ා ාා 
(மாண்புமிகு ஈ. சரவைபவன்) 

(The Hon. E. Saravanapavan) 
Okay.  

தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கசள, 

தபருகமக்குாிய இச்சகபயின் தகௌரவ உறுப்பினர்கசள, ஒரு 

ஜனநாயக நாட்டில் ஊடகங்களின் பைி மகத்தானதும் 

தபாறுப்பு வாய்ந்ததுமாகும். அகவ மக்களின் குரல்கள்! நல்ல 

விடயங்ககளப் பாராட்டி ஊக்கப்படுத்தியும் மக்கள் விசராத 

நடவடிக்கககளுக்கு எதிராக சநர்கமயுடனும் துைிச்சலுடனும் 

தசயற்படும்சபாது, நாட்டின் ஜனநாயகம் தமன்சமலும் 

தசம்கமப்படுத்தப்படுகிறது. ஆனால், கடந்த அரசாங்கம் 

ஆட்சியிலிருந்தசபாது, ஊடக நிறுவனங்கள் தாக்கப்பட்டும் 

ஊடகவியலாளர்கள் தகால்லப்பட்டும் சிகறயிலகடக்கப் 

பட்டும் ஊடக சுதந்திரத்தின் கழுத்து தநாிக்கப்பட்டது. 

பாதிக்கப்பட்ட ஊடக நிறுவனங்களுக்சகா, ஊடகவியலாளர் 

களுக்சகா நீதி எட்டாக்கனியாகசவ காைப்பட்டது. ஆட்சி 

மாற்றம் ஏற்பட்டு நல்லாட்சி அரசாங்கம் அதிகாரத்துக்கு வந்த 

பின்பு அப்படியான ஒரு பயங்கர நிகல இல்லாமல் 

தசய்யப்பட்டகத நாம் மகிழ்ச்சியுடன் வரசவற்கிசறாம். 

3747 3748 



පා්ලිමශන්තු ව 

அசதசவகளயில், கடந்த அரசாங்க காலத்தில் சமற்தகாள்ளப் 

பட்ட ஊடகத்துகற மீதான அநீதிகளுக்கு இன்றுவகர நீதி 

கிகடக்கவில்கல என்பகத நான் இவ்விடத்தில் 

சுட்டிக்காட்டாமலிருக்க முடியாது. எனினும், தற்சமயம் சில 

ஊடகங்கள் ஊடக சுதந்திரத்கதத் துஷ்பிரசயாகம் தசய்தாலும் 

கூட, அவற்றுக்குமான சுதந்திரமும் இங்கு உள்ளது என்பது 

குறிப்பிடத்தக்கது. 

இன்று அச்சு ஊடகங்ககளவிட வாதனாலி , 

ததாகலக்காட்சி, இகையம், சமூக வகலத்தளங்கள் என்பன 

விடயங்ககளப் பாிமாற்றிக்தகாள்வதிலும் தகவல்ககளப் 

பரப்புவதிலும் சவகமாகவும் தபருமளவிலும் தசயற்பட்டு 

வருகின்றன. இவ்வாறு ஊடகங்கள் அரசியலில் காத்திரமான 

பங்கக வகித்தசபாதிலும் ககல, இலக்கியத்துகறயிலும் எமது 

வரலாறு, கலாசாரம், தமாைி, பண்பாடு, மதம் என்பன 

ததாடர்பாகவும் எமது ககல, இலக்கியப் பகடப்புக்களுக்கான 

களங்ககள அகமத்துக் தகாடுப்பதிலும் எமது அரச 

வாதனாலிகளும் ததாகலக்காட்சிகளும் பயனுள்ள 

பங்களிப்கப வைங்கிவந்தன என்பகத மறுத்துவிட முடியாது. 

எமது நாட்டின் பல இகசயகமப்பாளர்கள், பாடகர்கள், 

நடிகர்கள், வாதனாலி- ததாகலக்காட்சி நாடக தநறியாளர்கள் 

எனப் பலருக்குக் களம் அகமத்துக்தகாடுத்து, அவர்ககள 

மக்கள் மத்தியில் பிரபல்யப்படுத்தி, ஓர் உன்னத நிகலக்கு 

உயர்த்திவிட்டதில் அரச வாதனாலி, ததாகலக்காட்சி 

ஊடகங்களின் பங்கு அளப்பாியது. வாதனாலி, 

ததாகலக்காட்சித் ததாடர்களில் அற்புதமான சாதகனககள 

ஈட்டியதுடன், சர்வசதச தரத்கத எட்டுமளவுக்கு சிறப்புப் 

தபற்றிருந்தன. ஆனால், சபாாின் பின்னரான காலப்பகுதியில் 

எமது ககலப் பகடப்புக்களின் தனித்துவமும் சமன்கமயும் 

சீரைிய ஆரம்பித்துவிட்டன. பல தனியார் ஊடகங்கள் 

வாயிலாக ததன்னிந்திய சினிமா மயமாக்கப்பட்ட சீரைிவுக் 

ககலகளின் பார்கவயாளர்களாக எமது ரசிகர்கள் 

மாற்றப்பட்டுக் தகாண்டிருக்கின்றனர். ககலத்துவம் இல்லாத 

ததாகலக்காட்சித் ததாடர்களும் வன்முகறகள், ஆபாசம், 

நம்பமுடியாத சகாமாளித்தனங்கள், தனிநபர்ககளச் சுற்றிய 

மாகய என்பவற்கறக் தகாண்ட சினிமாக்களும் எமது 

ரசிகர்ககள மூன்றாம் தர ரசிகர்களாக்கிக் தகாண்டிருக் 

கின்றன.  

வாதனாலி என்பது எல்லா மக்களாலும் தசவிமடுக்கப்படும் 

ஓர் ஊடகம் என்ற வககயில், தமிழ் வாதனாலிகள் பற்றிச் சில 

அடிப்பகட விடயங்ககள இங்கு நான் முன்கவக்க 

விரும்புகின்சறன். இலங்ககயின் வர்த்தக வாதனாலிகள் 

இன்று முற்றாகசவ ததன்னிந்திய சினிமாப் பாடல்களால் 

நிரப்பப்பட்டுள்ளன. ததன்னிந்திய சினிமா நடிகர்களுக்கும் 

பாடகர்களுக்கும் பக்தர்ககள உருவாக்கும் பைிகயசய இகவ 

சமற்தகாண்டு வருகின்றன. இலங்கக ஒலிபரப்புக் 

கூட்டுத்தாபனத்தின் தமிழ்ச் சசகவகய நாம் மறந்துவிட 

முடியாது. எனினும், எமது சதசியத்தின் அடிப்பகடயில் 

நிகழ்ச்சிககளத் தயாாித்து வைங்கும் தமிழ்ச் சசகவயின் வீச்சு 

சில வருடங்களாக நலிவகடந்துள்ளகமகய அவதானிக்க 

முடிகிறது. ஒரு காலத்தில் பல இகசக் ககலஞர்ககள 

இனம்கண்டு, சந்தர்ப்பம் வைங்கி, அவர்களின் பகடப்புககள 

இகசத்தட்டுக்களாக்கித் தமிழ்ச் சசகவ தபரும்பைிகயச் 

தசய்து வந்தது. அதன் காரைமாக எமது ககலஞர்கள் சிங்கள, 

தமிழ் சினிமாக்களில் பங்குதகாள்ளும் வாய்ப்கபப் தபற்றனர். 

அப்பைி இன்னும் ததாடர்வது பாராட்டுக்குாியது. ஆனால், 

வாதனாலி நாடகங்கள், கிராமியக் ககலககளயும் 

ககலஞர்ககளயும் தவளிக்தகாண்டுவரும் நிகழ்ச்சிகள், எமது 

வரலாறு, பண்பாடு சார்ந்த பகடப்புக்கள் என்பன மிகமிக 

நலிவகடந்த நிகலயிசல காைப்படுகின்றன.  

ஒரு காலத்தில் இலங்கக வாதனாலி நாடகங்கள் உலகத் 

தமிழ் வாதனாலிகளுக்சக நாடகத்துகறயில் வைிகாட்டியாக 

விளங்கின. பல ததாடர் நாடகங்கள் சநயர்ககள 

வாதனாலியுடன் கட்டிகவக்குமளவுக்குப் தபருகம 

தபற்றிருந்தன. அன்று வாதனாலி நாடக எழுத்தாளர்களாக 

அறிமுகமான பலர் இலங்ககயில் சிறந்த இலக்கியவாதிகளாக 

வளர்ச்சி தபற்றிருந்தனர். இன்று தமிழ்ச் சசகவயில் 

நாடகங்களின் மறு ஒலிபரப்கபசய சகட்க முடிகிறது. காரைம் 

சகட்டால், சபாதிய நாடகப் பிரதிகள் வருவதில்கலதயனக் 

கூறப்படுகின்றது. அது உண்கமயாக இருக்கலாம். ஏதனனில், 

அவர்கள் எழுதிய நாடகம் ஒலிபரப்பாகும்சபாது 

அவர்களாசலசய சகட்க முடியாத நிகல ஏற்படுமானால், எந்த 

எழுத்தாளன் எழுத விரும்புவான்? ஆம்! இலங்கக ஒலிபரப்புக் 

கூட்டுத்தாபனத்தின் தமிழ்ச் சசகவகய யாழ்ப்பாை 

மாவட்டத்திசல ததளிவாகக் சகட்க முடிவதில்கல. 

சிலசவகளகளில் இகரச்சலுடன் வரும்; இன்னும் சில 

சவகளகளில் இகரச்சல் மட்டும் வரும். வர்த்தக 

வாதனாலியான ததன்றல் ததளிவாகக் சகட்கும். ஆனால்,  

தமிழ் மக்களின் ககல, பண்பாடு, வரலாறு என்பவற்றின் 

குரலாக விளங்கக்கூடிய தமிழ் சதசிய சசகவ வடபகுதி 

மக்ககளத் ததளிவாகச் தசன்றகடவதில்கல. இன்று  

சநற்றல்ல, 2010ஆம் ஆண்டிலிருந்து இசதநிகலதான்! 

எனசவ, இது திட்டமிட்டு சமற்தகாள்ளப்படும் இனவாத 

நடவடிக்ககயா? என்ற சந்சதகமும் எமக்கு எழுகின்றது. 

எனசவ, ஊடகத்துகற அகமச்சர் அவர்கள் உடனடியாக 

இவ்விடயத்தில் கவனம் தசலுத்தி, தமிழ்ச்  சசகவ, சதசிய 

சசகவ ஆகியன நாட்டின் சகல பகுதிகளிலும் ததளிவாகக் 

சகட்க ஏற்பாடு தசய்ய சவண்டுதமனக் சகட்டுக் 

தகாள்கின்சறன்.  

இசதசவகளயில் பிராந்திய சசகவயான யாழ். FM 
பற்றியும் சில கருத்துக்ககள முன்கவக்க விரும்புகின்சறன். 

கடந்த அரசாங்க காலத்தில் இது முற்றுமுழுதாகசவ 

அரசாங்கத்தின்  பரப்புகர ஊடகமாகசவ தசயற்பட்டது. இகத 

அகமச்சர் ஒருவாின் ஆதரவாளர்கசள ஆக்கிரமித்திருந்தனர். 

ஆட்சி மாற்றத்தின் பின்பு இந்நிகல மாறிவிட்டது. ஆனால் 

இது ஒரு பிராந்திய வாதனாலி என்ற வககயில், வட 

பிராந்தியத்தின் தனித்துவத்கத தவளிப்படுத்தும் ஓர் 

ஊடகமாக இன்னமும் அதகனத் தகவகமத்துக் 

தகாள்ளவில்கல. இது ததன்னிந்திய சினிமாப் 

பாடல்களாசலசய நிரப்பப்படுகின்றது. பகைய பாடல்ககள 

நிகனவூட்டசவ கைிசமான சநரம் ஒதுக்கப்படுகிறது.  

இப்பிராந்தியத்தின் கூத்துக்கள், பாரம்பாியக் ககலகள், 

நாட்டார் பாடல்கள் சபான்ற மரபார்ந்த ககலகளும் அவற்கற 

இன்னும் சபைிக்காத்து வரும் ககலஞர்களும் நிகழ்ச்சிகள் 

மூலம் தவளிக்தகாண்டு வரப்பட சவண்டும். இங்கு 

சமற்தகாள்ளப்படும் நவீன நாடக முயற்சிகள், குறும்படங்கள், 

இகச தவளியீடுகள், இலக்கிய தவளியீடுகள் என்பவற்கற 

மக்கள் மத்தியில் இவ்வாதனாலி தகாண்டுதசல்ல  சவண்டும். 

எமது வரலாறு, பாரம்பாியப்  பைக்கவைக்கங்கள், அவற்றில் 

ஏற்படும் மாற்றங்கள் என்பன பற்றிய நிகழ்ச்சிகள் 

ஒலிபரப்பப்பட சவண்டும். இப்படி எமது பிராந்தியத்தின் 

தனித்துவ அம்சங்ககளக் தவளிக்தகாண்டு வருவதன்மூலசம 

இது பிராந்திய வாதனாலி என்ற  தகககமகயப் தபற முடியும். 

எனசவ, தகௌரவ ஊடகத்துகற அகமச்சர் அவர்கள் தமிழ் 

மக்களுடன் தநருக்கமான உறகவக் தகாண்டவர் என்ற  

வககயில் எமது சதகவககளயும் புாிந்துதகாண்டு 

நடவடிக்ககதயடுப்பார் என  எதிர்பார்க்கின்சறன்.   

இங்கு இடம்தபற்ற விவாதங்களில் இன்கறய விவாதம் 

மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்தததன்று நான் கருதுகின்சறன். 
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ஏதனனில், எமது நாட்டில் நிகறசவற்றப்படும் எந்ததவாரு 

திட்டத்திற்கும் அடிப்பகடயாக அகமவது நிதி ஒதுக்கீடாகும். 

சபார் முடிந்த பின்பு இங்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்ட அகனத்து வரவு 

தசலவுத் திட்டங்களிலும் வட பகுதியின் அபிவிருத்திக்கும் 

புனர்நிர்மாைத்திற்கும் நிதி ஒதுக்கப்பட்டது என்பது 

உண்கமசய! ஆனால் அகவ வடக்கின் சதகவகய நிகறவு 

தசய்வதற்கான ததாககயில் மிகச் சிறு பகுதியாகசவ இருந்தது 

மட்டுமின்றி, சதகவககள நிகறவுதசய்யப் தபாருத்தமான 

வககயில் ஒதுக்கப்படவும் இல்கல. இதில் மிகச் சிறு பகுதிசய 

மக்களிடம் தசன்றகடந்தது. இன்னும் சில திட்டங்கள்  

மக்ககள சமலும் தநருக்கடிக்குள் தள்ளும்வககயில் 

அகமந்திருந்தன.  

குறிப்பாக, இந்திய வீட்டுத் திட்டத்தில் ஒரு வீட்டுக்கு 5½ 

இலட்சம் ரூபாய் வைங்கப்பட்டது. ஆனால், வைங்கப்பட்ட 

வகரபடத்தின்படி வீட்கட அகமக்க 8 இலட்சம் ரூபாய் 

சதகவப்பட்டது. சபாாில் சபாிைப்புககளச் சந்தித்த எமது 

மக்கள் அநியாயமாக வட்டிக்குக் கடன் தபற்சறா அல்லது 

எஞ்சியிருந்த நககநட்டுககள விற்சறா வீடுககளப் பூர்த்தி 

தசய்ய சவண்டிய அவல நிகலக்குத் தள்ளப்பட்டனர். இப்படி 

கடந்த காலங்களில் மக்களுக்கு வைங்கப்பட்ட  சில 

நன்கமகளின் பின்னால் தீகமகள்  ததாற்றி நின்றன. ஆனால், 

இம்முகற சமர்ப்பிக்கப்பட்ட வரவு தசலவுத் திட்டத்தில் 

முன்தனப்தபாழுகதயும்விட பயனுள்ள விதத்தில் 

நிதிதயாதுக்கீடு தசய்யப்பட்டிருப்பது எம்கம மகிழ்ச்சியகடய 

கவப்பதுடன், சில நம்பிக்ககககளயும் உருவாக்கியுள்ளது.  

குறிப்பாக,  மீன்பிடித் துகறமுகங்ககள அபிவிருத்தி தசய்வது , 

முன்னாள் சபாராளிகளுக்கு சவகலவாய்ப்புககள 

வைங்குபவர்களுக்கு நிதியுதவி, 50,000 வீட்டுத் திட்டம் 

என்பகவயும் அவற்றுக்கான நிதிதயாதுக்கீடுகளும் எமக்கு 

நம்பிக்ககயூட்டும் வககயில் அகமந்துள்ளன. 50,000 வீட்டுத் 

திட்டம் ததாடர்பாக உடனடியாகசவ சகள்விப்பத்திரங்கள் 

சகாரப்பட்டுள்ளன. அது மட்டுமின்றி, அகவ எமது சூைலுக்குப் 

தபாருத்தமான முகறயில் கல்லாலும் சீதமந்தாலும் 

அகமக்கப்படுவது மகிழ்ச்சியான விடயமாகும்.  

 பருத்தித்துகற, மயிலிட்டி, காகரநகர் ஆகிய 

இடங்களிலுள்ள மீன்பிடித் துகறமுகங்கள் நவீன வசதிகளுடன் 

அபிவிருத்தி தசய்யப்படுதமனத் ததாிவிக்கப்படுகிறது. 

ஆனால், இகவ எமது மீனவர்களுக்குப் பயன்படுமா?  என்ற 

சந்சதகம் எமக்கு எழுகிறது. காரைம், இப்சபாது மயிலிட்டி, 

காகரநகர் ஆகிய பகுதிகளில் கடற்பகடயினசர நிகல 

தகாண்டுள்ளனர். பாதுகாப்புக் காரைங்ககளச் தசால்லிக் 

கடற்பகடயினர் அவ்விடங்ககளவிட்டு தவளிசயற 

மறுக்கின்றனர். அகதவிட, மீன்பிடித் துகறககள சவறு 

இடங்களில் அகமக்கும்படியும் கூறுகின்றனர். தற்சமயம் 

உள்ள மீன்பிடித் துகறகள் மீனவர்கள் தங்கள் ஆயிரமாயிரம் 

ஆண்டுகள் அனுபவம்மூலம் தபாருத்தமான இடங்களாகத் 

ததாிவுதசய்யப்பட்டகவ. கண்டத்திட்டுகள், நீசராட்டங்கள் 

என்பவற்றின் அடிப்பகடயிசலசய தபாருத்தமான இடங்கள் 

மீனவர்களால் ததாிவுதசய்யப்பட்டன. சவறு இடங்களில் 

மீன்பிடித் துகறககள அகமக்கும்சபாது சபாதிய பயன்ககள 

அகடய முடியாது. எனசவ, தகௌரவ அகமச்சர் அவர்கள் 

பாதுகாப்பு அகமச்சுடன் கலந்துகரயாடி சமற்படி 

துகறககளக் கடற்பகடயினாிடமிருந்து விடுவிக்கசவண்டும். 

அதன் பிறசக அகமக்கப்படவுள்ள மீன்பிடித் துகறகளின் 

பயன்ககள எமது மீனவர்கள் தபறமுடியும்.   

அண்கமயில் "பகன, ததன்கன என்பவற்றிலிருந்து கள் 

இறக்குமதி தசய்வது தகடதசய்யப்படும்" என வர்த்தமானி 

அறிவித்தல் விடுக்கப்பட்டது. பின்பு அது தவறான அறிவித்தல் 

எனவும், பகன, ததன்கன என்பவற்றிலிருந்து கள்ளிறக்கப் 

பிரசதச தசயலாிடசமா அல்லது கலால் திகைக்களத் 

திடமிருந்சதா அனுமதி தபறசவண்டுதமன்றும் அறிவிக்கப் 

பட்டது. ஏன் இந்தக் கட்டுப்பாடு? என்பகத எம்மால் புாிந்து 

தகாள்ளமுடியவில்கல. வட பகுதியில் பகன, ததன்கனக் கள் 

உற்பத்தி விற்பகன என்பன கூட்டுறவுச் சங்கங்கள் மூலசம 

இடம்தபறுகிறது. கள் இறக்குவதற்கான அனுமதிகயக் 

கூட்டுறவுச் சங்கசம வைங்குகிறது. சமலதிகமாகக் கலால் 

திகைக்களத்திடசமா, பிரசதச தசயலாிடசமா அனுமதி 

தபறும்சபாது ததாைிலாளர்கள் அதற்கான கட்டைத்கதயும் 

தசலுத்தசவண்டும். எனசவ, கள்ளின் விகல சமலும் 

அதிகாிக்க வாய்ப்புண்டு. அசதசவகள ‘பியாி’ன் விகல 

குகறக்கப்படவுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. கள்ளின் 

விகல அதிகாிக்க, ‘பியாி’ன் விகல குகறவகடய நிச்சயமாகக் 

கள் விற்பகன வீழ்ச்சியகடயும். இன்று வடக்கில் சீவல் 

ததாைிகல நம்பி 20,000 குடும்பங்கள் வாழ்கின்றன. கள் 

விற்பகன வீழ்ச்சியகடயும்சபாது அந்த மக்களின் எதிர்காலம் 

என்ன?  

இங்குள்ள முக்கியமான விடயம் கித்துள் கள்ளுக்கு இந்தக் 

கட்டுப்பாடு இல்கல என்பதாகும். மாறாக நவீன 

இயந்திரங்ககள இறக்குமதி தசய்து சமலும் இத்ததாைிகல 

விருத்தி தசய்ய நடவடிக்கக எடுக்கப்சபாவதாகத் 

ததாிவிக்கப்படுகிறது. தமிழ் மக்களின் முக்கிய 

வாழ்வாதாரத்தில் ஒன்றான பகன, ததன்கன சம்பந்தப்பட்ட 

சீவல் ததாைிலுக்குக் கட்டுப்பாடு விதிக்கப்படும் 

அசதசவகளயில், சிங்கள மக்களின் ததாைிலான கித்துள் 

கள்ளிறக்கலுக்குக் கட்டுப்பாடில்கல! இகத ஓர் இன 

ஒடுக்குமுகற சார்ந்த நடவடிக்ககயாகசவ நாம் 

பார்க்கின்சறாம். பகன, ததன்கனச் சீவல் ததாைில் என்பது 

தமிழ் மக்களின் ஒரு பகுதியினரால் பரம்பகர பரம்பகரயாக 

சமற்தகாள்ளப்படும் ஒரு ததாைில். அது தற்சமயம் கூட்டுறவு 

முகறயில் மிகவும் சிறப்பாக நகடதபறுகிறது. இதன் 

காரைமாக 20,000 குடும்பங்கள் பயன் தபறுகின்றன. 

இந்நிகலயில் இத்ததாைிகல வீழ்த்தும் வககயில் கட்டுப்பாடு 

விதிப்பகதயும், ‘பியர்’ விகலகயக் குகறப்பகதயும் இனவாத 

சநாக்கம் தகாண்ட நடவடிக்ககயாகசவ நாம் பார்க்கின்சறாம். 

எனசவ, தகௌரவ அகமச்சர் அவர்கள் சமற்படி 

கட்டுப்பாட்கட நீக்குவதுடன் ‘பியர்’ விகலக் குகறப்கப 

வாபஸ் தபற சவண்டுதமனவும் வலியுறுத்திக் சகட்டுக் 

தகாள்கின்சறன். கடந்த ஆட்சியாளர்களின் விசுவாசிகளும் 

இனவாதிகளும் இன்னும் அதிகாாிகள் மட்டத்தில் 

இருக்கின்றார்கள். எனசவ, அவர்கள் தமிழ் மக்கள் விசராத 

நடவடிக்ககககள முடுக்கிவிடுவார்கள் என்பதில் அகமச்சர் 

அவர்கள் விைிப்பாக இருக்கசவண்டுதமனக் சகட்டுக் 

தகாண்டு, என்னுகரகய முடித்துக்தகாள்கின்சறன். நன்றி.  

வைக்கம். 

 
ගතු මූලාසනාරූඪ ා් තීමුරාා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Thank you. The next speaker is the Hon. Douglas 

Devananda. You have eight minutes. 
 

[பி.ப. 2.28] 

 

ගතු ඩ ලසන දද්වාන් ො ා ාා 
(மாண்புமிகு டக்ளஸ் சதவானந்தா) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
தகௌரவ சகபக்குத் தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் 

அவர்கசள, நன்றி. இன்கறய தினம் நிதி மற்றும் ஊடகத்துகற 
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පා්ලිමශන්තු ව 

அகமச்சு ததாடர்பிலான குழுநிகல விவாதத்தில் 

கலந்துதகாண்டு எனது கருத்துக்ககளயும் பதிவுதசய்வதற்கு 

வாய்ப்பிகன வைங்கியகமக்காக எனது நன்றிகயத் 

ததாிவித்துக்தகாள்கின்ற அசதசநரத்தில், சநரம் சபாதாகம 

யினால் என்னுகடய உகரகயச் சுருக்கமாகக் குறிப்பிட்டு 

விட்டு, எஞ்சிய உகரகயச் சகபக்குச் சமர்ப்பிக்க 

எண்ணுகின்சறன்.  

2017ஆம் ஆண்டின் முதல் காலாண்டில் காைப்பட்ட 

தபாருளாதார நிகலகமயானது 0.2 வீதத்தால் அதிகாிப்பிகன 

எட்டியுள்ளது. நிதியகமச்சர் தகௌரவ மங்கள சமரவீர 

அவர்களது வரவு தசலவுத் திட்டமானது "நீலப் பசுகம"யாக 

இருந்தாலும், இதகனச் தசயற்படுத்துகின்ற நிகலயானது - 

தளமானது தற்சபாகதய நிகலயில் மாற்றங்களுக்கு 

உட்படுத்தப்படுவது குறித்துப் பல்சவறு சகள்விகள் 

இருக்கின்றன. 

குறிப்பாக, கடற்தறாைில் மற்றும் விவசாயத்துகறகய 

எடுத்துக்தகாண்டால், இதில் பாாிய பங்களிப்பிகன வடக்கு 

மாகாைத்தின் ஊடாக வைங்க முடியும். என்றாலும், அதற்குாிய 

வாய்ப்புகள் அங்குள்ள மக்களுக்கு வைங்கப்பட்டுள்ளனவா? 

என்பசத எனது சகள்வியாகும். கடந்தகால யுத்தம் காரைமாக 

சநரடி பாதிப்புகளுக்கு அதிகளவில் உட்பட்ட மக்களாகசவ 

வடக்கு - கிைக்கு மக்கள் உள்ளனர். யுத்தம் முடிவுக்குக் 

தகாண்டுவரப்பட்டதன் பின்னர் இம்மக்களது மன வளத்திலும் 

தபாருளதார வளத்திலும் விருத்திகள் சமற்தகாள்ளப்பட்டிருக்க 

சவண்டும். எனினும், அகவ முகறயாக சமற்தகாள்ளப் 

பட்டிருக்கவில்கல. நிவாரைங்களும் சலுகககளும் ததாடர்ந்து 

கிகடக்க சவண்டுதமன்று எமது மக்கள் எதிர்ப்பார்த்துக் 

கிடக்கவில்கல. அவர்களது வாழ்வாதாரத்தில் கைிசமான 

விருத்தியிகனக் காண்பதற்கு எமது மக்களது தசாந்த 

வளங்ககள விடுவித்தாசல சபாதுமானது. எமது மக்கள் சுய 

தபாருளாதாரத்தில் முன்சனறுவது மாத்திரமன்றி, இந்த 

நாட்டின் தபாருளாதாரத்திற்கும் பக்கபலமாக இருந்து பாாிய 

பங்களிப்பிகன வைங்குவார்கள். யுத்தத்திற்கு முன்னரான 

காலப்பகுதிகளில் அவ்வாறான பங்களிப்புககள எமது மக்கள் 

நிகறயசவ வைங்கியிருக்கிறார்கள்.  

வடக்கில் காைப்படுகின்ற கடல் வளங்களில் பாாியளவு 

சுரண்டல்களுக்கு உள்ளாக்கப்பட்டு வருகின்றன. அசதசநரம், 

கடல் வளங்கள், எமது மக்களின் ததாைில் உபகரைங்கள் 

என்பன ததாடர்ந்தும் அைிக்கப்பட்டு வருகின்றன. சமலும், 

அதிகளவிலான கடல் வளத்திகனப் பயன்படுத்த இயலாத 

அளவுக்கு பகடயினாின் கட்டுப்பாட்டுக்குள் அகவ முடக்கி 

கவக்கப்பட்டுள்ளன. அத்துடன், அபிவிருத்தி தசய்யப்பட 

சவண்டிய நிகலயில் கடற்தறாைிலின் பல்சவறு கூறுகள் 

காைப்படுகின்றன. 

விவசாய நிலங்ககள எடுத்துக்தகாண்டாலும் இசத 

நிகலதான் காைப்படுகின்றது. இன்னும் விடுவிக்கப்படாத 

எமது மக்களின் தசாந்தக் காைி, நிலங்கள் காைப்படுகின்றன. 

பகடயினாின் விவசாயச் தசயற்பாடுகள் காரைமாக எமது 

விவசாய மக்கள் பலரது வாழ்வாதாரங்கள் இைக்கப்பட்டு 

வருகின்ற நிகல ததாடர்கின்றது. அங்கு எவ்விதமான 

ககத்ததாைில் வளர்ச்சிகளும் கிகடயாது. ததாடர்நிகலயற்ற 

தபாருளாதாரமான கட்டுமானத்துகறகய எடுத்துக் 

தகாண்டாலும், திருட்டு மைல் மாபியா காரைமாக 

மைலுக்குச் தசயற்ககயான தட்டுப்பாடுகள் ஏற்படுத்தப்பட்டு 

வடக்கின் கட்டுமானத்துகறயானது முழுகமயாகசவ 

ஸ்தம்பித்துப் சபாயிருக்கின்றது.  

யுத்தத்தின் பின்னரான காலகட்டத்தில் ஏற்பட்டிருந்த திடீர் 

நுகர்வுத் சதகவ அதிகாிப்பின் காரைமாக வடக்கில் 

ஏற்பட்டிருந்த உடனடி வர்த்தகப் தபாருளாதாரமானது, 

அதிகமான தபாருட் களஞ்சியங்ககள உருவாக்கியதன் 

காரைமாக, அதிகளவு படுகடன் சுகமயால் 

பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. யுத்தத்தின் பின்னரான எமது மக்களின் 

தபாருளாதார பலவீனத்கத இலக்காகக்தகாண்டு வடக்கு, 

கிைக்கு மாகாைங்களுக்குள் நுகைந்துள்ள ஏராளமான நிதி 

நிறுவனங்கள், நுண்கடன் என்ற சபார்கவயில் எமது 

மக்ககளத் தற்தகாகலக்குத் தூண்டிக்தகாண்டிருக்கின்றன. 

இத்தககய பல்சவறு வககயிலான பாதிப்புகளுக்கு 

உட்பட்டுவருகின்ற எமது மக்ககளக் குறிகவத்து அரசும் 

தனது ஏற்பாடுககள முன்தனடுத்து வருவதுதான் மிகவும் 

சவதகனயாக இருக்கின்றது. 

எமது பகுதிகளில் சுமார் 15 ஆயிரம் குடும்பங்களின் 

முக்கிய வாழ்வாதாரமான பகன வள உற்பத்திககளயும் 

சகள்விக்கு உட்படுத்தும் வககயில், பனம் கள் இறக்குவதற்குத் 

தகடதயன ஒரு வர்த்தமானி அறிவித்தல் அண்கமயில் 

தவளியிடப்பட்டிருந்தது. இத்தககய ஏற்பாடுகள் ததாிந்து 

தகாண்டுதான் சமற்தகாள்ளப்படுகின்றனவா, அல்லது 

ததாியாத்தனமாக சமற்தகாள்ளப்படுகின்றனவா? என்பது 

எமக்குப் புாியாமல் இருக்கின்றது.இத்தககய தபாருளாதாரப் 

பின்னகடவில் எமது மக்கள் இருக்கின்றார்கதளனத் ததாிந்சத 

வாழ்வாதார உதவிகதளன அவ்வப்சபாது ஏதாவது உதவிகள் 

வைங்கப்படுகின்றன. எமது மக்களின் வளங்ககள 

விட்டுக்தகாடுத்தால் இத்தககய உதவிகள் எமது மக்களுக்குத் 

சதகவப்படாததன்ற நிகல இருக்கும்சபாது, அதகனச் 

தசய்யாமல், "யாகனப் பசிக்குச் சசாளப்தபாாி" சபால் 

வைங்கப்படுகின்ற வாழ்வாதாரத் திட்டங்களில் இதுவகர 

எந்தத் திட்டம் முழுகமயான பயன்ககள எமது மக்களுக்கு 

வைங்கியிருக்கின்றது? என்பகத மீளாய்வு தசய்து பார்க்க 

சவண்டும். காற்றடிக்கும் காலத்தில் மாகவயும், மகை தபய்யும் 

காலத்தில் உப்கபயும் விற்ற ககதசபால, காலகட்டங்கள் 

அறியாமல் வாழ்வாதார உதவிககள வைங்கிவிட்டுத் 

திருப்திப்பட்டுக்தகாள்ள முடியாது. இகத நிதி அகமச்சர் 

அவர்கள் புாிந்து தகாள்வார் என நான் நம்புகின்சறன். 

அந்தவககயில், எமது மக்களின் தபாருளாதார வளங்கள் 

தகாண்ட பகுதிகளின் மீட்புக்கும் தகடகளுக்கும் 

விகடகாண்பதற்கான ஒத்துகைப்புகளில் அவரது 

பங்களிப்புகள் கிட்டசவண்டும். அத்தககயததாரு நிகலயில், 

எமது மக்களால் எமது நாட்டின் தபாருளாதார வளர்ச்சிக்குப் 

சபாதியளவு பங்களிப்பிகன வைங்க முடியும் என்ற 

நம்பிக்கககய நான் ததாிவித்துக்தகாள்கின்சறன்.   

ஊடகத் துகறகயப் தபாறுத்தவகர, தகவல்ககளச் 

சந்கதப்படுத்துவதன் ஊடாக அதனது விற்பகனப் 

தபறுமதிகய அதிகாித்துக்தகாள்ள முடியும் என்ற சநாக்கில் 

மாத்திரம் தசயற்படுகின்ற சில ஊடகங்கள், மக்ககள அடிக்கடி 

ஒருவித பதற்றத்துடனும் குைப்பத்துடனும் கவத்துக்தகாள்ளும் 

நிகலப்பாட்டிகனசய தகாண்டிருக்கின்றன என்பகதத் 

ததாிவித்துக்தகாண்டு, வடக்கு, கிைக்கு மாகாைங்களில் 

தசயற்படுகின்ற ஊடகவியலாளர்களின் சதகவகள் 

ததாடர்பிலான சில சகாாிக்கககள முன்கவக்க 

விரும்புகின்சறன். ஊடகவியலாளர்களுக்கு மடிக் கைினிகள், 

ககயடக்கத் ததாகலசபசிகள் சபான்ற சலுககககளப் 

தபற்றுக்தகாடுக்க சபாதிய நடவடிக்கக எடுக்க சவண்டும். 

எமது ஊடகவியலாளர்களது தபாருளாதார நிகலகமகயக் 

கருத்திற்தகாண்டு, கடன் அடிப்பகடயில் அன்றி, வாிச் 

சலுககயுடன் கூடிய சமாட்டார் கசக்கிள்ககள அவர்களுக்கு 

வைங்குவதற்கு ஒரு விசசட திட்டதமான்கற முன்தனடுக்க 

நடவடிக்கக எடுக்குமாறும் சகட்டுக்தகாள்கின்சறன். 

3753 3754 

[මරු ල ලං් ශද්වාන්තදා ණහතා  
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அசதசநரம் லசந்த விக்கிரமதுங்க, பிரகீத் எக்தனலிதகாட 

சபான்ற ஊடகவியலாளர்களது தகாகல ததாடர்பில் 

விசாரகைகள் ஆரம்பித்து முன்தனடுக்கப்பட்டு வருவகதப் 

சபான்று, குறிப்பாக நடராஜா அற்புதராஜா, பால நடராஜா, 

நிர்மலநாதன், நசடசன் உள்ளிட்ட ஊடகவியலாளர்களது 

தகாகலகள் ததாடர்பிலும், படுகாயமகடந்த ஏகனய 

அகனத்து ஊடவியலாளர்கள் ததாடர்பிலும், தாக்குதல் 

களுக்குள்ளான ஊடக நிறுவனங்கள் ததாடர்பிலும் உாிய 

விசாரகைககள சமற்தகாண்டு, குற்றவாளிகள் இனங்காைப் 

பட்டு, தண்டிக்கப்பட  நடவடிக்கக எடுக்குமாறும் சகட்டுக் 

தகாள்கின்சறன்.  

அதுசபால் பாதிக்கப்பட்ட ஊடகவியலாளர்களின் 

குடும்பங்களுக்கும் உாிய பாிகாரம் காை சவண்டும். வடக்கு, 

கிைக்கு மாகாைங்களில் உயிாிைந்த ஊடகவியலாளர்களது 

குடும்பங்களுக்கு அவர்களது வாழ்வாதாரத்கத ஈட்டிக் 

தகாள்ளக்கூடிய வககயில் ஒரு விசசட திட்டம் என்ற 

அடிப்பகடயில், ஒரு நிதியுதவித் திட்டத்கத முன்தனடுப்பதற்கு 

நடவடிக்கக எடுக்குமாறும், வடக்கு, கிைக்கு ஊடகவியலாளர் 

களுக்தகன ஒரு வீட்டுத் திட்டத்கத அகமப்பதற்கு 

நடவடிக்கக எடுக்குமாறும் தகௌரவ அகமச்சர் மங்கள சமரவீர 

அவர்களிடம் சகட்டுக்தகாள்கின்சறன். 

 
ගතු මූලාසනාරූඪ ා් ත්රීුරාා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, you have only one more minute. 

 
ගතු ඩ ලසන දද්වාන් ො ා ාා 
(மாண்புமிகு டக்ளஸ் சதவானந்தா) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
வடக்கிசல தசயற்பட்டு வருகின்ற சில ஊடக 

நிறுவனங்கள், அந்த நிறுவனங்களில் ததாைில் தசய்கின்ற 

நிகலயில் பாதிப்புகளுக்குள்ளாகும் அல்லது இறக்க சநாிடும் 

ஊடகவியலாளர்களுக்தகன்று எவ்விதக் தகாடுப்பனவு 

ககளயும், அவர்களது குடும்பங்களுக்கு வைங்காத ஒரு 

நிகலசய காைப்படுகின்றது. எனசவ, தனியார் ஊடக 

நிறுவனங்கள் என்றசபாதிலும், அவற்றில் பைிபுாிகின்ற 

ஊடகவியலாளர்களது நலன்ககளப் சபைத்தக்க வககயில் 

சில ஒழுங்குவிதிககள இந்த நாட்டின் ஊடகத்துகறக்கு 

தபாறுப்பான அகமச்சர் என்ற வககயில் தகௌரவ அகமச்சர் 

மங்கள சமரவீர அவர்கள் உருவாக்க சவண்டும் என்றும் 

சகட்டுக்தகாள்கின்சறன். 

 
ගතු ඊ. සරවනපව්  ා ාා 
(மாண்புமிகு ஈ. சரவைபவன்) 

(The Hon. E. Saravanapavan) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගතු මූලාසනාරූඪ ා් ත්රීුරාා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Saravanapavan, what is your point of Order? 

 
ගතු ඊ. සරවනපව්  ා ාා 
(மாண்புமிகு ஈ. சரவைபவன்) 

(The Hon. E. Saravanapavan) 
Compensation has to be paid by the Government or 

the mercenaries those who supported the Government.  

ගතු මූලාසනාරූඪ ා් ත්රීුරාා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
That is not a point of  Order.  Hon. Member, you may 

continue your speech. 

 
ගතු ඩ ලසන දද්වාන් ො ා ාා 
(மாண்புமிகு டக்ளஸ் சதவானந்தா) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
"குற்றமுள்ள மனசம குறுகுறுக்கும்" என்பதுசபால, சிலர் 

கூலியாட்ககள கவத்துத் தங்ககளத் தாங்கசள தாக்கிவிட்டு, 

நட்டஈட்கடக் சகாருகின்றார்கள். இவ்வாறன 

சம்பவங்ககளயும் வடக்கில் காைக்கூடியதாக இருக்கின்றது. 

சநரம் சபாதாகமயினால், எனது சபச்சின் எஞ்சிய பகுதிகய 

ஹன்சாட் பதிவுக்காகச் *சமர்ப்பிக்கின்சறன். நன்றி. 
 

ගතු මූලාසනාරූඪ ා් ත්රීුරාා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. Gnanamuthu Srineshan. 

You have eight minutes. 

 
[பி.ப. 2.39] 

 

ගතු ඥානමුතුර ශ්රීද් ස්  ා ාා 
(மாண்புமிகு ஞானமுத்து ஸ்ரீசநசன்) 

(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கசள, 

எனக்குக் கிகடத்த சநரம் குறுகியதாக இருக்கின்றபடியால், 

விகரவாக விடயங்ககளக் குறிப்பிடலாம் என்று 

நிகனக்கின்சறன். ஒரு ஜனநாயக நாட்டில் நல்லாட்சி 

நகடதபறசவண்டும் என்றால், அங்கு சட்டவாட்சி 

நிலவசவண்டும்; ஊடகங்கள் சுதந்திரமாகச் தசயற்பட 

சவண்டும்; தவளிப்பகடத் தன்கம காைப்படசவண்டும்; 

மக்களின் தபாதுசன அபிப்பிராயங்களுக்கு மதிப்பளிக்கப்பட 

சவண்டும்; நீதித்துகற சுதந்திரமாகச் தசயற்படசவண்டும் 

என்தறல்லாம் நாங்கள் குறிப்பிடுகின்சறாம். அந்த 

அடிப்பகடயில், கடந்த காலத்கத எடுத்துப் பார்க்கின்றசபாது, 

2004 - 2015ஆம் ஆண்டு வகரயான காலப்பகுதியில் 34 

ஊடகவியலாளர்கள் தகால்லப்பட்டிருக்கிறார்கள். ஜனநாயகம் 

திகச திரும்புகின்றசபாது, அல்லது ஜனநாயகத்கத அராஜகக் 

கரங்கள் பற்றிப் பிடிக்கின்றசபாது, ஊடகச் சுதந்திரத்தின் 

மூலமாக ஜனநாயகத்கதப் பாதுகாப்பதற்கும் நல்லாட்சிகய 

ஏற்படுத்துவதற்குமாக உகைக்கின்றவர்கள்தான் ஊடகவிய 

லாளர்கள்! இதன்சபாது, சபனா முகனகளுக்கும் துப்பாக்கி 

முகனகளுக்குமிகடயில் சபாட்டிதயான்று ஏற்படுகின்றது. 

இதன் காரைமாக, சபனா முகனயில் சபாராடுகின்ற சபனாப் 

சபாராளிகள் துப்பாக்கிதாாிகளால் சுடப்படுகின்ற நிகழ்வுகள், 

சர்வசாதாரைமாக நடந்திருக்கின்றன. அந்த அடிப்பகடயில், 

கடந்த காலத்தில் தகால்லப்பட்டவர்களின் தபயர்ப்பட்டியகல 

நாங்கள் எடுத்துப்பார்க்கின்றசபாது, அதில் லசந்த 

விக்கிரமதுங்க, எக்தனலிதகாட (காைாமல் ஆக்கப்பட்டவர்); 

நசடசன், சிவராம், நிர்மலராஜன், நித்தியானந்தம், சக. எஸ். 

ராஜா, சுசிபரன், சுசவந்திரன், தவபாலன், கிாிஸ்ரஸ் பயஸ், 

விஜயகுமார், சிவகுமரன், சுதாகரன், சிவமகாராஜா, சசிதரன், 

ரஜிவர்மண், சதவிஸ் குருசக, பீ. சத்தியமூர்த்தி, ாிச்சட் டீ 

தசாய்சா, சரலங்கி தசல்வராஜா, இகசப்பிாியா, தமல் 

3755 3756 

————————— 
*  පුසනාකාලදේ ාබා ඇා. 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පා්ලිමශන්තු ව 

குைசசகர என்று பட்டியல் நீளுகின்றது. இதில் இதற்கு 

முற்பட்ட காலத்தில் தகால்லப்பட்டவர்களின் தபயர்களும் 

காைப்படுகின்றன. எனசவ, இந்த நாட்டில் நல்லாட்சிகய 

ஏற்படுத்தசவண்டும் என்பதற்காக சபனா முகன மூலமாகப் 

சபாராடி, உகைத்த உண்கமயான ஊடகவியலாளர்களுக்கு 

நாங்கள் இந்த இடத்தில் மதிப்பும் மாியாகதயும் அளிக்க 

சவண்டும். அசதசநரத்தில், இவ்வாறு தகால்லப்பட்டவர் 

களுக்கு நீதி வைங்கப்பட்டிருக்கிறதா? என்ற சகள்வி 

எழுகின்றது. இப்சபாது, அவர்களுகடய உயிகரப் 

பறித்தவர்கள் சுதந்திரமாக, சுயாதீனமாக, சர்வசாதாரைமாக 

நடமாடக்கூடிய ஒரு சூழ்நிகல காைப்படுமாக இருந்தால், 

நல்லாட்சி என்பதன் அர்த்தம் இல்லாமல் சபாவதற்குாிய சூைல் 

இருக்கின்றது. எனசவ, நல்லாட்சிகய ஏற்படுத்துவதற்காக 

உகைத்த சபனாப் சபாராளிகள், ஆயுததாாிகளின் இறுக்கமான 

பிடியிலும் அவர்களின் பலிபீடத்திலும் அகப்பட்டு மரைத்கதத் 

தழுவியிருக்கிறார்கள். இந்தப் சபனாப் சபாராளிகளுக்கு உாிய 

மாியாகதயும் மதிப்பும் கிகடக்கசவண்டுமாக இருந்தால், 

இவ்வாறு காவுதகாள்ளப்பட்ட ஊடகவியலாளர்களுக்கு நீதி, 

நியாயத்கதப் தபற்றுக்தகாடுப்பதற்கு இந்த நல்லாட்சி 

அரசாங்கம் உாிய நடவடிக்கக எடுக்கசவண்டும்.  

அசதசநரத்தில், ஓர் அராஜக காலம் உருவாகின்றசபாது 

ஊடகவியலாளர்கள் இரண்டு விதத்தில் பிாிந்து 

தசயற்படுகின்றார்கள். ஒரு சாரார் ஊடக தர்மத்கதப் 

பாதுகாக்க சவண்டும், ஜனநாயகத்கதப் பாதுகாக்க சவண்டும், 

நல்லாட்சிகய ஏற்படுத்த சவண்டும் என்பதற்காகக் குரல் 

தகாடுக்கின்றார்கள். இன்னுதமாரு சாரார் அந்த அராஜகத்தின் 

பக்கமாகச் சசர்ந்து, தங்ககள ஸ்திரப்படுத்திக்தகாள்கின்ற 

அல்லது தசளகாியப்படுத்திக்தகாள்கின்ற நிகலகம 

காைப்படுகின்றது. இந்த இடத்தில் ஊடக தர்மத்கதப் 

பாதுகாப்பதற்காகவும் நடுநிகலயான தசய்திககள 

வைங்குவதற்காகவும் தகளரவமான ஊடகத் ததாைிகலச் 

தசய்வதற்காகவும் உகைக்கின்றவர்கசள, உண்கமயான 

ஊடகவியலாளர்களாக இருக்கின்றார்கள். கடந்த காலத்தில் 

தங்களுகடய சில சுகசபாகத்திற்காக அந்த அராஜகங்களுக்கு 

அடிபைிந்து, அவர்களுடன் இகைந்து தசயற்பட்ட சில 

ஊடகவியலாளர்களும் இருக்கத்தான் தசய்தார்கள். 

உண்கமயான ஊடகவியலாளர்கள் தங்களது உயிகரயும்கூட 

பையம் கவத்து ஊடக தர்மத்திற்காகவும் ஊடக 

நியாயத்திற்காகவும் ஊடக நீதிக்காகவும் உகைப்பவர்களாக 

இருக்க சவண்டும். சில சவகளகளில் நல்ல விடயங்கள் 

அல்லது ஆசராக்கியமான விடயங்ககளச் சுட்டிக்காட்டாமல், 

குகறபாடுககள மாத்திரம் சுட்டிக்காட்டுகின்ற அல்லது 

குறிப்பிட்ட கட்சியினருக்கு அல்லது குறிப்பிட்ட நபர்களுக்காக 

உகைக்கின்ற ஊடகவியலாளர்களும் இருக்கத்தான் 

தசய்கின்றார்கள்.  

எனசவ, சநர்கமயாக, நீதியாக, நியாயமாகச் 

தசயற்படுகின்ற ஊடகவியலாளர்கள், பக்கச் சார்பில்லாமல் 

தங்களுகடய தசய்திககளப் பரப்புகின்ற ஊடகவியலாளர்கள், 

ஊடகத்கத ஒரு தர்மத் ததாைிலாகக் ககடப்பிடிக்கின்ற 

ஊடகவியலாளர்கள் தகளரவிக்கப்பட சவண்டும்; 

அவர்களுக்குாிய மாியாகத அளிக்கப்பட சவண்டும். ஊடகத் 

ததாைிகல வியாபாரத் ததாைிலாக மாற்றுகின்றவர்கள் அல்லது 

தங்களுக்குப் பிடித்தவர்கள், தங்ககளச் சார்ந்தவர்களுக்குாிய 

விளம்பரங்ககள மாத்திரம் ததாிவிக்கின்றவர்களும் 

இருக்கின்றார்கள். இப்படிப்பட்டவர்கள் தங்களுகடய ஊடகத் 

ததாைிலில் திருந்தி நடக்க சவண்டும் என்ற விடயத்கத இந்த 

சநரத்தில் சுட்டிக்காட்டுகின்சறன்.  

கடந்த காலத்தில் தகால்லப்பட்ட ஊடகவியலாளர் 

களுக்கான நீதி, நியாயம் நிகலநிறுத்தப்படுகின்றசபாதுதான், 

சபாலித்தனமான ஜனநாயக நாடகத்தில் பங்குதபறுகின்ற 

பாத்திரவாளிகள் இனிசமலாவது இப்படியான தசயற்பாடு 

ககளச் தசய்யாமல் இருப்பார்கள். கடந்த காலத்சதாடு 

ஒப்பிடுகின்றசபாது ஊடக சுதந்திரம் இப்சபாது வளர்ந்திருப் 

பகதயும் அதற்கு அரசாங்கத்கத விமர்சிக்கக்கூடிய ஒரு சூைல் 

இருப்பகதயும் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. 

 

ගතු මූලාසනාරූඪ ා් ත්රීුරාා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, you have two more minutes. 

 
ගතු ඥානමුතුර ශ්රීද් ස්  ා ාා 
(மாண்புமிகு ஞானமுத்து ஸ்ரீசநசன்) 

(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
எனசவ, இந்த விடயங்ககள நான் பாராட்டுகின்சறன். 

ஏதனன்றால், அரசாங்கம் விடுகின்ற தவறுககளக்கூடச் 

சுட்டிக்காட்டுகின்ற திராைி ஊடகவியலாளர்களுக்கு இருக்க 

சவண்டும். அவ்வாறான நிகலயில், இன்று அரசாங்கத்கதக் 

கூட விமர்சிக்கக்கூடிய விதத்தில் ஊடகவியலாளர்கள் 

இருக்கின்றார்கள். இது நல்லாட்சிக்குாிய ஓர் ஆசராக்கியமான 

விடயமாக அகமந்திருக்கின்றது.  

இந்த இடத்தில் சவால்சடயர் என்பவாின் கருத்கதயும் 

நான் கூறிக்தகாள்ள விரும்புகின்சறன். அதாவது, "உனது 

கருத்திகன நான் எதிர்க்கின்சறன்; ஆனால், உனது கருத்து 

தவளியிடும் சுதந்திரத்கதப் பாதுகாப்பதற்காக எனது 

உயிகரக்கூடத் தியாகம் தசய்யவும்  தயாராகவிருக்கின்சறன்" 

என்று அவர் கூறியிருக்கின்றார். "உனது கருத்திகன 

எதிர்க்கின்சறன். ஆனால், கருத்து தவளியிடுகின்ற சுதந்திரம் 

இருக்க சவண்டும்" என்று கூறியிருப்பது உண்கமயில் 

ஆசராக்கியமான தசய்தியாகும். எனசவ, நாங்கள் 

சவால்டயாின் கருத்திகனக் ககடப்பிடிக்க சவண்டும், 

கருத்துச் சுதந்திரத்கதப் பாதுகாப்பதற்காக உகைக்க 

சவண்டும் என்று சகட்டுக்தகாள்கின்சறன்.  

இறுதியாக, எமது நாட்டுக்கு சவறு நாடுகசளாடு யுத்தம் 

தசய்யக்கூடிய நிகலகம எதுவும் இல்கல. எனசவ, 

கல்விக்கான, சுகாதாரத்திற்கான நிதியிகன வரவு தசலவுத் 

திட்டத்தில் கூடுதலாக ஒதுக்கி, நாங்கள் ஓர் ஆக்கத்துகற 

சார்ந்து பயைிப்பதற்கு ஆவன தசய்ய சவண்டும் என்று கூறி, 

எனது உகரயிகன நிகறவுதசய்கின்சறன். 

       

ගතු මූලාසනාරූඪ ා් ත්රීුරාා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ං්ු ි යි.  
 

මීය ළඟට  මරු දිශ්තෂ් ගුණව්ලධන ණ්තත්රීු ණා කාා කර්තන. 
ඔබු ණාට විනාිය 20ක කාල ක් ි ශබනවා. 

 
[අ.භා. 2.4   

 

ගතු දිද් නන ගුණවර්ධ්න ා ාා 
(மாண்புமிகு  திசனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

මූලාංනාරූඪ මරු ණ්තත්රීු ණනි   හ පාලන න.්ත ශපනී 
සිමින අංා්ලාක ආ්ඩක්වක අ  වැ  ශල්ඛන  පිළිබඳව ංාකචිඡා 
ශවන අ්ති ණ දවං අදයි. අවුරුදු 30ක ණශ  පා්ලිමශන්තු  

3757 3758 

[මරු ාානමුත්ු  ්රීශ්තං්ත ණහතා  
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්ි හාං  ු ළ අ  වැ  ශල්ඛන  පිළිබඳව ංාකචිඡා ශවන අ්ති ණ 

දවශං දී ශණශලං හිං් වුණු පා්ලිමශන්තු වක් ණණ කවදාවත් දැකලා 
නැහැ. මුදල් මණි ු ණා ශන මරු ංභාශේ නැහැ. මුදල් නිශ ෝජ්ය 
මණි ු ණා නැහැ. [බාධා කිරීණක්  ශපොඩ්ලක් ්වසීශණ්ත අහශමන 
්්තන. රාජ්ය මණි වරු නැහැ.අණාතය ණ්ඩලලශේ කිසිශවකුත් 

්දිරි ශපළ නැහැ. ශණවැනි කනමාුමදා ක අවංා්ාවකට ආ්ඩක්ව 
වැමිලා ි බීණ මැන අපි ු දුණ ශව්තශ්ත නැහැ. ආ්ඩක්ශේ ක්රි ා 
කලාපශේ අංා්ලාකභාව  ණණ දී්ලඝව විං්තර කර්තන අව ය 

නැහැ.  

ඊශේ දිනශේ මරු අග්රාණාතයු ණා ශණහිදී ්රකා  කළා  
"අ්ලබුදකාරීණ කාලපරිචිශේද ක් පැ.ශණනවා." කි ා. ඒ 

කි ්තශ්ත  මුදල් මණි ු ණාශ  අ  වැ  ශල්ඛන  සු්තනද්දූිම 
බවට පත් ශවනවා කි න එකයි. අපි එතැනි්ත පට්ත මත්ශතොත් 
අපට ශපශනන ්දිරි ව්ලෂ  ආ්ලක ක ව ශ ්ත ශව්තන ු ළුව්ත  

ං්වාභාවික ව ශ ්ත ශව්තන ු ළුව්ත  කළණනාකාරීත්වශේ අක් 
පාක්කන ශව්තන ු ළුව්ත  අශේක්ෂිත ආදා ණ ශද්ශී  ශහෝ 
ජ්ාතය්තතරව අංා්ලාකභාව ට පත් ශවනවා. ඒ නිංා ණු  වන 
අභිශ ෝම ණැද අලුි ්ත කල්පනා කරලා එන වංර මත කර්තනට 

සිදු ශවන බව අග්රාණාතයු ණා ්රකා  කළා. ඔහුට එශං  ්රකා  
කර්තන සිද්ධ ශවලා ි ශබ්තශ්ත  පසුගි  අ  වැ  ශල්ඛනවලදීත් 
ශප්තවු  වි ව්ාං  ජ්නිත කර්තන බැරි වුණු නිංයි.  

අපට විශද්  ආශ ෝජ්න ්ත පැ.මටණ ්ලක්කවලට වලා අක් 
ශව්තනට පට්ත මැනීණ නිංා විශද්  ආශ ෝජ්න ශකශරහි 
අවිනි  ්තභාව ට පත් ශවලා ි ශබනවා. අශේ අවිනි  ්තභාව  

ශනොශවයි. රට විකුණ්තන ලැහැංි්  වුණත්  රශේ ශද්ශපොළ 
විකුණ්තන ලැහැංි්  වුණත්  රශේ රාජ්ය ංගං්ාා විකුණ්තන 
ලැහැං්ි  වුණත් ආශ ෝජ්කශ ෝ පැ.ශණ්තශ්ත නැහැ. ණධයණ 

බැගකුශේ අධිපි වර ා කුණන ්රකා  කළත්  වි ව්ාං ක් නැි  
රටක් බවට අද අශේ රට ජ්ාතය්තතරව වැටී ි ශබ්තශ්ත ඒකයි. ණණ 
ශන ශද් කි ්තන අකැණැි යි. ශණොකද  හිටු  මුදල් මණි ු ණා ණශ  

.ත්රශ ක් නිංා. නමුත්  ඔහු අං් වුණු දවශං  නිේශ ෝ්ලක් නුවරි්ත 
ශලෝක  ු රා ගි  ්රධාන ්රවිත්ි   ශණොකක්ද? "The New York 
Times"හි ගි  ්රධාන ු වත ශණොකක්ද? "The New York Times" 
stated that the Minister of Foreign Affairs of Sri Lanka 

resigned on corruption. What is good governance in relation 
to corruption? Good governance does not mean corruption. 
ශනක තණයි අද ජ්ාතය්තතර මූලය පද්ධි   හරහාණ ශමොං් ි ශබන 

්ර න් . ණධයණ බැගකුශේ bond වගචාව ශලොව ු රා ශමොං ්
ි ශබනවා. එණ නිංා ආශ ෝජ්ක ්තට ්රී ලගකා රජ්  ශකශරහි 
වි ව්ාං ක් නැි  තත්ත්ව ට පත් වී ි ශබනවා. ඒ නිංා ශණොනවා 

විකුණනවා කිේවත්  ආශ ෝජ්න  අි ්ත ඔබ බලාශපොශරොත්ු  වන 
්ලක්ක ්ත ලැශබ්තශ්ත නැහැ. අපි ඒ විකිමටණට විරුද්ධයි. ්තා 
පැහැදිිමව අපි ්රකා  කරනවා  ජ්ාි ක වයාපාරික ශපළැ්ති  ට 

ලබා දී මි  ංෑණ අවං්ාාවක්ණ ලබා දී ජ්ාි ක වයාපාරික 
ශපළැ්ති  ට හිං ඔංව්තනට රාජ්ය ආ තන ්තශ  ශක්්ත්රී  
ආ තන පැවැරීණ ංඳහා උදේ ශව්තන කි ලා. ණණ කැණැි යි  
අග්රාණාතයු ණාණ ශම්තවු  ්රී ලගකාශේ උප්ත economist Dr. 

Howard Nicholas කළ ්රකා  ක් ංඳහ්ත කර්තන. 

Perhaps you may have heard this.  In his address to an 
economic seminar he said,

“As seen in Singapore’s success, governments should 
not privatize natural monopolies or strategic 
enterprises where they can not create competition”.  

 මූලාංනාරූඪ මරු ණ්තත්රීු ණනි  ශන ි ශබන ආ්ඩක්වට මීය ට 

වලා උපශදංක් ශණොකක්ද? ඒ වාශ ණ ඔහු කි නවා  ක්ලණා්තත 

ංඳහා වූ ක්ශෂ ත්ර ක් ශහෝ ශදකක් අලුි ්ත හඳුනා ශමන ඒ ශදංට 

ආ්ලක ක  ශ ොමු ශනොශකොට ශත්  ශපොල්  රබ්ල හා ි ශබන 
ක්ලණා්තත ශකශරහි පණණක් අවධාන  ශ ොමු කිරීශණ්ත ණහා 
පරිණාණ ආ්ලක ක ්දිරි පිනණක් ම්තන බැහැ කි ලා. ශන ්රකා   
ංෑණ අි ්තණ ංතය ක්. අලුත් ්දිරි පිනණක් ම්තනට නන  

ආ්ලක ක  ු ළ අලුත් ක්ශෂ ත්ර ්ත ජ්නිත කරන ක්රි ා ණා්ලම ම්තනට 
ඕනෑ. නමුත්  ශණවර අ  වැ  ශල්ඛනශේ  එවැනි ශද ක් නැහැ. ඒ 
නිංා ශණවර අ  වැ  ශල්ඛන  අශේ රශේ ජීවන වි දශන ්ර න්  

ශේවා  අලුි ්ත ක්ලණා්තත ආශ ෝජ්න  කර මැනීශන ්ර න්  
ශේවා  අලුි ්ත රැකි ා බිහි කිරීශන ්ර න්  ශේවා ඒ සි ල්ල අි ්ත 
අංා්ලාකයි.  

අලුත් ආදා න උප ්තන බැරි  අලුත් ආදා න ණා්ලම 
මි කිරීශනදී ංාණානය ජ්නතාව  ශ  කර ණතට බදු බර එ්තන 

එ්තනණ පටවන  බරපතළ ශලං බදු බශර්ත පිරුණු අ  වැ ක් 
තණයි ශන ්දිරිපත් කර ි ශබ්තශ්ත. එන අවුරුද්ශද් අශේ 
ජ්නතාවට ඒ බදු බරට මුහුණ ශද්තන සිද්ධ ශවනවා. මරු 

ණ්තත්රීවරුනි  ඔබු ණ්තලා ශණොන තරන සිහින ණැේවත්  ඒ ශහොඳ 
තත්ත්ව  උදා ශව්තශ්ත නැහැ.  

 අශේ රශේ ජ්ාතය්තතර මුහුදු නැේ පද්ධි   දිතුණු කර්තන 
ු ළුව්ත කි ා ්රකා  ශවනවා. නමුත්  නැේ ක්ලණා්තතශේ ශ දී 
සිමින ශද්ශී  නිශ ෝජිත ආ තන සි ල්ල විකුණා එණ වයාපාර  

වි ශද්ශික ්ත අතට පත් කිරීශන භ ානක ශ ෝජ්නාව ශන අ  වැ  
ශල්ඛනශ ්ත ්දිරිපත් කර ි ශබනවා. වරා  භාර  මණි ු ණාත් 
එණ ශ ෝජ්නාවට විරුද්ධයි කිේවා. බල්තන  ශණශහණ විහිළු අ  

වැ ක්! එණ ශ ෝජ්නාවට මණි ු ණාත් විරුද්ධයි. විෂ   භාර 
මණි ු ණා විරුද්ධ නන මුදල් මණි වර ා අද ශන ශ ෝජ්නාව 
්ල්ලා අං් කර මැනීණයි වැදමත් ව්තශ්ත. එු ණාශ  විරුද්ධවීණ 

පණණක් ශනොශවයි  ශන ජ්ාි ක වං්ු ව අහි. කිරීශන ශ ෝජ්නාවට 
මුළු රටණ විරුද්ධ බව අපි ්රකා  කරනවා.  

ඊළඟට  ණණ ශන කාරණ  කි ්තන කැණැි යි. ංහල්විම්ත 
ණදයංාර ශපරීණ ංඳහා අලුත් අවංර ක් ලබාශද්තන දැ්ත මැංේ 
නිශේදන ක් නිකුත් කර ි ශබනවා. ශන තරන අපරාධ ක් 

කර්තශ්ත ශණොකද? "නි ඟ ක් ආවා  හාල් හිඟ ක් ි ශබනවා  
එන අවුරුද්ශද් බලාශපොශරොත්ු  වන ංහල් ්ලක්ක  හද්තන 
අපට අණාරුයි" කි ා එක පැත්තකි්ත අමණැි ු ණා කි නවා. අනික් 

පැත්ශත්ත ංහල්විම්ත ණදයංාර ශපරීණ ංඳහා -මඳ මහන 
්රි පත්ි  ක් අනුව  - මැංේ නිශේදන ක් නිකුත් කර ි ශබනවා. 
ංහිම්ත ණදයංාර ශපරීණට අවංර දීශන ණහා අපරාධ  ශන මුදල් 

මණි ු ණාශ  කාල පරිචිශේද  ු ළ ්රකා  ට පත් කිරීණ ්ල්ලා 
අං් කර ම්තන කි ා අපි කි නවා.  

පහ ශශ්ර ජ ශේ ශිෂයත්ව විභාම  ංණත් දරුව්තට  ශමවන මුදල් 
්රණාණ ්ත වැිය කළ තුු යි. එ  වැිය කළ තුු යි කි ා මීය ට ්රාණද 
මරු බ්තදුල ගුණව්ලධන ණ්තත්රීු ණා ංඳහ්ත කළා. එහිදී එණ 

දරුව්තට ණංකට ශමවන රුපි ල් 500ක මුදල රුපි ල් 1 500ක් 
දක්වා වැිය කර්තනත්  ශිෂයත්ව  ංගඛයාව  15 000 සිට 25 000 
දක්වා වැිය කර්තනත්  වි ව්විදයාල හා උංං් අධයාපන  
ශවනුශව්ත එණ දරුව්තට කරන ආශ ෝජ්න  වැිය කර්තනත් කි ා 

අපි ශ ෝජ්නා කරනවා. බලාශපොශරොත්ු  වන ්ලක්කවලට  ශන 
ආ්ඩක්ව ශපොශරෝතදු වුණු ්ලක්කවලට  රශේ ජ්නතාවශම්ත 
ඡ්තද  ම්තන ශකොට ්දිරිපත් කළ ්ලක්කවලට කිේුම ශව්තන 

බැ රි අ  වැ  ශල්ඛන ක් ්දිරිපත් කිරීණ පිළිබඳව විශරෝධ  පළ 
කරන බව ඒකාබද්ධ විපක්ෂශේ සි ලුශදනා ශවනුශව්ත ණණ ශන 
අවං්ාාශේදී ්රකා  කරනවා.  

මූලාංනාරූඪ මරු ණ්තත්රීු ණනි  ණණ දී්ලඝ ිමපි ක් කි ව්තන 
හිතාශමන ආවා. දැ්ත එහි අවංාන ශකොටං විතරක් කි ව්තන ණණ 

කැණැි යි.  
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පා්ලිමශන්තු ව 

I think perhaps the high officials of the Treasury 
would have read this article and the Cabinet would not 
have read this, because they are not interested in reading 
anything serious, except for my good Friend, the State 
Minister, to whom I have respect, though I do not agree 
with him.  

I would like to quote from an article appeared in the 
Daily Mirror of Wednesday, the 25th of October, 2017, 
written by Mr. Mahendra Amarasuriya.  He is a private 
sector top businessman who has had a long experience.  
එහි අ්ති ණ ශකොටං ණණ දැ්ත කි ව්තනන. ඒශක් කරුණු රාශි ක් 

ි ශබනවා.  Point No. 8 of this article states, I quote:  
 

“Unless the government focuses on the immediate future to increase 
production and productivity, bring down the cost of living, reduce 
the luxurious lifestyle of the huge cabinet and get down to working 
at grassroots’ levels, there can be no salvation from increasing the 
debt trap further.  

(Mahendra Amarasuriya is former Chairman of Commercial Bank 
PLC and United Motors PLC, former deputy Chairman of Hayleys, 
former Chairman of Employees’ Federation of Ceylon, former 
Chairman of Planters’ Association of Ceylon, former Chairman of 
International chamber of Commerce of Sri Lanka and former 
Chairman of National Agro Business Council and Joint Business 
Forum of Chambers of Commerce and Industry....”  

This is the view right across the business sector. 
However much you are trying to sell your Budget, this is 
the view right across the business sector today.  

ණට ලැබී ි ශබන කාල  අක් නිංා ඊළඟ කාරණා මික ණණ 

ශකමිශ ්ත කි ්තනන  මූලාංනාරූඪ මරු ණ්තත්රීු ණනි.  

ඊළඟට  ශන අ  වැ  ශල්ඛනශ ්ත ශ ෝජ්නා කර්තශ්ත 
ශණොකක්ද? අශේ රශේ ශමොවිතැ්ත කටතුු වල ශ දී සිමින ලක්ෂ 

මණනක් වූ අඳ ශමොවී්තශ  බල  ට මහ්තන  කුඹුරු පනත අනුව 
ඔවු්තට ලැබී ි ශබන අයිි   අශහෝසි කර්තන මුදල් මණි ු ණා 
ලේජ්ා නැි ව ශ ෝජ් නා කරනවා; අශේ රශේ වැල කරන ජ්නතාවට 

වි ව්ාංශ ්ත තුු ව වැල කර්තන අව ය වාතාවරණ  ංකං ්
කරශදන  රශේ ශං වා පහසුකන වැිය කිරීණ ශවනුශව්ත ි ශබන  
ංාේු  හා කා්ල ාල ශං වක පනත අශහෝසි කර්තන ශ ෝජ්නා 
කරනවා. ශං ව ට  ්තන  ශකොයි ශේලාශේ ශමදර  ්තන ු ළුව්ත 

ශවලාවට  ්තන කි ා තණයි කි ්තශ්ත. ශන භ ානක නීි  රීි  
ශනොශවයි .නිං් ංණාජ්  බලාශපොශරොත්ු  ව්තශ්ත.  ILO 
Convention එශක්  .නිං් අයිි වාසිකන  ටශත් ංඳහ්ත වන 

පළමුවැනි ්රධාන ශකෝතශද්සි  ු ළත් මු ළත් ව්තශ්ත 
ශං වක ්තශ  රාත්රී ශං ව  හා අනිකුත් ශං වා සුරක්ෂිත ශකොට 
තබන ලද ශරගුලාසියි. ඒවා අනුමණන  කරන බවට ්රී ලගකාව 

අත්ං්ත තබා ි ශබනවා.  

එක පැත්තකි්ත  කනකරු මණි ු ණා කාා කරනවා  ILO 
Convention එක ආරක්ෂා කරනවා කි ලා. අනික් පැත්ශත්ත  

මුදල් මණි ු ණා ශ ෝජ්නා කරනවා  ඒවාට පයි්ත මහලා ඒවා 
අශහෝසි කරනවා කි ලා. ශන  ලක්ෂ මණ්ත කා්ල ාල හා 
ශං වක ්ත අනු රට පත් කරන අ  වැ ක්.  

තව පැත්තකි්ත  ශන අ  වැ  ශල්ඛන  ු ළි්ත ශ ෝජ්නා 

කරනවා   නිදහං් අධයාපන පනශත් වම්ති  රාශි කට පයි්ත 
මහලා නිදහං් අධයාපන  අශහෝසි කර්තන; ශපෞද්මීයකරණ  

කර්තන; විකුණ්තන. ඒ මැන අපි ලේජ්ා ව්තන ඕනෑ. සිරිණාශවෝ 

බ්ඩලාරනා ක ණැි නි ශ  රජ්  කාලශේ ්රී ලගකා නිදහං ්
පක්ෂ  19 1 දී අධයාපන පනත ශමනාු  ශවලාශේ ඒ කී්ලි ණත් 
ීරරණ  මත්  සිරිණාශවෝ බ්ඩලාරනා ක ණැි නි  නිදහං ්
අධයාපනශේ පි ාවන සී.ලබ්ිමේ.ලබ්ිමේ. ක්තන්තමර ණැි ු ණා 

ආරක්ෂා කළ ශද් තහවුරුශකොට ්දිරි ට ශමන ගි  නිංා ශන රශේ 
ශපොිය .නිසු්තශ  දරුව්තට උමු ්ත බවට පත්ශව්තන ලැබුණා. 
ඒ අ  විවිධ ක්ශෂ ත්රවලට ගි ා. රාජ්ය මණි ු ණා ශන විවාදශේදී 

කිේවා  පරණ ඒවා අශහෝසි කරලා  අධයාපන  ශවශළඳාණට 
තබ්තන ඕනෑ  කි ලා. ලේජ්යි. අධයාපන  ශවශළඳාණට 
තැබුවාණ .නිං් ංණාජ්ශේ ගුණාත්ණකභාව ්ත සි ල්ලණ විනා  

වනවා. අපි දිනාමත් ශද් එපණණයි. මූලාංනාරූඪ මරු 
ණ්තත්රීු ණනි  - 

 
ගතු ඉරා්  වික්රාරතන ා ාා  
(மாண்புமிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගතු මූලාසනාරූඪ ා් ත්රීුරාා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබු ණාශ  point of Order එක ශණොකක්ද? 
 
ගතු ඉරා්  වික්රාරතන ා ාා  
(மாண்புமிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

ණශ  නණ ංඳහ්ත කරලා කිේවා  "අධයාපන  ශවශළඳාණට 
විකුණ්තන" කි ා ණණ කිේවා  කි ලා. ණණ එශහණ එකක් කි ලා 

නැහැ. ණණ කි ලා ි ශබ්තශ්ත  "අධයාපන ට නිදහං ආරක්ෂා 
කර්තන" කි ලායි. 

 
ගතු මූලාසනාරූඪ ා් ත්රීුරාා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශහොඳයි  ඔබු ණා  එශහණ අධයාපන  ශවශළඳාණට විකුණ්තන 

එපා කි ලා කිේවා නන ශහොඳයි.  

 
ගතු දිද් නන ගුණවර්ධ්න ා ාා 
(மாண்புமிகு  திசனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

අධයාපන  ට නිදහං. ඒ කි ්තශ්ත  දැ්ත අධයාපන  
ණ්ලදන ට පත් වුණු නිංා නිදහං ශදන කාාව ශනොශවයි ශ්ත; 

අධයාපනශේ ණ්ලදන  අයි්ත කරලා නිදහං ශදන කාාව 
ශනොශවයි; නිදහං ්අධයාපන  සි ලු නීි රීි විම්ත ්වත් කිරීණයි. 
ශවන ශණොකක්ද? ශන ශබොළඳ කාා අහ්තන ු ළුව්ත ශපොිය 

ළණයි්ත. අපිත් ශන ශද් පාලන ක්ශෂ ත්රශේ විවිධ ආ්ඩක්වල ්ඳලා 
නීි රීි  හදු  අ යි. ඔබු ණා වි ්වාං කරන ඒ භ ානක ්දිරි  
නි්ලණාණ  කර්තන ශන රශේ ජ්නතාව අවංර ශද්තශ්ත නැහැ. 
අධයාපන මණි ු ණාට හා අ  වැ  ශල්ඛන ට ඡ්තද  පාවිචි  

කරන ශන පා්ලිමශන්තු ශේ ්්තන සි ලුශදනාට බ්ඩලාරනා ක 
ණැි නි ශ  නාණශ ්ත ණණ අද ්තාණ ඕනෑක.්ත කි ්තන ඕනෑ  
නිදහං් අධයාපන ට පිහිශ ්ත අනි්තන ශද්තන එපා  කි ලා.  

Sir, I would like to say something about the switching up 
of the education ecosystem. This month, leaders from all 
193 UN Member States are gathering in New York City to 

try and make progress on addressing some of the world’s 
thorniest development challenges, including ensuring quality 
education for all. ඔබු ණ්තලා ශණ  කි වා බල්තන. 

3761 3762 

[මරු දිශ්තෂ් ගුණව්ලධන ණහතා  
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අමණැි ු ණා ශණ  කි වා ි බුණා නන  ණා හිත්තශ්ත නැහැ  මුදල් 

මණි ු ණාට ශණවැනි විහිළු ශ ෝජ්නාවක් ශමශන්තන ්ල ශදයි 
කි ලා. ජ්නාධිපි ු ණා ශණ  කි වා ි බුණා නන  ණා හිත්තශ්ත 
නැහැ  අධයාපන ට අත තබන ශණවැනි විහිළු ශ ෝජ්නාවක් 
ශමශන්තන ් ල ශදයි කි ලා.  

මූලාංනාරූඪ මරු ණ්තත්රීු ණනි  නි ඟ  අපි සි ලුශදනා 
ශවළාශමන ි ශබනවා. නි ඟ  මු ළු ං්වාභාවික ආපදා ආදි  
ංඳහා ණංකට රුපි ල් 2 000 බැගි්ත රුපි ල් 18 000ක් ශමවීණ 
ංඳහා අලුත් පැශක්ජ් ක් නි්ලණාණ  කර්තන  කි ලා ණණ ්ල්ලා 
සිමිනවා. ශණොකද  ශන රශේ නිෂප්ාදන  තවණ ි ශබ්තශ්ත කිෂි 
ක්ලණා්තත  ංහ ක්ලණා්තත  න ක්ශෂ ත්ර ්ත අශත්යි. ශන ශදකටණ 
පහර දීලා ඔබු ණ්තලා බලාශපො ශරොත්ු  වන ආශ ෝජ්ක ්තට 
අශේ ජ්ාි ක ක්ලණා්තත මික විකිමටශණ්ත වි ව්ංනී  ආ්ලක ක 
තත්ත්ව ක් මි  ව්තශ්ත නැහැ.  

ඒ විතරක් ශනොශවයි  මූලාංනාරූඪ මරු ණ්තත්රීු ණනි. අපි 
ද්තනවා  අශේ රටට විශද්  ආදා ණ ශමශනන ්රධාන ණා්ලමවිම්ත 
එකක්  කි ලා  ණැද ශපරදිම  දකුණු ආසි ාශේ  දකුණු තුශරෝපශේ 
ංහ ආසි ාශේ ශං ව  කරන අශේ රශේ ශං වක ්ත උප න 
ආදා ණ. ශන ආ්ඩක්ව බල ට පත්වුණාට පං්ශං  දැ්ත ි ශබන 
සි ලු වා්ලතා කි නවා  අලුි ්ත බදු පැනවීණ නිංාත්  රුපි ල බාල්දු 
වීණ නිංාත් -ඒ ංනබ්තධශ ්ත බ්තදුල ගුණව්ලධන ණ්තත්රීු ණා 
පැහැදිිම කළා - පිට රටවල ශං ව  කරන අශේ ශං වක ්ත අශේ 
රටට එවන විශද්  ආදා ණ අක් ශව්තන පට්තශමන ි ශබනවා  
කි ලා. අනික් පැත්ශත්ත  ශතල් ක්ලණා්තතශේ ශක්්තද්රංා්ාන  
වන ංවුදි අරාබි  මු ශළ  ණහා අ්ලබුද ක් ි ශබන බව ඔබු ණා 
ද්තනවා. 

ශහොරකන කරලා ධනකුශේර ්ත බවට පත් වුණු ංවුදි 
අරාබිශේ කුණාරවරු අද හිර ශමවල්වල මාල් කරලා  mattress 
එශක් නිදා ම්තන දණලා ි ශබනවා. ංවුදි අරාබි රජ්  ඒ මුදල් 
එකි්ත එක ශංො ා ශමන  නවා. ඒ ංවුදි අරාබි ානු ආ්ලක ක 
අ්ලබුද  අපටත් බලපානවා. ශණොකද  අශේ ලක්ෂ මණනක් 
ජ්නතාව ඒ රශේ වැල කරනවා. එ  පැි ශර්තන පට්ත මත්ශතොත් 
තවත් ලක්ෂ මණනකට බලපානවා. ඒක වර ආකාරශ ්ත අශේ 
ආදා ණටයි බලපා්තශ්ත. ඒ නිංා විශද්  රටවිම්ත අපට එන  අශේ 
ජ්නතාව උප ා ම්තනා- 

 

ගතු මූලාසනාරූඪ ා් ත්රීුරාා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මරු දිශ්තෂ ් ගුණව්ලධන ණ්ත්රිු ණනි  ඔබු ණාට නි .ත 
ශවලාශව්ත තව විනාිය ු නයි ි ශබ්තශ්ත.  

 

ගතු දිද් නන ගුණවර්ධ්න ා ාා 
(மாண்புமிகு  திசனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඒ විනාිය ු නට අි ශ්ලකව ණට තව විනාිය පහක් ශද්තන.    

 
ගතු මූලාසනාරූඪ ා් ත්රීුරාා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

දැනට කක ක ලැයිං්ු ශේ  ්්තශ්ත මරු ද ාසිරි ජ් ශං කර 

ණැි ු ණා  මරු විණල් වීරවග  ණැි ු ණා. අපට ඒක ශද්තන 
ශව්තශ්ත - 

 

ගතු දිද් නන ගුණවර්ධ්න ා ාා 
(மாண்புமிகு  திசனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

මරු විණල් වීරවග  ණැි ු ණා අශේ පැත්ශත් ්්තශ්ත. ද ාසිරි 

ජ් ශං කර ණැි ු ණාශ  පැත්ශත් ශනොශවයි  ණණ ්්තශ්ත. [බාධා 

කිරීණක්  මරු ශජ්ෝ්ත අණරු ගම මණි ු ණනි  බ  ශව්තන එපා. 

අශේ පක්ෂ අපි ශබ්රා ම්තනන. තමු්තනා්තශං ලාශ  පක්ෂ  
ශබ්රා ම්තනශකෝ.  

 
ගතු මූලාසනාරූඪ ා් ත්රීුරාා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මරු දිශ්තෂ් ගුණව්ලධන ණැි ු ණනි  ක්ඩලා ශන නා ක ා 
ව ශ ්ත ඔබු ණා ඒ වමකීණ ම්තනවා නන ඔබු ණාට විණල් 

වීරවග  ණ්තත්රීු ණාශ  ශවලාව ශද්තන ු ළුව්ත.  

 
ගතු දිද් නන ගුණවර්ධ්න ා ාා 
(மாண்புமிகு  திசனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඔේ  වමකීණ ණණ ම්තනවා. විනාිය අටක්. මරු අනුර 
දිංානා ක ණැි ු ණාත් ණට විනාිය ක් ශදකක් ශද්තනන කිේවා.   

 

ගතු මූලාසනාරූඪ ා් ත්රීුරාා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබු ණා ඒ වමකීණ ම්තනවාද  මරු ණ්තත්රීු ණනි? 
 

ගතු දිද් නන ගුණවර්ධ්න ා ාා 
(மாண்புமிகு  திசனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ණණ ශ්ත  වමකීණ ම්තශ්ත. නැත්නන ශණතැන කවුද  වමකීණ 
ම්තශ්ත? ශන වාශ  ්තාණ කාශලෝ ත ්ර න් ක් මසීණ මැන ණණ 
ඔබු ණාට ං්ු ි ව්තත ශවනවා.  

ණණ කි .්ත සිමිශේ  ණැද ශපරදිම රටවිම්ත එන විශද්  
ආදා ණ පිළිබඳව ණු  වී ි ශබන අ්ලබුද  මැනයි. අශේ ණැද 
ශපරදිම  දකුණු තුශරෝපා රටවල  දකුණු ආසි ාශේ රටවල ශං ව  

කරන අ ශම්ත අශේ රටට ලැශබන මුදල් ්රණාණ ්ත අපි 
බලාශපොශරොත්ු  වුණු ්රණාණ ට වලා අක්ශව්තන පට්ත 
මත්ශතොත් අපට ශතල් ශම්තව්තන අව ය වන ංල්ිම මිකවත් 
නැි  ශවනවා. ශන මුදල් ්රණාණ  අශේ ආ්ලක ක  අනුව අපට 

ශතල් ශම්තව්තන  න ංල්ිම මික හා ංණානයි. ඒ නිංා නිකන 
ණා ාවක් ශප්තව්තශ්ත නැි ව  අපට මුහුණ ශද්තන සිදු වන 
අ්ලබුද  ශකොයි තරන බරපතළද කි ලා මුදල් මණි ු ණා කල්පනා 

කරනවා නන ශහොඳයි. ශනක තණයි  ාා්ලා .  

අශේ .ත්ර  අපි ද්තනා හඳුනන ණහ බැගකුශේ අධිපි ු ණා 
ආ්ලක ක විදයාාශ ක් හැමි ට  හිද  ංාක්ෂි ට අනුව මත්ත 

කිේශවොත් -පත්තරවලට කරන ්රකා  ශනොශවයි-  ආ්ඩක්වට ශන 
අනු ර ශප්තවීශන ණහා වි ාල වමකීණක් ඔබු ණාට ි ශබනවා  
කි න එක ණණ ්තා ඕනෑක.්ත කි නවා. With due respect to 

Dr. Indrajit Coomaraswamy, whom I have known for years, 
I say, act according to your conscience without misleading 
the Government and the country.   ශන බරපතළ කාරණාව ණණ 

්තා ඕනෑක.්ත ංඳහ්ත කරනවා.  

2017 ඔක්ශතෝබ්ල  25වැනි දා  “Daily Mirror” ු වත් පශත් 
“Mirror Business” අි ශ්ලකශේ ශණශං  ංඳහ්ත ශවනවා:  

"Fate of over half of 2017 budget promises unknown: think tank"  

ශණශහණ කි ්තශ්ත අපි ශනොශවයි. Think tank එශක්ත 

ශංො ා මත් ංතය  ශණශං  announce  කර ි ශබනවා. ඒ අනුව 
ගි  අවුරුද්ශද් අ  වැ  ශල්ඛන  විහිළුවක්. එශහණ නන කවුද 
ඒකට වම කි ්තන ඕනෑ? ඔබු ණ්තලාශ  ආ්ඩක්වයි. 

ඔබු ණ්තලා අ  වැ  ණඟි්ත පා්ලිමශන්තු ව ශනොණඟ  වනවා. 
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පා්ලිමශන්තු ව 

අමණැි ු ණා ශණතැනට මවිල්ලා  ්රකා  කරනවා  ංැඟවුණු ණ  
ි ශබනවා කි ලා. රශේ  ංැඟවුණු ණ ක් ි ශ ්තන බැහැ. 
එක්ශකෝ ණහා භා්ඩලාමාරශේ ංටහ්ත ශව්තන ඕනෑ. එක්ශකෝ 

ගිවිසුණක ංටහ්ත ශව්තන ඕනෑ. එක්ශකෝ ණධයණ බැගකුශේ 
ංටහ්ත ශව්තන ඕනෑ. මරු අමණැි ු ණනි  එශං  ංටහ්ත ශනොවුණු 
ශද ක් ි ශබනවා නන  ඒවා අශේ රශේ වමකීණක් ශනොශවයි. ඒ 

නිංා ශන ශබොළඳ  ංතය ක් ශනොවන කත්තදර ්දිරිපත් කර.්ත 
පා්ලිමශන්තු ව පිළිබඳව හා රශේ ආ්ලක ක  පිළිබඳව තවත් 
අවි ්වාංනී භාව ක් මි  කර්තන එපා.  

මූලාංනාරූඪ මරු ණ්තත්රීු ණනි  අශේ ජ්නාධිපි ු ණා වාශ ණ  
ශන අ  වැ  ශල්ඛනශ ්ත ්රකා  කළාට  අපි අ  වැ  
ශල්ඛනශ ්ත රාජ්ය ශං වක ්තට හි. වි  තුු  වැියවීන රාශි ක් 

තවණ ක්රි ාත්ණක කර නැහැ. රාජ්ය ශං ව ට හි.  ශන අයිි වාසිකන  
ක්රි ාත්ණක කර නැහැ. ආ්ඩක්ව දුව්තශ්ත රාජ්ය ශං ව  ු ළිනුයි. 
රට දුව්තශ්ත රාජ්ය ශං ව  ු ළිනුයි. රාජ්ය ශං වක ්තට 
වි ව්ාං ක් මි ව ශං වශේ ශ ශද්තන ු ළුව්ත  ක්රි ාදාණ   

වාතාවරණ  ශන අ  වැශ ්ත මි  කරලා නැහැ. ගි  අවුරුද්ශද් 
ශබොරු ශපොශරෝතදුවක් හැමි ට කිේවා. ඒක ක්රි ාත්ණක නැහැ. 
අශනක් පැත්ශත්ත ජ්ාතය්තතර මූලය අරමුදල ංණඟ එකඟතාවට 

මවිල්ලා ි ශබනවා  රාජ්ය ශං වශේ සිමින වි ාල ්රණාණ ක් අයි්ත 
කර්තනට; රාජ්ය ංගං්ාා වි ාල ්රණාණ ක් අයි්ත කර්තනට.  

අශේ ජ්නතාව මූිමක අයිි වාසිකන ණත භුක්ි  විඳින ජ්ල   

්රවාහන   ශංෞඛය  වැනි ක්ශෂ ත්රවල වි ාල ශලං කපා හැරීන 
කිරීණට එකඟ ශවලා ි ශබනවා. ඔබ ජ්ාතය්තතර මූලය අරමුදශල්ත 
මුදල් මත්තාට  ජ්ාතය්තතර මූලය අරමුදලට මුදල් ශමවා මැනීණට 

පවා ශනොහැකි අ්ලබුද  උත්ං්තන කරන ආ්ලක ක අ්ලබුද කට අපි 
මණ්ත කරනවා. එණ නිංා  ශන අ  වැ  ශල්ඛන   ශන රශේ මි  
කරු  ජ් ග්රහණ ්තට ්තාණ බරපතළ ශලං හානි ශමන ශදන 

අංා්ලාක අ  වැ ක් බවට පත් ශවනවා කි ලා ණණ හිතනවා. ණණ 
තව එකක්  කි ව්තනට කැණැි යි.  

 The “Daily Mirror” of 15th September, 2017 under 
the caption “Exports as economic growth driver coming 
to an end" reports, I quote: 

"Former UNCTAD chief urges Lankan policymakers to rebalance 
external demand vs. domestic consumption In what appears to be a 
strong repudiation of the Sri Lankan government’s economic agenda 
‘Vision 2025’ launched just days ago, an economist said exports are 
no longer driving the economic growth as it used to do and will not 
solve the deeper socio-economic problem of rising income 
inequality.” 

පසුගි  ංගඛයා ශල්ඛන අනුව බලනශකොට අශේ රශේ 
මත්ත්තශ  ංහ නැත්ත්තශ  පරතර  -මි  නැි  පරතර - 
බරපතළ ශලං දුරං්ා ශව.්ත පවි නවා. 201  ශදංැනබ්ල ණං 

8වැනි දින ්රකා  ට පත් කරන ලද "The Island"  ු වත් පශත් 
"Financial Review" අි ශ්ලකශේ ශණශං  ංදහ්ත ශවනවා:  

“More than 30 per cent of Lankan population living in absolute 
poverty”  

පක්ෂ   ආ්ඩක්ව ශනොශවයි ්ර ්න . අපි ණැදිහත් වී ශන 
්ර ්න  විංඳන වැල පිළිශවළක් මි  කිරීණයි අව ය ව්තශ්ත. 
ශපො ශහොංත් .නිසු්ත ශපොශහොංත් කිරීණට ආ්ඩක් ඕනෑ නැහැ. 
ධනපි  ආ්ඩක් රණ ක ශපොශහොංත් .නිසු්ත ශකොශහොණත් 
ශපොශහොංත් ශවයි. ශපොශහොංත් .නිසු්තට වලා දුේපත් 
.නිසු්ත  ංාණානය .නිසු්ත ආරක්ෂා කිරීණයි ආ්ඩක්වක 
ආ්ලක ක ්රි පත්ි   ංහ ංණාජ් බැඳි ාව- 

 

ගතු මූලාසනාරූඪ ා් ත්රීුරාා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Order, please! මරු දිශ්තෂ් ගුණව්ලධන ණ්තත්රීු ණා  ඔබු ණා 
විණල් වීරවග  ණ්තත්රීු ණාශ  විනාිය පහ තණයි දැ්ත කාා කර.්ත 
සිමි්තශ්ත. ඔබු ණාට අව ය නන තව කාල  ලබා ශද්තනන. 

 

ගතු දිද් නන ගුණවර්ධ්න ා ාා 
(மாண்புமிகு  திசனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

නැහැ. ණණ ණශ  කාාව අවං්ත කර.්ත ්්තශ්ත. 

මූලාංනාරූඪ මරු ණ්තත්රීු ණනි  අපි ංඳහ්ත කරු  කරුණු ණත 
ශණ  හිං් භාජ්න ක් බවට පත් ශවලා ි ශබනවා.  ශන අ  වැ  
ශල්ඛන  ු ළි්ත  ශණණ කාාශේ අ්ලා ක් නැි  තැනට අශේ රට 

ශමනැත් ි ශබනවා.  
 

ගතු මූලාසනාරූඪ ා් ත්රීුරාා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Order, please! මරු ංභානා කු ණා  මරු දිශ්තෂ් ගුණව්ලධන 

ණ්තත්රීු ණාශ  කාාශව්ත පසුව කාා කිරීණට සිමින කිසිණ 
කක කශ ක් ශන අවං්ාාශේ ංභා භ්ලම  ු ළ නැහැ. එශහණ 
වුශණොත් ංභාව කල් තැබීණට සිදු ශවනවා; ංභාව අත්හිුමවීණට සිදු 
ශවනවා. 

 

ගතු ලක්නනා්  කිරිඇල්ල  ා ාා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

අපි ඊළඟ වැල කටතුත්තට  මු. Vote එකට  මු. 
 

ගතු බ් දුල ගුණවර්ධ්න ා ාා 
(மாண்புமிகு பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

නැහැ  නැහැ. එශහණ Vote එකට  ්තන බැහැ. අද අ  වැශේ 
අ්ති ණ දවං.    

 

ගතු මූලාසනාරූඪ ා් ත්රීුරාා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ංාණානය ංන්රදා  අනුව මුදල් මණැි වර ා පිළිු රු දි  තුු  
ශවනවා.  

 

ගතු ලක්නනා්  කිරිඇල්ල  ා ාා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

 පා්ලිමශන්තු ශේ සි ලු ශදනා උශද් 9.30ට පැ.ජ   තුු යි. 
අද පා්ලිමශන්තු  දවංක්. They must come to Parliament at 
9.30 a.m. everyday. We cannot be waiting for them. If they 
do not come, we have to proceed with the Business.  

 

ගතු මූලාසනාරූඪ ා් ත්රීුරාා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශහොඳයි. මරු දිශ්තෂ් ගුණව්ලධන ණ්තත්රීු ණා  ඔබු ණා කාා 
කර්තන.  

 

ගතු දිද් නන ගුණවර්ධ්න ා ාා 
(மாண்புமிகு  திசனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
මූලාංනාරූඪ මරු ණ්තත්රීු ණනි  ශණොකක්ද දැ්ත මි  ශවලා 

ි ශබන ්ර න් ? ඒ පැත්ශත්ත නැත්නන අපි ශන පැත්ශත්ත 
කාාව කර්තනන. ්ර න් ක් නැහැ ශ්ත. මරු අනුර දිංානා ක 
ණ්තත්රීු ණා ඒකට එකඟයි ශ්ත. අපට ශවලාව ් ල්ලා ශද්තන.   

3765 3766 

[මරු දිශ්තෂ් ගුණව්ලධන ණහතා  
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ගතු මූලාසනාරූඪ ා් ත්රීුරාා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඒ පැත්ශත්ත් නැහැ  ශන පැත්ශත්ත් අක්යි.    
 

ගතු දිද් නන ගුණවර්ධ්න ා ාා 
(மாண்புமிகு  திசனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

අපි කාා කර්තනන. අශේ කක ක ්ත ්්තනවා. ඒ මැන බ  
ශව්තන එපා. ශණශහ   අශේ කක ක ්ත ් ්තනවා. Do not worry.  

 
ගතු මූලාසනාරූඪ ා් ත්රීුරාා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ඔබු ණ්තලාශ  නන දීු  කක ක ා නැහැ.  

 
ගතු දිද් නන ගුණවර්ධ්න ා ාා 
(மாண்புமிகு  திசனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

නැහැ. නැහැ. ්්තනවා.  
 

ගතු මූලාසනාරූඪ ා් ත්රීුරාා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ංභා ම්ලභශේ ් ්තනවාද?  

 
ගතු දිද් නන ගුණවර්ධ්න ා ාා 
(மாண்புமிகு  திசனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ණශ  ශේලාව ශ්ත ශන  ්තශ්ත.  
 

ගතු මූලාසනාරූඪ ා් ත්රීුරාා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මරු දිශ්තෂ් ගුණව්ලධන ණ්තත්රීු ණා  ඔබු ණාශ  කාාව 
අවං්ත කර්තන. [බාධා කිරීණක්  
 

ගතු දිද් නන ගුණවර්ධ්න ා ාා 
(மாண்புமிகு  திசனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ණශ  .ත්ර ා රාජ්කී  විදයාල  ශවනුශව්ත ණට තව විනාිය 

10ක් ශදනවාලු. පැරජ  රාජ්කී  ්ත  රාජ්කී  ්තට මරු කර්තන 
ඕනෑ  ශන වාශ  විශේචන ක ශ ශදනවාට.  

 

ගතු ඉරා්  වික්රාරතන ා ාා  
(மாண்புமிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

රාජ්ය ශං වක ්ත අක් කිරීණ පිළිබඳ කිසිණ වම්ති  ක් නැහැ.  
 

ගතු දිද් නන ගුණවර්ධ්න ා ාා 
(மாண்புமிகு  திசனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඒක ඔබු ණා කි න කාාව ශ්ත. IMF එ කත් එක්ක අත්ං්ත 

කරලා ංල්ිම මත්ත හැමි ි ශබනවා. ඔබු ණා ශනොශවයි ශ්ත  
අත්ං්ත කශළ . අත්ං්ත කරු  ශකනා දැ්ත මුදල් මණි ක.්ත 
ගිහිල්ලා. Royal College එශක් අ  අංතය ්රකා  කර්තශ්ත 

නැහැ කිේවාට  අංතය ශද්වල් කි නවා; කි ්තශ්තණ අංතය 
ශද්වල්.  

 

ගතු ා් ත්රීවරදයක් 
(மாண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 
පේට  අංතය: 

ගතු දිද් නන ගුණවර්ධ්න ා ාා 
(மாண்புமிகு  திசனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
කනමාුමයි. "Disce Aut Discede"  is our motto. But, I am 

sorry, something else is being practised. [බාධා කිරීණක්   

ඒ කි ්තශ්ත ඔබු ණා පිුමපං ශේළි ට  වු  එක තණයි 

ඔබු ණාට ්ර ්න . ඔබු ණා ්ංං්රහා ශේළි ට ශමනාවා නන  
ශකොපණණ ශහොඳද?  

මූලාංනාරූඪ මරු ණ්තත්රීු ණනි  ණට තව විනාිය මණනක් 

ආ්ඩක් පක්ෂ  පැත්ශත්ත හනබ ශවනවා කිේවා.  

මූලාංනාරූඪ මරු ණ්තත්රීු ණනි  ඊශේ සිදු වුණු කත්තදර  
මැනත් ණා කි ්තන ඕනෑ.  ඊශේ පං් වරු හතහණාරට තණයි විවාද  
පට්ත ම්තන ි බුශ්ඩ. පං ් වරු 9.30ට තණයි ඡ්තද  විණං්තන 

ි බුශ්ඩ. ආ්ඩක්ව මරු කාානා කු ණා කළ ්රකා  ට පයි්ත 
මහලා  පං් වරු  හ හණාරට විවාද  පට්ත ශමන  අපි ශණතැනට 
පැ.ශණ්තනත් ්ංශ්ංල්ලා විවාද  ්වර කළා. ශණ්තන 

ශණශහණයි ආ්ඩක්ශේ ්රජ්ාත්තත්රවාද  පා්ලිමශන්තු ව 
ංනබ්තධවත් පැ.ණ ි ශබ්තශ්ත. ඒ වාශ ණ ං්ාාවර නිශ ෝම 
සි ල්ලට පටහැනිවයි  කටතුු  කශළ .  

මූලාංනාරූඪ මරු ණ්තත්රීු ණනි  ණශ  .ත්ර මරු රාජ්ය 
මණි ු ණා අද උශද් වරුශේ කාා කරන ශකොට  ශණ  නීල-හරිත 
අ  වැ ක් කි ලා ංඳහ්ත කරු  හැමි ණණ අහශමන සිමි ා.  

 
ගතු අනුර දිසානායක ා ාා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 
එශහණ කි ්තශ්ත ශකොළ පාට නිංා. 

 
ගතු දිද් නන ගුණවර්ධ්න ා ාා 
(மாண்புமிகு  திசனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ශකොළ පාට නිංා තණයි කි ්තන හද්තශ්ත. අඳශමොවි පනත 

අශහෝසි කශළොත්  අඳශමොවි පනතට අත ි බ්ශබොත්  ශන රශේ ජ්ල 
තැ්තපු  ්රණාණ   කුඹුරු ශමොවිතැ්ත ්රණාණ  විනා  ශවන 
ශකොට  ණගමල ංණරවීර මණි ු ණාශ  "හරිත" කාාව ශබොරුවක් 

බවට පත් ශවනවා.  

ඒ  පළමුවැනි කරුණ. ශදවැනි කරුණ ශණ යි.  විදුිම ශණෝට්ල 
රා මැන ශන අ  වැශ ්ත කරු  ශ ෝජ්නාව දිහා බල්තන. ඒ 

පිළිබඳව හරි ාකාර වැල පිළිශවළක් නැහැ. එ  ්රකා  ක් 
පණණයි. විදුිම ශණෝට්ල රා ංනබ්තධ ශන ්රකා   හිටු  මුදල් 
මණි ු ණාත් කළා. නමුත් ඒක ක්රි ාත්ණක වුශ්ඩ නැහැ.  
ක්රි ාත්ණක කිරීශනදී ඔබලා අංා්ලාකයි; ්රකා  කිරීණ පණණයි 

සිද්ධ ශව්තශ්ත.  

ශන මවිල්ලා ි ශබ්තශ්ත නීල-හරිත අ  වැ ක් ශනොශවයි  
මූලාංනාරූඪ මරු ණ්තත්රීු ණනි. ශන අ  වැ  ශල්ඛන  "නීල-

හරිත  බි ්ල ංහිත" අ  වැ ක් බවට පත් ශවලා කි ලා තණයි අපට 
කි ්තන ශව්තශ්ත.  

 
ගතු ා් ත්රීවරදයක් 
(மாண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 
කවුද  ිම ා දු්තශ්ත? 
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පා්ලිමශන්තු ව 

ගතු දිද් නන ගුණවර්ධ්න ා ාා 
(மாண்புமிகு  திசனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ජ්නාධිපි ු ණාත් කි නවා  "ණණ බි ්ල ශ ෝජ්නාවට විරුද්ධයි  
ශන බි ්ල ශ ෝජ්නාව අයි්ත කර ම්තන" කි ලා. ශන අ  වැ  
ශල්ඛන   "නීල-හරිත" ශනොශවයි  "නීල-හරිත කාාව ංහ බි ්ල 

ංහිත" අ  වැ ක් බවට පත් ශවලා ි ශබනවා.  ශන රශේ ත්රවදය 
ක්ශෂ ත්ර ට ංනබ්තධ සි ලු ආ තන ංහ ංගවිධාන ශණණ 
ශ ෝජ්නාව ්ල්ලා අං් කර ම්තනා ශලං මුදල් මණි ු ණාට 

ශ ෝජ්නා කරලා ි ශබනවා. ජ්නාධිපි ු ණාත් ්රකා  කරලා 
ි ශබනවා  ශණණ ශ ෝජ්නාව අයි්ත කර ම්තන කි ලා. මරු මුදල් 
මණි ු ණා ශන විරුද්ධත්ව  ණධයශේ ශනොවැනබ්ල 9 වැනි දා ශණ  
මැංේ කළා. ඒ නිංා අපි මරු මුදල් මණි ු ණාශම්ත දැන ම්තන 

කැණැි යි  අ  වැ  ශල්ඛනශ ්ත ශණ  ්ල්ලා අං ්කර ම්තනවාද  
කි ලා.  

 
ගතු ාංගතල සාරවීර ා ාා  
(மாண்புமிகு மங்கள சமரவீர) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

නැහැ. 

 

ගතු දිද් නන ගුණවර්ධ්න ා ාා 
(மாண்புமிகு  திசனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ශනොවැනබ්ල 9 වැනි දා ංහල්විම්ත ණධයංාර නිපදවීණ කිරීණ 

ංඳහා වූ මැංේ කිරීණ සිදු කළා. ජ්නාධිපි ු ණා කළ ්රකා   අනුව 
ඔබු ණා එ  ්ල්ලා අං් කර ම්තනවාද? [බාධා කිරීණක්  නැහැ. 
අ්ලබුද ක් මි  කර්තන ශනොශවයි  ණණ ශණ  මසුශේ. ණට 

ජ්නාධිපි ු ණාත් එකයි  ඔබු ණාත් එකයි.  

 

ගතු ාංගතල සාරවීර ා ාා  
(மாண்புமிகு மங்கள சமரவீர) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ණණ උත්තර ක් දු්තනා. ඒක ඔබු ණාට ්ර න් ක් නැහැ. අපි 
ඒක ශබ්රා ම්තනන. කලබල ශව්තන එපා. 

 

ගතු දිද් නන ගුණවර්ධ්න ා ාා 
(மாண்புமிகு  திசனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

කිසිණ කලබල ක් නැහැ  කලබල ක් ි ශබනවාද කි ලා ණණ 

අහ්තශ්තත් නැහැ. නමුත් ණණ අහ්තශ්ත ශණ යි. ජ්නාධිපි ු ණා 
ශ ෝජ්නා කළා   ශණ  ්ල්ලා අං ් කර ම්තන  කි ලා. එු ණා 
ශණ ට විරුද්ධයි කි ලා ංඳහ්ත කළා.  

නැේ නිශ ෝජිත ්ත පිළිබඳව ණා කිම්ත ංඳහ්ත කළා. නාවික 
කටතුු  මණි ු ණාණ කිේවා  "නැේ නිශ ෝජිත ්තශ  ශ ෝජ්නාව 
්ල්ලා අං් කර මත තුු යි; ණණ විරුද්ධයි" කි ලා. එ  ්ල්ලා අං ්

කර ම්තනවාද? ශණොකද  අශේ රශේ ජ්ාි ක වයාපාරික ්තට එණ 
තත්ත්ව  තහවුරු කර ම්තනට අව ය ්ලකල ංලංා දි  තුු යි. 

ඒ වාශ ණ ණැද ශපරදිම  දකුණු තුශරෝපශේ  ආසි ාශේ ශං ව  
කරන අ  බදුවිම්ත ංනපූ්ලණශ ්ත නිදහං ් කර්තන කි ා අපි 

්ල්ලා සිමිනවා. ඒ අ  රටට ශමශනන විශද්  විනිණ  වං්ු ශේ 
ංාර  උරා ශබෝතන එපා. ධශ්ත ව්රවාදශේ ණර ළශතෝනි  
දු්තනාට කණක් නැහැ. ලක්ෂ 1 ක් පණණ වන වැල කරන ඒ 

අහිගංක ජ්නතාව රටට උප ා ශදන ශද්ට ඔබු ණ්තලා බදු දාලා 
උදුර්තන එපා. ඒ බදු අයි්ත කර්තන.  

 

ගතු ා් ත්රීවරදයක් 
(மாண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 
බදු දා්තශ්ත නැහැ. බදු දාලා නැහැ. 

ගතු දිද් නන ගුණවර්ධ්න ා ාා 
(மாண்புமிகு  திசனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

නමුත් අශ්ර ල් ණාං  වන ශකොට වන ශද් අපි ද්තනවා. 

 
ගතු ාංගතල සාරවීර ා ාා  
(மாண்புமிகு மங்கள சமரவீர) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

මූලාංනාරූඪ මරු ණ්තත්රීු ණනි  පිට රට වැල කරන කිසිණ 
ශකනකුට ඒ වාශ -  

 
ගතු මූලාසනාරූඪ ා් ත්රීුරාා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මරු මුදල් අණාතයු ණාට ණයිශරෝශසෝන  ලබා ශද්තන. 

 
ගතු ාංගතල සාරවීර ා ාා  
(மாண்புமிகு மங்கள சமரவீர) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 
මූලාංනාරූඪ මරු ණ්තත්රීු ණනි  ඒ ්රකා   ංනපූ්ලණශ ්ත 

අංතයයි. අපි එ  නිවැරැදි කර ි ශබනවා. ඒ වාශ ණ කනකරු 

මණි නි ත් එ  නිවැරැදි කර ි ශබනවා. ඒ නිංා කරුණාකර 
සුු රුදු පරිදි ශන පා්ලිමශන්තු ව ශනොණඟ  ව්තන එපා  මරු 
ණ්තත්රීු ණා.  

 
ගතු දිද් නන ගුණවර්ධ්න ා ාා 
(மாண்புமிகு  திசனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ණණ නන පා්ලිමශන්තු ව ශනොණඟ  ව්තශ්ත නැහැ.  

 
ගතු මූලාසනාරූඪ ා් ත්රීුරාා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මරු දිශ්තෂ ්ගුණව්ලධන ණ්තත්රීු ණනි  ආ්ඩක් පක්ෂ ට අ ත් 
විනාිය හතක් තණයි මරු ංභානා කු ණාශ  ්ල්ීයණ අනුව 
ඔබු ණා දැනට ලබාශමන ි ශබ්තශ්ත. ඔබු ණා දිමටණ කාා 
කරශමන  නවාද ආ්ඩක් පක්ෂශේ ශේලාශව්ත.  එශහණ නැත්නන

- 
 

ගතු දිද් නන ගුණවර්ධ්න ා ාා 
(மாண்புமிகு  திசனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

නැහැ  ණණ කතාව අවංාන කරනවා. ණට ලබා දු්ත අවංා්ාව 
ණණ පාවිචි  කරනවා. ණට ආ්ඩක්ශව්ත කාල  ශද්තශ්ත.  

 
ගතු ාංගතල සාරවීර ා ාා  
(மாண்புமிகு மங்கள சமரவீர) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

තවත් මිකක් ශද්තන.  

 
ගතු දිද් නන ගුණවර්ධ්න ා ාා 
(மாண்புமிகு  திசனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ආ්ඩක්වට කක කශ ෝ නැහැ.  

 
ගතු මූලාසනාරූඪ ා් ත්රීුරාා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 මරු රවි කරුණානා ක ණ්තත්රීු ණාශ  ශවලාශව්ත තණයි 

ඔබු ණාට කාල  ලබා දීලා ි ශබ්තශ්ත.  
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ගතු දිද් නන ගුණවර්ධ්න ා ාා 
(மாண்புமிகு  திசனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ආ්ඩක්ව කි නවා  "කක කශ ෝ නැහැ" කි ලා. ඒ අක්ව 
ු රව්තනයි ණා ශන කතා කර්තශ්ත. මරු මුදල් අණාතයු ණනි  
පා්ලිමශන්තු ව ශනොණඟ  ව්තන අපි උත්ංාහ දර්තශ්ත නැහැ. 

ඔබු ණා කි ්තශ්ත  අපි පා්ලිමශන්තු ව ශනොණඟ  වනවා 
කි ලායි. නමුත් ශද්ශී  ආදා න පනත  ටශත්  ණැද ශපරදිම ආදි 
තැ්තවල ශං ව  කරන අ ට බදු පැනශවනවා. ඒක "නැහැ" 

කි ්තන එපා. ඒක තණයි අලුත් පනශත් ි ශබ්තශ්ත. ඒ වම්ති   
අයි්ත කර්තන. ඒක අයි්ත කරනවා නන අපි එකඟයි. නමුත් ඒ 
වම්ති   තවණ අයි්ත කරලා නැහැ. ඒ නිශ ෝම  ගිහි්ත ි ශබනවා 
විශද්  විනිණ  අ  කිරීණ ංඳහා. ඒ නිංා වමකීශණ්ත ණා ශන 

්රකා   කර්තශ්ත. එ  බරපතළ-  
 

ගතු ලක්නනා්  කිරිඇල්ල ා ාා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Mr. Presiding Memer, the Hon. Ravi Karunanayake 

has come now. You can give him the balance time. 
 
ගතු මූලාසනාරූඪ ා් ත්රීුරාා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මරු දිශ්තෂ් ගුණව්ලධන ණ්තත්රීු ණනි  එශහණ නන ඔබු ණාශ  
කතාව අවං්ත කළ තුු  වනවා  ආ්ඩක්ශව්ත ලබා දු්ත කාල  
අවං්ත ශවලා ි ශබන නිංා.  

 

ගතු ාංගතල සාරවීර ා ාා  
(மாண்புமிகு மங்கள சமரவீர) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

දැ්ත ආ්ඩක්ශේ කාලශ ්ත තණයි එු ණාට කතා කර්තන 

ශවලාව ශද්තශ්ත.   
 

ගතු රවි කුණානායක ා ාා 
(மாண்புமிகு ரவி கருைாநாயக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 

ගතු මූලාසනාරූඪ ා් ත්රීුරාා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මරු රවි කරුණානා ක ණ්තත්රීු ණා.  

 
ගතු දිද් නන ගුණවර්ධ්න ා ාා 
(மாண்புமிகு  திசனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ණණ කතාව නතර කර්තනයි හද්තශ්ත. 

 
ගතු රවි කුණානායක ා ාා  
(மாண்புமிகு ரவி கருைாநாயக்க) 

(The Hon. Ravi Karunanayake) 

එතශකොට විපක්ෂ ට දු්ත ශේලාව ශණොකටද පාවිචි  

කර්තශ්ත? ණට .නිත්ු  15ක කාල ක් ි ශබනවා. ණණ ඒ කාල  
අරශමන කතා කර්තනන unless the Finance Minister wants 
more time to wind up.  

 

ගතු මූලාසනාරූඪ ා් ත්රීුරාා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ණා හිතන හැමි ට  එ  මරු ංභානා කු ණා මරු රවි 

කරුණානා ක ණ්තත්රීු ණාට පැහැදිිම කරනවා නන ශහොඳයි.  

ගතු ලක්නනා්  කිරිඇල්ල ා ාා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, we can give the Hon. Ravi Karunanayake 15 

minutes.  
 

ගතු මූලාසනාරූඪ ා් ත්රීුරාා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
From whom we have to take the time? 
 

ගතු ලක්නනා්  කිරිඇල්ල  ා ාා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
From our Side.  
 

ගතු මූලාසනාරූඪ ා් ත්රීුරාා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මරු ංභානා කු ණනි  ආ්ඩක් පක්ෂ  ශවනුශව්ත මරු ණගමල 

ංණරවීර මුදල් අණාතයු ණාට විනාිය 30ක් ශව්ත කර ි ශබනවා. 
මරු රවි කරුණානා ක ණ්තත්රීු ණාට ශව්ත කර ි ශබනවා  විනාිය 
15ක්. ඒ විනාිය 15්ත මරු දිශ්තෂ් ගුණව්ලධන ණ්තත්රීු ණා 

ඔබු ණාශ  එකඟතාව ණත දැනට අරශමන ි ශබනවා  විනාිය 
10ක්  මරු ංභානා කු ණනි. 

 
ගතු ලක්නනා්  කිරිඇල්ල  ා ාා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
We can sit a little late.  
 

ගතු මූලාසනාරූඪ ා් ත්රීුරාා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

නමුත් මූලාංන  ව ශ ්ත ණට කාල  කළණනාකරණ  කර 
මනිද්දී නි ් ත අදහංක් අව යයි  මරු ංභානා කු ණා.  

 
ගතු ලක්නනා්  කිරිඇල්ල ා ාා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
We can sit a little late. We can go for another 15 

minutes.  

 
ගතු රවි කුණානායක ා ාා  
(மாண்புமிகு ரவி கருைாநாயக்க) 

(The Hon. Ravi Karunanayake) 

එු ණාට ඒ ශවලාව පාවිචි  කර්තන ශද්තන. ්ි රි මික ණණ 
ම්තනන. 

 
ගතු ලක්නනා්  කිරිඇල්ල  ා ාා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
All right.  

 
ගතු මූලාසනාරූඪ ා් ත්රීුරාා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මරු දිශ්තෂ් ගුණව්ලධන ණ්තත්රීු ණා  ඔබු ණාශ  කතාව 
අවං්ත කරනවා නන අපට පහසුයි. ඔබු ණා මරු රවි 

කරුණානා ක ණ්තත්රීු ණාශ  කාලශ ්ත විනාිය 10ක් ශමන 
ි ශබනවා. ඔබු ණාශ  කතාව දැ්ත අවං්ත කර්තන ු ළුව්ත නන 
ශහොඳයි.  
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පා්ලිමශන්තු ව 

ගතු දිද් නන ගුණවර්ධ්න ා ාා 
(மாண்புமிகு  திசனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

මරු රවි කරුණානා ක ණ්තත්රීු ණාශ  කතාව අහ්තනත් 
ංු ුමයි. ඔබු ණාශ  නිශ ෝම  පරිදි  ණශ  කතාව අවංාන 
කරනවා  මූලාංනාරූඪ මරු ණ්තත්රීු ණනි. අද අප ශන කි ු  

කරුණුවලට ංව්ත දීලා  ආ්ලක ක ට හානි ක්  ජ්නතාවට හානි ක් 
මි  කර.්ත ආ්ලක ක ව ශ ්ත අවුල් ජ්ාලාවකට ලබන අවුරුද්ශද් 
ශන රට ශමන එන අංා්ලාක අ  වැ  ශල්ඛන  පරාජ් ට පත් 

කර්තන කි ලා අශේ ඒකාබද්ධ විපක්ෂ  ශවනුශව්ත ණා ්ල්ලා 
සිමිනවා. 

 

ගතු මූලාසනාරූඪ ා් ත්රීුරාා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
The Hon. Ravi Karunanayake will speak next. 

Order, please!  
 

ඊට ශපර මරු එඩ්වඩ් ගුණශං කර ණ්තත්රීු ණා මූලාංන  

ම්තනවා මි .  
 
අනුරුව ගත  ු බිාල් රතනායක ා ාා මූලාසනදය්  ඉවත 

වූදය් , ගතු එඩ්වඩ් ගුණදස කර ා ාා මූලාසනාරූඪ විය. 
 

 அதன்பிறகு, மாண்புமிகு பிமல் ரத்நாயக்க அவர்கள் அக்கிராசனத் 

தினின்று அகலசவ, மாண்புமிகு எட்வட் குைசசகர அவர்கள் தகலகம 

வகித்தார்கள். 
 
Whereupon THE HON. BIMAL RATHNAYAKE left the Chair, and  

THE HON. EDWARD GUNASEKARA  took the Chair. 

 
ගතු රවි කුණානායක ා ාා  
(மாண்புமிகு ரவி கருைாநாயக்க) 

(The Hon. Ravi Karunanayake) 

මූලාංනාරූඪ මරු ණ්තත්රීු ණනි  ණට .නිත්ු  කී ක් ්ි රි 

ශවලා ි ශබනවාද?  
 

ගතු මූලාසනාරූඪ ා් ත්රීුරාා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

විනාිය 10ක් පණණ. 

 
[අ.භා. 3.22  

 
ගතු රවි කුණානායක ා ාා  
(மாண்புமிகு ரவி கருைாநாயக்க) 

(The Hon. Ravi Karunanayake) 

මූලාංනාරූඪ මරු ණ්තත්රීු ණනි  ං්ු ි යි.  

ණණ අම  කරනවා අද ශන විශ  ෂ අවං්ාාශේ මුදල් 

අණාතයාග ශේ වැ  ශී්ලෂ ංනබ්තධශ ්ත වචන ංව්ල්ප ක් කතා 
කර්තන ලැබීණ මැන. ්තාණ දී්ලඝ කාල ක් ශන අ  වැ  මැන 
උණුසුනව විවාද කරලා අද ඊට අදාළ අවංාන ඡ්තද  ම්තනා 

අවං්ාාවට මවිල්ලායි ි ශබ්තශ්ත. ශන පිළිබඳව ශනොශ ක් අදහං ්
්දිරිපත් කරලා ි ශබනවා.  

අද ශලෝකශේ ආ්ලක ක  ්තාණ අණාරු තත්ත්ව ක මණ්ත 

කරන අවංා්ාවක්. නමුත්  2015 දී  ජ්නතාව අපට දු්ත වරණ ු ළි්ත 
හදු  ශන ආ්ඩක්ශේ වැල පිළිශවළ ්තාණ  ක්ි ණත් ණේටශණ්ත 
්දිරි දැක්ණක් ංහිතව ්දිරි ට ශමන ාණට අපට ු ළුව්ත ශවලා 

ි ශබනවා.  විශ  ෂ මූලය කරුණු ංනබ්තධශ ්ත කාා කරන ශන 
අවං්ාාශේදී ණා  න දැනුවත්කණක් මි ව අදහං් ්දිරිපත් 

කර්තශ්ත  ශන ආ්ඩක්ව ු ළි්ත අශේ රශේ ආ්ලක ක 

 ක්ි ණත්භාව  මි  කිරීණට අපි කටතුු  කළ තුු  නිංායි.  අශේ 
රට නිදහං ලබා දැනට අවුරුදු  0ක් මතශවලා ි බුණත්   අපට 
ංැබෑ ආ්ලක ක නිදහං ලබාම්තන තවණත් අපහසු තත්ත්ව ක් 
මි ශවලා ි ශබනවා. අ  වැ ක් ු ළි්ත අපි ශනොශ ක් 

ශ ෝජ්නාව්ත ්දිරිපත් කරනවා. නමුත් ඒවා ංා්ලාකව  ක්රි ාත්ණක 
කිරීශන කා්ල  භාර  පැවරී  ි ශබ්තශ්ත රජ්ශේ නිලධාරි්තටයි.  
අ  වැ  ශදකක් ්දිරිපත් කරලා ඒ ු ළි්ත සී.ත ංගව්ලධන ක් 

මි  කර්තන ු ළුව්ත අවං්ාාව මි  කරලා ි බුණත්   ක්රි ාත්ණක 
කළ තුු    න ශද්වල් රජ්ශේ නිලධාරි්ත විසි්ත ක්රි ාත්ණක 
ශනොකිරීණ නිංා රශේ ංාරවත්භාව  ලබාම්තන බැරි ශවලා 

ි ශබනවා කි න එක ශන අවං්ාාශේ දී ණා ණතක් කර්තන 
කැණැි යි. නමුත් එවැනි තත්ත්ව ක් ශන අවුරුද්ශද් මි වි  තුු  
නැහැ කි න එකයි ණා කි ්තන අදහං් කර්තශ්ත.  

ණා හිතන විධි ට අප සි ලු ශදනාණ ඒ මැන අවධාන  ශ ොමු 
කර්තන අව යයි. රශේ වි දණ පිළිබඳ කිසිණ ්ලක්ක ක් නැි ව 
 න අවංා්ාවක   ්තා අණාරුශව්ත ආදා ණ එකු  කරලා ්දිරි ට 
කටතුු  කරශමන  න අවංා්ාවක   අශේ ආ්ඩක්ව පිහිුමව්තනට 

ශපර අවුරුදු 11ක කාල  ු ළ මි ශවලා ි ශබන ඒ ණ බර  අපට 
භාරශවලා ි ශබනවා. ඒ නිංා රශේ ංගව්ලධන ට සී.ත  මුදල් 
්රණාණ ක් තණයි ශව්ත ශවලා ි ශබ්තශ්ත. අ්තන ඒක අපි හරි ට 

පාවිචි  කර්තන ඕනෑ කි න එක කි ්තන තණයි ණණ ශන 
අවං්ාාව උපශ ෝගී කර ම්තශ්ත. I think fiscal consolidation is 
something which has to be looked at. When we inherited the 

economy in 2015, one of the most difficult things was the 
dwindling revenue.  The revenues were in the range of 10.4 
per cent of GDP.  

අශේ ආදා ණ දළශද්ශී  නිෂප්ාදිතශ ්ත සි  ට 10.4 
ි බුශ්ඩ. හැබැයි  ශන ්රණාණ  201  මුල් කා්ලු ව ශවනශකොට  
සි  ට 15කට වැිය කර්තන අපට ු ළුව්ත වුණා. එශං  වැිය 

කර්තන අපට ු ළුව්ත වුශ්ඩ අලුත් ආදා න මි  කිරීණ නිංා 
ශනොශවයි  ි බුණු ආදා න හරි ාකාරව ලබාම්තන ු ළුව්තවීණ 
නිංායි.  අශේ ශද්ශී  ආදා න ශදපා්ලතශන්තු ශේ සි  ට 40ක 
විතර ව්ලධන ක් ි බුණා; ශ්ලගුශේ සි  ට 55ක විතර ව්ලධන ක් 

ි බුණා. ණණ හිත්තශ්ත සුරාබදු ආදා ණ සි  ට 100ක විතර 
වැියවීණක් ි බුණා. ශණ්තන ශනක තණයි අපි ්දිරි ට තල්ලු 
කරශමන  ්තන අව ය ව්තශ්ත. වි දණ අක් කිරීණ ංා්ලාකව 

කරශමන  නවා. ණගමල ංණරවීර මණි ු ණාශ  නා කත්ව  
 ටශත්  න ්ලක්ක ක් කරා කටතුු  කරන බව ශපශනනවා. 
නමුත් අප වි දන කර්තන අව ය ව්තශ්ත ්රා ධන වි දන 

ශවනුශව්ත .ං ු නරාව්ලතන වි දනවලට ශනොශවයි කි න 
කාරණ  ණා වමකීශණ්ත කි ්තන කැණැි යි.  

ශන අවං්ාාව ණා උපශ ෝගී කර ම්තශ්ත කරුණු ශදකක් මැන 

කි ්තනයි. ශණොකද  ශේලාව හරංශ්වලා ි ශබන නිංා. අශේ  රශේ 
ශවළඳාණ දිතුණු කිරීණ ංඳහා අව ය කටතුු  කිරීණ පිළිබඳව ණා  
අදහං් ශදක ු නක් ්රකා  කර්තන කැණැි යි.  

I think there is a structural change in the approach that 
is being taken for white goods that are coming into the 
country. Now, there are some items that are basically 
being targeted for foreigners who come and buy and 
move out; especially the Indian community that comes 
into the country purchases certain items and then go out. 
One of those items is watches and another area is phones. 
Therefore, imposing taxes on those type of electrical 
items will only be counter-productive, because in most of 
the areas, if you impose a tax which is not durable, then 
what happens is smuggling will take place. Therefore, 
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there has to be an equilibrium between what the country 
can earn and what the consumer can pay. My belief is that 
there was a successful adventure that was taking place in 
2013 when there was a reduction in the prices in certain 
items; the reduction of duty for watches helped 
significantly to increase the trade volume in Sri Lanka. 
The revenue we got with the lower tax was much higher 
than imposition of a higher tax and getting less revenue 
for a less sales volumn.  So, I basically impinge upon the 
Finance Minister to look into this area because there are 
certain structural changes that have been done which 
maybe inimical to the tourists that come in for this type of 
variant. I definitely know the Indian tourist comes in with 
the intention of purchasing these electrical items, watches 
et cetera. So, relooking at this strategy maybe more 
advisable since it may help in order to increase the tourist 
arrivals into this country.  

Then the next issue is relaxation or the imposition of 
the benefit that was given under Clause 13 (ccc)  for 
professionals that render services outside the country. At 
a particular moment, you have services that are rendered 
outside the shores of Sri Lanka which are tax free. Now, 
with the imposition of the new Inland Revenue Act, it 
basically cease to give that benefit. I must say the 
accounting bodies did speak to me in order to ensure that 
this benefit is going to cease for the professionals; 
whether it is law, accountancy or whatever it is. The 
benefit that has been given to them is going to be ceased 
from the 31st of March, 2018. So, my sincere belief is that 
there is a tremendous benefit that came into the country, 
billions of rupees were coming into the country because 
of these professionals. Owing to the fact that relaxation 
that was given is going to be re imposed  under Clause 13 
(ccc), and that would be basically detrimental.  

Then the next issue is with regard to the SME sector. I 
know we fought very hard and reduced tax up to 14 per 
cent  for the small and the medium enterprises.  But the 
individuals, as you know, the professional services come 
from partnerships - partnership basically is not an 
incorporate company nor is it an SME. So, on this basis, it 
considers as personal incomes of all these individuals. So, 
the SME benefit that will be accrued if it was a company 
or whatever will now cease to exist if it goes on the basis 
of partnership, because the profits that come in would be 
on the receiver or on the individual capacity and then he 
will be paying up to 24 to 26 per cent. So, my argument is 
that this also has got to be relooked at from a SME 
concept because if you have the professionalism going to 
be taxed on the highest scale, once again, there will be 
evasion of the revenues that we can basically attribute to 
the tax coffers.  

Then the other area that I would like to basically 
mention is the artificial rupee rate that is there, the 
exchange rate that is being pursued. I believe that we 
must have a very robust export growth.  

අශේ අපන න ක්ශෂ ත්රශේ ශී්ර ංගව්ලධන ක් මි  කළ තුු යි 

කි ලා ණණ හිතනවා . අපි හැණ අවුරුද්ශද්ණ අශේ ආදා ණ වැිය කර 
ම්තන කටතුු  කරනවා. නමුත් එහි ංා්ලාකත්ව   මි  ව්තශ්ත 
2015  201  ව්ලෂවල. අපට ඒ ංගව්ලධන  ලබා ම්තන ු ළුව්ත 

ශවනවා. නමුත් අපට ශපශනනවා   ආදා ණ වැියවීශන ංව්රූපශේ 
අක්වීණක් ි ශබන බව. ඒක නැවත වැිය කිරීශන ංව්රූප ක් මි  

කර්තන අව යයි. ශණොකද  2018 අවුරුද්දට අපි ්ලක්ක කශළ  

දළශද්ශී  නිෂප්ාදිතශ ්ත සි  ට 1 .5ක ආදා ණක් ලබා 
ම්තනයි.  අපි ු ළුව්තතරන අශේ ආදා ණ වැිය කශළොත් ඒක අශේ 
ංගව්ලධන ට ශ ොමු කර්තන ු ළුව්ත ශේවි.   අපි අශේ 
අපන න ්ත වැිය කර්තන අව යයි.  අශේ රුපි ල නිකරුශ්ඩ 

පාශව්තන ගිශ ොත් ංැබෑ ංගව්ලධන ක් මි  ශවනවාද? එ  
අපන න ට උදේ ශවනවාද?   අශේ රුපි ල පාශව්තන ්ල 
හැරීශණ්ත අ්ති ණට සිදු  ශව්තශ්ත  රශේ සි  ට  8ක් ආන න  

කරනශකොට වැිය විශද්  විනිණ ක් වි දන වීණයි.   ශණහි අවංාන 
්රි ලල  තණයි අපන න ආදා ණ අක්වීණ.   

ණා මුදල්  අණාතයාග   භාරව කටතුු  කළ හැණ අවංා්ාශේණ 

රුපි ල පාශව්තන ්ල ශනොදී  න විධි ක ආ්ලක ක ව්ලධන ක් 
ංණඟ ඒශක් වමිනාකණ මි  කර්තන තණයි බලාශපොශරොත්ු  
වුශ්ඩ. නමුත් ණහ බැගකුව මීය ට වැිය  ංනපූ්ලණ ශවනං් රණ ක් 

ශමන නවා. අද ජීවන වි දශන  න වැියවීණක් ශවලා ි ශබනවා 
නන ඒක මි ශවලා ි ශබ්තශ්ත ශන cost push inflation එක 
නිංායි. රුපි ල පාශවනශකොට ආන න .ල විධි ට අද එක .ලක් 
ි බිලා   ශහට ඒක සි  ට 5කි්ත  වැිය ව්තශ්ත cost push 

inflation එකක් නිංා නන ඒ ංඳහා ආ්ඩක්වට කර්තන ු ළුව්ත 
ව්තශ්ත ශණොකක්ද? අපන න ආදා ණ වැිය ශව්තශ්ත නැත්නන   
ජීවන වි දණ විතරක් වැියශව්තන ්ල ශදනවා නන   එශං ණ අශේ 

අපන න  වැිය කර්තන ු ළුව්ත ං්වරූප ක් මි වීණ දක්වා අපි  
කර්තන ඕනෑ  අශේ රුපි ල ංවි ක්ි ණත් ණේටණක ි  ාශමන 
්්තන එකයි.  ණණ ශන අදහං් ශදක ු න ්රකා  කශළ    අශේ 

ආදා ණ වැියකිරීණ ංහ අපන න  ව්ලධන  කිරීණ ු ළ තණයි 
රටක ශී්ර ංගව්ලධන කට  ්තන ු ළුව්ත ව්තශ්ත කි න කාරණ  
ංඳහ්ත කර්තනයි.  නමුත් අපට තවණ ශනක ංණ ණේටණට 

ශමශන්තන බැරිශවලා ි ශබනවා.  

A level playing field is not being given for our 
exporters to play. When you borrow from a banks at an 
interest rate of 14 - 15 per cent, how on earth can you 
compete with the regional countries such as Bangladesh, 
Maldives, Pakistan which have an interest rate of 4 to 5 
per cent ?  You basically ask our exporters to export into 
the global market when the interest rates that you are 
affording to them is just not affordable by itself.  
Likewise, rates of electricity, water and so on are far in 
excess of what our competing regions are basically 
affording.  

So, I would urge the Finance Minister, since we have 
a strong rapport between the Central Bank and the 
Ministry of Finance, to ensure that the devaluation is put 
to rest.  We will first get the economy moving and get the 
revenues coming in, so that we can show the signs of our 
exportability and then only we can look at re correcting 
our Rupee exchange rate. We must have a realistic 
exchange rate. But that should not impinge unnecessarily 
on the push that comes in from the Cost Push Inflation.  

 

ගතු මූලාසනාරූඪ ා් ත්රීුරාා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මරු ණ්තත්රීු ණා  ඔබු ණාශ  ශව්ත කළ කාල  අවංානයි. 

 

ගතු රවි කුණානායක ා ාා 
(மாண்புமிகு ரவி கருைாநாயக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Sir, since I am running out of my time, ණණ ශන 

අවං්ාාශේදී අශේ මුදල් මණි ු ණාට ශුභාශිගංන  කරනවා. 

3775 3776 



පා්ලිමශන්තු ව 

ඒ වාශ ණ ආ්ඩක්ව ංවි ක්ි ණත් කරලා මීය ට වලා ආ්ලක ක 

ව්ලධන ශේම ක් මි  කර්තන ු ළුව්ත වන විධිශේ ්ලක්ක ක් 

කරා  ාණට ්දිරි දැක්ණක් ංහිතව කටතුු  කර්තන ඕනෑ කි න 

කාරණ  ණතක් කර.්ත ණණ නිහඬ වනවා.  

 
ගතු මූලාසනාරූඪ ා් ත්රීුරාා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ං්ූනි යි.  

මීය ළඟට  මරු බිණල් රත්නා ක ණ්තත්රීු ණා. 

 
[අ.භා. 3.34  

        
ගතු බිාල් රතනායක ා ාා 
(மாண்புமிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
මූලාංනාරූඪ මරු ණ්තත්රීු ණනි  මුදල් හා ජ්නණාධය 

අණාතයාග   ංනබ්තධ ශණණ විවාදශේදී නි  ්ත කරුණු ශදක  

ු නක් පණණක් -මැටලු ශදක  ු නක් පණණක්- ණට ලැබී ි ශබන 
ශකමි කාල  ු ළදී ශ ොමු කර්තන කැණැි යි.   මුදල් අණාතයවර ා 
ව ශ ්ත ඔබු ණා  201  ශනොවැනබ්ල ණාංශේ 10 දින සිට 

ක්රි ාත්ණක වන පරිදි  විශ  ෂශ ්තණ ආන න  කරනු ලබන 
පානී  ශනොවන  ඒ කි ්තශ්ත ණත්පැ්ත නිෂප්ාදන ට ශනොම්තනා 
ං්ප්රීු   ංෑණ ශතොම කිශලෝග්රෑණ කට රුපි ල් 15ක බද්දක් පනවා 

ි ශබනවා.  

මරු මණි ු ණනි  ශන කරුණ නිංා  ණත්පැ්ත නිෂප්ාදන ට 

ශනොම්තනා ශණතශනෝල් ආන න  ංඳහා කිශලෝග්රෑණ ට රුපි ල් 

10ක පණණ  බද්දක් පැනවීශණ්ත  විශ  ෂශ ්තණ අශේ රශේ ශද්ශී  

ක්ලණා්තත රාශි කට බලපෑණක් මි  වී ි ශබනවා. ඒ නිෂ්පාදක 
ක්ඩලා ණ අප මුණ මැසුණා. උදාහරණ ක් ව ශ ්ත මත්ශතොත්  

අශේ රට ු ළ ්්තනවා ි න්ල නිෂ්පාදකශ ෝ; ට්ලප්තටයි්ත 

නිෂප්ාදකශ ෝ; rubber gloves නිෂ්පාදකශ ෝ. ඒ වාශ ණ - ණණ 

නණ කිේවාට ්ර ්න ක් නැහැ  අ්තත්ලජ්ාි ක ණේටණට ි ශබන 

ශද්ශී  වයාපාර ක් නිංා - දනශරෝ වාශ  සුවි ාල නිෂ්පාදක ්ත 

ඔවු්තශ  ීය බක් නිෂප්ාදන  ංඳහාත් ලබා ම්තශ්ත ශන ආන න  
කරන ශණතශනෝල් හරහා ම්තනා ඒ රංා නික ද්රවයයි. ශනවා 

ණත්පැ්ත නිෂ්පාදන ට ම්තශ්ත නැහැ.  මීය ට කිම්ත ඔබු ණා   

ආන න  කරනු ලබන ීයටර ක් ංඳහා  රුපි ල් 25ක බද්දක්  

ජූිම ණාං 28 වැනිදා  පනවා ි බුණා.  

ඊට පසුව එණ නිෂප්ාදකයි්ත ඔබු ණා මුණ මැහිලා කරුණු 

්දිරිපත් කළාට පසුව ඔබු ණා ජූිම ණාංශේ 28 වනදා පනවු  බද්ද 

අශමෝං්ු  ණාංශේ 21 වනදා ්වත් කළා  මරු මණි ු ණනි. අගක 
998 දරන මැංේ නිශේදන  ණඟි්ත ඔබු ණා ඒ බද්ද ්වත් කළා. 

එශං  ්වත් කරලා  නැවත ශනොවැනබ්ල ණාංශේ 10 වනදා මැංේ 

නිශේදන ක් පළ කරලා ි ශබනවා  කිශලෝග්රෑණ කට රුපි ල් 

15ක බද්දක් පනවලා. ඒ ණඟි්ත  එක පැත්තකි්ත .ල වැිය ශවනවා. 

ඊළඟට  ංණහර gloves වාශ  ශද්වල් මත්තත්  දනශරෝ වාශ  

ආ තනවල කරන නිෂප්ාදන මත්තත් ඒවාශේත් .ල වැිය ශවනවා. 
එවැනි ංණාමන ලැයිං්ු වක්ණ ි ශබනවා  දනශරෝ වැනි වි ාල 

පරිණාණශේ ංහ ඊට කුලා පරිණාණශේ ආ ත. ශණතශනෝල් 

ආන නශේදී  බද්දක් අ  කිරීණ නිංා  ඔවු්ත සි ලු ශදනාටණ 

සුවි ාල බාධාවක් මි  ශවනවා. ණට දැන ම්තන ලැබුණු විධි ට 

දනශරෝ වැනි ආ තන ක් ණංකට ශණවැනි රංා න ද්රවය ීයටර අි  

වි ාල ්රණාණ ක් ආන න  කරනවා. මුදල් මණි වර ා 

ව ශ ්ත ජූිම ණාංශේදී ඔබු ණා පනවු  බද්ද  නැවත අශමෝං්ු  

ණාංශේදී ඔබු ණාණ අශහෝසි කරලාත් ි ශබනවා. එශහණ ව්තශ්ත 

 න කිසි ත්ලක ක් ි ශබන නිංාශ්ත.  නැත්නන ජූිම ණාංශේදී 

පනවු  එකක් නැවත අශමෝං්ු  ණාංශේදී අශහෝසි කර්තන අව ය 
ව්තශ්ත නැහැ ශ්ත. ඒක අශහෝසි කරලා  නැවත වතාවක් 

ශනොවැනබ්ල ණාංශේදී බද්දක් පනවා ි ශබනවා. ඒ නිංා  එණ 

නිෂප්ාදක ්තශ  පැත්ශත්ත කරන එක ්ල්ීයණක් තණයි 

ශණතශනෝල් කි ්තශ්ත ණත්පැ්ත නිෂප්ාදන ට ම්තනා  ද්රවය ක් 

ශනොවන නිංා ශන පනවා ි ශබන බදු මුදල අක් කර්තන  නැත්නන 

්වත් කර්තන කි න එක. නැත්නන ඔවු්තශ  තව ශ ෝජ්නාවක් 

ි ශබනවා  ඔබු ණ්තලාට ආදා න ණේටශණ්ත වි ාල හානි ක් සිදු 
ශවනවා කි ලා ත්ලක ක් ි ශබනවා නන  අවණ ව ශ ්ත ශන 

ංඳහා මීය ට වලා අක් ශංං් බද්දක් පනව්තන  එතශකොට එ  

අනව ය පරිපාලන ක්රි ාවිම කට නු  ශව්තශ්ත නැහැ කි ලා. 

ඊළඟ ්ල්ීයණ ව ශ ්ත ඒ ක්ඩලා ණණ තවත් ශද ක් ංඳහ්ත 

කරනවා.  ශකළි්තණ ි න්ල ආන න  කරන ංණාමන ලගකාශේ 

ි ශබනවා. ලගකාවට ශණතශනෝල් ශමනැල්ලා ි න්ල හදන අ  
්්තනවා. ඒ වාශ ණ ි න්ල import කරන අ ත් ්්තනවා. 

එතශකොට ලගකාවට ශණතශනෝල් ශමනැල්ලා ි න්ල  ට්ලප්තටයි්ත 

හදන ශකනාට  ීයවලට මාන දැව ආරක්ෂක හදන ශකනාට 

ඔබු ණ්තලා බදු පනවනවා. මත්තටණ ඒක අමුද්රවය ක්. 

ංාණානයශ ්ත අමුද්රවයවලට බදු පනව්තශ්ත නැහැ. නි. 

ද්රවයවලට තණයි බදු පනව්තශ්ත. නමුත් import කරන ඒවාට බදු 

පනව්තශ්ත නැහැ; ි න්ල ශමශනනශකොට බදු පනව්තශ්ත නැහැ. 
හැබැයි අමුද්රවය  ශණතශනෝල් ආදී අමුද්රවය ශමනැල්ලා ි න්ල හදන 

.නිහාට බදු පනවනවා. එතශකොට මත්තටණ මත්ශතොත් එතැන 

කිසිණ ත්ලක ක් නැහැ. ආ්ඩක්වට ඒශක්ත හරි ාකාරව 

ශකොපණණ ආදා ණක් ලැශබනවාද කි ලා ණා ද්තශ්ත නැහැ. ඒ 

නිංා ඔවු්ත ණට ්දිරිපත් කළ ිමපි ශල්ඛන ණා ළඟ ි ශබනවා. එණ 

ක්ඩලා ශන ්ල්ීයණ ව්තශ්ත  - ඔබු ණාට ශන මැන 

අවශබෝධ කුත් මි .- එක්ශකෝ ශන බද්ද ංනපූ්ලණශ ්ත ්වත් 
කර්තන  එශහණ ශනොහැකි නන අවණ ව ශ ්ත කුලා ශංං ්

අරමුදලකට  ්තන  එශහණ කර්තශ්ත නැත්නන  ශකළි්තණ ි න්ල 

ආන න  කරන අ ට  න කිසි බද්දක් පනව්තන කි න එකයි. 

ශනක කරනවා නන බද්දක් පනව්තන අව ය නැහැ. ශනක 

නිෂප්ාදන ට ශකළි්තණ වදින ශද ක් නිංා කරුණාකරලා ශන 

ංඳහා ණැදිහත් ශව්තන කි ලා මරු මණි ු ණාශම්ත ණා ්ල්ලා 
සිමිනවා. ණණ ශන ිමපි ත් ඔබු ණාට ශ ොමු කර්තනන.   

 
ගතු ඉරා්  වික්රාරතන ා ාා  
(மாண்புமிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

ශණතශනෝල් ශම්තවීණ පාලන  කශළ  නැහැ; එ  ශමශන්තන 

ු ළුව්ත. එතශනෝල් ශම්තවීණ විතරයි පාලන  කශළ . ඒක 
පාලන  කිරීණට ශහ ු වක් ි බුණා. ශණතශනෝල් කි ලා 
එතශනෝල් ශමශනන නිංා ඒක පාලන  කර්තන අපි ීරරණ  

කළා. ඔබු ණා කි ු  අශනක් කරුණු මැන අපි ංලකා බල්තනන. 

      

ගතු බිාල් රතනායක ා ාා 
(மாண்புமிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ශහොඳයි. මත්තටණ ශණතශනෝල්වල "OH" කා්ඩල ක් 

ි ශබන නිංා  න ශකශනකුට කි ්තන ු ළුව්ත  ශණතශනෝල් 
ණත්පැ්ත නිෂප්ාදන ට ම්තනවා කි ලා. නමුත් ශණතශනෝල් 

අගශුවක් බිේවත් on the spot ්වර ශවනවා. ඒ නිංා ඒක ම්තශ්ත 
නැහැ. ්ි ්ත වගචනිකව ශණතශනෝල් ශවනුවට එතශනෝල් 
ශමශනන නිංා - මත්තටණ සුරාබදු පනතට ශණතශනෝල් අයිි  කර 

ම්තන එකත් වැරදියි. මත්තටණ ඒක ි ශබ්තන ඕනෑ ශවනත් 
පනතක්  ටශත්.   

3777 3778 

[මරු රවි කරුණානා ක ණහතා  
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ගතු ාංගතල සාරවීර ා ාා   
(மாண்புமிகு மங்கள சமரவீர) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

අපි ඒ මැන අවධාන  ශ ොමු කරලා ි ශබනවා. 

      

ගතු බිාල් රතනායක ා ාා 
(மாண்புமிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ශහොඳයි  මණි ු ණනි. ශබොශහොණ ං්ු ි යි  ඔබු ණා එණ ංහන  

ලබා ශද්තන කටතුු  කරනවා නන. 

 

ගතු ාංගතල සාරවීර ා ාා  
(மாண்புமிகு மங்கள சமரவீர) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ංහන  ලබා ශදනවා ශනොශවයි  අවධාන  ශ ොමු කරලා 
ි ශබනවා.  

      
ගතු බිාල් රතනායක ා ාා 
(மாண்புமிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
 අවධානශේ පැි  ශදක-ු නක් ි ශබනවා ශ්ත. ශකොශහොණ 

වුණත් ඒ ණඟි්ත ශද්ශී  නිෂප්ාදන ට පහර වදිනවා. ඒ නිංා මරු 

මණි ු ණා ඒ මැන බල්තන.  

ඊළඟ කාරණ ත් ණණ ්තාණ ශකමිශ ්ත කි ්තනන. තක්ශං රු 
ශදපා්ලතශන්තු ව ඔබු ණා  ටතට පත් කරලා ි ශබනවා. ඔබු ණා 

ද්තනවා  තක්ශං රු ශදපා්ලතශන්තු ශේ නිලධාරි්ත දින විංං්ක් 
ි ං්ශං  ංතයග්රහ ක් පවත්වනවා. මූලාංනාරූඪ මරු ණ්තත්රීු ණනි  
තක්ශං රු ශදපා්ලතශන්තු ව තණයි රාජ්ය ංහ අ්ලධ රාජ්ය 

ආ තනවල තක්ශං රු කටතුු  කරන එකණ රාජ්ය ආ තන . 
නමුත් දැනට ංණහර ආ තන ශපෞද්මිමක තක්ශං රුකරුව්ත 
හරහා ඒ කටතුු  කරන බවට ඔවු්ත දැනුවත් කරලා ි ශබනවා. 

ශපෞද්මිමක තක්ශං රුකරුව්ත ණඟි්ත තක්ශං රු කරන බවට ධීවර 
ංගං්ාාව එක් උදාහරණ ක්; ංශතොං ආ තන  තවත් 
උදාහරණ ක්.  ඔවු්තශ  එක ්ල්ීයණක් තණයි  "එශහණ කර්තන 
එපා." කි න එක.  

ශදවැනි ්ල්ීයණ ශණ යි. තක්ශං රු ශදපා්ලතශන්තු ශේ ශං වා 
වයවං්ාාව රාජ්ය ශං වා ශකො.ෂ්ත ංභාව ණඟි්ත අනුණත කරලා  
මැංේ කර ශනොණැි  අවං්ාාවකදී එ  අනුණත ශනොවූ ශ ෝජිත 

වයවං්ාාශේ ංඳහ්ත තනු රු ංඳහා උංං් කිරීන  නාදි  සිදු 
කර.්ත ි ශබනවා. ශනවා  න ආකාර කි්ත එක් නි ් ත 
නිලධාරිවරශ ක් ශහෝ නිලධාරිනි ක් ්ලක්ක කරශමන කරන 

නිංා තණයි තක්ශං රු ශදපා්ලතශන්තු ශේ ංතයග්රහ  දින විසි 
මණනක් ි ංශ්ං  පවි ්තශ්ත. ඔවු්තශ  ංතයග්රහ  නිංා 
ඔබු ණ්තලා ඔ  කි න රජ්ශේ තක්ශං රු අව ය වන ශබොශහෝ 

තැ්තවලදී ඒ කටතුු  ්රණාද වනවා. ඊට අදාළ ශතොරු රු ණට 
ඔබු ණාශ  අවධාන  පිජ ං ශ ොමු කර්තන ු ළුව්ත. ඔබු ණා 
නිලධාරි්ත ණා්ලමශ ්ත ශහෝ ගිහිල්ලා ශන පිරිං මුණ මැහිලා  ශන 
ශවනුශව්ත ංාධාරණ විංඳුණක් ලබා ශද්තන. ශණොකද  අනුණත 

ශනොවුණු ශං වා වයවං්ාාවක් ශවනුශව්ත ංනමුඛ පරීක්ෂණ 
පවත්ව්තන බැහැ. ඒක අපිට ංාණානයශ ්ත ංරලව ශත්ශරන 
ශද ක්. 

 රාජ්ය ශං වා ශකො.ංණ ණඟි්ත නිකුත් කරු   ිමපි ක් ණා ළඟ 
ි ශබනවා. තක්ශං රු නිලධාරි්තශ  ංගමණ  රාජ්ය ශං වා 
ශකො.ංණට ිම ලා ි ශබනවා  "ඒ ශං වා වයවංා්ාව ලබා 

ශද්තන." කි ලා. රාජ්ය ශං වා ශකො.ංණ කි නවා  "එණ ිමපි  
ණඟි්ත ඔබ විසි්ත ්ල්ලුන කර මි  ්රී ලගකා තක්ශං රු ශං වා 
වයවං්ාාව ංනබ්තධශ ්ත ශන වනවිට කටතුු  සිදු කර.්ත 

පවි න බැවි්ත ඒ ංනබ්තධශ ්ත ශන අවංා්ාශේදී ශතොරු රු 

්දිරිපත් කිරීණට ශනොහැකියි." කි ලා. ශදංැනබ්ල ණාංශේ 

0 වැනිදා -මීය ට දවං් ු නකට කිම්ත- තණයි ශන ිමපි   වලා 
ි ශබ්තශ්ත. ඒ නිංා ණණ ් ල්ලා සිමිනවා  තනි තනි ු ද්මල ්තශ  
අව යතා ශවනුශව්ත ශදපා්ලතශන්තු  දු්ලවල කර්තන එපා 
කි ලා.  

අවංාන කරුණ ශණ යි  මූලාංනාරූඪ මරු ණ්තත්රීු ණනි. 
ශනක මුදල් අණාතයාග  ට අදාළ ශනොවුණත් මුදල් ංනබ්තධ 
කරුණක්. “201  වංර ංඳහා තුද හමුදාව ංඳහා ආහාර ද්රවය 

ංැපයීණ.” කි න කාරණ . ණණ ද්තශ්ත නැහැ  ශන අවංා්ාශේදී 
ශන මරු ංභාශේ රාජ්ය ආරක්ෂක මණි වර ා ්්තනවාද කි ලා.  

මූලාංනාරූඪ මරු ණ්තත්රීු ණනි  ්රිවිධ හමුදාවට ආහාර ද්රවය 

ංැපයීණට අදාළ ්රංනපාදන කටතුු  අණාතය ණ්ඩලල  විසි්ත පත් 
කරන ලද  ්රංනපාදන ක.ුමව ණඟි්ත සිදු කරනු ලබනවා. ඒ ංඳහා 
ආරක්ෂක අණාතයාග ශේ ්රධාන මණකාධිකාරිවරි  ංනබ්තධ 

ශව.්ත සිමිනවා. එතැනදී විශ  ෂශ ්තණ ංඳහ්ත කළ තුු  නි  ්ත 
කරුණ තණයි  ්රිවිධ හමුදාවට දවංකට ශපොල් කිශලෝ 55 000ක් 
අව ය ශවලා ි ශබනවා  කි න කාරණ . ඒ ංඳහා ්දිරිපත් 

කරන ලද  tender document එක ණා ශන අවං්ාාශේදී සාාගතා* 

කරනවා.  

ඒ tender document එශක් ් තාණ පැහැදිිමව ශණ්තන ශණශහණ 

ංඳහ්ත වී ි ශබනවා:  

“Before the preparation of bids, Bidder shall consider 
the transport requirements, inclement weather 
conditions, seasonal variations, shortages in market 
and other price fluctuations arising due to unforeseen 
conditions.  

The prices quoted by the bidder shall be fixed for food 
items supplied and delivered to the respective 
receiving stations during the contract period of one 
year. The approved prices are not subject to revision/
variation on any account during the period of the 
contract.”  

එහි ්තා පැහැදිිමව කි ලා ි ශබනවා  තුද හමුදාවට ශපොල් 
ංනපාදන  කිරීශනදී ශද් ගුජ ක හානි  market එශක් ශපොල් .ල 

අක් වීණ වැනි කල් ි  ා දකි්තන බැරි ශහ ු  නිංා .ශල් සිදු වන 
උචිචාවචන ්ත කිසිවක් තුද හමුදාව ණඟි්ත ංැලකිල්ලට ම්තශ්ත 
නැහැ. අවුරුද්දණ ඒ නි  ්ත .ලට ංනපාදන  කළ තුු යි." කි ලා. 

එශං  ි බි දී මූලාංනාරූඪ මරු ණ්තත්රීු ණනි  ශපොල් කිශලෝවක් 
රුපි ල් 39කට ශන ශට්තලර  ලබා දීලා ි බුණා. අවුරුදු 
මණනාවක් ි ං්ශං  තුද හමුදාවට අව ය ශපොල් ංැපයීණ මත්ශතොත් 

එයි්ත සි  ට 98ක්ණ ලබා ශද්තශ්ත එක් නි ් ත ංණාමණක් 
විසිනුයි. ඒ ශතොරු රු මු ළත් ිමපි  ණණ ශන අවංා්ාශේදී 

සාාගතා* කරනවා. නමුත් දැ්ත සිදු ශව.්ත ි ශබන ශද් ශණ යි. 

රුපි ල් 39 .ලට ලබා දි  තුු යි කි ලා ශට්තල්ල එක ලබා දීලා 
ි බි දී  ඒ ශට්තල්ල එශක් වම්ති  තුද හමුදාව විසි්තණ කලලා  ඒ 
ංණාමණට දැ්ත ශපොල් කිශලෝවකට රුපි ල්  5 මණශ්ත 

ශමවනවා. ංරලව මත්ශතොත් රුපි ල් 39ට එකඟ ශවචිච එක 
ශවනුවට  දැ්ත ශපොල් කිශලෝවක් ංඳහා රුපි ල්  5 මණශ්ත 
ශමවනවා. ශන නිංා දවංකට ්රී ලගකා භා්ඩලාමාර ට සිදු වන 
පාක්ව රුපි ල් ලක්ෂ 14ක්; ණාං කට සිදු වන පාක්ව රුපි ල් 

3779 3780 

————————— 
*  පුසනාකාලදේ ාබා ඇා. 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පා්ලිමශන්තු ව 

.ිම න 42ක්; ශන ශහ ු ව නිංා ශන ණාං හ ට සිදු වන පාක්ව 
රුපි ල් .ිම න 25 ක් ශවනවා. ශණතැන පැහැදිිමවණ වගචාවක් 
ි ශබනවා. අපි ශහොඳටණ ද්තනවා  ආරක්ෂක අණාතයාග ශේ හිටු  

්රධාන නිලධාරි ා ංණඟ තැනි්ත තැනට ශමනි  න 
මණකාධිකාරිවරි ක් ්්තන බව. ඒක ්රසිද්ධ කරුණක්. බුද්ධික 
පි රණ ණ්තත්රීු ණාත් ඒ කරුණ ්තා පැහැදිිමව අවංා්ා 

මණනාවකදී ශප්තනුන කරනු ලැබුවා.  

ශන ශට්තල්ල වම්ති  කලලා  ඒ කටතුු  කිරීණ හරහා ්තා 
බරපතළ දූෂණ ක් ශවලා ි ශබනවා. ණණ ඒකත් හැ්තංාඩ් 

වා්ලතාවට මු ළු කිරීණ ංඳහා සාාගතා* කරනවා. ඒක නිංා ණණ 
මරු මණි ු ණාශම්ත ් ල්ලා සිමිනවා - 

 
ගතු බුද්ධික පි රණ ා ාා 
(மாண்புமிகு புத்திக பதிரை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   
 

නැඟී සිටිදේය. 
எழுந்தார். 

rose. 

 
ගතු මූලාසනාරූඪ ා් ත්රීුරාා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මරු බුද්ධික පි රණ ණ්තත්රීු ණා. 

 
ගතු බුද්ධික පි රණ ා ාා 
(மாண்புமிகு புத்திக பதிரை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

මූලාංනාරූඪ මරු ණ්තත්රීු ණනි  බාධා කරනවා ශනොශවයි. 

මුදල් අණාතය  මරු ණගමල ංණරවීර ණැි ු ණා ංභාශේ ්්තනවා 
කි ලායි ණණ හිත්තශ්ත. 

 
ගතු මූලාසනාරූඪ ා් ත්රීුරාා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

්්තනවා. 

 
ගතු බුද්ධික පි රණ ා ාා 
(மாண்புமிகு புத்திக பதிரை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

බිණල් රත්නා ක ණැි ු ණා කි න ශද් හරි ටණ හරි. 2013  
2014 ව්ලෂවල වාශ ණ 2015 ව්ලෂශේත් ශන වගචාව කර්තන 
හැදුවා. ඒක කර්තන බැරි වුණා. ශන වගචාව 201 ත්  2018ත්  

කර්තනයි හද්තශ්ත. විශ  ෂශ ්තණ 2018 අවුරුද්දට- 

 
ගතු මූලාසනාරූඪ ා් ත්රීුරාා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

කාල  නන වැියු ර ම්තන එපා. කාල  අක් යි. 

ගතු බුද්ධික පි රණ ා ාා 
(மாண்புமிகு புத்திக பதிரை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ණශ  නණ කි ු  හි්තදායි ණණ ශන කි ්තශ්ත. ණගමල ංණරවීර 
මණි ු ණාට අද උශද්ත් ණණ ඒ ිම විල්ල දු්තනා.  

 

ගතු මූලාසනාරූඪ ා් ත්රීුරාා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මරු මුදල් මණි ු ණාට බිණල් රත්නා ක ණ්තත්රීු ණා දු්තන 
පජ වුල  තණයි කි ්තශ්ත.  ඔබු ණා කි න එක එු ණාට 
මශහ්තන මි . 

 
ගතු බුද්ධික පි රණ ා ාා 
(மாண்புமிகு புத்திக பதிரை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ඒ ශකශරහි ණගමල මණි ු ණාශ  අවධාන  අපි ශ ොමු 
කරනවා. ණණ උශද් ඒ ිමතුණ දු්තනා. බිණල්  රත්නා ක ණැි ු ණා 

කි න වගචාව ශවනවා. ලබන අවුරුද්දට බිිම න එකහණාරක 
වගචාවක් කර්තන ආරක්ෂක අණාතයාග    ටශත් ්්තන 
මණකාධිකාරිවරි  ශචිතනා්තවිතව ූදානන ශවනවා. ඒක මුදල් 
මණි ු ණාට වළක්ව්තන ු ළුව්ත.  

    
ගතු බිාල් රතනායක ා ාා 
(மாண்புமிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
මරු මුදල් මණි ු ණනි  ශනක ්රධාන මැටලුවක්. කණනී 

ශහේමිආරචි  කි න මණකාධිකාරිවරි ශ  නණ  ්තාණ දූෂිත 
මනුශදනු රාශි ක් ංනබ්තධව රජ්ශේ ගිණුන පිළිබඳ කාරක 

ංභාවටත් වා්ලතා ශවලා ි ශබනවා. හමුදාශේ නණ විකුණාශමන 
තණයි ශපොල් ශමියශ නුත් ක්තශ්ත. ශපොිය මණනක් ශනොශවයි. 
.ිම න 200 මණනක මනුශදනුවක් ශණතැන සිදු ව්තශ්ත. ඒ 
ංනබ්තධශ ්ත ණැදිහත් ශව්තන කි ලා ්ල්ලා සිමිනවා. 

ශබොශහොණ ංු් ි යි. 

 
ගතු මූලාසනාරූඪ ා් ත්රීුරාා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශබොශහොණ ංු් ි යි.  

මරු ශරෝහිත අශබ්ගුණව්ලධන ණ්තත්රීු ණා. 

 
[අ.භා. 3.48] 

 

ගතු දරෝහිා අදබ්ගුණවර්ධ්න ා ාා  
(மாண்புமிகு சராஹித அசபகுைவர்தன) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  

මූලාංනාරූඪ මරු ණ්තත්රීු ණනි, අද දවං, මුදල් හා ජ්නණාධය 
අණාතයාග ශේ වැ  ශී්ලෂ පිළිබඳව ංාකචිඡා කරන ඒ වාශ ණ අ  
වැ  ංනබ්තධශ ්ත ඡ්තද  විණංන දවං. ශන ශවලාශේදී මුදල් 

මණි ු ණා ංභාශේ සිමින නිංා අපි එු ණාශම්ත ශන කාරණ  දැන 
ම්තන කැණැි යි. ලගකාවට එන නැේ ංණාමනවලට සි  ට 40ක, 

සි  ට  0ක ි බුණු ඒ නැේ ංණාමනවල ශණශහ  ඒජ්්තතවරු්තශ  
අයිි   ංනබ්තධශ ්ත පා්ලිමශන්තු ශේ වරා  හා නාවික කටතුු  

අණාතයාග ශේ වැ  ශී්ලෂ ංාකචිඡා වුණු දවශං  දිගි්ත දිමටණ කාා 
කළා. ඒ කාා කරු  අවං්ාාශේදී විශ  ෂශ ්තණ වරා  හා නාවික 
කටතුු  විෂ  භාර මණි ු ණාත් ශබොශහොණ පැහැදිිමව කිේවා, 

"ශද්ශී  වයාපාරික ්තව ආරක්ෂා කර මැනීණ ංඳහා ඔවු්තට 
සි  ට 100ක අයිි   ලබා ම්තන එක ංනබ්තධශ ්ත ි ශබන 
වම්ති  ්වත් කළ තුු යි." කි ලා. නමුත් අද මණි ු ණාශ  

3781 3782 

[මරු බිණල් රත්නා ක ණහතා  

————————— 
*  පුසනාකාලදේ ාබා ඇා. 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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පිළිු රු කාාශේදී අපි දැන ම්තන කැණැි යි ශනක ්වත් කර 

ම්තනවාද, එශහණ නැත්නන අලුත් පනතක් ණඟි්ත ශනක දිමටණ 
ශමන  ්තන ලැහැං්ි ද කි ලා. අපි ද්තනවා, ශන වාශ  ශද්වල් 
සිදු වුණාණ ශණොකක්ද ශව්තශ්ත කි ලා. අපි එදා විපක්ෂශේ 
්ඳශමන ලගකාශේ ශනොවන ශකශනකුට -විශද්ශික කුට- ්ලන 

ලබා මැනීශන අයිි   ලබා දීණට විරුද්ධ වුණා. 

විශද්  ංණාමණකට එශහණ නැත්නන විශද්ශී  රටක 
ශකශනකුට ශන රශේ ්ලන ලබා ම්තනශකොට අපි එදා කිේවා, 

"සි  ට 100 පැවරීශන බද්ද ්වත් කර්තන එපා." කි ලා. නමුත් 
මූලාංනාරූඪ මරු ණ්තත්රීු ණනි, ශනක එදා ්වත් කළා. 
ආශ ෝජ්ක ්ත ශණහාට ශම්තවා මැනීණ ංඳහා ණහා පරිණාණ 

වයාපාරවලට  න  න ශකෝතශද්සි මු ළු කළාට කණක් නැහැ. 
නමුත් අද ශණොකක්ද සිදු ශවලා ි ශබ්තශ්ත? විශද්ශික ්තට ්ලන 
ලබා මැනීණට ි ශබන සි  ට 100 බද්ද එදා ්වත් කළාණ, 

ලගකාශේ ංගචාරක වයාපාර  ක්රි ාත්ණක වන මුහුදු බල ීරර  ංහ 
ලගකාශේ ්රසිද්ධ ආක්ලෂජ   ංා්ාන අද විශද්ශිකශ ෝ ංු  
ශවලායි ි ශබ්තශ්ත. මුදල් මණි ු ණා ණාතර දිං්්රික්කශේ 
ශකශනක්. එු ණා ද්තනවා, ඒ ්රශද් ශේ මුහුදු අවට ි ශබන 

ංගචාරක නිවාක් නිශක්තනවල අයිි   ි ශබ්තශ්ත ජ්්ලණ්ත 
ජ්ාි ක ්තට; ්රග  ජ්ාි ක ්තට; ් ගග්රීසි ජ්ාි ක ්තට කි ලා. ඒ 
වාශ  විශද්ශික ්තට ශන ් ලනවල අයිි   ගිහිල්ලා ි ශබනවා.  

කවදා ශහෝ දවංක තුශරෝ එක රුපි ලට ණාරු ශවන ශකොට, 

ශලොල්ල එක රුපි ලට ණාරු වන ශකොට ඒ අ ට ශන ්ලන ම්තන 
ු ළුව්ත. අපි එදා ශනකට විරුද්ධ වුණා. අද ඔවු්ත මාලු ශකොුමවට 

ගිහිල්ලා. අද මාලු ශකොුමශේ ්ලනවල අයිි   විශද්ශී  
ංණාමනවලට, විශද්ශී  ශපෞද්මිමක වයාපාරික ්තශ  අතට 
ගිහිල්ලා ි ශබනවා. ඒ නිංා අපි මරු මුදල් මණි ු ණාශම්ත දැන 

ම්තන කැණැි යි,  නැේ ංණාමන ංනබ්තධශ ්ත ඔබු ණා අලුශත්ත 
ශමනාු  ශ ෝජ්නාව ඒ විධි ටණ ක්රි ාත්ණක කරනවාද, නැද්ද 
කි ලා.  

ශන ආ්ඩක්ව බල ට පත් ශව්තන ් ං්ශංල්ලා ංහ බල ට පත් 
වුණාට පංශ්ං  මරු රනිල් විරණසිගහ ණැි ු ණා කිේවා, 
"හැශණෝශ ණ ංාක්කුවට ංල්ිම ලැශබන, හැශණෝශ ණ ංාක්කුශේ 
ංල්ිම ි ශබන ංණාජ් ක් ණණ හදනවා" කි ලා. ංාක්කුශේ ංල්ිම 

නැත්නන ංාක්කුවට ංල්ිම දා ම්තන ඕනෑ නිංා, ංාක්කුශේ ංල්ිම 
ි බුණාණ ශහොඳ නිංා ංණහරු ශන ශවනංට කැණැි  වුණා. 
ශවනංට කැණැි  ශවලා, ශවනං මි  කරශමන ංාක්කුශේ ංල්ිම 

දා ම්තන බැලුවා. මත්ත. අද හැශණෝශ ණ ංාක්කුශේ ංල්ිම 
ි ශබනවා. ංාක්කුශේ ංල්ිම ි ශබ්තශ්ත මයි? තණ්තට හනබ 
ශවන ශංොචිචන වැුමප ශහෝ හනබ වන මුදල ගිහි්ත බැගකුවට දා්තන 

බැහැ. ශණොකද, බැගකුවට දැනණාණ එතැනිනුත් බදු ම්තනවා. 
බැගකුවට දැනණත් බදු ම්තනවා. තමු්තශ ණ ංල්ිම බැගකුශේ දාලා, 
ආපහු මත්තත් ඒකටත් බදු මහනවා. ඒ නිංා ංණහරු තණ්තශ  

ංාක්කුශේණ ංල්ිම ි  ාශමන ්්තනවා. එශහණ නැත්නන තව 
ංණහරු දල ශමව්තන ංල්ිම ි  ාශමන ්්තනවා. දැ්ත පාරට 
බැහැලා ශණෝට්ල ංයිකල ක, කා්ල එකක  ශහෝ ශවනත් වාහන ක 
 න ශකොට ංාණානය වරදකට ශහෝ අහු වුශණොත් දල  ශමව්තන 

රුපි ල් 2,500ක් ඕනෑ. ්ි ්ත, ඒකට ංාක්කුශේණ ංල්ිම ි  ාශමන 
්්තන ඕනෑ තත්ත්ව ක් තණයි අද මි  ශවලා ි ශබ්තශ්ත. අද ශන 
රට ආ්ලක ක ව ශ ්ත පත් ශවලා ි ශබන තත්ත්ව  ශණකක්ද  

කි ලා මරු මුදල් මණි ු ණා ශහො ා බැලුශවොත් ශහොඳයි කි ලා අපි 
වි ව්ාං කරනවා.  

මරු මුදල් මණි ු ණා දැනුත් බි ්ල ංනබ්තධව කිේවා. 

විශ  ෂශ ්තණ ංගචාරක විෂ  භාර මණි වර ාත් ශන ශවලාශේ 
්්තන එක ශහොඳයි. මරු මණි ු ණනි, ශන රශේ ි ශබන ංෑණ 
ංගචාරක ශහෝටල කණ ණත්පැ්ත බලපත්ර  ශවනුශව්ත වා්ලෂිකව 

ශමව්තන සිද්ධ වුශ්ඩ රුපි ල් ලක්ෂ 3කට ආං්තන මුදලක්. 

නමුත් ශන ආ්ඩක්ව බල ට ආවාට පසුව  අද වන ශකොට රුපි ල් 
ලක්ෂ 12කට - 13කට අධික මුදලක් ශන නිවාක් නිශක්තනවල 
ණත්පැ්ත බලපත්ර  ශවනුශව්ත එහි හි.කරුව්තට ශමව්තන සිද්ධ 
ශවලා ි ශබනවා, මරු මණි ු ණනි.  

 

ගතු ාංගතල සාරවීර ා ාා  
(மாண்புமிகு மங்கள சமரவீர) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ඒක ංගශ ෝධන  වනවා. 

 
ගතු දරෝහිා අදබ්ගුණවර්ධ්න ා ාා  
(மாண்புமிகு சராஹித அசபகுைவர்தன) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  

ශබොශහොණ ශහොඳයි, මරු මණි ු ණනි. හැබැයි, ංගශ ෝධන  
වි  තුත්ශත් ශන ශ ෝජ්නාව.  

ංගචාරක වයාපාරශේ ශ ශදන ු ග  ශහෝටල් ි ශබන බව අපි 
ද්තනවා. කාණර 5ක් ි ශබන ශහෝටල් ි ශබනවා; කාණර 10ක් 
ි ශබන ශහෝටල් ි ශබනවා. ඔබු ණා බලපත්ර මාං්ු  ංගශ ෝධන  

කරන එක මැන ං්ු ි ව්තත වනවා. ශබොශහොණ ශහොඳයි. ඒක 
ංගශ ෝධන  ශනොවුණත්  ශව්තශ්ත ශණොකක්ද? එහි ණත්පැ්ත මික 
වි කිශණනවා. ඒ අව ය කරන බලපත්ර  ම්තශ්ත නැහැ. බලපත්ර  
ම්තශ්ත නැු ව ණත්පැ්ත මික වි කිශණනවා. එශහණ නන  ශණචිචර 

මුදලක් ශමව්තන කි ලා දැිය නීි  රීි  දාලා ි ශබ්තශ්ත 
ශණොකටද? ඒ නිංා ංගචාරක වයාපාර  කලා වැටීණට ශණ  එක 
ශහ ු වක් බවට පත් ශවලා ි ශබනවා.  

මරු මණි ු ණනි,  අශේ ආ්ඩක්ව කාලශේ,- [බාධා කිරීන  මරු 
ශජ්ෝ්ත අණරු ගම මණි ු ණනි, සුද්ශදෝ එනවා. එන සුද්ශදෝ මැන 
ණණ කි ්තනන. ඔබු ණා ශනොශවයි, මරු අමණැි ු ණා කිේවා, 

"ශරොමි කාලා, plain tea එක ශබොන සුද්ශදෝ ශනොශවයි අපට  ඕනෑ. 
ශහොඳට ංල්ිම වි දන කරන සුද්ශදෝ ශමශන්තන" කි ලා.  

 
ගතු මූලාසනාරූඪ ා් ත්රීුරාා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මරු ණ්තත්රීු ණනි, ඔබු ණාට ශව්ත කළ ශවලාශව්ත තව 

විනාිය ශදකක් පණණයි ් ි රිව ි ශබ්තශ්ත. 

 

ගතු දරෝහිා අදබ්ගුණවර්ධ්න ා ාා  
(மாண்புமிகு சராஹித அசபகுைவர்தன) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  

දැ්ත එ්තශ්ත, ශරොමි කාලා plain tea එක ශබොන සුද්ශදෝ 
ශනොශවයි. ශරොමිත් ක්තශ්ත නැු ව, plain tea එකත් ශබෝතශ්ත 
නැු ව හාණශත් ්්තන සුද්ශදෝ එ්තශ්ත. න්තනත්තාර වුණු සුද්ශදෝ 

එනවා.  

 
ගතු දජ්ෝ්  අාරුරංගත ා ාා  
(மாண்புமிகு சஜான் அமரதுங்க)   

(The Hon.  John Amaratunga) 
වැරැදියි ශ්ත. 

 
ගතු දරෝහිා අදබ්ගුණවර්ධ්න ා ාා  
(மாண்புமிகு சராஹித அசபகுைவர்தன) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  

ශපොඩ්ලක් ්්තන,  මණි ු ණනි.  ණණ ඔබු ණාට කි ්තනන.  

ඔබු ණා ගිහිල්ලා ශහෝටල් අයිි කරුව්තශම්ත අහ්තන. වු ර 
ශක්තල  මු ළට ණැගී නූඩ්ල්ං් පැකේ එක දාලා හදාශමන කන 
සුද්ශදෝ එ්තශ්ත. රවුණක් හදලා iron එක රත් වුණාණ ඒක උල 

ි  ලා ඔනලේ හදා ම්තන සුද්ශදෝ ලගකාවට එ්තශ්ත. ශනකයි 
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පා්ලිමශන්තු ව 

මත්ත කාාව. දැ්ත එන සුද්ශදෝ iron එක රත් කරලා ඒක උල 
ි  ලා ශරොමි ු චිච ම්තනවා. අද සුද්ශදෝ මික ඔක්ශකෝණ ශකොත්ු  
ශරොමි කශඩ්ට  නවා. Food City එකට ගිහි්ත ශකොකා ශකෝලා 

මික, ශංෝලා මික,  අරශමන ශහෝටල ට ශමනැල්ලා කන-ශබොන 
සුද්ශදෝ තණයි අද ලගකාවට එ්තශ්ත.  

ණෑතකදී  වූ සිද්ධි ක් ණා කි ්තනන. ණණ ඒ ්රශද් ශේ නණ 

කි ්තශ්ත නැහැ, ංගචාරක ංගව්ලධන මණි ු ණනි.  ඒ ශහෝටලශේ 
නණ ශනොකි ා ණණ ඒ විං්තර මික කි ්තනන. ශණතැනදී ඒ 
ශහෝටලශේ නණ කි න එක ශහොඳ නැහැ. ඒ ශහෝටලශේ කාණර ක 

.ල දණනවා, රුපි ල් 2,000යි කි ලා. ඒක තරු හතශ්ල ංගචාරක 
ශහෝටල ක්. මරු මණි ු ණනි, ශණශහණ වුණාණ අනික් 
වයාපාරික ්ත තණ්තශ  වයාපාරික කටතුු  කරශමන  ්තශ්ත 

ශකොශහොණද? රුපි ල් 2,000කට කාණර ක් කුිම ට දීලා 
ශකොශහොණද ශන රශේ ංගචාරක වයාපාර  ්දිරි ට ශමන ්තශ්ත? 

ඒ නිංා ඔබු ණා ශන මැන විශ  ෂ අවධාන ක් ශ ොමු කර්තන. 
ගුව්ත ශතොුමශපොශළ්ත ලගකාවට එන සුද්ශදෝ  ඔළු ශමිය මණනි්ත 

මනිනශකොට, ඔ  සුද්ශදෝ අතර ''මීය ශ ෝ කාු '' ශකශනක් ආශවොත්, 

ඔහුත් අහුශවනවා සුද්ශදක් කි ලා. මයි, ඔහුත් සුදු පාටයි ශ්ත! 
එශහණ ඔළු ශමිය මනි්තන එපා. එශහණ ඔළු ශමිය මනි්තශ්ත 

නැි ව ංගචාරක වයාපාර  දිතුණු කර්තන වැල පිළිශවළක් 
හද්තන, මරු මණි ු ණනි. 

 
ගතු මූලාසනාරූඪ ා් ත්රීුරාා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මරු ණ්තත්රීු ණනි, ඔබු ණාට නි .ත ශවලාශව්ත තව 

විනාිය ක කාල ක් ි ශබනවා. 
 

ගතු දරෝහිා අදබ්ගුණවර්ධ්න ා ාා  
(மாண்புமிகு சராஹித அசபகுைவர்தன) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  

ංගචාරක වයාපාර  දිතුණු කරනවා  කි ්තශ්ත රට 
ංගව්ලධන  කරනවා කි න එකයි; රශේ කුණු ශමොලවල් නැි  

කරන එකයි; රශේ පාරවල් මික හදන එකයි. අ්තන ඒ මික හරි ට 
වනශකොට ශහෝටල් හදා ම්තන එක මශන ්්තන වයාපාරික ා කර 
මනියි. හැබැයි, රජ් ක් හැමි ට අපට තුු කණක් ි ශබනවා, 
ංගචාරක ්ත ලගකාවට ශම්තවා ම්තන අව ය පරිංර  ංහ 

 මිතල පහසුකන  ංලං්ව්තන.  ඒ  මිතල පහසුකන හැදුශවොත් 
තණයි, ංගචාරක ්ත  ලගකාවට ශම්තවා ම්තන අපට ු ළුව්ත 
ව්තශ්ත. අධිශේගී ණා්ලම හැදුවාණ අශේ රටට එන ංගචාරකශ ෝ 

ංු ුම වුණා. ඔවු්ත කුමනා කි්ත වාහන කට නඟිනවා, අධිශේගී 
ණා්ලම ඔංශ්ං  මාල්ලට  නවා, ණාතරට  නවා. එශහණ ගිහිල්ලා 
තණ්ත නවි න ශහෝටල ට  නවා.  

දැ්ත ංගචාරක ්ත ලගකාවට එන season එක. දැ්ත 
ඔබු ණ්තලා ශන ්රශද් වලට  ගිහිල්ලා බල්තන, මි  ශවලා 
ි ශබන තත්ත්ව  ශණොකක්ද කි ලා. ඒ නිංා,  ඔ  ්බි මණනි්ත 

 න අධිශේගී ණා්ලම මික ්ක්ණනි්ත හද්තන ශවයි. අද රශේ 
ංගව්ලධන ක්  ව්තශ්ත නැත්නන, ශකොළඹ කුණු ශමොලක් නන  
ශණොකක්ද ි ශබන තත්ත්ව ? අද ංගචාරකශ ෝ  න නමර දිහා 

බල්තන. අශේ රශේ ංගචාරක නමර ි ශබනවා. දකුශ්ඩ සිට 
බලාශමන ආශවොත්, ඒ ංගචාරක නමරවලට අදාළ පළාත් පාලන 
ආ තනවල පාලන  අද කලා වැමිලා. ඒ පළාත් පාලන 
ආ තනවල ශද් පාලන නා කත්ව ක් නැි  හි්තදා ණා්ලමවල 

කුණු ශමොල මැහිලා. හික්කක්ව නමර ට  ්තන. අලුත්මණ 
නමර ට  ්තන. ඒ නමරවල ි ශබන කුණු ශමොලවල් දිහා 
බල්තන. ණා දැක්කා, ංගචාරකශ ෝත්  ඒ කුණු ශමොලවල් ශප්තවන 

හැමි.  

මරු මණි ු ණනි, විශ  ෂශ ්තණ දැ්ත ශන රට ආ්ලක ක 

ව ශ ්ත කලා ශමන වැමිලා ි ශබ්තශ්ත. ඒක ද්තශ්ත 
ශපොශළොශේ ප  මහලා ්්තන අ .  ශපොශළොශේ ප  මහන අ ට 
ඒක දැනිලා ි ශබනවා. අද කුලා කල ක් කර ශමන ජීවත් වන 
අහිගංක .නිහාශ  බනිං් ශමිය  විකිශණ්තශ්ත නැහැ. ණාළු 

විකුණන .නිහාශම්ත ණාළු කිශලෝ එකක් මත්ත .නිහා දැ්ත 
ම්තශ්ත ණාළු ග්රෑන 500යි. ණාළු ග්රෑන 500ක් මත්ත .නිහා දැ්ත 
ම්තශ්ත ණාළු ග්රෑන 250යි. අද  ආ්ලක ක ව ශ ්ත රට එක තැන 

ි ශබ්තශ්ත. රශේ ංල්ිම ංගංරණ  ව්තශ්ත නැහැ. පාරවල් 
හැශද්තශ්ත නැි  වනශකොට, ්ංප්ිරිතාල හැශද්තශ්ත නැි  
වනශකොට, ්ං්ශකෝල හැශද්තශ්ත නැි  වනශකොට, රශේ ංල්ිම 

ංගංරණ  ශනොශවන ශකොට, හැණ ශකනාණ ආ්ලක ක ව ශ ්ත  
දු්ලවල ශවලා ි ශබනවා. ්ං්ංර .නිං්සු ණ  ම්තන භ  වුශ්ඩ 
නැහැ. ණ  මත්තා; ණ  ශමේවා. .නිංස්ු දැ්ත ණ  ම්තන භ යි. 

ඒ .නිංස්ු ණ  ම්තන භ  ශව්තශ්ත ්දිරි ට  ්තන 
ු ළුව්තකණක් නැි  නිංා.  

ශන අවං්ාාශේ  මරු ණහි්තද ංණරසිගහ මණි ු ණාශමනුත් අපි 
විශ  ෂ ්ල්ීයණක් කරනවා, නැේ ංණාමන ංනබ්තධශ ්ත ඔබු ණා 

ම්තනා වූ ීර්තදුවත් අද ශන ංභාවට ශහළි කර්තන කි ලා.  

මූලාංනාරූඪ මරු ණ්තත්රීු ණනි, එශං  ්ල්ලා සිමි.්ත, ණට 
ශවලාව ලබා දීණ ංනබ්තධශ ්ත ඔබු ණාටත් ං්ු ි ව්තත ශව.්ත 

ණා නිහඬවනවා. 

 
ගතු මූලාසනාරූඪ ා් ත්රීුරාා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
මරු ද ාසිරි ජ් ශං කර මණි ු ණා. ඔබු ණාට විනාිය 12ක් 

ි ශබනවා. 

 

ගතු ෙයාසිරි ජ්යදස කර ා ාා (ක්රීඩා අාාායුරාා) 
(மாண்புமிகு தயாசிறி ஜயசசகர - விகளயாட்டுத்துகற 

அகமச்சர்) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara - Minister of Sports) 
මූලාංනාරූඪ මරු ණ්තත්රීු ණනි, ණට විනාිය 1 ක් ි බුණා. ඒ 

්රණාණ  අක් ශවලාද? 
 

ගතු මූලාසනාරූඪ ා් ත්රීුරාා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මිකක් අක් වුණා. මරු දිශ්තෂ් ගුණව්ලධන ණ්තත්රීු ණාට 

ශවලාව දු්තනා ශ්ත.   

 
[අ.භා. 3.59] 
 

ගතු ෙයාසිරි ජ්යදස කර ා ාා  
(மாண்புமிகு தயாசிறி ஜயசசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
හරි, කණක් නැහැ. ණට විනාිය කීප ක් වැියශ ්ත ශද්තන.  

මූලාංනාරූඪ මරු ණ්තත්රීු ණනි, අ  වැ  විවාදශේ අවං්ත 
දවශං  කාා කර්තන අවං්ාාව ලබා දීණ මැන ණණ විශ  ෂශ ්තණ 

ඔබු ණාට ං්ු ි ව්තත වනවා.  

විශ  ෂශ ්තණ අශේ රශේ ආ්ලක ක  මැන විපක්ෂශ ්ත 
ශබොශහෝ ශද්වල් කි නවා. ආ්ලක ක  කලා වැමිලා, ආදා න නැහැ, 

ආ්ලක ක  ්වරයි, එක තැන පල්වනවා, ශන  ආ්ඩක්ව ශහට උශද් 
කලා වැශටනවා  කි ලා කි න එක ංාණානයශ ්ත අපි 
විපක්ෂශේ ්්තන ශකොටත් හැණ දාණ වාශ  කි ු  කාා.  එක්ංත් 
ජ්ාි ක පක්ෂශේ හිටු  කාලශේ -විපක්ෂශේ හිටු  කාලශේ- ණාත් 

ඔ  කාාව කි ා ශමන - කි ා ශමන ගි ා. ඒක තණයි  පශද්.  

3785 3786 

[මරු ශරෝහිත අශබ්ගුණව්ලධන ණහතා  
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හැබැයි, ආ්ලක ක ක් ඒ  විධි ට කලා වැශට්තශ්ත නැහැ. ඒක 

තණයි මත්ත කාාව. ණණ ශන කරුණ ශන අවං්ාාශේදී කි ්තන 
කැණැි යි. ණශ  මණට ගිහිල්ලා වැල කටතුු  මිකක් කරලා ඊශේ 
නැවත එනශකොට රෑ 8.00 ශහෝ 9.00 පණණ වුණා. ශරෝහිත 
අශබ්ගුණව්ලධන ණැි ු ණනි, අපි වැල කර්තශ්ත නැහැයි කි ලා 

ශන රශේ වි ාල කාාවක් හදලා ි ශබනවා. නමුත්, ඊශේ ණණ 45 
ශවනි ණා්ලම  හද්තනත් මුල්මල ි  ලා තණයි ආශේ. රුපි ල් 
ලක්ෂ 15ක් වැ  වන ණා්ලම 5කට ඊශේත් ණණ මුල්මල් ි  ලා  වැල 

පට්ත මත්තා. ශනක තණයි, අපි ශමන  න ක්රි ාදාණ . පඬුවංන්ුවර 
ආංන ට ගිහිල්ලා බැලුශවොත් ශපශනනවා, ණණ ණා්ලම 45ක් 
හද්තන කටතුු  කර ි ශබන බව. ඒ වාශ ණ, අශේ ු ෂාර ්ඳුනිල් 

අණරශං න ණ්තත්රීු ණාත් පාරවල් 30ක්, 40ක් හදලා මි , ග්රාමීය   
ණා්ලම හදන වැල පිළිශවළ  ටශත්.  

මණ මු ළට ගිහි්ත ඒ මැන බල්තන ඕනෑ. හැබැයි එළිශ ්ත 

ශේන ණහා ශනළුන ශපොකුණු, ණහා වරා වල්, ණහා ගුව්ත 
ශතොුමපළවල් එක පාරට හද්තන අපට බැහැ. ශණොකද, දැනට 
ි ශබන තත්ත්ව  අනුව ි ශ න ඒවා ත් දරාශමන අරශමන  ්තන 
බැරි තැනක අපි ් ්තශ්ත. ශන අහ්තශ්ත අ්තන  ඒවා මැනයි.   

ආචා්ල  නාලක ශමොලශහ වා ණැි ු ණා දිගි්ත දිමටණ 
ශකොළ ක් බලාශමන හැණදාණ අහනවා, ඒ කාලශේ රුපි ල් 
බිිම න  391කට ි බුණු ණ  ්රණාණ  රුපි ල් බිිම න 10,163ට 

වැිය වුණා; අවුරුදු ශදකහණාරක් මු ළත ඒ ්රණාණ  සි  ට 
3 .5ට වැිය ශවලා  ි ශබනවා. ශන රුපි ල් බිිම න 2  2කි්ත වැිය 
වුණු ණ  මුදශල්ත ශණොකද කශළ   කි ා. ඒකයි අහ්තශ්ත. 

ඒවායි්ත හදු  ඒවා ශකෝ; ඒවා  ක්කු ගිල්ලාද; බහිරවශ ෝ 
ගිල්ලාද; ශණොකක්ද ඒවාට වුශ්ඩ කි ායි අහ්තශ්ත. එු ණාටත් 
දැනම්තන එක්කණ ණණ ශන අවංා්ාශේදී ශන කාරණා මික 

කි ්තන කැණි යි. එු ණා අහනවා, "අනාමත  පරු රට ්ි රි කළ 
දා ාද ශණොනවාද" කි ා. එු ණා අහනවා, "අනාමත පරු රට ්ි රි 
කළ වරා ්ත ශණොනවාද ි ශබ්තශ්ත" කි ා. ශන ි ශබන වරා ත් 

එක්ක හැේශප්තන බැරිව ්්තනශකොට, තවත්  වරා ක් නැේ 
එ්තශ්ත නැි  විධි ට හදා ම්තන අපිට අණාරුයි. එකපාර ට වරා ්ත 
හද්තන අපිට ංල්ිම නැහැ; ්ර ්න ක් ි ශබනවා. ඊළඟට ගුව්ත 
ශතොුමශපොළවල් හදා ි ශබනවාද කි ා අහනවා. ගුව්ත 

ශතොුමපළවල් හද්තනත් අපට විධි ක් නැහැ. ි ශ න ගුව්ත 
ශතො ුමපළ ට ගුව්ත  ානා එ්තශ්තත් නැි කණයි ්ර න්  
ි ශබ්තශ්ත. අපි  ඒ ්ර ්න ත් විංඳා ම්තනයි ශන හද්තශ්ත. ඒ 

ශදවන කාරණ .  

මූලාංනාරූඪ මරු ණ්තත්රීු ණනි, ඒ වාශ ණ අධිශේගී ණා්ලම 
මැන එු ණා අහලා ි බුණා. ණණ එු ණාට කි ්තන කැණි යි, 

කරුණාකර ණහා ණා්ලම අණාතයාග ශේ ලැයිංු් ව අර ශමන 
බල්තන කි ා. ණහා ණා්ලම අණාතයාග ශේ ලැයිං්ු ව අර ශමන 
බැලුශවොත්, 2005 ව්ලෂශේ සිට 2015 ව්ලෂ  ශවනු රු ණහා ණා්ලම  

කිශලෝ මීය ට්ල 1 0ක් හදා ි බුණා, එදා හිටු  ජ්නාධිපි  ණහි්තද 
රාජ්පක්ෂ ණැි ු ණා   ටශත්. හැබැයි ශන අවුරුදු ු න ු ළ -2015 
ව්ලෂ , 2016 ව්ලෂ , 2017 ව්ලෂ  අවංාන ශවනශකොට-  ණහා 
ණා්ලම කිශලෝ මීය ට්ල 194ක වැල පට්ත ශමන ි ශබනවා. 2020 

ශවනශකොට අධිශේගී ණා්ලම ජ්ාලාශේ කිශලෝ මීය ට්ල එකසි  
අනූහතරක වැ ලකටතුු  ංනපූ්ලණශ ්තණ අවං්ත ශවනවා. 
එතශකොට ඒ  පිළිබඳව බලා ම්තන ු ළුව්ත. ඒ ංඳහා  ශව්ත කර 

ි ශබන මුදල් ්රණාණ ත් ණණ කි ්තනට කැණි යි. එතශකො ට 
ශත් ශ්ලවි ශන මුදල් ශකොහාටද ගිශේ කි ා. ශණු ණ්තලා ඒ මැන 
අහනවා ශ්ත. ඒ අහන නිංා කි ා ශද්තන ඕනෑ.  

මූලාංනාරූඪ මරු ණ්තත්රීු ණනි, 2016-2017 ව්ලෂවල ශන රශේ 
බං් රා .ලදී මැනීණ ංඳහා පණණක්  රුපි ල් .ිම න 15,000 ක් 
ශව්ත කර, ඒවා .ලදී මැනීණට අව ය කටතුු   කර ි ශබනවා. 

දැ්ත බං් රා .ලදී මනි.්ත ි ශබනවා. ණාතර - ශබිමඅත්ත 

අධිශේගී ණා්ලම  මැන කාා කළා. එ ට 201 , 2018 ව්ලෂ ශදක 
ංඳහා රුපි ල් .ිම න18,000ක්  ශව්ත කර ි ශබනවා. ඒ 
ණා්ලමශේ දැ්ත වැල කටතුු  කර ශමන  නවා. දුනරි  එ්තජි්ත 
.ලදී මැනීණ ංහ අලුත්වැිය ාව ංඳහා 201 , 2017 ව්ලෂ  ශදශක්දී 

රුපි ල් .ිම න  ,000ක් ශව්ත කර ි ශබන බව ශේනවා. එ  
ශංො ා ම්තන බැරි නන ණණ කි ්තනට කැණි යි, ශණ්තන ශන 
රු පාට ශපොත අරශමන බල්තන කි ා. ණණ ශන කි ව්තශ්ත ශවන 

 ඒවායි්ත ශනොශවයි. Budget Estimatesවිම්ත. Volumes I, II, 

IIIවල ඔක්ශකොණ මං්තශන්තු  මික ි ශබනවා. අවුරුද්ශද්ත 
අවුරුද්ද දු්ත මුදල් ්රණාණ ්ත එහි ි ශබනවා. ශන මංත්ශන්තු  

මික ඔක්ශකොණ අරශමන කි ව්තන  කි ා ණණ කි ්තනට 
කැණැි යි.  

ඊළඟට, දුනරි  ණා්ලම ්රි ංගං්කරණ  ංඳහා 201  ව්ලෂශේ 

ංහ 201  ව්ලෂශේ ශව්ත කළ මුදල්  එකු  කළාණ රුපි ල් 
.ිම න 3800ක මුදලක්  ංනපූ්ලණශ ්ත වැ  කර ි ශබනවා. 
තවත් දැන ම්තනට අව ය නන ඒ ණා්ලම මිකත් එක්කණ ්දිරි 
කාාවකදී ණණ මුල ්ඳලාණ කි ්තන අධිෂ්සාන කර ම්තනවා. 

එ ත් වැදමත් ශේ  කි ා ණණ වි ව්ාං කරනවා.  

ඊළඟට, 2015 -2017 දක්ෂිණ අධිශේගී ණා්ලම , පිටත වටරවුන 
ණා්ලම , ණධයණ අධිශේගී ණා්ලම   න අධිශේගී ණා්ලම ංඳහා 

රුපි ල් .ිම න එක් ලක්ෂ අූදාහක් -බිිම න 180ක්-  ශව්ත කර 
ි ශබනවා. ඒ ංඳහා දැ්ත වැල කටතුු  කර ශමන  නවා. ණණ ශන 
කිේශේ, 2015 සිට 201  දක්වා මුදල් ශව්ත කර ි ශබන 

්රණාණ යි. 2020 ව්ලෂ  ශවනශකොට ඒ ණා්ලමවල වැලකටතුු  
ංනපූ්ලණශ ්තණ අවං්ත කරන වැල පිළශවළක් තණයි අපි කර 
ශමන  ්තශ්ත.  

මූලාංනාරූඪ  මරු ණ්ත්රිු ණනි, ඊළඟට  ා්තඔ  වයාපාර ට 
201  ව්ලෂශේ ශව්ත කළ මුදල  රුපි ල් .ිම න 5 00යි.  ා්තඔ  
වයාපාර  කවුරුවත් හිතා ි බුශ්ඩ නැි   ක්රි ාදාණ ක්. ඒ ංඳහා  

201  ව්ලෂශේ රුපි ල් .ිම න 5 00ක් ශව්ත  කර ි බුණා. 201  
ව්ලෂශේ රුපි ල් .ිම න 4000ක් ශව්ත කර ඒ වැලකටතුු  මික 
කර ශමන  නවා.  

මූලාංනාරූඪ මරු ණ්තත්රීු ණනි, ණහා ණා්ලම ංගව්ලධන  මැන 

කාා කරන විට කුලා ණා්ලම ංගව්ලධන  මැනත් කි ්තන ඕනෑ. 
ශන රශේ අි  දැවැ්තත අණාතයාග  පහකට පසු ගි  වකවානුශේ  
මුදල් ශව්ත කර ි බුණා. ණහා ණා්ලම ංඳහා ණහා ණා්ලම 

අණාතයාග  ට,  කිෂිපාරවල් ංඳහා කිෂික්ලණ අණාතයාග  ට, 

අශනක් පැත්ශත්ත තවත් ණා්ලම ංඳහා පළාත් පාලන 
අණාතයාග  ට ආදී ව ශ ්ත අණාතයාග  පහක්  ංඳහා අි  

දැවැ්තත මුදලක් වි දන කර ි බුණා. ශන  වැල පිළිශවළ  ටශත් 
2015, 2016, 2017 ව්ලෂ ංඳහා රුපි ල් .ිම න එක්ලක්ෂ 
පණං්දාහක් ශව්ත කර ි ශබනවා. අධිශේගී ණා්ලමවලට පංශ්ං  

වැියණ ණා්ලම ංගඛයාවකට මුදල් ශව්ත කශළ  2015, 2016, 2017 
ව්ලෂවලයි. 

ඒකයි ණණ කිේශේ, ණණ ශන අවුරුද්ශද් පණණක් 45ශවනි 
ණා්ලම ටත් ඊශේ පඬුවංන්ුවර ආංනශේ මුල්මල තැබුවා කි ලා. 
රුපි ල් .ිම න 150,000ක මුදලක් අපි ඒකට ශව්ත කරලා 

ි ශබනවා. ඒ විතරක් ශනොශවයි. 2018 ව්ලෂ  ංඳහා -මරු ණගමල 
ංණරවීර මුදල් අණාත්  ු ණා අ  වැ  ්දිරිපත් කළ මුදල් ව්ලෂ  
ංඳහා- ේ රාශද්ශී  ංභා ංහ පළාත් ංභාවලට අ ත්   රාමීය   ණා්ලම 

ංඳහා රුපි ල් .ිම න 35,000ක් ශව්ත කරලා ි ශබනවා. 
ශණපණණ මුදලක් ශව්ත කරලා හදන ශන   රාමීය   ණා්ලම ශලොකුවට 
ශලොකු කුලුනක් වාශ  ශේ්තශ්ත නැි  ශව්තන ු ළුව්ත. අපි 
  රාමීය   ණා්ලම ංගව්ලධන ට ලබන අවුරුද්ද ංඳහා රුපි ල් 

.ිම න 35,000ක් ශව්ත කරලා ි ශබනවා. 

3787 3788 



පා්ලිමශන්තු ව 

මූලාංනාරූඪ මරු ණ්තත් රීු ණනි, ඒ විතරක් ශනොශවයි. 

ශණොරමහක්තද ංහ කළු මඟ ේ  ාපිි  ්දිරි ට කරශමන  ාණ 

ංඳහා විතරක් 2016 - 2017 ංඳහා අපි රුපි ල් .ිම න 30,000ක් 

ශව්ත කළා. ණණ හිතන විධි ට ශණොරමහක්තද ේ  ාපිි   අවුරුදු 

මණනාවකට පසුව ශන රශේ ්දි ශවන අි  දැවැ්තත ේ  ාපිි  ක්. 

උණා ඔ  ේ  ාපිි   කරශමන  ාශනදී 2016 - 2017 ංඳහා ව්තදි 

ශමව්තන ශන රජ් ට සිද්ධ වුණා. එහිදී වි ාල අ්ලබුද ක් මි  

වුණා. හාරාශමන හාරාශමන ගි ා. කා්තතාර හාරන ණැෂි්ත 

ශමනැල්ලා තණයි උණා ඔ  ේ  ාපිි   ංඳහා හෑරීන කශළ . ඒක 

ආපහු පං්ංට ම්තන බැහැ. ්ං්ංරහාට මහශමන  ්තන ඕනෑ. 

කා්තතාරවල නන ්ං්ංරහාට ්ං්ංරහාට  න ශකොට ශකොශහ්ත 

ශහෝ ණු  ශවනවාශ්ත. උදාහරණ ක් විධි ට ඊජිේු ශව්ත පට්ත 

මත්තාණ ශවනත් ශකොශහ්ත ශහෝ ණු  ශවයි. නමුත් ශණශහ  එශහණ 

ශනොශවයි. ලගකාශේ උණා ඔ  හාර්තන ශමනාශේ කා්තතාර හාරන 

වාහන. ඒ නිංා දැ්ත ව්තදි ශමව්තනට සිද්ධ ශවලා ි ශබනවා. ශන 

ව්තදි ශමවීණට ංහ උණා ඔ  ේ  ාපිි   ංඳහා 2016 - 2017ට 

රුපි ල් .ිම න 20,000ක් ශව්ත කරලා ි බුණා.  

ඒ විතරක් ශනොශවයි, අපි වි ාල වැල ශකොටංක් කළා. අශේ 

පළාත්වල ණා්ලම ංගව්ලධන ට, ණා්ලම කාපේ කිරීශන ේ  ාපිි  

ංඳහා අි  වි ාල මුදලක් වි දන කළා. නමුත් අපට ඒවාශේ bills 

මික ශමව්තන බැරි වුණා. 2014 ශදංැනබ්ල 31ශවනි දා ශවන 

ශකොට වැල නිණ කරලා, රුපි ල් .ිම න 127,000ක් ශමවා 

ම්තනට බැරිව ි බුණා. ඒ මුදල් ශමේශේ 2016 ංහ 2017 ව්ලෂවල 

කි න එක ණණ කි ්තනට කැණැි යි. ශන ණ  අරශමන ශන වැල 

කටතුු  තණයි කශළ .  

මූලාංනාරූඪ මරු ණ්තත් රීු ණනි, ඒ වාශ ණ ජ්ල ංනපාදන 

ේ  ාපිි  ංඳහා 2016 රුපි ල් .ිම න 22,548ක්, 2017දී රුපි ල් 

.ිම න 10,000ක් අපි ශව්ත කරලා ි බුණා, ඒ අව  ්  කරන 

කටතුු  මික ්ංං්රහාට කරශමන  ්තනට. ශනවා තණයි නාලක 

ශමොලශහ වා ණහත්ණ ා අහ්තශ්ත. රුපි ල් බිිම න 2,227ට 

ශණොනවාද වුශ්ඩ කි ලා අහු වාණ අපිට ශද්තන ි ශබන -[බාධා 

කිරීණක්  ණණ ද්තශ්ත නැහැ. අර කවුශදෝ එක්ශකශනක් හිමිශේ. 

[බාධා කිරීණක්  නැහැ, නැහැ. ශන අලුශත්ත ආ්ලක ක 

විශ  ෂාශ ක් මවිල්ලා ්්තනවා. [බාධා කිරීණක්  ඔේ, එ ා තණයි 

ශනවා කි ව්තශ්ත. එු ණාටත් උත්තර ක් ශද්තන ඕනෑ. නැත්නන 

ශනවා -[බාධා කිරීණක්  අ්තන හරි, එ ා තණයි. ඒශමොල්ල්ත තණයි 

අද විද්වු ්තට ශන කාරණා ංප ්තශ්ත. මත්තටණ බලාශමන 

ගි ාණ එු ණා කි න කාරණා මික ශහොඳයි. අරමත්ත ණ  පිළිබඳ 

ශහොඳ කාරණා මිකක් කි නවා. අපි හිතාශමන ්්තශ්ත ඒවාට 

උත්තර නැහැ කි ලායි. ශන රශේ .නිං්සු හිතාශමන ්්තනවා ශන 

ංල්ිමවලට ශවචිච ශද ක් නැහැ කි ලා. ශණොකුත් කශළ  නැහැ, 

 ත පහක ශද ක් ශකරුශේ නැහැ, පාලණක් හැදුවාද, ශබෝක්කුවක් 

හැදුවාද කි ලා අහනවා. ඒ නිංා හදු  ඒවා මැන දැ්ත කි ්තන 

ඕනෑශ්ත. නැත්නන ශන ංල්ිම බහිරවශ ෝ ගිල්ලා කි ලාශ්ත 

හිතාශමන ් ්තශ්ත.  

මූලාංනාරූඪ මරු ණ්තත් රීු ණනි, ඒ වාශ ණ ණණ කි ්තනට 

ඕනෑ ණ  වාරික ංහ ශපොීය මැන.  

 
ගතු අනුර දිසානායක ා ාා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

භාම ක් විතර ගිල්ලා. 

ගතු ෙයාසිරි ජ්යදස කර ා ාා  
(மாண்புமிகு தயாசிறி ஜயசசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
භාම ක් විතර ගිල්ලාද? ශපොඩ්ලක් ්්තන, ණණ තව චුේටකි්ත 

ඒ මැනත් කි ්තනන. ඊළඟට, ණ  වාරික හා ශපොීය ශමවීන. 
2005දී අශේ ි බුණු ණ  වාරික  රුපි ල් බිිම න 225යි. ණ  

ශපොිම  ි බුශ්ඩ රුපි ල් බිිම න 120යි. ශන ශදක එකු  කළාණ 
රුපි ල් බිිම න 345යි. ඒ 2005දී. තව අවුරුදු 5කට පසුව, 2010 
වන විට රුපි ල් බිිම න 4 8ක ණ  වාරික අපට ශමව්තන 

ි බුණා. ඒ වාශ ණ අපිට රුපි ල් බිිම න 353ක් ණ  ශපොිම  
ශමව්තන ි බුණා. එකු  කළාණ රුපි ල් බිිම න 821ක් වුණා. ඒ 
කි ්තශ්ත අවුරුදු 5ක් මු ළත රුපි ල් බිිම න 345 ්ඳලා 
රුපි ල් බිිම න 821 දක්වා රුපි ල් බිිම න 500කට වැිය 

්රණාණ කි්ත වැිය වුණා. ණණ ඊළඟට 2010 ්ඳලා 2015 දක්වා 
කි ්තනන. 2010දී රුපි ල් බිිම න 821ක්ව ි බුණු ණ  වාරික හා 
ශපොීය ශමවීන ්රණාණ  2015 වන විට රුපි ල් බිිම න 1,335කට 

වැිය වුණා. ඒ කි ්තශ්ත රුපි ල් බිිම න 1,000කි්ත වැිය වුණා. 
ශන මත්ත ණ  ක්තදරාවට ශමව.්ත ආව ණ  ංහ ශපොිම . 
ලගකා ්ි හාංශේ කවදාවත් සිදු ශනොවූ පරිදි 2015දී ණ  වාරික 

විධි ට රුපි ල් බිිම න 808ක් ශමවනශකොට, ණ  ශපොිම  
විධි ට රුපි ල් බිිම න 52 ක් ශමවීණ ංඳහා මුදල් වැ  කරු  
රටක් බවට අශේ රට පත් වුණා. 

 
ගතු මූලාසනාරූඪා් ත්රීුරාා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்உறுப்பினர்அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මරු මණි ු ණා, දැ්ත කාාව අවං්ත කර්තන. 

 
ගතු ෙයාසිරි ජ්යදස කර ා ාා  
(மாண்புமிகு தயாசிறிஜயசசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
2016දී ණ  වාරික  රුපි ල් බිිම න  42ක් ශමවනශකොට, 

රුපි ල් බිිම න  11ක් ණ  ශපොිම  ශමේවා. 201 දී ශමවූ 
ංනපූ්ලණ මුදල රුපි ල් බිිම න 1,353යි.  

මූලාංනාරූඪ මරු ණ්තත්රීු ණනි, ණට තව විනාිය ක් ශදකක් 

ශද්තන. 

2017දී රුපි ල් බිිම න 850ක් අපි ණ  වාරික ව ශ ්ත 

ශමවනශකොට, රුපි ල් බිිම න  25ක් ණ  ශපොිම  විධි ට 

ශමව්තන වුණා. ඒ අනුව 201  දී රුපි ල් බිිම න 1,575ක් 

ශමේවා. 2018 ශවනශකොට එ  තවත් ව්ලධන  ශවලා ණ  

වාරික  රුපි ල් බිිම න 1,150ක් ශවනවා. ඒ වාශ ණ ණ  

ශපොිම  ව ශ ්ත රුපි ල් බිිම න 820ක් ශමව්තන ශවනවා. ඒ 

ශදක එකු  කළාණ මුළු මුදල රුපි ල් බිිම න 1,970යි. ඒ 

කි ්තශ්ත, 2018දී ණ  වාරික  ංහ ශපොිම  විධි ට රුපි ල් 

බිිම න 2,000කට ආං්තන මුදලක් ශමවන රටක් බවට ශන රට 

පත්ශවනවා. රශේ ි ශබන ශන තත්ත්ව ත් එක්ක බලනශකොට එණ 

්රණාණ  අක් කරම්තන අව ය ක්රි ාදාණ  තණයි අපි ඊළඟට 

ක්රි ාත්ණක කළ තුත්ශත්. 

ඊළඟට, ණණ තව විනාිය ක් අරශමන මරු අනුර දිංානා ක 

ණ්තත්රීු ණා අහු  කාරණ ට එ්තනන.  එු ණා බැඳුනකර වගචාව 

මැන කාා කළා. ණණ කිේවා, බැඳුනකර වගචාවට ංනබ්තධ අ  

පත්තර ක් මැහුවා කි ලා. ඒ පත්තශ්ල තණයි "ජ්න තුම " 

පත්තශ්ල.  අපි ඒ අ ට මහනශකොට, ඒ අ  අපට ශවනත් විධි කි්ත 

මහනවා. ඒකයි ණණ කි ්තශ්ත. ණණ එදා ක්රිකේ රීලක ්ත 

ංනබ්තධශ ්ත මත්ත ීර්තදුව මැන "ණේබිණ" ු වත් පත ිම නවා, 

3789 3790 

[මරු ද ාසිරි ජ් ශං කර ණහතා  
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"ද ාසිරි ශ ණ අතට මනී" කි ලා. "ගුව්ත ශතොුමපළට ගි  ක්රිකේ 

ක්ඩලා ණ  ළි කැඳවයි" කි ලා ි ශබනවා. ඒක ශහොඳද, නරකද 

කි න එක මැන විශේචන ි ශබ්තනට ු ළුව්ත. ඒක ශහොඳ ශව්තන 

ු ළුව්ත, නරක ශව්තන ු ළුව්ත. නමුත් ණණ හිතනවා, ඒක හරි 

කි ලා. හැබැයි, "ජ්න තුම " ු වත් පත කි නවා, "රීලා මණි  

නාලමණක් නටයි" කි ලා. ඒ ශමොල්ල්තට ඒක නාලමණක් විධි ට 

තණයි ශපශන්තශ්ත. [බාධාකිරීණක්  ඒශක් ි ශබ්තශ්ත "රීලා 

මණි  නාලමණක් නටයි" කි ලා. "ණේබිණ" පත්තශ්ල ි ශබ්තශ්ත, 

"ද ාසිරි ශ ණ අතට මනී" කි ලා.  ''ජ්න තුම '' කි ්තශ්ත, "රීලා 

මණි  නාලමණක් නටයි" කි ලා. [බාධාකිරීණක්  නැහැ, නැහැ, 

ඒක ශනශණයි. ඒක ශනශණයි ්ර න් . මරු අනුර දිංානා ක 

ණ්තත්රීු ණා, දැ්ත ්ර න්   ශනකයි. ඒ ශමොල්ල්තට විරුද්ධව අපි 

නීි   අනුව ක්රි ාත්ණක වුශණොත්, ඒක නාලමණක් නැටීණක්. ඒ 

කි ්තශ්ත නීි   හරි ට ක්රි ාත්ණක කරලා ශහොරු අල්ලනවා නන, 

බැඳුනකර ශහොරු මික අල්ලනවා නන, මහු  පත්තරවල මණන 

ශහො නවා නන, මැහුශේ කී ද කි ලා ශහො නවා නන, කාටද 

ංල්ිම දු්තශ්ත කි ලා ශහො නවා නන, කාටද apartments අරශමන 

දු්තශ්ත කි ලා ශහො නවා නන,-  

 
ගතු අනුර දිසානායකා ාා 
(மாண்புமிகுஅநுரதிஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

කාටද calls දු්තශ්ත කි ලා ශහො නවා නන. 

 
ගතු ෙයාසිරි ජ්යදස කර ා ාා  
(மாண்புமிகு தயாசிறிஜயசசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඔේ, කාටද calls දු්තශ්ත කි ලා ශහො නවා නන, ඒවා ඒ 

ශමොල්ල්තට නාලමන. නීි   අනුව ක්රි ාත්ණක කිරීණ ඒ කනබ 

ශහොරු්තට, බැඳුනකර වගචාශේ ශහොරු්තට නාලමණක් නැටීණක්. ඒ 
ශමොල්ල්තට විරුද්ධව නීි   ක්රි ාත්ණක කර්තශ්ත නැු ව ්්තන 
ඕනෑ කි න එකයි ශන කි ්තශ්ත. ඒ කි ්තශ්ත, ශන රශේ නීි   

ක්රි ාත්ණක කර්තන එපා කි න එකයි. 

 
ගතු මූලාසනාරූඪ ා් ත්රීුරාා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මරු අණාතයු ණනි, දැ්ත කාාව අවං්ත කර්තන. 

 
ගතු ෙයාසිරි ජ්යදස කර ා ාා  
(மாண்புமிகு தயாசிறி ஜயசசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඒ නිංා ණණ කි ්තන කැණැි යි, ශන ශහොරු මික  ශකොශහොණ 

හරි අල්ලලා හිශ්ල දණන ු රු අපි අශේ ංටන අරශමන  ්තන ඕනෑ 
කි ලා. ශදංැනබ්ල 31 වැනි දා වන ශතක් ජ්නාධිපි ු ණා බැඳුනකර 

ශකො.ංශන කාල  දී්ලඝ කරලා ි ශබනවා. ණණ කි ්තන 
කැණැි යි, ශදංැනබ්ල 31 වනශතක් දී්ලඝ කරලා හරි කණක් නැහැ, 
ඒ ශහොරු මික අල්ලලා බැඳුනකර වගචාශව්ත ශන රටට අහි. වුණු 

ශන රශේ ජ්න ාශ  ්රශකෝමි මණනක් වූ මුදල් මික ආපසු ම්තන 
ු ළුව්ත වාතාවරණ  ංකං් කර්තන. නැත්නන ඔවු්ත ජීවිතා්තත  
දක්වා හිශ්ල දණන වැල පිළිශවළ අපි ක්රි ාත්ණක කළ තුු යි කි ා 
්රකා  කර.්ත ණශ  වචන ංව්ල්ප  අවං්ත කරනවා. 

 
ගතු මූලාසනාරූඪ ා් ත්රීුරාා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීය ළඟට, මරු සුනිල් හඳු්තශනත්ි  ණ්තත්රීු ණා. ඔබු ණාට 
විනාිය අටක කාල ක් ි ශබනවා. 

[අ.භා. 4.14] 

 

ගතු සුනිල්  ඳු් දනති  ා ාා 
(மாண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

මූලාංනාරූඪ මරු ණ්තත්රීු ණනි, මූිමක ව ශ ්තණ ්රී ලගකාශේ 

තක්ශං රු විත්ි   පිළිබඳව අශේ මරු බිණල් රත්නා ක 
ණ්තත්රීු ණාත් කරුණු ්දිරිපත් කළා. මරු මණි ු ණාශ  අවධාන  
ශ ොමු කර්තන කාරණ ක් ි ශබනවා. ්රී ලගකා 

තක්ශං රුකරුව්තශ  ආ තන  19 5දී පිහිුම වන ලද 
ආ තන ක්. ඒ ආ තන  තණයි තක්ශං රු ශං වාව, ඒ විත්ි  , 

නි ාණන  කර්තන ි ශබන එකණ ආ තන . එණ ආ තන  ඒ 

විධි ටණ ි බි දී,   "නි ච්ල ශද්පළ හා තක්ශං රු කරන 
ආ තන " න.්ත අලුත් ආ තන ක් පිහිුමව්තන ණහානමර හා 
බංන්ාහිර ංගව්ලධන අණාතයු ණා ශන ශවනශකොට ශ ෝජ්නාවක් 

්දිරිපත් කර ි ශබනවා. එ  201 .05.05 දින, අගක 201 /CP/35 
දරන අණාතය ණ්ඩලල ං්තශද්   ණඟි්ත ශ ෝජ්නාවක් විධි ට 
කැබිනේ ණ්ඩලල ට ්දිරිපත් කළා. මත්තටණ ඒ ශ ෝජ්නාශව්ත 

ශව්තශ්තත්, ්රී ලගකා තක්ශං රු ආ තන ට ංණමාමීය ව තවත් 
එවැනි ආ තන ක් පිහිුමවා මැනීණයි. ඒ ංඳහා ි ශබන ත්ලක  
තණයි, ණහ නමර ංභා හා නමර ංභා කටතුු   ටශත් UDA එශක් 
වැල ්ක්ණ්ත කරම්තන ි ශබන වුවණනාව. නමුත්, ්ර න් ක් 

ි ශබනවා. මුදල් අණාතයු ණාශ  නිරීක්ෂණ  ටශත් මණි ු ණා 
කි නවා, "නව නි ච්ල ශද්පළ හා තක්ශං රුකරණ ආ තන  
ං්ාාපන  කිරීණ ංඳහා ්දිරිත් කර මි  ශකුමනපශතහි අ්තත්ලමත 

අරමුණු දැනට පවි න 19 5 අගක 33 දරන පනි ්ත ංා්ාපන  
කර මි  ්රී ලගකා තක්ශං රුකරුව්තශ  ආ තන  ංණඟ ංණපාත 
වි  හැකි බව නිරීක්ෂණ  කරයි" කි ලා. ඔබු ණා ඒක අණාතය 

ණ්ඩලල ට නිවැරදිව ්දිරිපත් කර ි ශබනවා. ණණ එ  සාාගතා* 
කරනවා. 

ඔබු ණාශ  නිරීක්ෂණත් ංැලකිල්ලට අරශමන කැබිනේ 

අණාතය කා්ල ාල  විසි්ත අණාතය ණ්ඩලල ීරරණ  නිකුත් 
කරනවා. අණාතය ණ්ඩලල ීරරණ  කි ්තශ්තත්, නි ච්ල 
ශද්ශපොළ   තක්ශං රු කරන ආ තන  ං්ාාපිත කිරීණ, 

ං්තශද්  ට  ාශකොට මි  මමුණුණ ණත පදනනව ංහ මුදල් හා 
ජ්නණාධය අණාතයු ණාශ  නිරීක්ෂණවලට අවධාන  කරනු ලැබ 
මි  කරුණු ංැලකිල්ලට මනි.්ත, ශන කා්ල   ංඳහා වයවංා්ා 

ශකුමනපතක් -නීි  ශකුමනපතක්- ංනපාදන  කර්තන  කි ලායි. 
ශ ෝජ්නා කර මි  ආ තන  අශනක් ආ තනශේ අරමුණුවලට 
ංණපාත වීණ නිංා, එකණ අරමුණු මැටීණක් මි  වන එක, ශණොන 
ණේට.්තද ංලකා බලා ි ශබ්තශ්ත කි ලා ඔබු ණාශම්ත ණා දැන 

ම්තන කැණැි යි. ශණොකද, එ  බරපතළ තත්ත්ව ක් නිංා. අපි 
හිතමු, දැ්ත ර ශේ තක්ශං රු කරන ආ තන ශදකක් ි  ශබනවා 
කි ලා. එතශකොට මි  ශව්තන ු ළුව්ත තත්ත්ව  ශණොකක්ද? මරු 

මණි ු ණනි, එවැනි විත්ීරණ  ආ තන ක් ශවනුශව්ත ආ තන 
ශදක ු නක් හද්තන බැහැ.  

විමණන ශං වා ශකො.ංණ ි ශබනවා, රශේ විමණකාධිපි  

්්තනවා, විමණකාධිපි  ශදපා්ලතශන්තු ව ි ශබනවා. හැබැයි 
රජ්ශේ ආ තන කට බැහැ ශ්ත, අශේ ආ තනශේ විමණන 
කටතුු  ්ක්ණ්ත කර ම්තන කි ලා තව පනත් ශකුමනපතක් 

ශමනැවිත් තව විමණන ආ තන ක් පිහිුමව්තන. ඒක 
මැළශප්තශ්ත නැහැ. ඒ නිංා විශ  ෂශ ්තණ ලගකාශේ ්්තන 
තක්ශං රුකරුව්තශ  තක්ශං රුකරණ  ංහ සි ලු කටතුු , එහි 

වින  පද්ධි  , විත්ීරණ භාව  ආදී සි ල්ල රැක මැනීශන 

3791 3792 

———————————- 
* ලියවිල්ල ඉදිරිපත දන කරන ලදී. 
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පා්ලිමශන්තු ව 

වමකීණ තණයි, 1975 පනි ්ත තක්ශං රු ශදප්ලතශන්තු වට පවරා 
ි ශබ්තශ්ත. ඒ නිංා ආ තන කට අව ය වුණා  කි ලා, ඊට 
ංණමාමීය  ව ශ ්ත තවත් පනත් ශකුමන පතක් හද්තන බැහැ, 

ඔබු ණාණ දකින විධි ට. ඔබු ණාශ  නිරීක්ෂණවලට අනුවණ එහිදී 
බරපතළ තත්ත්ව ක් මි  වනවා; අනිවා්ල ශ ්තණ මැුමනකාරි 
තත්ත්ව ක් නි්ලණාණ  වනවා. ණට ලැබී ි ශබ්තශ්ත ශකමි 

කාල ක් නිංා ඒ පිළිබඳව දී්ලඝ ව ශ ්ත පැහැදිිම කර්තන බැහැ. 
ඒ පිළිබඳව ඔබු ණාශ  අවධාන  ශ ොමු කර්තන  කි ලා ණා 
්ල්ලා සිමිනවා.  

ඊළඟට, මීය ට කිම්ත ංාකචිඡා වුණු කාරණාවක් ි ශබනවා. 
තක්ශං රු වයවං්ාාව ක්රි ාත්ණක කිරීණ ංනබ්තධශ ්ත දැනට 
විත්ීර  ං.ි  ක්රි ාණා්ලම කුත් ශමන  නවා. තක්ශං රු 

වයවං්ාාව දැනට රාජ්ය ශං වා ශකො.ෂ්ත ංභාශව්ත අනුණත 
කරලා 201 .12.08 දින මුදල් අණාතයාග  ට ශ ොමු කරලා 
ි ශබනවා. ඒ තක්ශං රු වයවංා්ාශව්ත එක පා්ල ව් කට  න 
අංාධාරණ ක් සිද්ධ වනවා නන,  ඒ අංාධාරණ ට උත්තර ක් 

ශංො න එක ඔබු ණාශ  වම කීණක්, තක්ශං රු ශදපා්ලතශන්තු ව 
ඔබු ණා  ටශත් ි ශබන නිංා. හැබැයි කාල ක් ි ං්ශං  ශන 
තක්ශං රු ශදපා්ලතශන්තු ශේ උංං ් වීන, විධා ක ශශ්ර ජ ශේ 

තනු රු ලබා මැනීන, කළණනාකරණ හා තක්ශං රු විදයා උපාධි  
ලබා ි ශබන අ  තක්ශං රු ශදපා්ලතශන්තු වට වැිය ්රණාණ ක් 
බඳවා මැනීණ, ංැලකි  තුු  ්රණාණ කට විධා ක ශශ්ර ජ  ට උංං ්

වීන ලැබීණ  න කාරණා නිංා වයවංා්ාව ක්රි ාත්ණක කිරීණ ්රණාද 
කර්තන එපා  කි න එක තණයි අපි ඔබු ණාශම්ත ්ල්ලා 
සිමි්තශ්ත. ඒක ශදවන කාරණාවයි. ඒශක්ත  න පිරිංකට 

අංාධාරණ ක් සිද්ධ ශවනවා නන, ඒ අංාධාරණ  නිරවුල් කරලා, 
ශණපණණ කාල ක් ශන වයවංා්ාව ංකං් ශනොවීශණ්ත ණු  වුණු 
මැටලුවට උත්තර ක් ලබා දීණත් වම කීණක් ශවනවා. එතශකොට 

කාරණා ශදකක් ි ශබනවා. එක කාරණ ක් තණයි, තක්ශං රු 
ශදපා්ලතශන්තු වට ංණමාමීය  තවත් ආ තන ක් පිහිුමවීණ නිංා 
මි වන මැටලුව. අනික් කාරණ  තණයි, තක්ශං රු වයවංා්ාව 
පිළිබඳ ්ර ්න .  

ඊළඟට ඔබු ණ්තලා ශන අ  වැශ ්ත ්දිරිපත් කළා, අලුත් 
වාහන බදු ්රි පත්ි  ක්. ශන වාහන බදු ්රි පත්ි   ංනබ්තධ 
ශ ෝජ්නාව ්දිරිපත් කරන අවං්ාාශේදී, ඔබු ණා කි ු  

කාරණාශේ ි ශබ්තශ්ත, ශන නිංා රජ් ට අලුත් ආදා ණක් 
ලැශබනවා, ශන ු ළි්ත ජ්නතාවට වි ාල ව ශ ්ත වාසි ්රශ ෝජ්න 
ලැශබනවා  කි ලායි. නමුත් ශන ක්ශෂ ත්රශේ සිමින අපට වලා 

්රවීණ අ  ශන ංනබ්තධශ ්ත වි ්ශල්ෂණ  කර ි ශබනවා. ඒ 
අනුව අපට ශත්ශරන ශද් ශනකයි. මත්තටණ දැනට  ජ්පානශ ්ත 
හා ්්තදි ාශව්ත ලගකාවට වැියණ වාහන ්රණාණ ක් ශම්තවනවා.  

දැ්ත ඔබු ණ්තලාශ  ශන ක්රි ාවිම  නිංා අධිසුශඛෝපශභෝගී වාහන 
හැමි ට ශම්තවන ලැනශබොගිනි වැනි වාහනවිම්ත රජ් ට 
ශණශතක් ලැබුණු වි ාල බදු ආදා න ්රණාණ ක් අහි. වනවා. ණා 
මණ්ත හදා ි ශබන ශල්ඛන ඔබු ණාට ්දිරිපත් කර්තනන. ණා 

හිතන හැමි ට ඔබු ණාත් ශන මැන ද්තනවා. ංරල උදාහරණ ක් 
ව ශ ්ත ණා එක කාරණ ක් කි ්තනන. ශණශතක් ි බුණු CIF 

value එකට මණ්ත හදනශකොට, -ඒ වාහන ව්ලම  ශවනං ්ව්තන 

ු ළුව්ත-  රජ් ට ලැශබන ආදා ණ ශවනං් විධි ට ලැශබනවා. 
හැබැයි, දැ්ත අලුත් රණ ට,  එ්තජි්ත ධාරිතාව අනුවයි මණ්ත 
හද්තශ්ත.  එකණ එ්තජි්ත ධාරිතාව ි ශබන වාහන ව්ලම 

ි ශබනවා. උදාහරණ ක් ව ශ ්ත, .ේසුබිංෂි ලා්තං්ල වාහනවල 
එ්තජි්ත ධාරිතාව 1,598ක්.   Mercedes Benz  C180 වාහනශේ 
එ්තජි්ත ධාරිතාව 1,598ක්. BMW 316i වාහනශේ එ්තජි්ත 

ධාරිතාව  1,598ක්. හැබැයි ශන වාහන ංඳහා අලුත් රණ ට මණ්ත 
හදනශකොට රජ් ට වි ාල බදු ආදා ණක් අහි. වනවා. ඒ අහි. වන 
බදු ආදා ශණ්ත -  

ගතු ාංගතල සාරවීර ා ාා  
(மாண்புமிகு மங்கள சமரவீர) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

අපි ශ ෝජ්නා කර ි ශබනවා, ඔ  කි න වාහනවලට අශ්ර ල් 
ණාංශේ 01 වන දින සිට සුශඛෝපශභෝගී බද්දකුත් - luxury tax-   

පනව්තන. 

 

ගතු සුනිල්  ඳු් දනති  ා ාා 
(மாண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ඒක අලුි ්ත පනව්තශ්ත? 

 

ගතු ාංගතල සාරවීර ා ාා  
(மாண்புமிகு மங்கள சமரவீர) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ඔේ. ඒක අලුි ්ත. ඒ මැන අ  වැශේදී කිේවා. 

 
ගතු සුනිල්  ඳු් දනති  ා ාා 
(மாண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ශකශං  ශහෝ ඒ ු ළි්ත රජ් ට ලැශබන ආදා ණ අහි. වීණ 
ංනබ්තධශ ්ත ණා උදාහරණ ක් කි ්තනන. ණා එණ ශල්ඛන  

සාාගතා* කරනවා. 201  ශනොවැනබ්ල 1  වන දා අ  වැ  

්දිරිපත් කරු  ශණොශහොශත්ණ ලැනශබොගිනි වාහන ක් ශම්තවූවා. 
ඒහි ංනපූ්ලණ විං්තර  ශණහි ි ශබනවා. ඒ ලැනශබොගිනි 
වාහනශ ්ත රජ් ට සිදුවන පාක්ව රුපි ල් .ිම න 31ක්. 

 
ගතු ාංගතල සාරවීර ා ාා  
(மாண்புமிகு மங்கள சமரவீர) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

කවුද ශම්තවූශේ? 

 
ගතු සුනිල්  ඳු් දනති  ා ාා 
(மாண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ඒ ආ තන  නන ණා ද්තශ්ත නැහැ. කවුරු්ත ශහෝ ශම්තවූ 
ු ද්මල කුශ , ආ තන ශේ විං්තරයි ශන ි ශබ්තශ්ත. 

එතශකොට ශනක නිංා රජ් ට ලැශබන ආදා ශන වි ාල 
අහි.වීණක් සිදු ශවනවා. ඊළඟට, ඔබු ණ්තලා අලුත් රණශේද ක් 
ශ ෝජ්නා කර ි ශබනවා.  

 

ගතු මූලාසනාරූඪ ා් ත්රීුරාා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මරු ණ්තත්රීු ණනි, ඔබු ණාට නි .ත කාල  නන දැ්ත 
අවංානයි. 

 
ගතු සුනිල්  ඳු් දනති  ා ාා 
(மாண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

මූලාංනාරූඪ මරු ණ්තත්රීු ණනි, ණණ අවං්ත කර්තනන. 

උදාහරණ ක් ව ශ ්ත අලුි ්ත ශ ෝජ්නා කර ි ශබන Euro 4 

emissions standard රණ  මත්ශතොත්,  ඒ වාශ  ශද ක් ශහොඳයි. 
හැබැයි, ඒවා ක්රි ාත්ණක කර්තන  න කාල ක් අව යයි. ඒ කාල  

නැි ව ඔබු ණ්තලා 2018 ජ්නවාරි ණාංශේ ්ඳලා ක්රි ාත්ණක 

3793 3794 

[මරු සුනිල් හඳු්තශනත්ි  ණහතා  

———————————- 
* ලියවිල්ල ඉදිරිපත දන කරන ලදී. 
  ஆவைம் சமர்ப்பிக்கப்படவில்கல. 

  Document not tendered. 
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කරනවා කිේශවොත් එතැනදී මැටලුවක් මි  ශවනවා. ඊළඟට, ණණ 

අවංාන ව ශ ්ත ්දිරිපත් කරන කාරණාව ශණ යි. මූලාංනාරූඪ 
මරු ණ්තත්රීු ණනි, සුරාබදු ශදපා්ලතශන්තු ව  ටශත් 
ශපොශළෝතනරුශේ circuit bungalow එකක් ි ශබනවා. ඒ circuit 

bungalow එක ි ශබ්තශ්ත සුරාබදු ශදපා්ලතශන්තු ශේ 

නිලධාරි්තශ  ංගචාරක නිවාක් නිශක්තන  හැමි ටයි. මරු 
මණි ු ණනි, හැබැයි ශණ වන විට එණ නිවාක් නිශක්තන  
ංනපූ්ලණශ ්තණ ි ශබ්තශ්ත ජ්නාධිපි ු ණාශ  ආරක්ෂක 

අග  ට නවාතැ්ත පහසුකන ංලං්තනයි. දැනට STF එක තණයි 
එණ circuit bungalow එක භාරව කටතුු  කර්තශ්ත. එණ circuit 

bungalow එශක් සුශඛෝපශභෝගී ශකොටං් ි ශබනවා. AC කාණර 

ි ශබනවා. ඒ සි ල්ල දැ්ත සුරාබදු ශදපා්ලතශන්තු ශව්ත නලත්ු  
කරනවා. හැබැයි, සුරාබදු ශදපා්ලතශන්තු වට එයි්ත ආදා ණක් 
එ්තශ්ත නැහැ. ඒ වාශ ණ, සුරාබදු ශදපා්ලතශන්තු ශේ ශං වක 

භාර ට තණයි ශනශක් ආදා ශන මුදල් ලැශබ්තශ්ත. දැ්ත 
electricity bill ශමවනවා, වු ර බිල් ශමවනවා. නමුත් සුරාබදු 
ශදපා්ලතශන්තු වට ආදා ණක්  ලැශබ්තශ්ත නැහැ.  වි ාල හමුදා 
ඛ්ඩල ක් එතැන අත් පත් කරශමන ්්තනවා. එණ නිංා 

ශං වක ්ත ්ල්ීයණක් කරනවා, ශං වක ්ත  ශවනුශව්ත ි බුණු 
එණ ංගචාරක නිශක්තන  එක්ශකෝ ආදා ණක් ලැශබන රණ ට 
හද්තන, නැත්නන සුරාබදු ශදපා්ලතශන්තු ව විසි්ත නලත්ු  

කරනවා ශවනුවට ඒක ජ්නාධිපි ු ණාටණ භාර ශද්තන කි ලා. 
ශබොශහොණ ංු් ි යි. 

 
[பி.ப. 4.22] 

 

ගතු ශ්ා් ි  ශ්රීසනක් ෙරාසා ා තිෂය  
(மாண்புமிகு (திருமதி) சாந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தராசா) 

(The Hon. (Mrs.) Shanthi Sriskandarasa) 
தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கசள, வரவு 

தசலவுத் திட்டம் ததாடர்பான விவாதத்தின் இறுதி நாளான 

இன்கறய நாள் விவாதத்தில், இந்த வரவு தசலவுத் திட்டத்தின் 

மூலம் பல நன்கமயான விடயங்கள் குறிப்பிடப்பட்டாலும் சில 

விடயங்ககள நான் இங்கு சுட்டிக்காட்டசவண்டியுள்ளது. அந்த 

வககயிசல, கல்விக்காக ஒதுக்கீடு தசய்யப்பட்டிருக்கின்ற 

நிதியானது அதிகாிக்கப்பட சவண்டும் என்ற சகாாிக்கககய 

நான் இங்கு முன்கவக்க விரும்புகின்சறன். தமாத்தத் சதசிய 

உற்பத்தியில் கல்விக்கான ஒதுக்கீட்கடப் தபாறுத்தவகரயில், 

பங்களாசதசில் அது 2.2 சதவீதமாகவும், பூட்டானில் 4.7  

வீதமாகவும், இந்தியாவில் 3.2 வீதமாகவும், சநபாளத்தில் 4 

வீதமாகவும் பாகிஸ்தானில் 2.2 வீதமாகவும் இருக்கின்ற 

சவகளயில், இலங்ககயில் 2 சதவீதசம கல்விக்கு ஒதுக்கீடு 

தசய்யப்பட்டிருக்கின்றது. 

இசதசபால், சுகாதாரத்துக்கான ஒதுக்கீடும் அதிகாிக்கப் 

படசவண்டும் என்ற சகாாிக்கககய நான் இங்கு 

முன்கவக்கின்சறன். தமாத்தத் சதசிய உற்பத்தியில் 

இலங்ககயில் 3.7 வீதம்தான் சுகாதாரத்துக்கு ஒதுக்கீடு 

தசய்யப்படுகின்றது. ஆனால், ஆப்கானிஸ்தானில் 9.6 வீதம், 

சநபாளத்தில் 5.4 வீதம் என்ற அடிப்பகடயில் ஒதுக்கீடு 

தசய்யப்படுகின்றது. கல்வி, சுகாதாரம் என்பவற்றுக்கான 

முதலீடு என்பது, மனித முதலீட்டின் ஓர் அடிப்பகடயாகும். ஒரு 

நல்ல சமுதாயத்கத உருவாக்குவதற்கும் யுத்தத்தினால் 

அைிவகடந்திருக்கின்ற எங்களுகடய மனித வளத்கத 

மீட்தடடுப்பதற்கும் கல்வி, சுகாதாரம் ஆகிய இரண்டு 

துகறகள் மீதான ஒதுக்கீடு மிகவும் சதகவயான இருக்கின்றது.  

இசதசவகளயில், பாதுகாப்புக்கான ஒதுக்கீடு மிகவும் 

அதிகமாக இருப்பகதயும் இங்கு சுட்டிக்காட்டசவண்டியுள்ளது. 

பாதுகாப்புக்கான ஒதுக்கீடு ஏன் அதிகமாக இருக்கின்றது? 

என்ற வினாவும் இங்கு முன்கவக்கப்படசவண்டிய 

ஒன்றாகசவ இருக்கின்றது. இந்த நாட்டில் யுத்தம் முடிவகடந்த 

பின்னரான 09 வருடங்களிலும் பாதுகாப்புக்கு அதிக நிதி 

ஒதுக்கீடு தசய்யப்படுவதானது, சதகவயற்ற ஒரு 

விடயமாகசவ இருக்கின்றது என்பகத நான் இங்கு 

சுட்டிக்காட்ட விரும்புகின்சறன். எனசவ, பாதுகாப்புக்கான 

நிதி ஒதுக்கீட்டிகனக் குகறத்து, ககவிடப்பட்ட ததாைிற் 

சாகலககள ஆரம்பித்தல், ததாைில்நுட்பக் கல்லூாிககள 

ஆரம்பித்தல், பல்ககலக்கைகங்ககள ஆரம்பித்தல் சபான்ற 

விடயங்களுக்கு - கல்வி, சுகாதாரம், ததாைில்வாய்ப்பு சபான்ற 

விடயங்களுக்கு - அதிக நிதி ஒதுக்கப்படசவண்டும் என்ற 

விடயத்கத நான் இங்கு முன்கவக்க விரும்புகின்சறன். 

இசதசவகளயில், முல்கலத்தீவு மாவட்டத்திற்குாிய 

கட்டுநிதி விடுவிக்கப்படாகம ததாடர்பில் நான் இங்கு 

சுட்டிக்காட்டசவண்டி இருக்கின்றது. இன்கறய தினம் 

முல்கலத்தீவு அரசாங்க அதிபாினால் கட்டுநிதி விடுவிப்புத் 

ததாடர்பில் Director General - Treasuryக்கு கடிததமான்று 

அனுப்பப்பட்டிருக்கின்றது. அந்தக் கடிதத்துக்கு அகமவாக 

466 மில்லியனுக்கும் சமற்பட்ட கட்டுநிதி கிகடக்கப் 

தபறசவண்டியிருக்கிறது. அங்கு சவகலகள் முடிவகடந்து, 

அதற்குாிய ஆவைங்கள் தயாரான நிகலயிலும் இந்த நிதி 

விடுவிக்கப்படாகமயினால் அங்கு சமற்தகாண்டு சவகல 

ககளச் தசயற்படுத்தமுடியாத ஒரு தபாிய தடங்கல் நிகல 

காைப்படுகின்றது. எனசவ, இந்த விடயத்தில் அதிகூடிய 

கவனதமடுத்து, இந்த நிதிகய விடுவித்து, யுத்தத்தினால் 

அைிவகடந்திருக்கின்ற அந்த மாவட்டத்தின் அபிவிருத்தி 

சவகலககளத் துாிதப்படுத்துவதற்கு நடவடிக்கக எடுக்க 

சவண்டுதமன்று நான் இந்த சநரத்தில் சம்பந்தப்பட்ட 

அகமச்சகர மிகவும் விநயமாகக் சகட்டுக்தகாள்கின்சறன்.  

அடுத்து, ஊடகவியலாளர்ககளப் தபாறுத்தவகரயிசல, 

இலங்ககயில் அண்கமக் காலத்தில் 19க்கும் சமற்பட்ட 

ஊடகவியலாளர்கள் தகால்லப்பட்டிருக்கின்ற அசதசவகள, 

கிட்டத்தட்ட 09 ஊடகவியலாளர்கள் காைாமற்சபாயிருக் 

கிறார்கள். இவர்களுக்கான நீதி, நியாயம் இந்த நல்லாட்சி 

அரசிலும் வைங்கப்படவில்கல. இவர்களுக்கு என்ன நடந்தது? 

இவர்ககளக் தகாகலதசய்தவர்கள் யார்? அந்தக் 

குற்றவாளிகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டார்களா? அவர்கள் தண்டிக் 

கப்பட்டார்களா? என்பகவ ததாடர்ந்தும் சகள்விக் 

குறிகளாகசவ இருக்கின்றன. எனசவ, ஊடகத்துகற யானது 

சுயாதீனமாக இயங்கக்கூடிய வககயில், ஊடகவிய 

லாளர்களது உயிருக்கு ஆபத்து ஏற்படுகின்ற சந்தர்ப்பங்களில் 

அவற்றுக்கு உாிய நடவடிக்ககககள இந்த அரசு எடுக்க 

சவண்டும். குற்றவாளிகள் கண்டுபிடிக்கப்படும் பட்சத்திசலசய 

இந்த அரசினுகடய நல்லிைக்கச் தசயற்பாடுகள் என்பது ஒரு 

தசயற்படுத்தக்கூடிய விடயமாக இருக்கும். 

இதகனவிட, ஊடகவியகலப் தபாறுத்தவகரயில், 

தற்தபாழுது இறக்குமதி தசய்யப்படுகின்ற ததாகலக்காட்சி 

நாடகங்கள், மற்றும் நிகழ்ச்சிகளால் எமது ககல, கலாசாரம், 

பாரம்பாியங்கள் என்பன ததாடர்ந்து அைிவகடந்துதகாண்சட 

தசல்கின்றன. ஊடகவியலின் இந்தச் சீரற்ற நிகலயினால் 

இன்று இளம் சமுதாயம் ததாடர்ந்து பாதிக்கப்பட்டுப்சபாவது 

எல்சலாருக்கும் ததாிந்த ஒரு விடயமாக இருக்கின்றது. இது 

எதிர்காலத்தில் எமது நாட்கடப் பாாிய குைியில் விழுத்தக் 

கூடிய ஒரு நிகலக்குக் தகாண்டுதசல்லும். இதகன விடுத்து,  

எமது பாரம்பாியக் ககலககளப் பாதுகாக்கக்கூடிய வககயில், 

உள்நாட்டுக் ககலஞர்ககள ஊக்குவிக்கும் வககயிலான 

நிதிதயாதுக்கீடுகள் இந்த வரவு தசலவுத் திட்டத்திசல 

விசசடமாக ஒதுக்கீடு தசய்யப்பட சவண்டும்.  
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குறிப்பாக, இறுதி யுத்தத்திசல  ககலஞர்கள், மூதறிஞர்கள் 

பலர் இந்தக் ககலககள வளர்ப்பதற்குாிய ஆவைங்கள், 

அதற்குாிய இகசக் கருவிகள் என்பவற்கறதயல்லாம் 

இைந்துவிட்டார்கள். இன்றுவகர இந்தப் பாரம்பாியக் 

ககலககள வளர்ப்பதற்குாிய வககயிசல அவர்கள் விசட 

சமாகக் கவனிக்கப்படவும் இல்கல; அதற்கு நிதிதயாதுக் 

கீடுகள் வைங்கப்படவுமில்கல. எனசவ, எமது நாட்கடப் 

பிகையான வைியிசல தகாண்டுதசல்கின்ற வககயிசல 

ததாகலக்காட்சிகளில் ஒளிபரப்பப்படுகின்ற குறுநாடகங்கள் 

அல்லது எமது மக்ககளப் பிகையான வைியிசல தகாண்டு 

தசல்கின்ற விடயங்ககளத் தவிர்த்து, எமது மூதாகதயருகடய 

பாரம்பாியக் ககலககள வளர்க்கக்கூடிய வககயில் இந்த அரசு 

நடவடிக்ககதயடுக்க  சவண்டும்; அதற்கான நிதிகய ஒதுக்கீடு 

தசய்ய சவண்டும். இதுமட்டுமல்ல, சதசிய சகவாழ்வு, 

கலந்துகரயாடல்கள் மற்றும் அரசகரும தமாைிகள் அகமச்சும் 

இதசனாடு இகைந்து சாதகமான வககயிசல எமது இளம் 

சமுதாயத்திற்கு இந்த ஊடகங்கள் வாயிலாக 

நல்தலாழுக்கத்கத,  நல்வைிகயக் காட்டுகின்ற வககயிசல 

திட்டமிட்டு, சாியான தபாறிமுகறககள வகுத்துச் தசயற்பட 

சவண்டியது காலத்தின் முக்கிய சதகவ என்பது  இங்கு 

குறிப்பிடப்பட  சவண்டிய ஒரு விடயமாகும்.  

இசதசநரத்தில், இந்த 'பியர்' வாிக் குகறப்பினால் 

ஏற்படுகின்ற பாதிப்புக்கள் குறித்து இந்த வரவு தசலவுத் திட்ட 

உகரகளிசல பல சந்தர்ப்பங்களில் பல்சவறு உறுப்பினர் 

களால் முன்கவக்கப்பட்டது. அதற்குப் பல்சவறு 

காரைங்ககள அரசு வரவு தசலவுத் திட்டத்திசல 

முன்கவத்திருந்தாலும் அகவ ஏற்றுக்தகாள்ள முடியாதகவ 

யாகசவ உள்ளன. இருந்தும், அகத மீள்பாிசீலிப்பதற்கான 

நடவடிக்ககதயடுப்பதாக அரசு ததாிவித்துள்ளது. அதகன 

விகரந்து தசய்ய சவண்டும். இதகன  எமது சமூகத்கத, 

குறிப்பாக இகளசயாகர, பிகையான வைிக்குக் தகாண்டு 

தசல்வதற்கான ஓர் ஆரம்ப கட்ட நடவடிக்ககயாகசவ 

கருதசவண்டியுள்ளது. 

 
ගතු මූලාසනාරූඪ ා් ත්රීුරාා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Order, please! ශන අවං්ාාශේදී මරු ලකී ජ් ව්ලධන 
ණ්තත්රීු ණා මූලාංන ට පැ.ශණනවා මි .  

 
අනුරුව ගතු එඩ්වඩ් ගුණදස කර ා ාා මූලාසනදය්  ඉවත 

වූදය් , ගතු ලකී ජ්යවර්ධ්න ා ාා මූලාසනාරූඪ විය. 
 

அதன் பிறகு, மாண்புமிகு எட்வட் குைசசகர அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்று அகலசவ, மாண்புமிகு  லக்கி ஜயவர்தன   

அவர்கள்  தகலகம வகித்தார்கள். 
 

Whereupon THE HON. EDWARD GUNASEKARA   left the Chair, 

and  THE HON.  LUCKY JAYAWARDANA  took the Chair. 

 
ගතු ශ්ා් ි  ශ්රීසනක් ෙරාසා ා තිෂය  
(மாண்புமிகு (திருமதி) சாந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தராசா) 

(The Hon. (Mrs.) Shanthi Sriskandarasa) 
இதனிலும் சமலாக, அபிவிருத்தி சவகலககள 

முடித்துவிட்டு தற்தபாழுது அரச கைக்குககள முடிக்கின்ற 

இந்த சநரத்திசல, மிகவும் விகரந்து கட்டுநிதிகயப் 

தபற்றுக்தகாள்வதற்கான ஆவைங்கள் அனுப்பப்பட்டும் 

அந்தக் கட்டுநிதி விடுவிக்கப்படாமல் இருப்பது மிகவும் 

சவகதகனக்குாிய ஒரு விடயமாகும்.  இதிசல, Ministry of 
Prison Reforms, Rehabilitation, Resettlement and Hindu Religious 

Affairs க்குக் கீழ் ஏறக்குகறய 241 மில்லியன் ரூபாய் 

வருமதியாக உள்ளது. அசதசபால், Ministry of National 

Integration and Reconciliation க்குக் கீழ் ஏறக்குகறய 22 

மில்லியன், Ministry of Fisheries and Aquatic Resources 

Development க்குக் கீழ் 28 மில்லியன், Ministry of National 

Policies and Economic Affair க்குக் கீழ் 8.1 மில்லியன்,  Ministry 

of Rural Economy  க்குக் கீழ் 25 மில்லியன் என்ற வககயில் 

நிதிகள் வைங்கப்பட சவண்டியுள்ளது. எனசவ,  சம்பந்தப்பட்ட 

அகமச்சுக்கள் இந்தக் கட்டுநிதிககள உடனடியாக விடுவித்து,   

இந்த அபிவிருத்தி நடவடிக்ககககளத் துாிதப்படுத்தி, இந்த 

ஆண்டு முடிவகடவதற்குள் ஒதுக்கீடு தசய்யப்பட்ட 

சவகலகளுக்கு அகமவாக இந்த சவகலககள 

நிகறசவற்றுவதற்கு நடவடிக்ககதயடுக்க சவண்டுதமன்று 

நான் மிகவும் விநயமாகக் சகட்டு, நிகறவுதசய்கின்சறன். 

நன்றி.  

 

ගතු මූලාසනාරූඪ ා් ත්රීුරාා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Thank you.  The next speaker is the Hon. M.A. 

Sumanthiran. - [Not  in the Chamber.]   

මීය ළඟට  මුදල් හා ජ්නණාධය අණාතය මරු ණගමල ංණරවීර 
ණැි ු ණා. 
 

[4.32p.m.] 
 

ගතු ාංගතල සාරවීර ා ාා (මුෙල්  ා ජ්නාාධ්ය 
අාාායුරාා)  
(மாண்புமிகு மங்கள சமரவீர - நிதி மற்றும் தவகுசன ஊடக 

அகமச்சர்) 

(The Hon. Mangala Samaraweera - Minister of Finance and 
Mass Media) 
Hon. Presiding Member, I am delighted to begin my 

concluding speech with the good news that the 
Government received US Dollars 292 million, here in this 
very building, as the first tranche of the Hambantota Port, 
PPP joint venture at a ceremony presided by the Hon. 
Prime Minister this morning. This, Sir, is but the first step 
to realize the true commercial value of the Port after 
seven long years.  In fact, the world's largest and the 
emptiest swimming pool can now become a world-class 
port bringing prosperity and development to the country, 
especially to the South.   

The joint venture - PPP - with China Merchant Port 
Holdings (CMHP), a member of the China Merchant 
Group, which owns a network of 49 ports across Asia, 
Africa, Europe and the Mediterranean, will enable 
Hambantota Port to benefit from the broader trade and 
shipping network that CMPH will provide access to.  

These network benefits have already been 
demonstrated in the success of the Colombo International 
Container Terminal.  CMPH has operated successful 
models of similar industrial ports in Asia and Africa and 
this proven track record gives us confidence that the 
partnership will result in vessel traffic and industrial 
investment enabling the Hambantota Port to finally 
generate the cash flows to make it a viable investment.   

By linking with global value chains in goods and 
services and taking advantage of the trade investment 
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[මරු  ා්ති  ්රීං්ක්තදරාංා ණහත්. ] 
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nexus, Sri Lanka can now truly fulfil its position as an 
economic hub of the Indian Ocean.  The Hambantota Port 
PPP will generate FDI, create exports and most 
importantly create jobs that will empower Sri Lankan 
youth.  As you know, jobs, empowering exports and FDI 
are, in fact, some of the key focus areas of the Budget - 
2018.  

මූලාංනාරූඪ මරු ණ්තත්රීු ණනි  2018 ව්ලෂ  ංඳහා ණා විසි්ත 
්දිරිපත් කරන ලද අ  වැ  කාාශේ මු ළත් කරුණු පිළිබඳව අ  
වැ  කාරක ංභා අවංා්ාශේදී  දින 18ක් ු රා  ශන මරු ංභාව ු ළ 
අදහං් ්රකා  වුණා. එ ශං  අදහං් ්රකා  කිරීණට ්දිරිපත් වූ ආ්ඩක් 

පක්ෂශේ ංහ විපක්ෂශේ සි ලුණ මරු ණ්තත්රීවරු්තට ණාශ  ං්ු ි   
ු ද කරනවා. එපණණක් ශනොශවයි  ඔබු ණ්තලා නඟු  ංෑණ 
්ර න් කටණ ණා ශන අවං්ාාශේදීණ පිළිු රු ශනොදු්තනත්  

හැ්තංාඩ් වා්ලතාව බලා ණශ  නිලධාරි්ත ණඟි්ත ්දිරි ංි  කිහිප  
ු ළදී ිමඛිතව පිළිු රු ලැශබ්තනට ංලංව්්තනට බලාශපොශරොත්ු  
ශවනවා.  

මූලාංනාරූඪ මරු ණ්තත්රීු ණනි  "නීල හරිත අ වැ  : 
එ්තට්ල්රයිං් ්රී ලගකා" න ශත්ණාව  ට ශත් ්දිරිපත් කළ 2018 අ  
වැ  ශ ෝජ්නාව්ත ක්රි ාත්ණක කිරීණට ශපර  අපි මරු 

ණ්තත්රීවරු්තශ   විවිධ ක්ඩලා නවල  විවිධ විත්ි ක ්තශ    
අදහං් ංහ ශ ෝජ්නා ලබා මත්තා. ඒ වාශ ණ  අ  වැ  ශල්ඛන  
්දිරිපත් කළාට පසුවත් තමු්තනා්තශං ලා අපට විවිධ ංගශ ෝධන 

්දිරිපත් කළා. ඒ අනුව ශනොවැනබ්ල ණාංශේ 09වැනිදා ්දිරිපත් 
කළ අ  වැ  ශල්ඛන ට තවත් ංගශ ෝධන කිහිප ක් ශන 
අවං්ාාශේදී ්දිරිපත් කර්තනට ණා කැණැි යි.    

මූලාංනාරූඪ මරු ණ්තත්රීු ණනි  201  ව්ලෂ  දිළිඳුකණ 

පිුමදැකීශන ව්ලෂ  ශලං අි මරු ජ්නාධිපි ු ණා ්රකා  ට පත් 
කර මි  බැවි්ත සි ලුණ ංගව්ලධන වැල ංටහ්ත එණ අරමුණ ්ුම 
වන පරිදි ක්රි ාත්ණක කිරීණට ශන වන විටත් අපි පි වර ශමන 

ි ශබනවා. දිළිඳුකණ පිුමදැකීශන අරමුජ ්ත දැනට ක්රි ාත්ණක වන 
"ග්රාණ  ක්ි  වැල ංටහන" තවදුරටත් ු ළුල් කිරීණ ංඳහා  2018 
ව්ලෂ ට රුපි ල් .ිම න 2 000ක මුදලක් ශනොවැනබ්ල 09වැනිදා 

ණණ ශව්ත කළා.  

මුල් අදි ශ්ලදී ්හළ දරිද්රතාවක් පවි න පසුමාමීය  ග්රාණ නිලධාරි 
වංන 1 000ක් ශතෝරාශමන දිළිඳුකණ අවණ කිරීණට කටතුු  කරන 

අතර  ්්තපසුව ර.කව සි ලු ග්රාණ නිලධාරි වංන ආවරණ  
කිරීණට ශණණ වැල ංටහන  ටශත් අපි අශේක්ෂා කරනවා. ශන 
ංඳහා අව ය වන මුදල් අ  වැ  මං්තශන්තු  ණඟි්ත ්දිරිශේදී 
ලබා දීණට කටතුු  කර්තනත් බලාශපො ශරොත්ු  ශවනවා.  එශං ණ 

ශණණ වැල ංටහන  ටශත් නිෂප්ාදන මනණාන ශලං දිතුණු කළ 
හැකි ග්රාණ නිලධාරි වංන හඳුනා ම්තනා බැවි්ත නිෂ්පාදන 
ආ්ලක ක  නගවාීයණටත්  අව ය තාක්ෂණ පහසුකන ලබා දීණටක් 

හැකි ශවනවා. ඒ ු ළි්ත නව රැකි ා අවංා්ා බිහි වන අතර  විශද්  
ශවශළඳශපොළ ්ලක්ක කර නිෂප්ාදන දිරි මැ්තවීණට ද  අපට හැකි 
ශවනවා. එශණ්තණ  2018 ව්ලෂ  ශවනුශව්ත ්දිරිපත් කරන ලද 

අ  වැ  ශ ෝජ්නා ද දිළිඳුකණ පිුමදැකීශන වැල ංටහනට අනුව 
ංකං් කර මැනීණට අපි ් දිරිශේදී කටතුු  කරනවා.  

මූලාංනාරූඪ මරු ණ්තත්රීු ණනි  කාලගුජ ක හා ශද් ගුජ ක 

ශවනංව්ීණත්  පරිංර පද්ධි  ට සිදු කරන ලද බලපෑණත් ශහ ු  
ශකොටශමන පසුගි  කාල  ු රාවටණ ං්වභාවික ආපදා රැංකට 
මුහුණ දීණට අපට සිදු වුණා. එණ නිංා ංව්භාවික විපත්වලට මුහුණ 

දීණට හැකි වන පරිදි දී්ලඝකාීයන වැල පිළිශවළකට අවීර්ලණවීණ 
අව ය ශවනවා.  

ඒ අනුව  නාමරික ්රශද් වල මගවු ර පාලන  අරමුණු 
ශකොටශමන ්හළ මගමාධාර ්රශද් වල ජ්ල  රඳවා තබාමැනීණට 

හැකි ජ්ලා  ංකං් කිරීණ හා ඒවාශේ ධාරිතාව වැියකිරීණ පිළිබඳව 

අපශ  අවධාන  ශ ොමු කර ි ශබනවා. ශන  ටශත් ණවිසි්ත වී 
ඔ   නාවත  ශහොශලොනබුව ංහ රූකාංල් ජ්ලා වල ධාරිතාව වැිය 
කිරීණ දී්ලඝකාීයන වැල පිළිශවශළ  ශකොටංක් ශලං හඳුනාමනු 
ලැබුවද  - [බාධා කිරීණක්  

 
ගතු කනක ද  රත ා ාා 
(மாண்புமிகு கனக சஹரத்) 

(The Hon. Kanaka Herath) 

මරු මුදල් මණි ු ණනි  ඔ  ශ ෝජ්නා රණ  නිංා තණයි අශේ 
්රශද් ශේ ජ්නතාව මැටලු රැංකට මුහුණ දීලා ි ශබ්තශ්ත. ඔ  
ශ ෝජ්නාව මත්ත ව ශ ්තණ ක්රි ාත්ණක ශවනවාද  එ  ආරනභ 

කර්තන බලාශපොශරොත්ු  ව්තශ්ත ශකොයි ආකාරශ ්තද කි ා 
ඔබු ණාට කි ්තන ු ළුව්තද?  

 
ගතු ාංගතල සාරවීර ා ාා  
(மாண்புமிகு மங்கள சமரவீர) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ඔබු ණා කරුණාකරලා ශණ  ණට කි ව්තන දු්තනා නන එ  
සිදු ශවනවා. ඔබු ණා ශව්තන මි  ශනක කර්තන මත්ශත්. දැ්ත 

ණට ශත්ශරනවා  ශන ්රශද් ශේ ජ්නතාව බ  කර ි ශබ්තශ්ත 
කවුද කි ලා.  

 
ගතු කනක ද  රත ා ාා 
(மாண்புமிகு கனக சஹரத்) 

(The Hon. Kanaka Herath) 

බ  කරලා නැහැ. ඒ අ  බ  ශවලා ්්තශ්ත  මරු 

මණි ු ණනි. 

   
ගතු ාංගතල සාරවීර ා ාා  
(மாண்புமிகு மங்கள சமரவீர) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ණශ  අ  වැ  කාාව ංනපූ්ලණශ ්තණ විකිි  කරලා  ඒ 
්රශද් ශේ ජ්නතාව ශනොණඟ  ව්තන කටතුු  කර ි ශබනවා. ඒ 
නිංා තණයි ණණ ශන ්රකා    ළිත් වතාවක් කර්තශ්ත. එණ නිංා 

කරුණාකරලා  ශනක අහම්තන. [බාධා කිරීණක්  

 
ගතු මූලාසනාරූඪ ා් ත්රීුරාා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මරු ණ්තත්රීු ණනි  මරු මණි ු ණාට කාා කර්තන ් ල ශද්තන.  

 
ගතු ාංගතල සාරවීර ා ාා  
(மாண்புமிகு மங்கள சமரவீர) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ණණ නැවතත් එණ කාරණ  කි නවා. වී ඔ   නාවත  
ශහොශලොනබුව  රූකාංල් කි න ජ්ලා වල ධාරිතාව වැිය කිරීණ 
දී්ලඝ කාීයන වැල පිළිශවශළ  ශකොටංක් ශලං හඳුනාමනු ලැබුවද  

පුම ශද් පාලන අරමුණු මුදු්තපත් කර මැනීශන නි ැීය සි මින 
පිරිංක් එණ ්රශද් වල ජ්නතාව ශනොණඟ  වන ශලං කටතුු  
කිරීණ පිළිබඳව ණා කනමාුම ශවනවා. ශණණ ශ ෝජ්නා දී්ලඝකාීයන 

පි වර ්ත ශලං හඳුනාමනු ලැබූවද  අව ය  කයතා අධය න 
සිදුකර එහි ශ ෝමයතාව ශංො ා බැීයණත්  ණහ ජ්නතාවශ  අදහං ්
ංැලකිල්ලට ශමන ඔවු්තශ  කැණැත්ත පරිදි සිදු කිරීණටත්  අපශ  

අරමුණයි. ඒ අනුව ණණ නැවතත් කි නවා  එණ ්රශද් ශේ 
ජ්නතාවශ  අනුණැි   ශනොණැි ව ශණණ වයාපිි  ක්රි ාත්ණක 
කිරීණට අපි කිසිශං ත්ණ බලාශපොශරොත්ු  ශනොවන බව.  

ශනක තවත් ශපොිය ංගශ ෝධන ක්  මූලාංනාරූඪ මරු 

ණ්තත්රීු ණනි. මශණරික්ත ශලොල්ල .ිම න 200කට වලා 

3799 3800 



පා්ලිමශන්තු ව 

ආශ ෝජ්න  කරන -්ලන හැර- ආශ ෝජ්ක ්ත දිරිමැ්තවීණට එණ 
වයාපාර ආරනභ කර ක්රි ාත්ණක කරන කාල සීණාව ු ළ -project 
implementation period- ආන න  කරනු ලබන  ්තත්ර ූත්ර ංහ 

අනිකුත් ද්රවය ංඳහා වරා  හා ගුව්ත ශතොුමශපොළ ංගව්ලධන බදු -
PAL- නිදහං් කිරීණට කටතුු  කරනවා.  

්රී ලගකාවට වාහන ශම්තවීශනදී රජ් ට ශමවි  තුු  බදු මුදල් 

නිසි පරිදි ශනො ශමවන බවට අනාවරණ  වීශණ්ත පසුව  එශතක් 

වාහන ංඳහා බදු අ  කිරීශන පදනණ ශලං ශ ොදා මත් CIF අම  

ණත බදු අ කිරීණ -.ල  රක්ෂණ  මැල් කුීය ණත- ශවනං් කර 

වාහනශේ ම්තජි්ත ධාරිතාව පදනන කරශමන බදු අ කිරීණට 

ශ ෝජ්නා කළා. එණ ශ ෝජ්නාව ඒ ආකාර ටණ අපි ක්රි ාත්ණක 
කරනවා. නමුත් අශේ සුනිල් හඳු්තශනත්ි  ණ්තත්රීු ණා කි  

ආකාර ට  න සුශඛෝපශභෝගී වාහනවල - luxury vehiclesවල - 

.ල ශන ු ළි්ත අක්වීණක් සිදු ශවනවා. එශං  අක් වුණත්  අපි එණ 

වාහනවලට luxury tax එකක් අ  කරන බව ණණ ණශ  කාාශේදී 

එදා කිේවා. එ   ළි වතාවක් ණණ සිහිපත් කරනවා. 2018 ව්ලෂශේ 

අ  වැ  ණඟි්ත ශණශං  බදු අ කිරීශන පදනණ ශවනං ් කිරීණ 

ශහ ු ශව්ත වාහනවල අම  අක් කර දැක්වීණට -undervalue- මි  
අවං්ාා ණඟ හැරී  නු මතැයි අපි වි ව්ාං කරනවා. වාහන ංදහා 

බදු අ  කිරීශන පදනණ ශවනං ් කිරීණත් ංණඟණ  විශ්රාණ ම්තනා 

අවං්ාාශේදී  සුදුසුකන ලබන රාජ්ය නිලධාරි්තට ලබාශදන  

ංහනදායී පදනණ ණත වාහන ආන න  කිරීශන බලපත්ර ට 

හි.කන ලබන රජ්ශේ නිලධාරි්ත විසි්ත ඔවු්තට  න 

අංාධාරණ ක් වූ බවත්  ඒ ංඳහා  න ංහන ක් ංලංා ශදන 

ශලංත් කරන ලද ්ල්ීයන ංැලකිල්ලට ශමන  එණ නිලධාරි්තට 
 න ංහන ක් ංලංා ශද්තන අපි කටතුු  කරන බවත් ශන 

අවං්ාාශේදී ණණ කි ්තන කැණැි යි.  

එපණණක් ශනොශවයි. ංාණානය ජ්නතාවට මහුන ක්ත ශදන 

රජ් ක් හැමි ට ණා විසි්ත ශනොවැනබ්ල 9වැනි දින ්දිරිපත් කරන 

ලද අ  වැ  ශ ෝජ්නාවක තවත් ංගශ ෝධන ක් ශන 

 ශණොශහොශත්දී  ශන මරු ංභාවට ්දිරිපත් කර්තන  ණණ කැණැි යි. 
එණ ංගශ ෝධන  තණයි  ණණ එදා ශකෝතශලො.නි න තේුම නිවාං 

ංඳහා වැේ එක අ  කරන බවට ්රකා  කළා. නමුත්  

ශකෝතශලො.නි න තේුම නිවාං ංඳහා 2018 අශ්ර ල් ණාංශේ 

01වැනි දින සිට අ  කිරීණට නි .ත වැේ එක රුපි ල් .ිම න 

10ට අක් ඒකක ංඳහා අ  කර්තශ්ත නැහැ. රුපි ල් .ිම න 10ට 

අක් කිසිණ නිවාං කට වැේ එක අ  ශනොකරන බව ශන 

අවං්ාාශේදී ්රකා  කර්තන කැණැි යි.   

ශණරට ණදයංාර නිෂප්ාදන  ංඳහා අව ය ංප්්රීු  නිෂප්ාදන  

කිරීණට ංහල් භාවිත කර්තනට අනුණැි   ලබා දු්තනා කි ලා 

ණාධයවල ශලොකු ශචෝදනාවක් ි ශබනවා ණණ දැක්කා. මත්ත 

ව ශ ්තණ අශේ රජ්   ංහල්විම්ත ංප්්රීු  නිෂප්ාදන  කිරීණට 

කිසිණ අනුණැි  ක් ලබා දීලා නැහැ. ශන අනුණැි   ලබා දු්තශ්ත 

200 දී ණහි්තද රාජ්පක්ෂ රජ්  විසි්ත. ශණරට ණදයංාර නිෂප්ාදන  

ංඳහා අව ය ං්ප්රීු  නිෂ්පාදන  කරන කිසිදු ්ං්කාමාර කට 
ංහල් ශ ොදවා ංප්්රීු  නිෂප්ාදන  කිරීණට ශන රජ්  කිසිදු 

අනුණැි  ක් ලබා දී ශනොණැත. ්රී ලගකාශේ දැනට ්ංක්ාමාර 14ක් 

පවි න අතර  ඒවාශේ ංප්්රීු  නිෂප්ාදන  කිරීණ ංඳහා රා  

ශණොලෑෂං්  බල්රිඟු ංහ පලු රු ආදී  උපශ ෝගී කර මනු 

ලබනවා. ං්ප්රීු  නිෂප්ාදන  ංඳහා ංහල් අමු ද්රවය ක් ශලං භාවිත 

කිරීණට එක් ආ තන කට පණණක් එවකට බලශේ සිමි රජ්  
200  ව්ලෂශේදී අනුණැි   ලබා දී ි ශබනවා. එශහත් ණෑතකදී 

ංහල් අමු ද්රවය ශලං ශ ොදා මැනීණට අණතරව බල්රිඟු ශ ොදා 

මැනීණටද එණ ආ තන ට අනුණැි   ලබා දී ි ශබනවා.  

ගතු මූලාසනාරූඪ ා් ත්රීුරාා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මරු බ්තදුල ගුණව්ලධන ණ්තත්රීු ණා. 

 
ගතු බ් දුල ගුණවර්ධ්න ා ාා 
(மாண்புமிகு பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 
මරු මණි ු ණා  ඔබු ණා ශනොවැනබ්ල ණාංශේ 9වැනි දින ශන 

මරු ංභාවට මැංේ නිශේදන ක් ්දිරිපත් කරලා ි ශබනවා. එණ 

අි විශ  ෂ මැංේ නිශේදනශේ ණදයංාර ංඳහා ශ ොදා ම්තනා අමු 
ද්රවය ක් ශලං  ශ දවුණක් ශලං ංහල් පල්ේ  - 

 
ගතු ාංගතල සාරවීර ා ාා  
(மாண்புமிகு மங்கள சமரவீர) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 
ඒක තණයි. ඒ ි බුණු එකට තණයි දීලා ි ශබ්තශ්ත. ශනක 

අලුත් ශද ක් ශනොශවයි. අපි ඒකට බද්දක් අ  කරලා ි ශබනවා. 

ඔේ.  

 

ගතු බ් දුල ගුණවර්ධ්න ා ාා 
(மாண்புமிகு பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ශන ශේලාව ංහල් හිඟ ක් ි ශබන ශේලාවක්. ංහල් 

ආන න  කරන ශේලාවක්.  

 
ගතු ාංගතල සාරවීර ා ාා  
(மாண்புமிகு மங்கள சமரவீர) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

බ්තදුල ගුණව්ලධන ණ්තත්රීු ණා  ඔබු ණා හැණ ශද ක්ණ කාඩ් 

එක වහලා මහන ශද්වල් තණයි කි ්තශ්ත. ඔබු ණා කාඩ් වහලා 
මහනශකොට ශකොශහ වත් කිේශේ නැහැ  ශනකට මුල් වතාශේ 
අවංර දීලා ි ශබ්තශ්ත අශේ ආ්ඩක්ව ශනොශවයි  ඔබු ණාත් හිටු  

ණහි්තද රාජ්පක්ෂ ආ්ඩක්ව කි ලා. 

 
ගතු ටී. රංජිත ෙ දස යිසා ා ාා 
(மாண்புமிகு ா.ீ ரஞ்ஜித் த தசாய்சா) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

තමු්තනා්තශං ත් 200  හිමි ා ශ්ත.  

 
ගතු ාංගතල සාරවීර ා ාා  
(மாண்புமிகு மங்கள சமரவீர) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ඔේ. 200 දී ණණත් හිටු   බ්තදුල ගුණව්ලධන ණ්තත්රීු ණා හිටු   
ණහි්තද රාජ්පක්ෂ ජ්නාධිපි  ශවලා හිටු   ශමෝසාභ  රාජ්පක්ෂ 

ආරක්ෂක ශල්කන ශවචිච  බැසිල් රාජ්පක්ෂ තව ශණොකක්ද කරු  
ආ්ඩක්ශව්ත දීු  අවංර ක්. ඒක නිංා ඒවා හගම්තන එපා. [බාධා 
කිරීන  

 
ගතු මූලාසනාරූඪ ා් ත්රීුරාා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මරු මණි ු ණාට කාා කර්තන ්ල ශද්තන. 

 
ගතු ාංගතල සාරවීර ා ාා  
(மாண்புமிகு மங்கள சமரவீர) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

මූලාංනාරූඪ මරු ණ්තත්රීු ණනි  2018 ණණ ්දිරිපත් කළ අ  
වැ  ණඟි්ත එතශනෝල් නිෂ්පාදන  ංඳහා භාවිත කරන - [බාධා 
කිරීණක්  
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ගතු මූලාසනාරූඪ ා් ත්රීුරාා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Order, please! ශන අවංා්ාශේදී මරු කාානා කු ණා 
මූලාංන  ම්තනවා මි . 

 
අනුරුව ගතු ලකී ජ්යවර්ධ්න ා ාා මූලාසනදය්  ඉවත 

ුලදය් , ගතු කථානායකුරාා මුලාසනාරූඪ විය. 
 

அதன் பிறகு, மாண்புமிகு லக்கி ஜயவர்தன அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்று அகலசவ, மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்  

தகலகம வகித்தார்கள். 
 

Whereupon THE HON. LUCKY JAYAWARDANA left the Chair and 
THE HON. SPEAKER took the Chair. 

 
ගතු සාාපි ුරාා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 
Hon. Minister, please continue with your speech. 

 
ගතු ාංගතල සාරවීර ා ාා  
(மாண்புமிகு மங்கள சமரவீர) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

මරු ංභාපි ු ණනි  2018 අ  වැ  ණඟි්ත එතශනෝල් 
නිෂප්ාදන  ංඳහා භාවිත කරන අමු ද්රවයවලට එහි සුරාබදු 

අනුපාත  අනුව බදු අ  කිරීණට ණණ ශ ෝජ්නා කළා. ඔ්තන ඕකයි 
බ්තදුල ගුණව්ලධන ණ්තත්රීු ණා කි ්තශ්ත. ඒ අනුව 201  
ශනොවැනබ්ල ණං 9වන දින සුරාබදු ආාාපනත  ටශත් නිකුත් 

කරන ලද විශ  ෂ මැංේ නිශේදන  ණඟි්ත ංප්්රීු  නිෂප්ාදන  ංඳහා 
ශ ොදා ශදන ලබන දැනට අනුණත කර මි  අමු ද්රවය ංඳහා 
ීයටර කට රුපි ල් පශහ  සිට රුපි ල් දහ  දක්වා බද්දක් නි ණ 

කළා. ශණ්තන ශනක තණයි  ශන අශේ බ්තදුල ගුණව්ලධන 
ණ්තත්රීු ණා පා්ලිමශන්තු ශේදී ්රකා  කරලා පා්ලිමශන්තු වත් 
ශනොණඟ  ැේශේ. [බාධා කිරීන  ණණ කවුරුවත් ශනොණඟ  වලා 

නැහැ. 

Hon. Chairman, again, if I may go back to the themes 
of the Budget, 2018, it is founded on the themes of "Blue-
Green Budget" and  "Enterprise Sri Lanka". This is a 
Budget to harness Sri Lanka’s marine and natural 
resources in a sustainable manner whilst unleashing the 
true potential of our greatest resource - our people. For 
too long, our people have been suppressed by an 
overbearing State and by archaic legislation, which are a 
vestigial link to our colonial past. 

Our education system have excluded our talented 
youth and denied opportunities for the realization of their 
capabilities. Young entrepreneurs have been unable to 
access affordable finance to bring to life their business 
ideas. As a result, our youth have become accustomed to 
waiting for the Government to provide them with some 
relief, be it a government job or some form of concession 
or handout. Our companies got accustomed to open-ended 
protection from competition. Sri Lanka, as a whole, got 
shifted into a defensive mindset despite opening our 
economy way back in 1978.  

This, Sir, is the first step in a journey to reverse this 
mindset and to empower Sri Lankans to take control of 
their own destiny. The Budget focuses on liberalization to 
unlock the barriers to greater investment, trade and start-
up enterprises. It also allocates resources to provide 

training and skills development for youth to equip them 
with the capabilities to take advantage of such 
opportunities. We envisage the day when the farmer’s 
daughter becomes an agribiz-entrepreneur, when the 
fisherman’s son becomes a seafood exporter. Sri Lanka 
needs to go back to its roots of being a nation of 
entrepreneurs, a nation of traders as our ancient 
forefathers were many thousands of years ago. To do this, 
we must be open to global trade, embrace competition 
and take on the world and win. Whilst the Government 
will not be a "nanny State" as I have said many times. We 
do not forget the vulnerable and those who need the 
support of the State. The Government will always look 
after the handicapped, the underprivileged and the poor 
and that is why we feel that a strong, social safety net is 
of the utmost importance in a liberalized open economy 
like ours. The Budget has made sustainable allocations to 
ensure appropriate safety nets and support for those 
adversely affected by market dislocations. However, the 
Government will not protect those who stifle competition 
at the expense of the greater good of the society.  

In fact, we have been having recently a very lively 
Debate on shipping liberalization and it is, I feel, with all 
due respect to my Friend, Colleague and fellow Cabinet 
Minister, the Hon. Mahinda Samarasinghe, a prime 
example of this. Because at present, five Sri Lankan 
companies control the agencies of shipping lines that 
account for 74 per cent of the global shipping market. 
These five companies have an average age of 115 years. 
Whilst these companies have opposed liberalization of 
the sector, Sri Lanka’s apparel exporters, the Tea 
Exporters’ Association of Sri Lanka and the Sri Lanka 
Export Association have all hailed the move to liberalize 
the shipping industry since it enables more competitive 
pricing and better services to the entire export industry. 
Do we want to undermine the interest of thousands of 
export companies and hundreds of thousands of their 
employees to serve the interests of a handful of 
entrenched shipping agency companies? We need to 
encourage an environment of healthy competition that 
will drive innovation, service excellence and growth. We 
will ensure that such competition will be fair and 
balanced, eliminating unfair trade practices by enacting 
prudent regulation. 

This is why the proposal on shipping liberalization is 
coupled with the proposal to implement an Independent 
Regulator for the industry. In fact, as I mentioned to my 
Colleague this morning, we will discuss the modalities of 
implementation of these proposals with the Hon. 
Mahinda Samarasinghe, at the earliest, while taking note 
of all his concerns.  

 
ගතු ාහි් ෙ සාරසිං  ා ාා (වරාය  ා නාවික ක යුුර 

අාාායුරාා) 
(மாண்புமிகு மஹிந்த சமரசிங்ஹ - துகறமுகங்கள் மற்றும் 

கப்பற்றுகற அலுவல்கள் அகமச்சர்) 

(The Hon. Mahinda Samarasinghe -  Minister of Ports and 
Shipping) 
Hon. Chairman, may I just thank the Hon. Minister 

for considering to discuss further the position that I put 
forward as the Line Minister. 
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පා්ලිමශන්තු ව 

ගතු ාංගතල සාරවීර ා ාා  
(மாண்புமிகு மங்கள சமரவீர) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 
We will do that, hopefully, before the - 

 
ගතු ාහි් ෙ සාරසිං  ා ාා 
(மாண்புமிகு மஹிந்த சமரசிங்ஹ) 

(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 
Sir, I want to thank him for offering to discuss that 

further. Of course, I want to reiterate that my proposal 
was on behalf of, not only the Line Ministry, but also the 
entire SLFP, where we sat down, discussed this and took 
a decision. I thank the Hon. Minister for keeping it open 
so that we can discuss this further and come to a via 
media.  

 
ගතු සාාපි ුරාා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 
Excellent. Thank you very much. Now, go ahead, 

Hon. Minister. 

 
ගතු ාංගතල සාරවීර ා ාා  
(மாண்புமிகு மங்கள சமரவீர) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 
Thank you, Hon. Chairman and Hon. Minister.  

In fact, the Budget, I would say, takes a similar 
approach to trade liberalization. Sri Lanka has become 
one of the most protectionist economies, as you know, in 
the region with an array of tariffs and para-tariffs. In 
addition to driving up the cost of living and the cost of 
doing business, these tariffs have resulted in creating an 
anti-export bias and diverting economic resources to the 
non-tradable sector. It is no wonder then that our exports 
have collapsed in the last two decades. But again, in the 
latter part of this year, we have seen a very encouraging 
increase in the export sector.  

It is in this context that we embarked on a systematic 
trade liberalization agenda in this Budget. As you know, 
subsequent to the Budget, we have already gazetted the 
removal of 1,200 para-tariffs, which were identified as 
having limited domestic economic impact and negligible 
revenue impact. We have committed to the complete 
removal of all para-tariffs on items that do not have 
Customs Duty within the next three years. This is a major 
reform. It will help drive resources to the export sector 
and will bring relief to the consumers as well. Rest 
assured that these reforms are not being initiated in a 
vacuum. We are well aware of the fallouts of unfettered 
liberalization, as seen in the Asian economic crisis of 
1997 and more recently, with the pushback against 
economic liberalism in the West. So, we are taking an 
informed, balanced approach to globalization.  

With regard to tariff liberalization, the Government 
has identified a core negative list of products, including 
sensitive agricultural and rural industry products which 
will not be subject to the same liberalization programme. 
We are bringing in legislation to prevent unfair trading 
practices and robust anti-dumping, countervailing and 
safeguard laws are in the final stage of enactment. 
Together with the strengthened consumer protection laws, 

Sri Lanka will have the legislative framework to address 
any fallout from trade liberalization efforts. A trade 
adjustment package is also being designed to provide 
financial as well as a non-financial support to local 
industries to remain viable in the context of a more 
competitive environment. In parallel, an Export Market 
Access Support Programme is proposed in the Budget, 
which will facilitate SMEs to venture into global markets. 
Any economic reform creates winners and losers. There 
will be many winners in our reform efforts, but through 
these adjustment measures, we have ensured that there is 
a meaningful safety net to support those who fall behind.   

Hon. Chairman, another significant liberalization 
measure is the modernization of archaic legislation. There 
are many who pontificate on the need for Sri Lanka to 
break away from the forces of globalization and to chart 
an independent path. But, little do they realize that many 
of our major laws and legislation are still those designed 
by our former colonial masters. We remain tied to this 
colonial legacy and continue to be governed by those 
diktats.    

The proposals in the Budget, 2018 for further 
liberalization of markets are designed in a manner to 
promote competition and contestation in markets. 
Competition drives innovation, productivity improvement 
and service excellence, all of which in turn support better 
and more affordable products and services for citizens 
and will enhance the living standards in Sri Lanka. It is 
also clear that these liberalization measures are not 
implemented in a vacuum. They include carefully thought
-out measures to ensure appropriate safeguards and 
support to protect the vulnerable. In all Proposals, the 
Budget, 2018 sets the stage for a vibrant social market 
economy with a foundation of competitiveness, social 
justice and fairness.    

Hon. Chairman, the bedrock of a vibrant and 
competitive economy is the robust social infrastructure. A 
country’s greatest asset is all its people and we have 
continued to invest heavily in our people. It is only then 
that our people will be empowered to be true 
shareholders in Enterprise Sri Lanka. Since the Unity 
Government came into power, there has been a conscious 
effort to enhance expenditure in education, health and 
housing. In the year 2014, the then Government spent 
less than 2 per cent of GDP on education, higher 
education and skills development; it was actually 1.9 per 
cent. In every year since then, the spending on education 
has increased and the proposed expenditure in 2018 is 2.4 
per cent of GDP. We expect to increase it further 
gradually in the coming years. But, it is not just the 
volume of spending that is relevant, but also the quality 
of expenditure.    

An exam-centric curriculum has resulted in a large 
number of students dropping out of school after Ordinary 
Levels. But, this is because the education system has 
failed the students and not due to a failure of the students 
themselves. The education system has failed to recognize 
the fact that all students have unique skills set beyond 
academic capabilities. The 13 years of education policy, 
with an allocation of Rs. 3.5 billion, recognizes the varied 
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skills of students and ensures the opportunity for students 
to stay on in school after the Ordinary Levels. Students 
can take up market-oriented technical and vocational 
training programmes and skills development programmes, 
at the successful completion of which they will receive 
formal certification such as NVQ 4. Rupees 4.5 billion 
has been allocated for market-oriented skills development 
programmes for youth through the Employment 
Preparation Fund and the Youth Corps. The German Tech 
Training School programme will be expanded to five new 
schools around the country, enabling all Sri Lankans to 
develop the skills to thrive in "Enterprise Sri Lanka". 

In higher education, Rs. 5 billion is allocated for 
development of new technology-based degree 
programmes. Access to higher education will also be 
further enhanced by easing the eligibility criteria for 
Mahapola Scholarships, which will benefit at least 3,000 
additional students from next year. 

In the year 2014, the previous regime spent 1.39 per 
cent of GDP on public health. Since the  Unity 
Government came into power, there has been a marked 
increase in expenditure on health, with the allocation for 
2018 increasing to 1.73  per cent of GDP and we will 
continue to increase it in future too. Significant 
allocations have been made for the control of non-
communicable diseases such as diabetes, cardiac illnesses 
and the continued threat of CKDu. A health insurance 
scheme is also introduced for university students.  

Then, significant investments are made for housing 
across the country. Rs. 17.5 billion is allocated for 
housing under the Urban Regeneration Programme with a 
further Rs. 12 billion allocated under various rural 
housing development schemes. The Government’s 
commitment to large-scale investment in social 
infrastructure is abundantly clear. These are investments 
that directly benefit the people in the form of knowledge 
empowerment, health and well-being, security and 
shelter. You may not see this development in the form of 
glittery, albeit empty airports or ports, but you will see it 
in the form of improved lives and livelihoods of everyday 
Sri Lankans. 

Sir, I have spoken a lot about "Enterprise Sri Lanka", 
a key theme of this Budget. We envisage the 
modernization of Sri Lankan enterprise, where 
entrepreneurship thrives and small businesses have 
opportunities to tap into global value chains. But, we have 
not, in any way, neglected traditional industry and the 
rural economy. "Enterprise Sri Lanka" will empower the 
traditional economy and help take it to the next level 
through the infusion of technology and access to markets.  

In fact, transparency and fairness in a rules-based 
framework is the hallmark of all the taxation proposals in 
this Budget. One of the major impediments to investment 
and the business climate has been Sri Lanka's tendency 
for ad hoc tax policies. Following the Inland Revenue 
Act, in the Budget, we have taken steps to address this by 
introducing transparent, rules-based taxes in several key 
segments such as vehicle taxation and alcohol taxation, 
among others. 

In vehicle taxation, the change in basis to a pure 
engine capacity-based tax will help address the rampant 
malpractices and severe leakage in customs revenue. In 
the past, alcohol taxation on an ad hoc basis has favoured 
one sector over another, leading to corruption and a 
proliferation of illicit liquor. The change to a formula-
based tax on alcohol content will finally bring some 
rationality and objectivity to the taxation of alcohol in 
line with global best practices. 

The principles of fairness, the rule of law and 
transparency are the foundation of the Unity Government. 
The proposals in the Blue- Green, Enterprise Sri Lanka 
Budget are an embodiment of these principles. Those 
proposals set the stage to empower Sri Lankan 
entrepreneurs, the Sri Lankan SMEs and the Sri Lankan 
youth to take their future into their own hands to compete 
on the global stage and win. 

මරු ංභාපි ු ණනි  ණා ශන අවංා්ාශේදී දී්ලඝ ව ශ ්ත කාා 

කර්තන බලාශපොශරොත්ු  ශනොවුණත්  විශ  ෂශ ්තණ ජ්නණාධය 
ංනබ්තධශ නුත් ශකමිශ ්ත ශහෝ වචන ක් කි ්තන ඕනෑ. අද 
ශන විවාදශේ දී ජ්නණාධය අණාතයාග   ංනබ්තධශ ්ත ණාශ  

නිශ ෝජ්ය මණි  ලං්තත අලගි ව්තන ණැි ු ණා දී්ලඝ ව ශ ්ත 
කරුණු ්දිරිපත් කළා. ඒ නිංා ණණ ඒ මැන දිගි්ත දිමට කාා 
කර්තන බලාශපොශරොත්ු  ව්තශ්ත නැහැ.  

මත්ත ව ශ ්තණ  අද  ලගකාව මුළු ශලෝකශේණ   ි ශබන 
රටවිම්ත -ශන කලාපශේ විතරක් ශනොශවයි- ්තාණ  නිදහං ්
්රජ්ාත්තත්රවාදී රටක් බවට  ළිත් වතාවක් පරිව්ලතන  ශවලා 
ි ශබනවා.  පසුගි  අවුරුදු ු න ු ළදී සිදු වූ ශන දැවැ්තත 

පරිව්ලතන  ශලෝක  පවා පිළිශමන ි ශබනවා. ්රී ලගකාව ලබා 
මි  ්රමි   ශහ ු ශව්ත ශමෝීය  ද්ඩලමුක්ි  ද්ල කශ ්ත  - 
Global Impunity Index - ්රී ලගකාව ්වත් ශකොට ි ශබනවා. ණණ 

හිතන හැමි ට ශනක අශේ රට ලබු  වි ාල ජ් ග්රහණ ක්. 
එශණ්තණ එක්ංත් ජ්ාීර්තශ  අධයාපනික  විදයාත්ණක හා 
ංගංක්ිි ක ංගවිධාන   - UNESCO - විසි්ත ණාධයශේදී්තට 

එශරහි අපරාධවලට ද්ඩලමුක්ි   ලැබීණ අවං්ත කිරීශන 
ජ්ාතය්තතර දින  - International Day to End Impunity for 
Crimes Against Journalists - ංැණරීණ ංඳහා ජ්ාතය්තතර 

ංමුළුවක් පසුගි  ශදංැනබ්ල 4 ශවනි දා ශකොළඹදී පැවැත්වූවා. 
මත්තව ශ ්තණ එවැනි ජ්ාතය්තතර ංමුළුවක්  ශකොළඹදී 
පැවැත්වීණට ීර්තදු කශළ ත්  ශන ශකමි කාල  ු ළදී අප රජ්  ශන 
රට ු ළ ලබා ශමන මි  ඒ දැවැ්තත ජ් ග්රහණ නි.ි  ශකොට 

ශමනයි කි ලා ණණ වි ව්ාං කරනවා. ශපෞද්මිමකව අයිි   මි  
ජ්නණාධය ආ තන ංණඟද සුහද ංනබ්තධතාවක් පවත්වාශමන 
 .්ත  ජ්නණාධය ක්ශෂ ත්ර  නඟා සිුමවීණට අපි කටතුු  කරශමන 

 නවා.  

මත්ත ව ශ ්තණ එහි අත්ි වාරණ දැනශන අශේ හිටු  
ජ්නණාධය මණි  මරු ම ්තත කරුණාි ලක ණැි ු ණායි. ඒ අණාරු 

කාලශේදී  ඒ පරිව්ලතන කාලශේදී ශන කටතුත්ත භාර ශමන ඒ 
පරිව්ලතන   ඒ ශවනං රට ු ළ මි  කිරීණ මැන ශන අවංා්ාශේදී 
එු ණාට ණාශ  ං්ු ි    පිරිනණ්තන ඕනෑ.  ඒ ශවනං මි  

කිරීශණ්ත පසු අද  ශපර ශනොවූ ආකාර ට ජ්නණාධය විසි්ත රජ්  
ංහ රජ්ශේ ්රි පත්ි  ංනබ්තධශ ්ත ු වත් වි ාල ව ශ ්ත පළ 
කළත්  දිනපතා අි මරු ජ්නාධිපි ු ණාට  මරු අමණැි ු ණාට  

ණැි -මණි වරු්තට ්තාණ ්රබල ශලං පහර දු්තනත්  අපි 
ණාධය ට ි ශබන නිදහං කිසිශං ත්ණ අක් ශනොකර ්දිරි ට ශමන 
 ්තන කටතුු  කරනවා. ඒ වාශ ණ  අප විසි්ත කිසිදු ණාධය 
ආ තන කට ශවනං් ශකොට ංැලකීණක් ශහෝ විශ  ෂ ක් කර්තන 

3807 3808 



පා්ලිමශන්තු ව 

බලාශපොශරොත්ු   ශව්තශ්ත නැහැ. අප විශේචන  කළ ු වත් 
පත්වල පවා රජ්ශේ දැ්තවීන තවණත් පළ වනවා. ඊ ට ශහොඳණ 
උදාහරණ  ව්තශ්ත  පසුගි  කාලශේ මි  වූ ශලගගු උවදු රයි. ඒ 

අවං්ාාශේදී රජ් ත්  ශපෞද්මිමක ණාධය ත් එකට වැල කරලා 
්තාණ ශහොඳ ්රි ලල අපට ලබා ම්තන ු ළුව්ත වුණා. හැණ දාණ 
තරමකාරී ශලං ශන ආ තන ශවන ශවනණ හැේු නත්  ශලගගු 

උවදුර වැනි ්තාණ  භ ානක ්ර න් කදී ශන හැණ ආ තන ක්ණ 
එකට එකු  ශවලා ඒ කරු  දැවැ්තත ණාධය ්රචාරණ  නිංා අපට 
ශලගගු උවදුර වි ාල ව ශ ්ත පාලන  කර්තනට ු ළුව්ත වුණා. ඒ 

ආකාරශ ්තණ රට මුහුණ දී මි  බරපතළණ උවදුරක් වන 
ජ්ාි ශයදවාද  පරදවා ංාණ  හා ංගහිඳි ාව ශමොලනැඟීශන 
අරමලශේදී ද අප ංණඟ අත්වැල් බැඳ ම්තනා ශලං සි ලු 

ණාධයකරුව්තශම්ත ංහ ණාධය හි.කරුව්තශම්ත ්ල්ලා සිමි්තන 
කැණැි යි.  

විශ  ෂශ ්තණ ආම.ක ංහ වා්ලගික ශනෝවසීණ ්රව්ලධන  

කිරීණ වැළැක්වීණ ංහා ත්රවරී භාෂණ  වැළැක්වීණට 

ණාධයකරුව්තශ  දැනුණ ව්ලධන  කිරීණ ංඳහා අපි කටතුු  

කරශමන  නවා. ඒ වාශ ණ  විකා න කිරීශනදී මුහුණ ශදන මැටලු 

පිළිබඳ ංාකචිඡා ශකොට ශපොදු ංනමුි  කට එළැඹීණට අපි 

බලාශපොශරොත්ු  වනවා.  

එහිදී අපශ  ්රි පත්ි   ව්තශ්ත සි ලු පා්ල ්ව ංණඟ ංාකචිඡා 

ශකොට, ංනමුි  කි්ත කටතුු  කිරීණයි. විකා න  ංඳහා ශ ොදා 

ම්තනා ංගඛයාත  නු ණහජ්න ශද්පළක් බැවි්ත, ඒවා ණහජ්න සුබ 

සිද්ධි  ංඳහා භාවිත කරන බවට වමබලා මැනීණ රජ්ශේ වමකීණක් 

ශවනවා. එණ වමකීණ ්ුම කිරීශනදී රජ්ශේ හා ශපෞද්මිමක අග ශේ 

විකා ක ්ත එක්ව ශමොලනමා ශමන මි  Broadcasters' Guild of 

Sri Lanka ංහ අශනක් පා්ල ව් ංණඟ ංාකචිඡා කර කටතුු  

කර්තන බලාශපොශරොත්ු  ශවනවා.  

මරු ංභාපි ු ණනි, ණණ මීය ට වලා කාා කර්තනට 

බලාශපොශරොත්ු  ශව්තශ්ත නැහැ. ශණණ අ  වැ  විවාදශේදී, අද 

දින විවාද ට මත් මුදල් අණාතයාග ශේ වැ  ශී්ලෂ  ංනබ්තධවත්, 

පසුගි  දිනවල විවාද ට මත් අශනක් අණාතයාග වල වැ  ශී්ලෂ 

ංනබ්තධවත් අදහං් ්රකා  කළ සි ලුශදනාට  ළිත් වතාවක් 

ණාශ  ං්ු ි   පිරිනණ්තන කැණැි යි.  

අ  වැ  විවාදශේදී අදහං් දැක්වූ අි මරු ජ්නාධිපි ු ණාට, 

මරු අග්රාණාතයු ණාට, මරු ණැි -මණි වරු්තට, මරු ණ්තත්රීවරු්තට 

ණශ  හිද ගමණ ං්ු ි   ු ද කරනවා. එශං ණ, අ  වැ  ශල්ඛන  

ංකං් කිරීශන සිට ශන දක්වා ණා හට ංහා  දු්ත මුදල් රාජ්ය 

අණාතය මරු ්රා්ත විරණරත්න ණැි ු ණාටත්, මුදල් හා ජ්නණාධය 

නිශ ෝජ්ය අණාතය මරු ලං්තත අලගි ව්තන ණැි ු ණාටත් ණශ  

ං්ු ි   ු ද කරනවා.  

ශණණ අ  වැශේ ංහ ශණණ වැ  ශී්ලෂශේ කටතුු වලදී ණට 

වි ාල  ක්ි  ක් වූ මුදල් හා ජ්නණාධය අණාතයාග ශේ ශල්කන 

මු ළු මුදල් අණාතයාග ශේ ංහ ජ්නණාධය අණාතයාග ශේ සි ලු 

නිලධාරිවරු්තටත් ණශ  ං්ු ි   පිරිනණන අතර, මරු 

කාානා කු ණා මු ළු එණ කා්ල  ණ්ඩලල ටත්  ශමෞරවනී  

ං්ු ි   පිරිනණ.්ත ණශ  වචන ං්වල්ප  අවං්ත  කරනවා. 

 
ගතු සාාපි ුරාා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ං්ු ි යි.  

“102 වන ශී්ලෂශ හි 01 වන වැලංටහන, ු නරාව්ලතන වි දණ 
ංඳහා රු.1,075,575,000ක මුදල උපශල්ඛන ට මු ළත් කළ තුු  ” 
 න ්ර ්න  විණංන ලදි්ත ංභා ංනණත වි . 

 
102 වන ශී්ලෂශ හි  01 වන වැලංටහන, ු නරාව්ලතන වි දණ 

උපශල්ඛනශ හි ශකොටංක් හැමි ට ි බි  තුු  යි නිශ ෝම කරන 
ලදී. 

 
01 වන වැලංටහන.- ශණශහතුන වැලංටහන - මූලධන වි දණ, 

රු.924,745,000 
 

“102 වන ශී්ලෂශ හි 01 වන වැලංටහන, මූලධන වි දණ ංඳහා 
රු.924,745,000 මුදල උපශල්ඛන ට මු ළත් කළ තුු  ”  න 
්ර ්න  විණංන ලදි්ත ංභා ංනණත වි .   

 
102 වන ශී්ලෂශ හි 01 වන වැලංටහන, මූලධන වි දණ 

උපශල්ඛනශ හි ශකොටංක් හැමි ට ි බි  තුු  යි නිශ ෝම කරන 
ලදී.  

 
02 වන වැලංටහන.-  ංගව්ලධන  වැලංටහන - ු නරාව්ලතන වි දණ, 

රු.430,000,000 
 

“102 වන ශී්ලෂශ හි 02 වන වැලංටහන, ු නරාව්ලතන වි දණ 
ංඳහා රු.430,000,000ක මුදල උපශල්ඛන ට මු ළත් කළ තුු  ” 
 න ්ර ්න  විණංන ලදි්ත ංභා ංනණත වි .  

 
102 වන ශී්ලෂශ හි 02 වන වැලංටහන, ු නරාව්ලතන වි දණ 

උපශල්ඛනශ හි ශකොටංක් හැමි ට ි බි  තුු  යි නිශ ෝම කරන 
ලදී.    

 
02 වන වැලංටහන.-  ංගව්ලධන වැලංටහන - මූලධන වි දණ,  

රු.2,606,800,000 
 
“102 වන ශී්ලෂශ හි 02 වන වැලංටහන, මූලධන වි දණ ංඳහා 

රු.2,606,800,000ක මුදල උපශල්ඛන ට මු ළත් කළ තුු  ”  න 
්ර ්න  විණංන ලදි්ත ංභා ංනණත වි .  

 
102 වන ශී්ලෂශ හි 02 වන වැලංටහන, මූලධන වි දණ 

උපශල්ඛනශ හි ශකොටංක් හැමි ට ි බි  තුු  යි නිශ ෝම කරන 
ලදී.  

 

210 වන ශීර්නය.- ්රවිති  දෙපාර්ාදම්් ුරව 

 
01 වන වැලංටහන.-  ශණශහතුන  වැලංටහන - ු නරාව්ලතන වි දණ, 

රු. 08,930,000 

 
“210 වන ශී්ලෂශ හි 01 වන වැලංටහන, ු නරාව්ලතන වි දණ 

ංඳහා රු. 08,930,000ක මුදල උපශල්ඛන ට මු ළත් කළ තුු  ” 
 න ්ර ්න  විණංන ලදි්ත ංභා ංනණත වි .  

 
210 වන ශී්ලෂශ හි 01 වන වැලංටහන, ු නරාව්ලතන වි දණ 

උපශල්ඛනශ හි ශකොටංක් හැමි ට ි බි  තුු  යි නිශ ෝම කරන 
ලදී.    

 
01 වන වැලංටහන.-  ශණශහතුන වැලංටහන - මූලධන වි දණ, 

රු.139,500,000 
 
“210 වන ශී්ලෂශ හි 01 වන වැලංටහන, මූලධන වි දණ ංඳහා 

රු.139,500,000ක මුදල උපශල්ඛන ට මු ළත් කළ තුු  ”  න 
්ර ්න  විණංන ලදි්ත ංභා ංනණත වි .  

 
210 වන ශී්ලෂශ හි 01 වන වැලංටහන, මූලධන  වි දණ 

උපශල්ඛනශ හි ශකොටංක් හැමි ට ි බි  තුු  යි නිශ ෝම කරන 
ලදී.  

3809 3810 

[මරු ණගමල ංණරවීර ණහතා  
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238 වන ශීර්නය.- රාජ්ය මූලය ්රි පති  දෙපාර්ාදම්් ුරව 

 
01 වන වැලංටහන.-  ශණශහතුන  වැලංටහන - ු නරාව්ලතන වි දණ, 

රු.4,080,460,000 
 

“238 වන ශී්ලෂශ හි 01 වන වැලංටහන, ු නරාව්ලතන වි දණ 
ංඳහා රු.4,080,460,000ක මුදල උපශල්ඛන ට මු ළත් කළ තුු  ” 
 න ්ර ්න  විණංන ලදි්ත ංභා ංනණත වි .  

 
238 වන ශී්ලෂශ හි 01 වන වැලංටහන, ු නරාව්ලතන වි දණ 

උපශල්ඛනශ හි ශකොටංක් හැමි ට ි බි  තුු  යි නිශ ෝම කරන ලදී.    

 
01 වන වැලංටහන.-  ශණශහතුන වැලංටහන - මූලධන වි දණ, 

රු.1,600,000 

 
“238 වන ශී්ලෂශ හි 01 වන වැලංටහන, මූලධන වි දණ ංඳහා 

රු.1,600,000ක මුදල උපශල්ඛන ට මු ළත් කළ තුු  ”  න 
්ර ්න  විණංන ලදි්ත ංභා ංනණත වි .  

 
238 වන ශී්ලෂශ හි 01 වන වැලංටහන, මූලධන  වි දණ 

උපශල්ඛනශ හි ශකොටංක් හැමි ට ි බි  තුු  යි නිශ ෝම කරන ලදී.  

 
“தகலப்பு 102, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் 

தசலவுக்கான ரூபா 1,075,575,0 0 0 அட்டவகையிற் 

சசர்க்கப்படுமாக” எனும் வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப் 

பட்டது. 

 

தகலப்பு 102, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவகையின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முகறச் தசயற்பாடுகள் -  மூலதனச் 

தசலவு ரூபா 924,745,000 

 

“தகலப்பு 102, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவுக்கான  

ரூபா  924,745,000 அட்டவகையிற் சசர்க்கப்படுமாக” எனும் 

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

 
தகலப்பு 102, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவகையின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவிருத்திச் தசயற்பாடுகள் - மீண்டுவருஞ் 

தசலவு ரூபா 430,000,000 

 

“தகலப்பு 102, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண்டுவருஞ் 

தசலவுக்கான ரூபா 430,000,000 அட்டவகையிற் 

சசர்க்கப்படுமாக” எனும் வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப் 

பட்டது. 

 
தகலப்பு 102, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவகையின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவிருத்திச்  தசயற்பாடுகள் - மூலதனச் 

தசலவு ரூபா  2,606,800,000 

 

“தகலப்பு 102, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மூலதனச் தசலவுக்கான  

ரூபா 2,606,800,000 அட்டவகையிற் சசர்க்கப்படுமாக”  எனும் 

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

 

தகலப்பு 102, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவகையின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

தகலப்பு 210.- தகவல் திகைக்களம் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முகறச் தசயற்பாடுகள் -  

மீண்டுவருஞ் தசலவு ரூபா 608,930,000 
 

“தகலப்பு 210, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் 

தசலவுக்கான ரூபா 608,930,0 0 0 அட்டவகையிற் 

சசர்க்கப்படுமாக” எனும் வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப் 

பட்டது. 
 

தகலப்பு 210, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவகையின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.-  தசயல்முகறச் தசயற்பாடுகள் - மூலதனச் 

தசலவு ரூபா 139,500,000 
 

“தகலப்பு 210, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவுக்கான 

ரூபா 139,500,000 அட்டவகையிற் சசர்க்கப்படுமாக” எனும் 

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 
 

தகலப்பு 210, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01 மூலதனச் தசலவு 

அட்டவகையின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 
 

தகலப்பு 238.- அரசிகறக் தகாள்ககத்  திகைக்களம் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முகறச் தசயற்பாடுகள் -  

மீண்டுவருஞ் தசலவு ரூபா 4,080,460,000 
 

“தகலப்பு 238, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் 

தசலவுக்கான ரூபா 4,080,460,0 0 0 அட்டவகையிற் 

சசர்க்கப்படுமாக” எனும் வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப் 

பட்டது. 
 

தகலப்பு 238, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவகையின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முகறச் தசயற்பாடுகள் - மூலதனச் 

தசலவு ரூபா 1,600,000 
 

“தகலப்பு 238, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவுக்கான 

ரூபா 1,600,000 அட்டவகையிற் சசர்க்கப்படுமாக”  எனும் வினா 

விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 
 

தகலப்பு 238, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவகையின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

 
Question, "That the sum of Rs.1,075,575,000, for Head 102,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 102, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

 
Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 924,745,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 924,745,000, for Head 102, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule” put 
and agreed to. 

 
Head 102, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

 
Programme 02.-  Development Activities - Recurrent Expenditure, 

Rs.430,000,000 
 
Question, "That the sum of  Rs.430,000,000,  for Head 102, 

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 102, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

3811 3812 



පා්ලිමශන්තු ව 

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure, 
Rs.2,606,800,000 

 

Question, "That the sum of Rs.2,606,800,000, for Head 102, 
Programme 02,  Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 102, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

 
HEAD 210.- DEPARTMENT OF INFORMATION  

 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 608,930,000 

 

Question, "That the sum of  Rs. 608,930,000 for Head 210,  
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 210, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 139,500,000 

 

Question, "That the sum of  Rs. 139,500,000 for Head 210,  
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 210, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

 
HEAD 238 - DEPARTMENT OF FISCAL POLICY 

 
Programme 01.  - Operational Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 4,080,460,000 

 
Question, "That the sum of  Rs. 4,080,460,000 for Head 238,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 238, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

 
Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 1,600,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 1,600,000 for Head 238, Programme 

01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule” put and agreed to. 

 
Head 238 Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand part 

of the Schedule.   

 
240 වන ශීර්නය.- ජ්ාි ක අයවැය දෙපාර්ාදම්් ුරව 

 
01 වන වැලංටහන.-  ශණශහතුන  වැලංටහන - ු නරාව්ලතන වි දණ, 

රු.1,685,702,000 
 

“240 වන ශී්ලෂශ හි 01 වන වැලංටහන, ු නරාව්ලතන වි දණ 
ංඳහා රු.1,685,702,000ක මුදල උපශල්ඛන ට මු ළත් කළ තුු  ” 
 න ්ර ්න  විණංන ලදි්ත ංභා ංනණත වි .  

 
240 වන ශී්ලෂශ හි 01 වන වැලංටහන, ු නරාව්ලතන වි දණ 

උපශල්ඛනශ හි ශකොටංක් හැමි ට ි බි  තුු  යි නිශ ෝම කරන ලදී.    

 
01 වන වැලංටහන.-  ශණශහතුන වැලංටහන - මූලධන වි දණ, 

රු.5,007,250,000 
 

“240 වන ශී්ලෂශ හි 01 වන වැලංටහන, මූලධන වි දණ ංඳහා 
රු.5,007,250,000ක මුදල උපශල්ඛන ට මු ළත් කළ තුු  ”  න 
්ර ්න  විණංන ලදි්ත ංභා ංනණත වි .  

 
240 වන ශී්ලෂශ හි 01 වන වැලංටහන, මූලධන  වි දණ 

උපශල්ඛනශ හි ශකොටංක් හැමි ට ි බි  තුු  යි නිශ ෝම කරන ලදී.  

தகலப்பு 240.- சதசிய வரவுதசலவுத் திட்டத்  திகைக்களம் 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முகறச் தசயற்பாடுகள் -  

மீண்டுவருஞ் தசலவு ரூபா 1,685,702,000 

 

“தகலப்பு 240, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் 

தசலவுக்கான ரூபா 1,685,702,0 0 0 அட்டவகையிற் 

சசர்க்கப்படுமாக” எனும் வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப் 

பட்டது. 

 
தகலப்பு 240, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவகையின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முகறச் தசயற்பாடுகள் - மூலதனச் 

தசலவு ரூபா 5,007,250,000 

 

“தகலப்பு 240, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவுக்கான 

ரூபா 5,007,250,000 அட்டவகையிற் சசர்க்கப்படுமாக” எனும் 

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

 

தகலப்பு 240, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவகையின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

           
HEAD 240.- DEPARTMENT OF NATIONAL BUDGET 

 
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 1,685,702,000 

 
Question, "That the sum of  Rs. 1,685,702,000, for Head 240,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 240, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

 
Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 5,007,250,000 

 
Question, "That the sum of  Rs. 5,007,250,000, for Head 240, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 240, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   

 
02 වන වැලංටහන.-  ංගව්ලධන  වැලංටහන - ු නරාව්ලතන වි දණ, 

රු.13 ,829,925,000 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவிருத்திச் தசயற்பாடுகள் -  மீண்டுவருஞ் 

தசலவு ரூபா 137,829,925,000 

 
Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 137,829,925,000 

 
ගතු ාංගතල සාරවීර ා ාා  
(மாண்புமிகு மங்கள சமரவீர) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

මරු ංභාපි ු ණනි, ණා 2018 විං්ලජ්න පනත් ශකුමනපශත් 

කාරක ංභා අවංා්ාශේදී, 240 වන වැ  ශී්ලෂශේ 02 වන 
වැලංටහන ංඳහා පහත ංඳහ්ත  ංගශ ෝධන  ් දිරිපත් කරනවා. 

 
ගතු සාාපි ුරාා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ංභාව එකඟද? 
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ගතු ා් ත්රීවු  
(மாண்புமிகு உறுப்பினர்கள்) 

(Hon. Members) 
Aye. 
 
ාුර පළ වන දයෝජ්නාව සාා සම්ාා විය: 
தீர்மானிக்கப்பட்டது: 

Resolved: 

"පිුමව 11, 

වැලංටහන 2. - ංගව්ලධන වැලංටහන - ු නරාව්ලතන වි දන ංඳහා 

්රි පාදන  රු.140,961,925,000 දක්වා වැිය කිරීශණ්ත ංගශ ෝධන  කළ 

තුු  . [මරු ණගමල ංණරවීර ණහතා] 

(ශණණ ංගශ ෝධනශේ අභි්රා  වනුශේ ශණණ වැලංටහශනහි ු නරාව්ලතන 

වි දන ංඳහා ්රි පාදන  රු.3,132,000,000කි්ත වැිය කිරීණ .)] 

වයාපිි   02 - පරිපූරක ංහා  ශං වා ංහ හදිසි අව යතා වමකීන 

වයාපිි   ංනබ්තධව පහත ංඳහ්ත පරිදි ු නරාව්ලතන වි දන වැිය කළ 

තුු  :- 

උප වයාපිි   2 - අ  වැ  ශ ෝජ්නා 

(අ)] වැ  විෂ  1 02 - අවිනි ් ත ශං වා 

අයිතණ  (01)] - දැනටණත් ශපොිමීර්ත නිෂ්පාදනශේ ශ දී සිමින කුලා හා 
ණධය පරිණාණ වයවංා ක ්ත ශපොිමීර්ත ශවනුවට පරිංර හිතකාමීය  

විකල්ප නිෂ්පාදන  කිරීණට ශ ොමු වීශනදී ඔවු්ත විසි්ත උපකරණ හා 

 ්තශත්රෝපකරණ ංඳහා වි දන කර මි  ආශ ෝජ්න වි දශණ්ත 50්ක් 

ංප ා දීණ ංඳහා රු.25,000,000 

අයිතණ  (02)] - ත්රජ්ව හා න ද්රවය භාවිත කර.්ත බෑ , මසුරුන ද්රවය 

 නාදි  නිෂ්පාදනශේ ශ ශදන නිෂ්පාදකයි්ත හට ංහනදායී ණ  

ශ ෝජ්නා රණ ක් හඳු්තවා දීණ ංඳහා රු.50,000,000 

අයිතණ  (03)] - ණහාද්වීපික තටාක  ංනබ්තධශ ්ත ංාකචිඡා කිරීණ 

ංඳහා ශල්කන කා්ල ාල ක් ං්ාාපිත කිරීණ ංඳහා රු.25,000,000 

අයිතණ  (04)] - නීල හරිත ආ්ලක ක  ංඳහා නා.ක (Virtual) ආ තන ක් 
ං්ාාපිත කිරීණ ංඳහා රු.25,000,000 

අයිතණ  (05)] - කා්තතා වයවංා කයි්ත ංඳහා ංහනාධාර ංඳහා 
රු.50,000,000 

අයිතණ  (0 )] - ශවනං් හැකි ාව්තශම්ත ංණ්තවිත වූ ු ද්මල ්ත ංඳහා 
ණ  ශ ෝජ්නා රණ ක් හඳු්තවාදීණ ංඳහා රු.15,000,000 

අයිතණ  (0 )] - 'මරඹුණ' ණ  ශ ෝජ්නා රණ  ංඳහා රු.25,000,000 

අයිතණ  (08)] - බහුජ්ාි ක ංණාමන ආශ ෝජ්න ංඳහා ආක්ලෂණ  කර 

මැනීශන වැලංටහන ංඳහා රු.25,000,000 

අයිතණ  (09)] - ංගචාරක ක්ලණා්තතශේ ංත්කාරක නිවාං (Home stay) 

වැලංටහන ංඳහා ශපොීය ංහනාධාර ංඳහා රු.10,000,000 

අයිතණ  (10)] -  0 වන නිදහං් දින  ංැණරීණ ංඳහා විශද්ශී  තානාපි  
කා්ල ාලවලට ංහා  දීණ ංඳහා රු.50,000,000 

අයිතණ  (11)] - ්රිශරෝද රා ංඳහා නි ාණන අධිකාරි ක් ං්ාාපිත කිරීණ 
(්රිශරෝද රා ංඳහා මීය ට්ල භාවිත  අනිවා්ල  කිරීණ ංඳහා)] රු.25,000,000 

අයිතණ  (12)] - ජ්ාතය්තතර ශිෂය මමතුන වැලංටහනක් (PISA) හඳු්තවා 

දීණ ංඳහා රු.25,000,000 

අයිතණ  (13)] - ජ්ාි ක අධයාපන විදයා පීස සිසු්ත ංඳහා රු.5,000ක 

ණාසික දීණනාවක් ලබාදීණ ංඳහා රු.50,000,000 

අයිතණ  (14)] -  ණහශපොළ ශිෂයත්ව අරමුදල ංඳහා සුදුසුකන ලබන 

කුුමනබ වා්ලෂික ආදා න සීණාව රු. ලක්ෂ 3 සිට රු. ලක්ෂ 5 දක්වා ්හළ 

දැමීය ණ ංඳහා රු. 5,000,000 

අයිතණ  (15)] - සි ලු වි ්වවිදයාල සිසු්තට රක්ෂණ රණ ක් මි  කිරීණ 

ංඳහා රු.100,000,000 

අයිතණ  (1 )] - ශවනං් හැකි ාව්තශම්ත තුක්ත කිතහං්ත ණලල 

රීලකයි්තශ  ංහභාගිත්ව  දිරිමැ්තවීණ ංඳහා රු.50,000,000 

අයිතණ  (1 )] - ණැදි ආදා න ලබන නිවාං මැනුනකරුව්ත ංඳහා ජ්ාි ක 

්ි රි කිරීශන බැගකුව විසි්ත අක් ශපොීය ණ  ශ ෝජ්නා රණ  ංඳහා 

රු.500,000,000 

අයිතණ  (18)] - ජ්නාධිපි  සුබ ංාධක අරමුදල හා ටව්ල ශහෝල් පදනශන 
අනුග්රහ  මි ව කලාකරුව්තට හදිසි අනු රු ංහ ත්රවදය රක්ෂණ 

රණ ක් හඳු්තවා දීණ ංඳහා රු.10,000,000 

අයිතණ  (19)] - තාක්ෂණ  හා ියජිටල්කරණ  ු ළි්ත ශතොරු රු 

ං්තනිශේදන තාක්ෂණ ආ තනශේ ශං වා ංැපයීණ වැියදිතුණු කිරීණ ංඳහා 

රු.500,000,000 

අයිතණ  (20)] - ජ්ාි ක ආ්ලක ක ංභාව පිහිුමවීණ ංඳහා රු.2 0,000,000 

අයිතණ  (21)] - විශ්රා.කයි්ත ංඳහා අග්රහාර රක්ෂණ ශ ෝජ්නා රණ  

ංඳහා රු.50,000,000 

අයිතණ  (22)] - අචිචුශේිම ක්ලණා්තත කලාපශේ පහසුකන වැියදිතුණු 

කිරීණ ංහ එහි ං්ාාපිත ංණාමනවල විදුිම පිරිවැශ ්ත 50්ක් වංර 2ක 

කාල ක් ංඳහා රජ්  විසි්ත දැරීණ ංඳහා රු.100,000,000 

අයිතණ  (23)] - ු නරුත්ාාපන  වූ හිටු  ංට්තකාමීය ්ත බඳවා ම්තනා 

ශපෞද්මිමක ආ තන ංඳහා ණංකට රුපි ල් 10,000ක් ශහෝ 50්ක වැුමේ 
ංහනාධාර ලබා දීණ ංඳහා රු.250,000,000 

අයිතණ  (24)] - ංගහිඳි ාව මි  කිරීශන  ්තත්රණ  ංනබ්තධීකරණ  

ංඳහා ශල්කන කා්ල ාල ක් පිහිුමවීණ (SCRM) රු.1  ,000,000 

අයිතණ  (25)] - අු රුදහ්ත වූ ු ද්මලයි්ත ංඳහා කා්ල ාල ක් පිහිුමවීණ 

ංඳහා ංහා  වීණ ංඳහා රු. 50,000,000" 

 
“240 වන ශී්ලෂශ හි 02 වන වැලංටහන, ු නරාව්ලතන වි දණ 

ංඳහා රු.140,961,925,000ක් දක්වා වැිය කළ මුදල උපශල්ඛන ට 
මු ළත් කළ තුු  ”  න ්ර ්න  විණංන ලදි්ත ංභා ංනණත වි .  

 
240 වන ශී්ලෂශ හි 02 වන වැලංටහන, ු නරාව්ලතන වි දණ 

ංගශ ෝධිතාකාරශ ්ත උපශල්ඛනශ හි ශකොටංක් හැමි ට ි බි  
තුු  යි නිශ ෝම කරන ලදී.    

 
“தகலப்பு 240, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண்டுவருஞ் 

தசலவுக்கான அதிகாிக்கப்பட்ட ரூபா 140, 9 6 1 , 9 2 5 , 0 0 0 

அட்டவகையிற் சசர்க்கப்படுமாக”  எனும் வினா விடுக்கப்பட்டு 

ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

 
தகலப்பு 240, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண்டுவருஞ் தசலவு 

திருத்தப்பட்டவாறு அட்டவகையின் பகுதியாக இருக்கக் 

கட்டகளயிடப்பட்டது. 

 

Question, "That the increased sum of Rs.140,961,925,000, for Head 
240, Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the 
Schedule" put and agreed to. 

 
Head 240, Programme 02, Recurrent Expenditure, as amended, 

ordered to stand part of the Schedule.   

3815 3816 



පා්ලිමශන්තු ව 

02 වන වැලංටහන.-  ංගව්ලධන වැලංටහන - මූලධන වි දණ, 
රු.10,000,000,000 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவிருத்திச் தசயற்பாடுகள் - மூலதனச் 

தசலவு ரூபா 10,000,000,000 

 
Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure, 

Rs.10,000,000,000 

 

ගතු ාංගතල සාරවීර ා ාා  
(மாண்புமிகு மங்கள சமரவீர) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

මරු ංභාපි ු ණනි, ණා 2018 විං්ලජ්න පනත් ශකුමනපශත් 

කාරක ංභා අවංා්ාශේදී, 240 වන වැ  ශී්ලෂශේ 02 වැලංටහන 
ංඳහා පහත ංඳහ්ත ංගශ ෝධන  ් දිරිපත් කරනවා. 

 
ගතු සාාපි ුරාා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ංභාව එකඟද? 

 

ගතු ා් ත්රීවු  
(மாண்புமிகு உறுப்பினர்கள்) 

 (Hon. Members) 
Aye. 
 
ාුර පළ වන දයෝජ්නාව සාා සම්ාා විය: 
தீர்மானிக்கப்பட்டது: 

Resolved: 

"වැලංටහන 02. - ංගව්ලධන වැලංටහන - මූලධන වි දන ංඳහා 

්රි පාදන  රුපි ල් 1 2,345,000,000 දක්වා වැිය කිරීශණ්ත ංගශ ෝධන  

කළ තුු  . [මරු ණගමල ංණරවීර ණහතා] 

(ශණණ ංගශ ෝධනශේ අභි්රා  වනුශේ ශණණ වැලංටහශනහි මූලධන 

වි දන ංඳහා ්රි පාදන  රු.1 2,345,000,000කි්ත වැිය කිරීණ .)] 

වයාපිි   2 - පරිපූරක ංහා  ශං වා ංහ හදිසි අව යතා වමකීන 
වයාපිි   ංනබ්තධව පහත ංඳහ්ත පරිදි මූලධන වි දන වැිය කළ තුු  :- 

උප වයාපිි    -  2 අ  වැ  ශ ෝජ්නා 

(අ)] වැ  විෂ  2503 - අවිනි ් ත ශං වා 

අයිතණ  (01)] - ්රී ලගකා මණනාමණන ණ්ඩලලශේ බං් රා මජ  ට විදයුත් 

බං් රා හඳු්තවා දීණ ංඳහා රු.500,000,000 

අයිතණ  (02)] - කිෂි ක්ලණා්තත , බිගදු ජ්ල ංනපාදන  මු ළත් කිෂි 
ංැලසුන ක්ලණා්තත, කුකුළු පාලන , මි්ත කිරීණ, වැවිිම ක්ලණා්තත ංහ 

ශහෝටල් ක්ලණා්තතශේ ශ ශදන ංණාමන හට තණ විදුිමබල අව යතාව 

ංු රා මැනීණට ූ්ල  බලශ ්ත විදුිම බල  නිෂ්පාදන  කිරීණ ංඳහා  

ංහනදායී ණ  ශ ෝජ්නා රණ ක් ක්රි ාත්ණක කිරීණ ංඳහා 

රු.4,500,000,000 

අයිතණ  (03)] - අරුවක්කාලුහි කැළි කංළ ්රි චරීකරණ ංහ 
කළණනාකරණ ්රශද්  ක් ංගව්ලධන  කිරීණ ංඳහා රු.500,000,000 

අයිතණ  (04)] - ඝන අපද්රවය මැටලුව විංඳීණ ංඳහා පළාත් රාජ්ය 

නිශ ෝජිතා තනවලට ංහා  දීණ ංඳහා රු.50,000,000 

අයිතණ  (05)] - කැලජ  මග ්වුර  ක්ි ණත් කිරීණ ංඳහා ශකෝතරීේණ  

ආරක්ෂක බැනණක් ්දිකිරීණ ංඳහා රු.400,000,000 

අයිතණ  (0 )] - වී ඔ , නවාත, ශහොශලොනබුව ංහ රූකාංල් ංහ අශනකුත් 
බහුවා්ලෂික මගමාවල ්හළ ්රශද්  ්තහි ජ්ලා   ්දිකිරීණ ණඟි්ත නමරබද 

මගවු ර උවදුර වැළැක්වීණ ංඳහා රු.400,000,000 

අයිතණ  (0 )] - භූමත ජ්ල ංනපත අධීක්ෂණ ට ංහා  දීණ ංඳහා 

රු.320,000,000 

අයිතණ  (08)] - ංෑණ ්රාශද්ශී  ංභා ශකොේසාං කණ රාජ්ය - ශපෞද්මිමක 

හවුල්කාරිත්ව ක් ශලං හරිත උ නක් ්දිකිරීණ ංඳහා රු.1,500,000,000 

අයිතණ  (09)] - නිල්වලා එළි  ආද්ල  උදයාන  ංඳහා රු.500,000,000 

අයිතණ  (10)] - ශදහිවල ංත්ශවෝදයාන  ංඳහා 'එළිණහ්ත ංත්ශවෝදයාන' 

ංගකල්ප  ක්රි ාත්ණක කිරීණ ංඳහා රු. 5,000,000 

අයිතණ  (11)] - පි්තනවල අිම අනාාාමාරශේ අිම මු ්ත ංඳහා  දන 

රහිත නිදහං් පරිංර ක් මි  කිරීණ ංඳහා රු. 5,000,000 

අයිතණ  (12)] - ආශේජ ක ංත්ත්ව විශ  ෂ  ංගරක්ෂණ  කිරීණ ංඳහා 

රු.20,000,000 

අයිතණ  (13)] - ඒකාබද්ධ ශවරළබල කලාප කළණනාකරණ රණශේද ක් 

ංගව්ලධන  කිරීණ ංඳහා රු.25,000,000 

අයිතණ  (14)] - ශවරළ  ාාවත් කිරීශන වයාපිි   ංඳහා රු.400,000,000 

අයිතණ  (15)] - කලු  10ක් පවිත්ර කිරීණ ංඳහා රු.1,000,000,000 

අයිතණ  (1 )] - පරිංර හිතකාමීය  ංහි කකරණ වැලංටහනක් හඳු්තවා දීණ 

ංඳහා රු.25,000,000 

අයිතණ  (1 )] - කුලා ංහ ණධය පරිණාණ වැේවල ශරෝතණල ්වත් කිරීණ 

ංඳහා රු.1,000,000,000 

අයිතණ  (18)] - මබලා ණධයං්ාාන 3ක් අලුි ්ත ්දිකිරීණ ංහ පවි න 

මබලා ණධයං්ාාන වැියදිතුණු කිරීණ ංඳහා රු.50,000,000 

අයිතණ  (19)] - ශමොවී්ත ංඳහා දා කත්ව රක්ෂණ ශ ෝජ්නා රණ ක් 

හඳු්තවාදීණ ංඳහා රු.2,200,000,000 

අයිතණ  (20)] -   කාලගුණ විදයා ශදපා්ලතශන්තු ව වැියදිතුණු කිරීණ 
ංඳහා රු.200,000,000 

අයිතණ  (21)] - නිංරු පං වැියදිතුණු කිරීණ ංඳහා රු.50,000,000 

අයිතණ  (22)] - බහුදින  ාත්රාවල ශණශහතුන කා්ල ක්ෂණතාව වැියදිතුණු 

කිරීශන වි දශණ්ත 50්ක් ලබා දීණ ංඳහා රු.1 5,000,000 

අයිතණ  (23)] - අිය 55ට වලා දිමැි  බහුදින  ාත්රා .ලදී මැනීණ ංඳහා 

රු.243,000,000 

අයිතණ  (24)] - ධීවර වරා වල්වල නැගගුරනලන ං්ාාන ංගව්ලධන  ංහ 

වැියදිතුණු කිරීණ ංඳහා රු.11 ,000,000 

අයිතණ  (25)] - ම්තදර ධීවර වරා  ංගව්ලධන  කිරීණ ංහ වැල්ලණගකර 

නව ධීවර වරා ක් ංගව්ලධන  කිරීණ ංඳහා රු.200,000,000 

අයිතණ  (2 )] - ශේක්ක ණත්ංය අභිජ්නන ණධයං්ාාන ක් ංහ කරදි  

විසිු රු ණසු්ත අභිජ්නන ණධයං්ාාන ක් ං්ාාපිත කිරීණ ංඳහා 
රු.100,000,000 

අයිතණ  (2 )] - ණලකලු ව දිං්්රික්කශේ ජ්ලජීවී වමා කා්ල.ක 

උදයාන ක් ං්ාාපිත කිරීණ ංඳහා රු.150,000,000 

අයිතණ  (28)] - ංගව්ලධන බැගකුවක් ං්ාාපිත කිරීණ ංඳහා 

රු.10,000,000,000 

අයිතණ  (29)] - ග්රාමීය   අග   ංඳහා ංගව්ලධන වැලංටහ්ත හඳු්තවා දීණ 
ංඳහා රු.200,000,000 

3817 3818 
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අයිතණ  (30)] - '්රී ලගකාශේ වයාපාරික' මූලාරනභ ්ත ංඳහා 

රු.500,000,000 

අයිතණ  (31)] - සුළු හා ණධය පරිණාණ වයාපාරික ්ත ංඳහා මපකර 
අරමුදලක් ං්ාාපිත කිරීණ ංඳහා රු.500,000,000 

අයිතණ  (32)] - 'ශතොරු රු තාක්ෂණ මූලාරනභ ' ං්ාාපිත කිරීණ ංඳහා 
රු.300,000,000 

අයිතණ  (33)] - අපන න ශවශළඳ ශපොළ ්රශේ   ංඳහා ංහා  

වැලංටහ්ත ංඳහා රු.800,000,000 

අයිතණ  (34)] -  කා්ල.ක තාක්ෂජ ක ආ තන  (ITI), ්රී ලගකා 

්ර.ි කරණ ආ තන  (SLSI), ජ්ාි ක නිශරෝධා න ණධයං්ාාන  (NQC) 

ංහ ජ්ාි ක ජ්ලජ් ංනපත් ප්ලශේෂණ නිශ ෝජිතා තනවල (NARA) 

පරීක්ෂණ පහසුකන ජ්ාතය්තතර ණේටණට වැියදිතුණු කිරීණ ංඳහා 

රු.250,000,000 

අයිතණ  (35)] - බුද්ධිණ  ශද්පල කා්ල ාල  අලුත්වැිය ා කිරීණ ංඳහා 
රු.25,000,000 

අයිතණ  (3 )] - ඒකී  ශවශළඳ ද්වාර ක් ං්ාාපිත කිරීණ ංඳහා 

රු.25,000,000 

අයිතණ  (3 )] - ජ්ාි ක විදයාව, තාක්ෂණ  ංහ නවයකරණ ංඳහා 

ංනබ්තධීකරණ ණහ ශල්කන කා්ල ාල  (COSTI), ජ්ාි ක විදයා, 

තාක්ෂජ ක නශවෝත්පාදන අධිකාරි  (NASTICA) බවට පත් කිරීණ ංඳහා 

රු.25,000,000 

අයිතණ  (38)] - කා්ල.ක මූලාරනභ ්ත ංඳහා නශවෝත්පාදකයි්ත ංඳහා 

රු.25,000,000 

අයිතණ  (39)] -  ්තත්ර ්ශලක්ශට්රෝන විදයාව ණගි්ත ංවිබල මැ්තශවන 
ආ්ලක ක ංගව්ලධන මූලාරනභ  (MEDI)  ටශත් නිෂ්පාදන නි්ලණාණකරණ 

්ගජිශ්තරු විදයාව (PDE) ංඳහා ංහා  දීණ, හවුල් ශං වා ංප න ්ර.ි  

පිළිබඳ ු හුණුව, මූලාකිි කරණ පරීක්ෂණ පහසුකන   

  (SPTF) ංහ දිගුකාීයන ණ  පහසුකණ (LTLF) ංඳහා 

රු.250,000,000 

අයිතණ  (40)] - ශරොශබෝ තාක්ෂජ ක ණධයං්ාාන  ක්ි ණත් කිරීණ, 

නශවෝත්පාදන  ංඳහා ණහජ්න ්රශේ  ට මි  ්ලකල ු ළුල් කිරීණ 

ශවනුශව්ත ංහා  දීණ ංඳහා රු.50,000,000 

අයිතණ  (41)] - ශබෝේුම නිෂ්පාදන  ංඳහාණ ශව්ත වූ කා්ල.ක කලාප මි  
කිරීණ ංඳහා රු.100,000,000 

අයිතණ  (42)] - කුරුඳු හා මන.රිං් ශරෝපණ ද්රවය ්තශ  

ගුණාත්ණකභාව  වැියදිතුණු කිරීණ ංඳහා පැළ තවා්ත දහංක් ංඳහා 
රු.50,000,000 

අයිතණ  (43)] - කුරුඳු ක්ලණා්තත  පිළිබඳ ු හුණු විදයාල   ක්ි ණත් 

කිරීණ ංඳහා රු.50,000,000 

අයිතණ  (44)] - කුලා ශත් වු  හි. ්තශ  නිෂ්පාදන ලලදායිතාව 

වැියදිතුණු කි රීණට අව ය ංහා  ලබාදීණ ංඳහා රු.250,000,000 

අයිතණ  (45)] - ශපොල් ප්ලශේෂණ ආ තන  ණඟි්ත ශදමුහු්ත ශපොල් පැළ 
ලබා දීණ ංඳහා රු.25,000,000 

අයිතණ  (4 )] - රබ්ල වමාව ආශ්රිත ්රධාන ංැලැං්ණ ක්රි ාත්ණක කිරීණ 
ංඳහා රු.50,000,000 

අයිතණ  (4 )] - ශහොරණ ංහ ණාකඳුර ප්ලශේෂණ ණධයං්ාානවල ්හළ 
ලලදායීතාවශ ්ත තුු  ශකශංල් ංහ අ්තනාසි පැළ නිෂ්පාදන  කිරීණ 

ංඳහා වූ ප්ලශේෂණ වයාේත කිරීණ ංඳහා රු.25,000,000 

අයිතණ  (48)] -  ශකොළඹ වි ්වවිදයාලශේ කිෂි තාක්ෂණ  ංහ ග්රාමීය   
විදයා ආ තන  ංඳහා ංහා  දීණ ංඳහා රු.25,000,000 

අයිතණ  (49)] - ව ඹ වි ්වවිදයාලශේ ආහාර, තාක්ෂණ , ප්ලශේෂණ හා 

ු හුණු ණධයං්ාාන ක් ං්ාාපිත කිරීණ ංඳහා ංහා  දීණ ංඳහා 

රු. 5,000,000 

අයිතණ  (50)] - ණල්වමා ක්ලණා්තත  ංඳහා අව ය  මිතල පහසුකන 

ංලංා දීණ ංඳහා රු.10,000,000 

අයිතණ  (51)] - දැව හා දැව ආශ්රිත නිෂ්පාදන නි්ලණාණකරණ  ංඳහා 

ණධයං්ාාන ක් ං්ාාපිත කිරීණ ංඳහා රු.25,000,000 

අයිතණ  (52)] - පැරජ  බලශකොුම  ක් ංගව්ලධන  කිරීණ ංඳහා 

රු.250,000,000 

අයිතණ  (53)] - දුනරි  ං්ාාන වැියදිතුණු ශකොට ු රාවිදයාත්ණක ්රශද්  

ශලංට ්රකා  කිරීණ ංඳහා රු. 5,000,000 

අයිතණ  (54)] - ණාදුරු ඔ  ංහ මල් ඔ  ජ්ාි ක උදයාන ංසාරි උදයාන 

ශලංට දිතුණු කිරීණ ංඳහා රු. 5,000,000 

අයිතණ  (55)] - ්රී ලගකා ශපොීයසි  ණගි්ත ංගචාරක ශපොිමං් ං්ාාන 20ක් 

මි  කිරීණ ංඳහා රු.30,000,000 

අයිතණ  (5 )] - ංගචාරක හිතැි  ්රිශරෝද රා වැලංටහන ංඳහා 

රු.50,000,000 

අයිතණ  (5 )] - පළාත් පාලන ආ තන ංඳහා e-රාජ්ය රණ ක් හඳු්තවා 

දීණ ංඳහා රු.25,000,000 

අයිතණ  (58)] - ඒකාබද්ධ ්ලන ිම ාපදිග  කිරිශන කා්ල ාල  (e-LR) 

ංඳහා රු.150,000,000 

අයිතණ  (59)] - ජ්ාි ක තනි කවුළුව (Single Window)  ්තත්රණ ට 

ආ තන 31ක් ංනබ්තධ කිරීණ ංඳහා රු.325,000,000 

අයිතණ  ( 0)] - .ල්ලනි  ශරෝජ්න ක්ලණා්තත උදයාන  ංඳහා  මිතල 
පහසුකන ලබා දීණ ංඳහා රු.2,000,000,000 

අයිතණ  ( 1)] - බිගගිරි  ංහ වැිමමණ ්රශද් වල ක්ලණා්තතු ර මි  කිරීණ 

ංඳහා රු.500,000,000 

අයිතණ  ( 2)] - පිමිපන, ණහශහ නවත්ත ්රශද් ශ හි අධි තාක්ෂජ ක 

නවයකරණ උදයාන ක් ං්ාාපිත කිරීණ ංඳහා රු.100,000,000 

අයිතණ  ( 3)] - රාජ්ය - ශපෞද්මිමක හවුල්කාරිත්ව ඒකක ්තහි 
ක්රි ාකාරකන ංඳහා පහසුකන ංැලසීණ රු.50,000,000 

අයිතණ  ( 4)] - 'රැකි ා ංඳහා ූදානන කිරීශන අරමුදල' මි  කිරීණ ංඳහා 

රු.2,500,000,000 

අයිතණ  ( 5)] - ශ ොවු්ත ශං නාගක හරහා කුංලතා ංගව්ලධන වැලංටහ්ත 

ක්රි ාත්ණක කිරීණට ංහා  දීණ ංඳහා රු.500,000,000 

අයිතණ  (  )] - ං්විේං්ලල්තත ංහ ජ්්ලණානු රජ් ්තශ  අනුග්රහ  මි ව 
ජ්්ලණ්ත කා්ල.ක අභයාං ආ තන  හා ංනබ්තධ කා්ල.ක විදයාල 5ක් 

මි  කිරීණ ංඳහා රු.1,000,000,000 

අයිතණ  (  )] - කි්තනි ාහි වි ්වවිදයාල ශකොීයජ් ක් ං්ාාපිත කිරීණ 

ංඳහා රු.50,000,000 

අයිතණ  ( 8)] - අධයාපන ්රි ංගං්කරණ ංඳහා රු.2,500,000,000 

අයිතණ  ( 9)] - 'Smart Classroom' ංගකල්ප   ක්ි ණත් කිරීණ, 

ියජිටල්කරණ  හා e-ශපළශපොත් ංගව්ලධන  කිරීණ ංඳහා රු. ,000,000 

අයිතණ  ( 0)] - ණහරමණ ගුරු ු හුණු පාංලට අනුබද්ධව ්ගග්රීසි භාෂා 

ගුරුවරු්ත ු හුණු කරන ණධයං්ාාන ක් මි  කිරීණ ංඳහා රු.50,000,000 

3819 3820 



පා්ලිමශන්තු ව 

අයිතණ  ( 1)] - හාපිමිමණ ංහ අඩ්ලාලචිශචින අධයාපන විදයාල ංඳහා 

විශ  ෂ අව යතා ු හුණු පහසුකන වැියදිතුණු කිරීණ ංඳහා රු.25,000,000  

අයිතණ  ( 2)] - ව ඹ, ංබරමමුව ංහ ශණොරුමව වි ්වවිදයාල ංඳහා 

ත්රවදය පීස මි  කිරීණ ංඳහා රු.1,250,000,000 

අයිතණ  ( 3)] - කරාපිමි  ශරෝහල ංඳහා ණහාචා්ල  ඒකක ක් ං්ාාපිත 
කිරීණ ංඳහා රු.50,000,000 

අයිතණ  ( 4)] - තාක්ෂජ ක විෂ  ධාරාව වයාේත කිරීණ ංඳහා නව 

තාක්ෂජ ක පීස  ක් මි  කිරීණ ංඳහා රු.1,550,000,000 

අයිතණ  ( 5)] - රුහුණු වි ්වවිදයාලශ හි නාවික අධයාපන  ංඳහා 

ණධයං්ාාන ක් මි  කිරීණ ංඳහා රු.250,000,000 

අයිතණ  (  )] - ශකොළඹ වි ්වවිදයාලශේ දත්ත විදයාව ංහ වි ාල දත්ත 
වි ්ශල්ෂණ , ආතු මණක අධය න  ංහ වයාපාර වි ්ශල්ෂණ  වැනි නව 

විෂ  ධාරා හඳු්තවා දීණට ංහා  වීණ ංඳහා රු.250,000,000 

අයිතණ  (  )] - වවුනි ාව වි ්විදයාල  ංු  කලා ු ං්තකාල පහසුකන ංහ 

ශතොරු රු තාක්ෂණ ණධයං්ාාන   ක්ි ණත් කිරීණ ංඳහා රු.200,000,000 

අයිතණ  ( 8)] - උංං් අධයාපනශ හි ං්වාධීන තත්ත්ව ංහි ක කිරිණක් 

ංහ පිළිමැනීණක් මි  කරන  ්තත්රණ ක් ං්ාාපිත කිරීණ ංඳහා 
රු.25,000,000 

අයිතණ  ( 9)] - ්රී ජ් ව්ලධනු ර වි ්වවිදයාලශ හි කළණනාරකණ පීස ට 

වයාපාර අධය න  පිළිබඳ උංං් අධයාපන ංගමණශේ (AACSB) 

පිළිමැනීණ ලබා මැනීණ ංඳහා අව ය ංහා  ලබා දීණ ංඳහා 

රු.100,000,000 

අයිතණ  (80)] - ශද්ශී  ත්රවදය විදයාව ංඳහා ප ්චාත් උපාධි පීස ක් මි  

කිරීණ ංඳහා රු.40,000,000 

අයිතණ  (81)] - රට ු රා ග්රාමීය   රීලා පිමි 100ක් වැියදිතුණු කිරීණ ණඟි්ත 

්රජ්ා රීලා ංගකල්ප  හඳු්තවා දීණ ංහ ඒ ංඳහා අව ය පහසුකන ංලංාදීණ 

ංඳහා රු.100,000,000 

අයිතණ  (82)] - පළාත් ංහ දිං්්රික් ණේටශන රීලාගමණ වැියදිතුණු කිරීණ - 

දිමන රීලා ංගකී්ලණ , ශපොශළෝතනරුව දිං්්රික් රීලාගමණ  ංහ 

කල් මුශ්ඩ රීලා ංගකී්ලණ  ංඳහා රු.300,000,000 

අයිතණ  (83)] - ණාතශල් ශහොකී රීලාගමණ  ්රි ංගං්කරණ  කිරීණ ංඳහා 

රු.100,000,000 

අයිතණ  (84)] - දි මණ ්රශද් ශේ රීලා පාංලක් ංහ මකල. ක් ං්ාාපිත 

කිරීණ ංහ 2020 දකුණු ආසි ානු රීලා උශළල ංඳහා රීලා ංගකී්ලණ ක් 

පිළිශ ල කිරීණ ංඳහා රු.1,400,000,000 

අයිතණ  (85)] - සුමතදාං මිහං්ා රීලාගමණ  නවීකරණ  ශකොට රාජ්ය 
ශපෞද්මිමක හවුල්කාරිත්ව ක් ශලං කළණනාකරණ  කිරීණ ංඳහා 

රු.100,000,000 

අයිතණ  (8 )] - සුමතදාං එළිණහ්ත රීලාගමණ  නඟාසිුමවීණ ංඳහා 

රු.500,000,000 

අයිතණ  (8 )] - ණානව කා්ල  ංාධන ප්ලශේෂණාමාර ක් මි  කිරීණ 

ංඳහා රු. 5,000,000 

අයිතණ  (88)] - උත්ශත්ජ්ක ණ්ලදන  ංනබ්තධශ ්ත දැනුවත් කිරීශන 

ජ්ාි ක වැලංටහනක් ක්රි ාත්ණක කිරීණ ංහ ෂෂධ පරීක්ෂා කිරීශන 

ප්ලශේෂණාමාර ක් ං්ාාපිත කිරීණ ංඳහා රු.25,000,000 

අයිතණ  (89)] - විශ  ෂිත වකුමක් ඒකක ං්ාාපිත කිරීණ ංඳහා 

රු.150,000,000 

අයිතණ  (90)] - අනුරාධු ර , ශපොශළෝතනරුව ංහ  ාපන  ණහ ශරෝහල් 

ංඳහා කනපන තරගම ආශ්රිතශ ්ත වකුමක්  මල් කුලා කැබිමවලට කැඩීශන 
 ්තත්ර (Extra Corporeal Shock Wave Lithotripsy - ESWL - 

Machines) ලබා දීණ ංඳහා රු.300,000,000 

අයිතණ  (91)] - නිද්තමත වකුමක් ශරෝම  වැනි ශබෝ ශනොවන ශරෝමවලට 

එශරහිව ශංෞඛය අධයාපන කා්ල ාග ශේ ක්රි ාකාරකන  ක්ි ණත් කිරීණ 

ංඳහා රු.50,000,000 

අයිතණ  (92)] - නිද්තමත වකුමක් ශරෝම, තැලසී. ාව ංහ එචි.අයි.වී. 
ඒඩ්ං් වැනි ශරෝම හඳුනාමැනීශන ක්රි ාවිම   ක්ි ණත් කිරීණ ංඳහා 

රු.50,000,000 

අයිතණ  (93)] - ණලකලු ව ංහ රත්නු ර ශරෝහල්වල පිළිකා ශරෝගී්තට 
්හළණ ්ර.ීර්තට අනුූලලව ්රි කාර ංැපයීශන ඒකක ං්ාාපිත කිරීණ 

ංඳහා රු.150,000,000 

අයිතණ  (94)] - රජ් ශේ ණධයණ ශබශහත්  ාලා  ක්ි ණත් කිරීණ ු ළි්ත 
්රාා.ක ශංෞඛය අග    ක්ි ණත් කිරීණ ංඳහා රු.100,000,000 

අයිතණ  (95)] - කාංල් වීදිශේ කා්තතා ශරෝහශල් ්රජ්නන ශංෞඛය 
්රි කාර ණධයං්ාාන ක් ං්ාාපිත කිරීණ ංඳහා රු. 5,000,000 

අයිතණ  (9 )] - ශකොළඹ, නුවර ංහ අනුරාධු ර ්රශද් වල විශ  ෂිත ්රංව 
විශ  ෂා ණධයං්ාාන 3ක් ං්ාාපිත කිරීණ ංඳහා රු.200,000,000 

අයිතණ  (9 )] - ශපොශළෝතනරුව ශරෝහශල් ණාති හා නව දරු උපත් 

ංගකී්ලණ ක් ්දිකිරීණ ංඳහා රු.50,000,000 

අයිතණ  (98)] - ශණොරුමව ්රාශද්ශී  ශරෝහල ු ළුල් කිරීණ ංඳහා 

රු.150,000,000 

අයිතණ  (99)] - ශදනි ා  ්රාශද්ශී  ශරෝහල ු ළුල් කිරීණ ංඳහා 
රු.25,000,000 

අයිතණ  (100)] - ශබ්රුවල මූිමක ශරෝහල ු ළුල් කිරීණ ංඳහා 
රු.200,000,000 

අයිතණ  (101)] - ණාතර දිං්්රික් නව  ණහ ශරෝහශල් ණාත ,ි ළණා, ත්රවදය 
ංහ පරිපාලන ඒකක කඹුරුමමුව ශවත ණාරු කිරීණ ංඳහා 

රු.150,000,000 

අයිතණ  (102)] - ආහාරවල පිරිසිදුකණ හා ආහාර සුරක්ෂිතතාව මි  
කිරීශන ු ළුල් රණශේද ක් මි  කිරීණ ංඳහා රු.25,000,000 

අයිතණ  (103)] - ශහද ු හුණු පාංල්වල  මිතල පහසුකන වැියදිතුණු 

කිරීණ ංඳහා රු.100,000,000 

අයිතණ  (104)] - ණානසික ංහ ං්නාතු ශරෝම පිළිබඳ ශංෞඛය අග  

 ක්ි ණත් කිරීණ ංඳහා රු.25,000,000 

අයිතණ  (105)] - ණහරමණ ද්තත ශංෞඛය ආ තන  ංගව්ලධන  කිරීණ 
ංඳහා රු.100,000,000 

අයිතණ  (10 )] - ිමගගිකව ංනශ්ර ෂණ  වන ශරෝම ංහ එචි.එයි.වී. ඒඩ්ං් 
ංඳහා ශව්ත වූ ඒකක ක් ං්ාාපිත කිරීණ ංඳහා රු.25,000,000 

අයිතණ  (10 )] - 'සුව ංැරි ' මූලාරනභ   ංවිණත් කිරීණ ංඳහා 
රු.  ,000,000 

අයිතණ  (108)] - ජ්ාි ක ශංෞඛය හා අනුබද්ධිත ප්ලශේෂණ  ක්ි ණත් 
කිරීණ ංඳහා රු. 5,000,000 

අයිතණ  (109)] - 2020 වනවිට අක් ආදා නලාභී්ත ංඳහා නාමරික 

ු නරුත්ාාපන වයාපිි    ටශත් නිවාං 20,000ක් ලබා දීණ ංඳහා 
රු.4,200,000,000 

අයිතණ  (110)] - නිවාං හි. ්තශ  නිවාං ශ ෝජ්නා රණ  ංහ ග්රාමීය   

අග ශේ දැනට පවි න නිවාං වැියදිතුණු කිරීණ ංඳහා ංහා  දීණ ංඳහා 

රු.812,000,000 

අයිතණ  (111)] - නාමරික ු න්ලජ්නනී  වයාපිි   ංඳහා 

රු.3,983,000,000 

3821 3822 
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අයිතණ  (112)] - ණහනුවර, අනුරාධු ර , මාල්ල,  ාපන   න 

දිං්්රික්කවල උපා  ණා්ලගික නමර ංගව්ලධන වැලංටහන ංඳහා 

රු.1,653,000,000 

අයිතණ  (113)] - කල්මුශ්ඩ ංහ ංණ්තු ශරයි නමර ංගව්ලධන  ංඳහා 
වන ්රධාන ංැලසුන ක්රි ාත්ණක කිරීණ ංහ පසුමාමීය  කලාපවල නමර 

ංගව්ලධන  කිරීණ ංඳහා රු.2,000,000,000 

අයිතණ  (114)] - ණධයණ අධිශේගී ණා්ලම වයාපිි   ංඳහා 
රු.10,000,000,000 

අයිතණ  (115)] - ග්රාමීය   ණා්ලම ජ්ාල  වැියදිතුණු කිරීණ ංඳහා 
රු.1,500,000,000 

අයිතණ  (11 )] - මගවු ර හා නා  ෑන ශහ ු ශව්ත ආපදාවට පත් වූ ණා්ලම 
ු නරුත්ාාපන  කිරීණ ංඳහා රු.1,000,000,000 

අයිතණ  (11 )] - ශපොිමං් ්රි ංගං්කරණ ංහ ්රජ්ා ශපොිමං් ංගකල්ප  

හඳු්තවා දීණ ංඳහා රු.150,000,000 

අයිතණ  (118)] - ශපොිමං් හා අපරාධ තුක්ි   ංනබ්තධශ ්ත වන 

වි ්වවිදයාල ක් පිහිුමවීණ ංඳහා රු.125,000,000 

අයිතණ  (119)] - අ්තත්ලජ්ාල අපරාධ විණ්ල න ඒකක  නවීකරණ  කිරීණ 
ංඳහා රු.40,000,000 

අයිතණ  (120)] - ශපොිමං් ශතොරු රු හා ං්තනිශේදන පද්ධි   වැියදිතුණු 
කිරීණ ංඳහා රු.400,000,000 

අයිතණ  (121)] - එක්ංත් ජ්ාීර්තශ  ංාණංාධක ශණශහතුන ංඳහා ්රී 
ලාගකික ශංබළු්ත ු හුණුව හා ංගව්ලධන  ංඳහා රු. 50,000,000 

අයිතණ  (122)] - ශ්රවය හා දි ය පමිමත කිරීශන රණශේද ක් ංහිත 

විශ  ෂිත ණහාධිකරණ ක් ං්ාාපිත කිරීණ ංඳහා රු.25,000,000 

අයිතණ  (123)] - ං්ව ගරී ව නක් කළණනාකරණ  කිරීශන  ්තත්රණ ක් 

හඳු්තවා දීණ ංහ අදාළ අධිකරණශේ මුල් පැ.ජ ිම විදයුත් ණාධය  ණඟි්ත 

ශමොනු කිරීශන හැකි ාව මශේෂණ  කිරීණ ංඳහා රු.50,000,000 

අයිතණ  (124)] - නා  ෑනවලට ශමොදුරු වීශන අවදානණ ශහ ු ශව්ත 

රත්නු ර ංහ වැිමණල උංාවි නැවත ං්ාානමත කිරීණ ංඳහා 

රු.500,000,000 

අයිතණ  (125)] - කිිමශනොචි  , ශතල්ශදනි , පූශමොල ංහ ක්තතශල් 

උංාවි ංගකි්ලණ ු ළුල් කිරීණ ංඳහා රු.400,000,000 

අයිතණ  (12 )] - බාල අපරාධකරුව්ත ංහ වි්තදිතයි්ත ්රවාහන  කිරීණ 
ංඳහා වාහන .ලදී මැනීණ ංඳහා රු.50,000,000 

අයිතණ  (12 )] - ලගකා බැගකුව ංඳහා ්රා ධන පහසුකන ංැපයීණ ංඳහා 
රු.5,000,000,000 

අයිතණ  (128)] - ශබෞද්ධ ු ං්තකාල ක් ං්ාාපිත කිරීණ ංඳහා 
රු.50,000,000 

අයිතණ  (129)] - ු රාවිදයා වමිනාකණක් ංහිත ු රාණ රජ්ණහ විහාර ංහ 
එවැනි පූජ්නී  ං්ාාන ්රි ංගං්කරණ  කිරීණ හා අලුත්වැිය ා කිරීණ ංඳහා 

රු.250,000,000 

අයිතණ  (130)] - ව්තදනාකරුව්ත ංඳහා තානා න ්දිකිරිණ ංහා 
රු.100,000,000 

අයිතණ  (131)] - රිමිමල ංහ රජ්මලතැ්තන ු රා විදයාත්ණක ං්ාාන 

ංගරක්ෂණ  කිරීණ ංඳහා රු.25,000,000 

අයිතණ  (132)] - ු රඟ තරම පිමි  ශමොලනැගිල්ල කලා ශිල්ප හා 
නවීන නි්ලණාණ ංඳහා වූ ජ්ාි ක ණධයං්ාාන ක් බවට පත් කිරීණ ංඳහා 

රු.250,000,000 

අයිතණ  (133)] - ශණොරුමව ්රශද් ශේ කලා ංගං්කිි ක ණධයං්ාාන ක් 

්දිකිරීණ ංඳහා රු. 00,000,000 

අයිතණ  (134)] - ණ්තනාරණ, තාල්වුපාක් ්රශද් ශේ ංගං්කිි ක  ාලාව 

්රි ංගං්කරණ  කිරීණ ංඳහා රු.25,000,000 

අයිතණ  (135)] - තාක්ෂණ  හා ියජිටල්කරණ  ු ළි්ත ශතොරු රු 

ං්තනිශේදන තාක්ෂණ ආ තනශේ ශං වා ංැපයීණ වැියදිතුණු කිරීණ ංඳහා 

රු.1,500,000,000 

අයිතණ  (13 )] - ජ්ාි ක ආ්ලක ක ංභාව පිහිුමවීණ ංඳහා රු.30,000,000  

අයිතණ  (13 )] - ඒකාබද්ධ භා්ඩලාමාර කළණනාකරණ ශතොරු රු 

පද්ධි   වි දන ඒකක දක්වා වයාේත කිරීණ ංඳහා රු.500,000,000 

අයිතණ  (138)] - පළාත් පාලන ආ තන  ක්ි ණත් කිරීණ ංඳහා 

රු.150,000,000 

අයිතණ  (139)] - රජ්ශේ කා්ල ාල ක රාජ්ය  ශං වකයි්ත 500කට වැිය 

ංගඛයාවක් ශහෝ කා්ල ාල කිහිප ක රාජ්ය ශං වකයි්තශ  එකු ව 500ක් 

පණණ එකණ ශං වා ං්ාාන ක පිහිමි කා්ල ාලවල ළණා සුරැකුන 

ණධයං්ාාන පිහිුමවීණ (කුිම ට ශහෝ මාං්ු  ණත)] ංඳහා රු.50,000,000 

අයිතණ  (140)] - උු ර හා නැ ශඟනහිර ්රශද් වල මශලොිම්ත හා 

සිශණ්ති ශ ්ත බැඳි නිවාං 50,000ක් ්දිකිරීණ (ශපොීය ශමවින)] ංඳහා 

රු. 50,000,000 

අයිතණ  (141)] - ග්රාමීය   වාරිණා්ලම ංගව්ලධන, වැසි ජ්ල  රැං්කිරීණ හා 

ඒකාබද්ධ මනණාන ංගව්ලධන වැලංටහ්ත ංඳහා ංහා  වීණ (ONUR) 

ංඳහා රු.500,000,000 

අයිතණ  (142)] - ංගහිඳි ාව  ක්ි ණත් කර.්ත ආ්ලක ක  ංවිබල මැ්තවීණ 

හා ංණාජ්  මිතල පහසුකන ංගව්ලධන  පිළිබඳ අවධාන  ශ ොමු කිරීණ 

ංහ උු රු හා නැ ශඟනහිර පළාත්වල ශවනං් හැකි ා  ංහිත 

කා්තතාව්තශ  අව යතා ංු රාීයණට විශ  ෂ වැලංටහ්ත ංඳහා 

රු.2,000,000,000 

අයිතණ  (143)] - ණ  ංමුපකාර ං.ි  හරහා උු රු හා උු රුණැද 

පළාත්වල ණ මැි  ජ්න ාට ංහා  ලබා දීණ ංඳහා රු.1,000,000,000 

අයිතණ  (144)] - නිෂ්පාදන ංමුපකාර හරහා උු රු පළාශත් ශතෝරාමත් 

කුලා ක්ලණා්තත ංඳහා පහසුකන ංැපයීණ ංඳහා රු.1,000,000,000 

අයිතණ  (145)] - ්රධාන ව ශ ්ත කිිමශනොචි   හා ශලල්ස් දූපත්හි තල් 

ආහාර ංැකසුන ණධයං්ාාන 2ක් ං්ාාපිත කිරීණ ංඳහා රු.40,000,000 

අයිතණ  (14 )] - ණයිිමේමි වරා  ධීවර වරා ක් බවට ංගව්ලධන  කර 

ශීතාමාර ංහ මබලා පහසුකන ං්ාාපිත කිරීණ ංඳහා රු.150,000,000 

අයිතණ  (14 )] - දඹුල්ල හා ශකොළඹ ආ්ලක ක ණධයං්ාාන හා ංනබ්තධිත 

නවීන ආ්ලක ක ණධයං්ාාන ක්  ාපනශේ ්දිකිරීණ ංඳහා 

රු.100,000,000 

අයිතණ  (148)] - වං්තතන රූපවාහිනී නාළිකාශේ ශං ව  වැියදිතුණු 

කිරීණ ංඳහා අ  වැ  ්රි පාදන ලබා දීණ ංඳහා රු.30,000,000 

අයිතණ  (149)] - රාජ්ය භාෂා ්රි පත්ි   ක්රි ාත්ණක කිරීණ ංහ ජ්ාි ක 

ංහජීවන  ශමොලනැගිශන අරමුජ ්ත භාෂා ්රවීණතාව, භාෂා පරිව්ලතන 

කටතුු  වැියදිතුණු කිරීන ආදි  ක්රි ාත්ණක කිරීණ ංඳහා රු.200,000,000 

අයිතණ  (150)] - 'අනණාචි ' ංගකල්ප  ක්රි ාත්ණක කිරීණ ංඳහා 

රු.25,000,000 

අයිතණ  (151)] - හිටු  ංට්තකාමීය ්තට ජ්ාි ක විත්ි   සුදුසුකන (NVQ) 

පිළිමැනීණ ලබා දීණ ංඳහා රු.25,000,000 

අයිතණ  (152)] - මුං්ිමන අවතැ්තවූව්ත නැවත පදිග  කිරීණ - නිවාං ංහ 

 මිතල පහසුකන ංැපයීණ ංඳහා රු.1,750,000,000 

3823 3824 



පා්ලිමශන්තු ව 

අයිතණ  (153)] - නැවත පදිග  කිරීශන ක්රි ාවිම  කියනන කිරීණට ංාේු  

ංගකී්ලණ ංහ බං් නැවු නපළ මු ළුව ණ්තනාරණ නමර  

ු නරුත්ාාපන  කිරීණ ංහ සිලාවු ර නමර ංගව්ලධන වැලංටහන 

අඛ්ඩලව ක්රි ාත්ණක කිරීණ ංඳහා රු.250,000,000 

අයිතණ  (154)] - ංගහිඳි ාව මි  කිරීශන  ්තත්රණ  ංනබ්තධීකරණ  
ංඳහා ශල්කන කා්ල ාල ක් පිහිුමවීණ (SCRM) ංඳහා රු.3,000,000 

අයිතණ  (155)] - අු රුදහ්ත වූ ු ද්මලයි්ත ංඳහා කා්ල ාල ක් පිහිුමවීණ 

ංඳහා ංහා වීණ ංඳහා රු. 50,000,000 

අයිතණ  (15 )] - ආදා න පරිපාලන කළණනාරකණ ශතොරු රු පද්ධි   

(RAMIS) ක්රි ාත්ණක කිරීණ ංඳහා රු.500,000,000 

අයිතණ  (15 )] - සුරාබදු ආදා න කළණනාකරණ පද්ධි   ක්රි ාත්ණක 
කිරීණ ංඳහා රු.50,000,000 

අයිතණ  (158)] - ලැබීන ංහ ශමවීන ශවනශංහි අවදානණ ංඳහා ශව්ත 

කිරීණ රු.40,000,000,000 

අයිතණ  (159)] - ශද්ශී  ණ  සුරැකුන පත්වල ශපොත් අම  ංඳහා 

මැළපීණට රු.30,000,000,000" 

 
“240 වන ශී්ලෂශ හි 02 වන වැලංටහන, මූලධන වි දණ ංඳහා 

රු.1 2,345,000,000ක් දක්වා වැිය කළ  මුදල උපශල්ඛන ට මු ළත් 
කළ තුු  ”  න ්ර ්න  විණංන ලදි්ත ංභා ංනණත වි .  

 
240 වන ශී්ලෂශ හි 02 වන වැලංටහන, මූලධන වි දණ 

ංගශ ෝධිතාකාරශ ්ත උපශල්ඛනශ හි ශකොටංක් හැමි ට ි බි  
තුු  යි නිශ ෝම කරන ලදී.  

 
“தகலப்பு 240, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மூலதனச் தசலவுக்கான 

அதிகாிக்கப்பட்ட ரூபா 172,345,000,000 அட்டவகையிற் 

சசர்க்கப்படுமாக” எனும் வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப் 

பட்டது. 

 

தகலப்பு 240, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மூலதனச் தசலவு 

திருத்தப்பட்டவாறு அட்டவகையின் பகுதியாக இருக்கக் 

கட்டகளயிடப்பட்டது. 

 
Question, "That the increased sum of Rs. 172,345,000,000, for Head 

240,  Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" 
put and agreed to.  

 
Head 240, Programme 02, Capital Expenditure,  as amended, 

ordered to stand part of the Schedule.  

 
241 වන ශීර්නය.- රාජ්ය  වයාපාර දෙපාර්ාදම්් ුරව 

 
01 වන වැලංටහන.-  ශණශහතුන  වැලංටහන - ු නරාව්ලතන වි දණ, 

රු.1,078,920,000 
 

“241 වන ශී්ලෂශ හි 01 වන වැලංටහන, ු නරාව්ලතන වි දණ 
ංඳහා රු.1,078,920,000ක මුදල උපශල්ඛන ට මු ළත් කළ තුු  ” 
 න ්ර ්න  විණංන ලදි්ත ංභා ංනණත වි .  

 
241 වන ශී්ලෂශ හි 01 වන වැලංටහන, ු නරාව්ලතන වි දණ 

උපශල්ඛනශ හි ශකොටංක් හැමි ට ි බි  තුු  යි නිශ ෝම කරන ලදී.    
 

01 වන වැලංටහන.-  ශණශහතුන වැලංටහන - මූලධන වි දණ, 
රු.2,514,825,000 

“241 වන ශී්ලෂශ හි 01 වන වැලංටහන, මූලධන වි දණ ංඳහා 
රු.2,514,825,000ක මුදල උපශල්ඛන ට මු ළත් කළ තුු  ”  න 

්ර ්න  විණංන ලදි්ත ංභා ංනණත වි .  

241 වන ශී්ලෂශ හි 01 වන වැලංටහන, මූලධන  වි දණ 

උපශල්ඛනශ හි ශකොටංක් හැමි ට ි බි  තුු  යි නිශ ෝම කරන 

ලදී.  

 
242 වන ශීර්නය.- කළානාකරණ දස වා දෙපාර්ාදම්් ුරව 

 
01 වන වැලංටහන.-  ශණශහතුන  වැලංටහන - ු නරාව්ලතන වි දණ, 

රු.  ,300,000 
 

“242 වන ශී්ලෂශ හි 01 වන වැලංටහන, ු නරාව්ලතන වි දණ 
ංඳහා රු.  ,300,000ක මුදල උපශල්ඛන ට මු ළත් කළ තුු  ” 
 න ්ර ්න  විණංන ලදි්ත ංභා ංනණත වි .  

 
242 වන ශී්ලෂශ හි 01 වන වැලංටහන, ු නරාව්ලතන වි දණ 

උපශල්ඛනශ හි ශකොටංක් හැමි ට ි බි  තුු  යි නිශ ෝම කරන 
ලදී.    

 
01 වන වැලංටහන.-  ශණශහතුන වැලංටහන - මූලධන වි දණ,  

රු. ,200,000 

 
“242 වන ශී්ලෂශ හි 01 වන වැලංටහන, මූලධන වි දණ ංඳහා 

රු. ,200,000ක මුදල උපශල්ඛන ට මු ළත් කළ තුු  ”  න 
්ර ්න  විණංන ලදි්ත ංභා ංනණත වි .  

 
242 වන ශී්ලෂශ හි 01 වන වැලංටහන, මූලධන වි දණ 

උපශල්ඛනශ හි ශකොටංක් හැමි ට ි බි  තුු  යි නිශ ෝම කරන 
ලදී.  

 

243 වන ශීර්නය.- සංවර්ධ්න මූලය දෙපාර්ාදම්් ුරව 

 
01 වන වැලංටහන.-  ශණශහතුන  වැලංටහන - ු නරාව්ලතන වි දණ, 

රු.101,810,000 

 
“243 වන ශී්ලෂශ හි 01 වන වැලංටහන, ු නරාව්ලතන වි දණ 

ංඳහා රු.101,810,000ක මුදල උපශල්ඛන ට මු ළත් කළ තුු  ” 
 න ්ර ්න  විණංන ලදි්ත ංභා ංනණත වි .  

 
243 වන ශී්ලෂශ හි 01 වන වැලංටහන, ු නරාව්ලතන වි දණ 

උපශල්ඛනශ හි ශකොටංක් හැමි ට ි බි  තුු  යි නිශ ෝම කරන 
ලදී.    

 
01 වන වැලංටහන.-  ශණශහතුන වැලංටහන - මූලධන වි දණ, 

රු.1,300,000 

 
“243 වන ශී්ලෂශ හි 01 වන වැලංටහන, මූලධන වි දණ ංඳහා 

රු.1,300,000ක මුදල උපශල්ඛන ට මු ළත් කළ තුු  ”  න 
්ර ්න  විණංන ලදි්ත ංභා ංනණත වි .  

 
243 වන ශී්ලෂශ හි 01 වන වැලංටහන, මූලධන  වි දණ 

උපශල්ඛනශ හි ශකොටංක් හැමි ට ි බි  තුු  යි නිශ ෝම කරන 
ලදී.  

 

02 වන වැලංටහන.-  ංගව්ලධන වැලංටහන - මූලධන වි දණ, 
රු.13,061,950,000 

 
“243 වන ශී්ලෂශ හි 02 වන වැලංටහන, මූලධන වි දණ ංඳහා 

රු.13,061,950,000ක මුදල උපශල්ඛන ට මු ළත් කළ තුු  ”  න 
්ර ්න  විණංන ලදි්ත ංභා ංනණත වි .  

 
243 වන ශී්ලෂශ හි 02 වන වැලංටහන, මූලධන වි දණ 

උපශල්ඛනශ හි ශකොටංක් හැමි ට ි බි  තුු  යි නිශ ෝම කරන 
ලදී.  

 

3825 3826 
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244 වන ශීර්නය.- දවළඳ ස  ආදයෝජ්න ්රි පති  
දෙපාර්ාදම්් ුරව 

 
01 වන වැලංටහන.-  ශණශහතුන  වැලංටහන - ු නරාව්ලතන වි දණ, 

රු.51,730,000 
 

“244 වන ශී්ලෂශ හි 01 වන වැලංටහන, ු නරාව්ලතන වි දණ 
ංඳහා රු.51,730,000ක මුදල උපශල්ඛන ට මු ළත් කළ තුු  ” 
 න ්ර ්න  විණංන ලදි්ත ංභා ංනණත වි .  

 
244 වන ශී්ලෂශ හි 01 වන වැලංටහන, ු නරාව්ලතන වි දණ 

උපශල්ඛනශ හි ශකොටංක් හැමි ට ි බි  තුු  යි නිශ ෝම කරන ලදී.    
 

01 වන වැලංටහන.-  ශණශහතුන වැලංටහන - මූලධන වි දණ, 
රු.1,150,000 

 
“244 වන ශී්ලෂශ හි 01 වන වැලංටහන, මූලධන වි දණ ංඳහා 

රු.1,150,000ක මුදල උපශල්ඛන ට මු ළත් කළ තුු  ”  න 
්ර ්න  විණංන ලදි්ත ංභා ංනණත වි .  

 
244 වන ශී්ලෂශ හි 01 වන වැලංටහන, මූලධන  වි දණ 

උපශල්ඛනශ හි ශකොටංක් හැමි ට ි බි  තුු  යි නිශ ෝම කරන ලදී.  

 

245 වන ශීර්නය.- රාජ්ය මුෙල් දෙපාර්ාදම්් ුරව 
 

01 වන වැලංටහන.-  ශණශහතුන  වැලංටහන - ු නරාව්ලතන වි දණ, 
රු.89,293,000 

 
“245 වන ශී්ලෂශ හි 01 වන වැලංටහන, ු නරාව්ලතන වි දණ 

ංඳහා රු.89,293,000ක මුදල උපශල්ඛන ට මු ළත් කළ තුු  ” 
 න ්ර ්න  විණංන ලදි්ත ංභා ංනණත වි .  

 
245 වන ශී්ලෂශ හි 01 වන වැලංටහන, ු නරාව්ලතන වි දණ 

උපශල්ඛනශ හි ශකොටංක් හැමි ට ි බි  තුු  යි නිශ ෝම කරන ලදී.    
 

01 වන වැලංටහන.-  ශණශහතුන වැලංටහන - මූලධන වි දණ, 
රු.5,100,000 

 

“245 වන ශී්ලෂශ හි 01 වන වැලංටහන, මූලධන වි දණ ංඳහා 
රු.5,100,000ක මුදල උපශල්ඛන ට මු ළත් කළ තුු  ”  න 
්ර ්න  විණංන ලදි්ත ංභා ංනණත වි .  

 
245 වන ශී්ලෂශ හි 01 වන වැලංටහන, මූලධන  වි දණ 

උපශල්ඛනශ හි ශකොටංක් හැමි ට ි බි  තුු  යි නිශ ෝම කරන ලදී.  
 

246 වන ශීර්නය.- දද්ශීය ආොයම් දෙපාර්ාදම්් ුරව 
 

01 වන වැලංටහන.-  ශණශහතුන  වැලංටහන - ු නරාව්ලතන වි දණ, 
රු.3,520,000,000 

 

“246 වන ශී්ලෂශ හි 01 වන වැලංටහන, ු නරාව්ලතන වි දණ 
ංඳහා රු.3,520,000,000ක මුදල උපශල්ඛන ට මු ළත් කළ තුු  ” 
 න ්ර ්න  විණංන ලදි්ත ංභා ංනණත වි .  

 
246 වන ශී්ලෂශ හි 01 වන වැලංටහන, ු නරාව්ලතන වි දණ 

උපශල්ඛනශ හි ශකොටංක් හැමි ට ි බි  තුු  යි නිශ ෝම කරන ලදී.    
 

01 වන වැලංටහන.-  ශණශහතුන වැලංටහන - මූලධන වි දණ, 
රු.903,500,000 

 
“246 වන ශී්ලෂශ හි 01 වන වැලංටහන, මූලධන වි දණ ංඳහා 

රු.903,500,000ක මුදල උපශල්ඛන ට මු ළත් කළ තුු  ”  න 
්ර ්න  විණංන ලදි්ත ංභා ංනණත වි .  

 
246 වන ශී්ලෂශ හි 01 වන වැලංටහන, මූලධන  වි දණ 

උපශල්ඛනශ හි ශකොටංක් හැමි ට ි බි  තුු  යි නිශ ෝම කරන ලදී.  

247 වන ශීර්නය.- ශ්රී ලංකා දර්ගුව 

 
01 වන වැලංටහන.- ශණශහතුන  වැලංටහන - ු නරාව්ලතන වි දණ,  

රු.3,315,650,000 

   
“247 වන ශී්ලෂශ හි 01 වන වැලංටහන, ු නරාව්ලතන වි දණ 

ංඳහා රු.3,315,650,000ක මුදල උපශල්ඛන ට මු ළත් කළ තුු  ” 
 න ්ර ්න  විණංන ලදි්ත ංභා ංනණත වි . 

  
247 වන ශී්ලෂශ හි 01 වන වැලංටහන, ු නරාව්ලතන වි දණ 

උපශල්ඛනශ හි ශකොටංක් හැමි ට ි බි  තුු  යි නිශ ෝම කරන 
ලදී. 

   
01 වන වැලංටහන.-  ශණශහතුන  වැලංටහන - මූලධන  වි දණ,  

රු.299,750,000 

  
“247 වන ශී්ලෂශ හි 01 වන වැලංටහන, මූලධන වි දණ ංඳහා 

රු.299,750,000ක මුදල උපශල්ඛන ට මු ළත් කළ තුු  ” න  
්ර ්න  විණංන ලදි්ත ංභා ංනණත වි . 

  
247 වන ශී්ලෂශ හි 01 වන වැලංටහන, මූලධන වි දණ 

උපශල්ඛනශ හි ශකොටංක් හැමි ට ි බි  තුු  යි නිශ ෝම කරන 
ලදී. 

 
248 වන ශීර්නය.- සුරාබදු දෙපාර්ාදම්් ුරව  

  
01 වන වැලංටහන.- ශණශහතුන  වැලංටහන - ු නරාව්ලතන වි දණ, 

රු.1,154,700,000 

  
“248 වන ශී්ලෂශ හි 01 වන වැලංටහන, ු නරාව්ලතන වි දණ 

ංඳහා රු.1,154,700,000ක මුදල උපශල්ඛන ට මු ළත් කළ තුු  ” 
 න ්ර ්න  විණංන ලදි්ත ංභා ංනණත වි . 

  
248 වන ශී්ලෂශ හි 01 වන වැලංටහන, ු නරාව්ලතන වි දණ 

උපශල්ඛනශ හි ශකොටංක් හැමි ට ි බි  තුු  යි නිශ ෝම කරන 
ලදී. 

 
01 වන වැලංටහන.- ශණශහතුන වැලංටහන - මූලධන වි දණ, 

රු.452,500,000 

  
“248 වන ශී්ලෂශ හි 01 වන වැලංටහන, මූලධන වි දණ ංඳහා 

රු.452,500,000ක මුදල උපශල්ඛන ට මු ළත් කළ තුු  ”  න 
්ර ්න  විණංන ලදි්ත ංභා ංනණත වි . 

 
248 වන ශී්ලෂශ හි 01 වන වැලංටහන, මූලධන වි දණ 

උපශල්ඛනශ හි ශකොටංක් හැමි ට ි බි  තුු  යි නිශ ෝම කරන 
ලදී. 

 
249  වන ශීර්නය.-  ාාණ්ඩාගතාර දාද යුම්  දෙපාර්ාදම්් ුරව 
    
01 වන වැලංටහන.- ශණශහතුන  වැලංටහන - ු නරාව්ලතන වි දණ,  

රු.34,650,635,000 

  
“249 වන ශී්ලෂශ හි 01 වන වැලංටහන, ු නරාව්ලතන වි දණ 

ංඳහා රු.34,650,635,000ක මුදල උපශල්ඛන ට මු ළත් කළ 
තුු  ”  න ්ර ්න  විණංන ලදි්ත ංභා ංනණත වි . 

  
249 වන ශී්ලෂශ හි 01 වන වැලංටහන, ු නරාව්ලතන වි දණ 

උපශල්ඛනශ හි ශකොටංක් හැමි ට ි බි  තුු  යි නිශ ෝම කරන 
ලදී. 

 

3827 3828 



පා්ලිමශන්තු ව 

01 වන වැලංටහන.-  ශණශහතුන  වැලංටහන - මූලධන  
වි දණ, රු.404,450,000 

  
“249 වන ශී්ලෂශ හි 01 වන වැලංටහන, මූලධන වි දණ ංඳහා 

රු.404,450,000ක මුදල උපශල්ඛන ට මු ළත් කළ තුු  ”  න 
්ර ්න  විණංන ලදි්ත ංභා ංනණත වි . 

 
249 වන ශී්ලෂශ හි 01 වන වැලංටහන, මූලධන වි දණ 

උපශල්ඛනශ හි ශකොටංක් හැමි ට ි බි  තුු  යි නිශ ෝම කරන ලදී. 

 
02 වන වැලංටහන.-  ංගව්ලධන වැලංටහන - මූලධන  වි දණ, 

රු.305,000,000 
  

“249 වන ශී්ලෂශ හි 02 වන වැලංටහන, මූලධන වි දණ ංඳහා 
රු.305,000,000ක මුදල උපශල්ඛන ට මු ළත් කළ තුු  ”  න 
්ර ්න  විණංන ලදි්ත ංභා ංනණත වි . 

 
249 ශී්ලෂශ හි 02 වන වැලංටහන, මූලධන වි දණ 

උපශල්ඛනශ හි ශකොටංක් හැමි ට ි බි  තුු  යි නිශ ෝම කරන  
ලදී. 

 
250 වන ශීර්නය.- රාජ්ය ගිුම් දෙපාර්ාදම්් ුරව 

  
01 වන වැලංටහන.- ශණශහතුන වැලංටහන - ු නරාව්ලතන වි දණ, 

රු.46,350,000 

  
"250 වන ශී්ලෂශ හි 01 වන වැලංටහන, ු නරාව්ලතන වි දණ 

ංඳහා රු.46,350,000ක මුදල උපශල්ඛන ට මු ළත් කළ තුු  "  
 න ්ර ්න  විණංන ලදි්ත ංභා ංනණත වි . 

  
250 වන ශී්ලෂශ හි 01 වන වැලංටහන, ු නරාව්ලතන වි දණ 

උපශල්ඛනශ හි ශකොටංක් හැමි ට ි බි  තුු  යි නිශ ෝම කරන ලදී. 

  
01 වන වැලංටහන.- ශණශහතුන වැලංටහන - මූලධන  වි දණ, 

රු.3,500,000  
 

"250  වන ශී්ලෂශ හි 01 වන වැලංටහන, මූලධන වි දණ ංඳහා 
රු.3,500,000ක මුදල උපශල්ඛන ට මු ළත් කළ තුු  "  න 
්ර ්න  විණංන ලදි්ත ංභා ංනණත වි . 

  
250 වන ශී්ලෂශ හි 01 වන වැලංටහන, මූලධන වි දණ 

උපශල්ඛනශ හි ශකොටංක් හැමි ට ි බි  තුු  යි නිශ ෝම කරන ලදී. 

  

251වන ශීර්නය.- ාක්දස ු දෙපාර්ාදම්් ුරව 
  

01 වන වැලංටහන.- ශණශහතුන  වැලංටහන - ු නරාව්ලතන 
වි දණ,  රු.420,270,000 

  
“251 වන ශී්ලෂශ හි 01 වන වැලංටහන, ු නරාව්ලතන වි දණ 

ංඳහා රු.420,270,000ක මුදල උපශල්ඛන ට මු ළත් කළ තුු  ” 
 න ්ර ්න  විණංන ලදි්ත ංභා ංනණත වි . 

  
251 වන ශී්ලෂශ හි 01 වන වැලංටහන, ු නරාව්ලතන වි දණ 

උපශල්ඛනශ හි ශකොටංක් හැමි ට ි බි  තුු  යි නිශ ෝම කරන ලදී. 

 
01  වන වැලංටහන.-  ශණශහතුන  වැලංටහන - මූලධන  

වි දණ,  රු.386,700,000 
 

“251 වන ශී්ලෂශ හි 01 වන වැලංටහන, මූලධන වි දණ ංඳහා 
රු.386,700,000ක මුදල උපශල්ඛන ට මු ළත් කළ තුු  ”  න 
්ර ්න  විණංන ලදි්ත ංභා ංනණත වි . 

  
251 වන ශී්ලෂශ හි 01 වන වැලංටහන, මූලධන වි දණ 

උපශල්ඛනශ හි ශකොටංක් හැමි ට ි බි  තුු  යි නිශ ෝම කරන ලදී. 

323 වන ශීර්නය.- නීි  ක යුුර දෙපාර්ාදම්් ුරව 

  
01 වන වැලංටහන.- ශණශහතුන  වැලංටහන - ු නරාව්ලතන 

වි දණ,  රු.10,620,000  

  
“323 වන ශී්ලෂශ හි  01 වන වැලංටහන, ු නරාව්ලතන වි දණ 

ංඳහා රු.10,620,000ක මුදල උපශල්ඛන ට මු ළත් කළ තුු  ” 
 න ්ර ්න  විණංන ලදි්ත ංභා ංනණත වි . 

  
323 වන ශී්ලෂශ හි 01 වන වැලංටහන, ු නරාව්ලතන වි දණ 

උපශල්ඛනශ හි ශකොටංක් හැමි ට ි බි  තුු  යි නිශ ෝම කරන 
ලදී. 

  
01 වන වැලංටහන.-  ශණශහතුන  වැලංටහන - මූලධන  වි දණ,  

රු.500,000 

  
“323 වන ශී්ලෂශ හි 01 වන වැලංටහන, මූලධන වි දණ ංඳහා 

රු.500,000ක මුදල උපශල්ඛන ට මු ළත් කළ තුු  ”  න ්ර ්න  
විණංන ලදි්ත ංභා ංනණත වි . 

  
323 වන ශී්ලෂශ හි 01 වන වැලංටහන, මූලධන වි දණ 

උපශල්ඛනශ හි ශකොටංක් හැමි ට ි බි  තුු  යි නිශ ෝම කරන 
ලදී. 

 

329  වන ශීර්නය.- දා රුරු ාාක්නණ කළානාකරණ 

දෙපාර්ාදම්් ුරව  
 

01 වන වැලංටහන.-  ශණශහතුන  වැලංටහන - ු නරාව්ලතන වි දණ, 
රු.261,585,000 

 
“329 වන ශී්ලෂශ හි 01 වන වැලංටහන, ු නරාව්ලතන වි දණ 

ංඳහා රු.261,585,000ක මුදල උපශල්ඛන ට මු ළත් කළ තුු  ” 
 න ්ර ්න  විණංන ලදි්ත ංභා ංනණත වි . 

 
329 වන ශී්ලෂශ හි 01 වන වැලංටහන, ු නරාව්ලතන වි දණ 

උපශල්ඛනශ හි ශකොටංක් හැමි ට ි බි  තුු  යි නිශ ෝම කරන 
ලදී. 

 
01 වන වැලංටහන.-  ශණශහතුන  වැලංටහන - මූලධන  වි දණ, 

රු.9,715,000 
 
“329 වන ශී්ලෂශ හි 01 වන වැලංටහන, මූලධන වි දණ ංඳහා 

රු.9,715,000ක මුදල උපශල්ඛන ට මු ළත් කළ තුු  ”  න 
්ර ්න  විණංන ලදි්ත ංභා ංනණත වි . 

 
329 වන ශී්ලෂශ හි 01 වන වැලංටහන, මූලධන වි දණ 

උපශල්ඛනශ හි ශකොටංක් හැමි ට  ි බි  තුු  යි නිශ ෝම කරන 
ලදී.                                     

 
333  වන ශීර්නය.- දක ම්දරෝලර් ජ්නරාල් කාර්යාලය 

 

01 වන වැලංටහන.-  ශණශහතුන  වැලංටහන - ු නරාව්ලතන වි දණ, 
රු.28,398,000 

 
“333 වන ශී්ලෂශ හි 01 වන වැලංටහන, ු නරාව්ලතන වි දණ 

ංඳහා රු.28,398,000ක මුදල උපශල්ඛන ට මු ළත් කළ තුු  ” 
 න ්ර ්න  විණංන ලදි්ත ංභා ංනණත වි . 

 
333 වන ශී්ලෂශ හි 01 වන වැලංටහන, ු නරාව්ලතන වි දණ 

උපශල්ඛනශ හි ශකොටංක් හැමි ට ි බි  තුු  යි නිශ ෝම කරන 
ලදී. 

3829 3830 
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01 වන වැලංටහන.-  ශණශහතුන  වැලංටහන - මූලධන  වි දණ, 
රු.18,200,000 

 
“333 වන ශී්ලෂශ හි 01 වන වැලංටහන, මූලධන වි දණ ංඳහා 

රු.18,200,000ක මුදල උපශල්ඛන ට මු ළත් කළ තුු  ”  න 
්ර ්න  විණංන ලදි්ත ංභා ංනණත වි . 

 
333 වන ශී්ලෂශ හි 01 වන වැලංටහන, මූලධන වි දණ 

උපශල්ඛනශ හි ශකොටංක් හැමි ට  ි බි  තුු  යි නිශ ෝම කරන 
ලදී.                                     

 
தகலப்பு 241.- பகிரங்கத் ததாைில் முயற்சிகள்  திகைக்களம் 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முகறச் தசயற்பாடுகள் -  

மீண்டுவருஞ் தசலவு ரூபா 1,078,920,000  

 

“தகலப்பு 241, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் 

தசலவுக்கான ரூபா 1,078,920,0 0 0 அட்டவகையிற் 

சசர்க்கப்படுமாக” எனும் வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப் 

பட்டது. 

 

தகலப்பு 241, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவகையின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முகறச் தசயற்பாடுகள் - மூலதனச் 

தசலவு ரூபா 2,514,825,000 

 

“தகலப்பு 241, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவுக்கான 

ரூபா 2,514,825,000 அட்டவகையிற் சசர்க்கப்படுமாக” எனும் 

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

 

தகலப்பு 241, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவகையின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

 

தகலப்பு 242.- முகாகமத்துவச் சசகவகள்  திகைக்களம் 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முகறச் தசயற்பாடுகள் -  

மீண்டுவருஞ் தசலவு ரூபா 77,300,000 

 

“தகலப்பு 242, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் 

தசலவுக்கான ரூபா 7 7 , 3 0 0 , 0 0 0  அட்டவகையிற் 

சசர்க்கப்படுமாக” எனும் வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப் 

பட்டது. 

 தகலப்பு 242, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவகையின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முகறச் தசயற்பாடுகள் - மூலதனச் 

தசலவு ரூபா 6,200,000 

 

“தகலப்பு 242, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவுக்கான 

ரூபா 6,200,000 அட்டவகையிற் சசர்க்கப்படுமாக”  எனும் வினா 

விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

 

தகலப்பு 242, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவகையின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

 

தகலப்பு 243.- அபிவிருத்தி நிதித் திகைக்களம் 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முகறச் தசயற்பாடுகள் -  

மீண்டுவருஞ் தசலவு ரூபா  101,810,000 

“தகலப்பு 243, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் 

தசலவுக்கான ரூபா 101,810,0 0 0 அட்டவகையிற் 

சசர்க்கப்படுமாக” எனும் வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப் 

பட்டது. 

 

தகலப்பு 243, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவகையின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முகறச் தசயற்பாடுகள் - மூலதனச் 

தசலவு ரூபா 1,300,000 

 

“தகலப்பு 243, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவுக்கான 

ரூபா 1,300,000 அட்டவகையிற் சசர்க்கப்படுமாக”  எனும் வினா 

விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

 

தகலப்பு 243, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவகையின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவிருத்திச் தசயற்பாடுகள் - மூலதனச் 

தசலவு ரூபா  13,061,950,000 

 

“தகலப்பு 243, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மூலதனச் தசலவுக்கான 

ரூபா 13,061,950,000 அட்டவகையிற் சசர்க்கப்படுமாக” எனும் 

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

 

தகலப்பு 243, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவகையின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

 

தகலப்பு 244.- வர்த்தக மற்றும் முதலீட்டுக் தகாள்கககள் 

திகைக்களம் 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முகறச் தசயற்பாடுகள் -  

மீண்டுவருஞ் தசலவு ரூபா 51,730,000 

 

“தகலப்பு 244, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் 

தசலவுக்கான ரூபா 5 1 , 7 3 0 , 0 0 0 அட்டவகையிற் 

சசர்க்கப்படுமாக” எனும் வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப் 

பட்டது. 

 

தகலப்பு 244, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவகையின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முகறச் தசயற்பாடுகள் - மூலதனச் 

தசலவு ரூபா 1,150,000 

 

“தகலப்பு 244, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவுக்கான 

ரூபா 1,150,000 அட்டவகையிற் சசர்க்கப்படுமாக”  எனும் வினா 

விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

 

தகலப்பு 244, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவகையின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

 

தகலப்பு 245.- அரச நிதித்  திகைக்களம் 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முகறச் தசயற்பாடுகள் -  

மீண்டுவருஞ் தசலவு ரூபா 89,293,000 

 

“தகலப்பு 245, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் 

தசலவுக்கான ரூபா 89,293,0 0 0 அட்டவகையிற் 

சசர்க்கப்படுமாக” எனும் வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப் 

பட்டது. 
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தகலப்பு 245, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவகையின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முகறச் தசயற்பாடுகள் - மூலதனச் 

தசலவு ரூபா 5,100,000 
 

“தகலப்பு 245, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவுக்கான 

ரூபா 5,100,000 அட்டவகையிற் சசர்க்கப்படுமாக”  எனும் வினா 

விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 
 

தகலப்பு 245, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவகையின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 
 

தகலப்பு 246.- உள்நாட்டு இகறவாித் திகைக்களம் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முகறச் தசயற்பாடுகள் -  

மீண்டுவருஞ் தசலவு ரூபா 3,520,000,000 
 

“தகலப்பு 246, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் 

தசலவுக்கான ரூபா 3,52 0,000,0 0 0 அட்டவகையிற் 

சசர்க்கப்படுமாக” எனும் வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப் 

பட்டது. 
 

தகலப்பு 246, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவகையின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முகறச் தசயற்பாடுகள் - மூலதனச் 

தசலவு ரூபா 903,500,000 
 

“தகலப்பு 246, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவுக்கான 

ரூபா 903,500,000 அட்டவகையிற் சசர்க்கப்படுமாக” எனும் 

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 
 

தகலப்பு 246, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவகையின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 
 

தகலப்பு 247.- இலங்ககச் சுங்கத் திைக்களம்  

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முகறச் தசயற்பாடுகள் -  

மீண்டுவருஞ் தசலவு ரூபா 3,315,650,000 
 

“தகலப்பு 247, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் 

தசலவுக்கான ரூபா 3,315,650,0 0 0 அட்டவகையிற் 

சசர்க்கப்படுமாக” எனும் வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப் 

பட்டது. 
 

தகலப்பு 247, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவகையின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முகறச் தசயற்பாடுகள் - மூலதனச் 

தசலவு ரூபா 299,750,000 
 

“தகலப்பு 247, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவுக்கான 

ரூபா 299,750,000 அட்டவகையிற் சசர்க்கப்படுமாக”  எனும் 

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 
 

தகலப்பு 247, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவகையின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

 

தகலப்பு 248.- மதுவாித் திகைக்களம் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முகறச் தசயற்பாடுகள் -  

மீண்டுவருஞ் தசலவு ரூபா 1,154,700,000 
 

“தகலப்பு 248, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் 

தசலவுக்கான ரூபா 1,154,700,0 0 0 அட்டவகையிற் 

சசர்க்கப்படுமாக” எனும் வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப் 

பட்டது. 

தகலப்பு 248, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவகையின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முகறச் தசயற்பாடுகள் - மூலதனச் 

தசலவு ரூபா 452,500,000 

 

“தகலப்பு 248, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவுக்கான 

ரூபா 452,500,000 அட்டவகையிற் சசர்க்கப்படுமாக” எனும் 

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

 

தகலப்பு 248, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவகையின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

 

தகலப்பு 249.- திகறசசாிச் தசயற்பாடுகள் திகைக்களம் 

 

  நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.-  தசயல்முகறச் தசயற்பாடுகள் -  

மீண்டுவருஞ் தசலவு ரூபா 34,650,635,000 

 

“தகலப்பு 249, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் 

தசலவுக்கான ரூபா 34,650,635,0 0 0 அட்டவகையிற் 

சசர்க்கப்படுமாக” எனும் வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப் 

பட்டது. 

 

தகலப்பு 249, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவகையின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முகறச் தசயற்பாடுகள் - மூலதனச் 

தசலவு ரூபா 404,450,000 

 

“தகலப்பு 249, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவுக்கான 

ரூபா 404,450,000 அட்டவகையிற் சசர்க்கப்படுமாக” எனும் 

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

 

தகலப்பு 249, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவகையின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவிருத்திச் தசயற்பாடுகள் - மூலதனச் 

தசலவு ரூபா 305,000,000 

 

“தகலப்பு 249, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மூலதனச் தசலவுக்கான 

ரூபா 305,000,000 அட்டவகையிற் சசர்க்கப்படுமாக” எனும் 

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

 

தகலப்பு 249, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவகையின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

 

தகலப்பு 250.- அரச கைக்குகள் திகைக்களம் 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முகறச் தசயற்பாடுகள் -  

மீண்டுவருஞ் தசலவு ரூபா 46,350,000 

 

“தகலப்பு 250, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் 

தசலவுக்கான ரூபா 46,350,0 0 0 அட்டவகையிற் 

சசர்க்கப்படுமாக” எனும் வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப் 

பட்டது. 

 

தகலப்பு 250, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவகையின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முகறச் தசயற்பாடுகள் - மூலதனச் 

தசலவு ரூபா 3,500,000 
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“தகலப்பு 250, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவுக்கான 

ரூபா  3,500,000 அட்டவகையிற் சசர்க்கப்படுமாக”  எனும் வினா 

விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

 

தகலப்பு 250, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவகையின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 
 

தகலப்பு 251.- விகல மதிப்பீட்டுத் திகைக்களம் 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முகறச் தசயற்பாடுகள் -  

மீண்டுவருஞ் தசலவு ரூபா 420,270,000 

 

“தகலப்பு 251, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் 

தசலவுக்கான ரூபா 420,270,0 0 0 அட்டவகையிற் 

சசர்க்கப்படுமாக” எனும் வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப் 

பட்டது. 

 

தகலப்பு 251, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவகையின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முகறச் தசயற்பாடுகள் - மூலதனச் 

தசலவு ரூபா 386,700,000 

 

“தகலப்பு 251, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவுக்கான 

ரூபா 386,700,000 அட்டவகையிற் சசர்க்கப்படுமாக”  எனும் 

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

 

தகலப்பு 251, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவகையின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

 

தகலப்பு 323.- சட்ட அலுவல்கள் திகைக்களம் 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முகறச் தசயற்பாடுகள் -  

மீண்டுவருஞ் தசலவு ரூபா 10,620,000 

 

“தகலப்பு 323, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் 

தசலவுக்கான ரூபா 10,620,0 0 0 அட்டவகையிற் 

சசர்க்கப்படுமாக” எனும் வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப் 

பட்டது. 

 

தகலப்பு 323, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவகையின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.-  தசயல்முகறச் தசயற்பாடுகள் - மூலதனச் 

தசலவு ரூபா 500,000 
 

“தகலப்பு 323, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவுக்கான 

ரூபா 500,000 அட்டவகையிற் சசர்க்கப்படுமாக”  எனும் வினா 

விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 
 

தகலப்பு 323, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவகையின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

 

தகலப்பு 329.- தகவல், ததாைில்நுட்ப முகாகமத்துவத் 

திகைக்களம்  

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்  01.- தசயல்முகறச் தசயற்பாடுகள் -  

மீண்டுவருஞ் தசலவு ரூபா 261,585,000 

 

“தகலப்பு 329, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் 

தசலவுக்கான ரூபா 261,5 8 5,0 0 0  அட்டவகையிற் 

சசர்க்கப்படுமாக” எனும் வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப் 

பட்டது. 

தகலப்பு 329, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவகையின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முகறச் தசயற்பாடுகள் -  மூலதனச் 

தசலவு ரூபா 9,715,000 
 

“தகலப்பு 329, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவுக்கான  

ரூபா  9,715,000 அட்டவகையிற் சசர்க்கப்படுமாக”  எனும் வினா 

விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 
 

தகலப்பு 329, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவகையின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 
 

தகலப்பு 333.- தகாம்ட்சரால் நாயகத்தின் அலுவலகம்   

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்  01.- தசயல்முகறச் தசயற்பாடுகள் -  

மீண்டுவருஞ் தசலவு ரூபா 28,398,000 
 

“தகலப்பு 333, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் 

தசலவுக்கான ரூபா 28,3 9 8,0 0 0  அட்டவகையிற் 

சசர்க்கப்படுமாக” எனும் வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப் 

பட்டது. 

 

தகலப்பு 333, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவகையின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முகறச் தசயற்பாடுகள் -  மூலதனச் 

தசலவு ரூபா 18,200,000 

 

“தகலப்பு 333, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவுக்கான  

ரூபா  18,200,000 அட்டவகையிற் சசர்க்கப்படுமாக” எனும் 

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

 

தகலப்பு 333, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவகையின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

 
HEAD 241.-  DEPARTMENT OF PUBLIC ENTERPRISES 

 
Programme 01.- Operational  Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 1,078,920,000 

 
Question, "That the sum of Rs.1,078,920,000, for Head 241,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 241, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

 
Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 2,514,825,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 2,514,825,000, for Head 241, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule” put 
and agreed to. 

 

Head 241, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.   

HEAD 242.-  DEPARTMENT OF MANAGEMENT SERVICES 
 

Programme 01.- Operational  Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 77,300,000 

 
Question, "That the sum of  Rs. 77,300,000,  for Head 242,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule” put 
and agreed to.  

 
Head 242, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
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Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure, 
Rs.6,200,000 

 
Question, "That the sum of  Rs.6,200,000,  for Head 242, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 242, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   

 
HEAD 243.- DEPARTMENT OF DEVELOPMENT FINANCE 

 
Programme 01.- Operational  Activities - Recurrent Expenditure, 

Rs.101,810,000 

 
Question, "That the sum of  Rs.101,810,000, for Head 243,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 243, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

 
Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 1,300,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 1,300,000, for Head 240, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule” put 
and agreed to. 

 
Head 243, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   

 
Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure, Rs. 13, 

061,950,000 

 
Question, "That the sum of Rs. Rs. 13, 061,950,000, for Head 243, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule” put 
and agreed to. 

 
Head 243, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   

 
HEAD 244.-  DEPARTMENT OF TRADE AND INVESTMENT 

POLICY 
 

Programme 01.- Operational  Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 51,730,000 

 
Question, "That the sum of  Rs. 51,730,000, for Head 244,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 244, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

 
Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure, 

Rs.1,150,000 
 
Question, "That the sum of Rs.1,150,000, for Head 244, Programme 

01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule” put and agreed to. 

 
Head 244, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   

 
HEAD 245.-  DEPARTMENT OF PUBLIC FINANCE 

 
Programme 01.- Operational  Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 89,293,000 
 
Question, "That the sum of  Rs. 89,293,000, for Head 245,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 245, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 5,100,000 

 
Question, "That the sum of  Rs. 5,100,000, for Head 245, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule”put 
and agreed to. 

 
Head 245, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   

 
HEAD 246.-  DEPARTMENT OF INLAND REVENUE 

 
Programme 01.- Operational  Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 3,520,000,000 

 
Question, "That the sum of  Rs. 3,520,000,000, for Head 246,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 246, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

 
Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure, 

Rs.903,500,000 

 
Question, "That the sum of Rs.903,500,000, for Head 246, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule” put 
and agreed to. 

 
Head 246, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   

 
HEAD 247.-  SRI LANKA CUSTOMS 

 
Programme 01.- Operational  Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 3,315,650,000 
 
Question, "That the sum of  Rs. 3,315,650,000, for Head 247,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 247, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

 
Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure, 

Rs.299,750,000 

 
Question, "That the sum of Rs.299,750,000,  for Head 247, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule” put 
and agreed to. 

 
Head 247, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

 
HEAD 248- DEPARTMENT OF EXCISE 

 
Programme 01.- Operational  Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 1,154,700,000 

 
Question, "That the sum of  Rs. 1,154,700,000, for Head 248,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 248, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

 
Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure, 

Rs.452,500,000 

 
Question, "That the sum of Rs.452,500,000,  for Head 248, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 248, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
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HEAD 249.- DEPARTMENT OF TREASURY OPERATIONS 
 

Programme 01.- Operational  Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 34,650,635,000 

 
Question, "That the sum of Rs.34,650,635,000, for Head 249, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 249, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 404,450,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 404,450,000, for Head 249, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 249, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 305,000,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 305,000,000, for Head 249, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 249, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

 
HEAD 250.- DEPARTMENT OF STATE ACCOUNTS  

 
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 46,350,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 46,350,000, for Head 250, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 250, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 3,500,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 3,500,000, for Head 250, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 250, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

 
HEAD 251.- DEPARTMENT OF VALUATION   

 
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 420,270,000 
 
Question, "That the sum of Rs.420,270,000, for Head 251, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 251, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 386,700,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 386,700,000, for Head 251, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 251, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

 
HEAD 323.- DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS   

 
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 10,620,000 

Question, "That the sum of Rs. 10,620,000, for Head 323, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 323, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 500,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 500,000, for Head 323, Programme 
01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put and agreed to.  

 
Head 323, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

HEAD 329.- DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY 
MANAGEMENT   

 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 261,585,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 261,585,000, for Head 329, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 329, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 9,715,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 9,715,000, for Head 329, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 329, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

HEAD 333.- COMPTROLLER GENERAL’S OFFICE    
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 28,398,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 28,398,000, for Head 333, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 333, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 18,200,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 18,200,000, for Head 333, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 333, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

 

පළමුවන උපදල්ඛ්නය  
முதலாவது அட்டவகை 

  FIRST SCHEDULE 
 

ාුර පළ වන දයෝජ්නාව සාා සම්ාා විය: 
தீர்மானிக்கப்பட்டது: 

Resolved: 

"පළමුවන උපශල්ඛන  ංගශ ෝධිතාකාරශ ්ත පනත් ශකුමනපශතහි 

ශකොටංක් හැමි ට ි බි  තුු  " - [මුදල් අණාතය මරු ණගමල ංණරවීර 
ණහතා] 

 

පළමුවන උපදල්ඛ්නය සංදශ්ෝධිාාකාරදය් , පනත 
දකටුම්පදාහි  දක  සක්  ැටිය  ි බිය යුුරයයි නිදයෝගත කරන ලදී. 

முதலாவது அட்டவகை திருத்தப்பட்டவாறு சட்டமூலத்தின் 

பகுதியாக இருக்கசவண்டுதமனக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

First Schedule, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
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පා්ලිමශන්තු ව 

දෙවන උපදල්ඛ්නය 
இரண்டாவது அட்டவகை 

SECOND SCHEDULE 
 

ාුර පළ වන දයෝජ්නාව සාා සම්ාා විය: 
தீர்மானிக்கப்பட்டது: 

Resolved: 

"ශදවන උපශල්ඛන  පනත් ශකුමනපශතහි ශකොටංක් හැමි ට ි බි  

තුු  " - [මුදල් අණාතය මරු ණගමල ංණරවීර ණහතා] 

 
දෙවන උපදල්ඛ්නය පනත දකටුම්පදාහි  දක  සක්  ැටිය  

ි බිය යුුරයයි නිදයෝගත කරන ලදී. 
இரண்டாவது அட்டவகை சட்டமூலத்தின் பகுதியாக இருக்க 

சவண்டுதமனக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Second Schedule ordered to stand part of the Bill. 

 
දාවන උපදල්ඛ්නය 

மூன்றாவது அட்டவகை 
THIRD SCHEDULE 

 

ාුර පළ වන දයෝජ්නාව සාා සම්ාා විය: 
தீர்மானிக்கப்பட்டது: 

Resolved: 

"ශතවන උපශල්ඛන  පනත් ශකුමනපශතහි ශකොටංක් හැමි ට ි බි  

තුු  " - [මුදල් අණාතය මරු ණගමල ංණරවීර ණහතා] 

 
දාවන උපදල්ඛ්නය පනත දකටුම්පදාහි  දක  සක්  ැටිය  

ි බිය යුුරයයි නිදයෝගත කරන ලදී. 
மூன்றாவது அட்டவகை சட்டமூலத்தின் பகுதியாக இருக்க 

சவண்டுதமனக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Third Schedule,  ordered to stand part of the Bill. 

 
කල් ාබන ලෙ 2 වන වගත් ි ය.- (2018 මුෙල් 

වර්නය සඳ ා විසර්ජ්න) 
ஒத்திகவக்கப்பட்ட வாசகம் 2.- (நிதியாண்டு 

2018க்கான நிதி ஒதுக்கீடு)  
POSTPONED CLAUSE 2.- (Appropriation for financial year, 2018)  

 
සම්ාා කරන ලෙ සංදශ්ෝධ්න : 
தசய்யப்பட்ட திருத்தங்கள்: 

Amendments made: 

"2018 විං්ලජ්න පනත් ශකුමනපශත් 2 වන වම්ති ශේ 1 වන ංහ 2 වන 

උප වම්ති වල (1 ශවනි පිුමශේ 11 ංහ 12 ශේළිවල ංහ ශදවන පිුමශේ   

ංහ 8 ශේළිවල)] දැක්ශවන 'රුපි ල් එක්දහං් නවසි  හැත්තෑහත් බිිම න 

ශදසි  හැටහතර .ිම න හැටු ්ත දහංක්'  න වචන ්වත් ශකොට ඒ 

ශවනුවට 'රුපි ල් ශදදහං් එකසි  හතළිං් ශදබිිම න හත්සි  හතළිං් එක් 

.ිම න හැටු ්ත දහංක්'  න වචන ශ දීශණ්ත එකී උප වම්ති  
ංගශ ෝධන  වි  තුු  . [මරු ණගමල ංණරවීර ණහතා] 

(ශණණ ංගශ ෝධනශේ අභි්රා  වනුශේ ආ්ඩක්ශේ වි දන ංඳහා 2018 

ව්ලෂ  ශවනුශව්ත ශව්ත කරන ලද රුපි ල් 1 9   2 4 0 3 000 ක් වූ 

මුදල රුපි ල් 2 142  41 0 3 000 ක් දක්වා වැිය කිරීණයි.)] 

2018 විං්ලජ්න පනත් ශකුමනපශත් 2 වන වම්ති ශේ (1)] (ආ)] උප 

වම්ති ශේ (1 ශවනි පිුමශේ 19  20 ංහ 21 ශේළිවල)] දැක්ශවන "රුපි ල් 
එක්දහං් අටසි  දහු ්ත බිිම න ු ්තසි  හැටහත් .ිම න අටසි  දහඅට 

දහංක්"  න වචන ්වත් ශකොට ඒ ශවනුවට "රුපි ල් එක්දහං් අටසි  

අනූු ්ත බිිම න අටසි  හතිමං් හතර .ිම න අටසි  දහඅට දහංක්"  න 

වචන ශ දීශණ්ත එකී උප වම්ති   ංගශ ෝධන  වි  තුු  . [මරු ණගමල 

ංණරවීර ණහතා  

(ශණණ ංගශ ෝධනශේ අභි්රා  වනුශේ 2018 දී ආ්ඩක්ශේ ණ  මැනීශන 
උපරිණ සීණාව රුපි ල් 1 813 3   818 000 ක් වූ මුදල රුපි ල් 

1 893 844 818 000 ක් දක්වා වැිය කිරීණ .)]  

මරු ංභාපි ු ණනි  ණා පහත ංඳහ්ත ංගශ ෝධන  ්දිරිපත් 

කරනවා: 

"2 වන පිුමශේ  5 වන ශේළි ට ්ක්බිි වණ පහත දැක්ශවන ශකොටං් 
මු ළත් කර්තන:-  

'එශං  වුවද  ශන වම්ති ශේ නි ් තව දක්වා මි  2018 මුදල් ව්ලෂ  ු ළදී 

ලබාම්තනා ණ  මුදල් මණන  කිරීශන කා්ල   ංඳහා ශකමි කාීයන ණ  

මුදල් ්රණාණ  ීරරණ  කිරීශනදී 2018 මුදල් ව්ලෂ  ු ළදී ලබා ම්තනා වූ 
ංනපූ්ලණ ශකමි කාීයන ණ  ්රණාණ  ංහ 2018 මුදල් ව්ලෂ  ු ළදී කරනු 

ලබන ංනපූ්ලණ ශකමි කාීයන ණ  පි වීන ්රණාණ  අතර වූ ශවනං 

පණණක් ංලකා බලනු ලැබි  තුු  .' " 
 

සංදශ්ෝධ්න පිළිගතා යුුරය යන ්රශ්නනය විාසන ලදි් , සාා 
සම්ාා විය. 

திருத்தங்கள் விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Amendments put, and agreed to. 
 

කල් ාබන ලෙ 2 වන වගත් ි ය, සංදශ්ෝධිාාකාරදය් , පනත 
දකටුම්පදාහි දක  සක්  ැටිය  ි බිය යුුරයයි නිදයෝගත කරන ලදී. 

ஒத்திகவக்கப்பட்ட 2ஆம் வாசகம் திருத்தப்பட்டவாறு சட்ட 

மூலத்தின் பகுதியாக இருக்கசவண்டுதமனக் கட்டகள யிடப்பட்டது. 

Postponed Clause 2, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
 

කල් ාබන ලෙ 3 සි  10 දාක් වගත් ි , පනත දකටුම්පදාහි  
දක  සක්  ැටිය  ි බිය යුුරයයි නිදයෝගත කරන ලදී. 

ஒத்திகவக்கப்பட்ட 3ஆம் வாசகத்திலிருந்து 10ஆம் வாசகம் வகர 

சட்டமூலத்தின் பகுதியாக இருக்க சவண்டுதமனக் கட்டகள 

யிடப்பட்டது. 

Postponed Clauses 3 to 10, ordered to stand part of the Bill. 

 
්රඥප්ි  වගත් ි ය ස  නාාය පනත දකටුම්පදාහි දක  සක් 

 ැටිය  ි බිය යුුරයයි නිදයෝගත කරන ලදී. 
පනත දකටුම්පා, සංදශ්ෝධ්න සහිාව වාර්ාා කරන ලදී. 
சட்டமாகு வாசகமும் தகலப்பும் சட்டமூலத்தின் பகுதியாக இருக்க 

சவண்டுதமனக் கட்டகளயிடப்பட்டது.  

சட்டமூலம் திருத்தங்களுடன் அறிக்கக தசய்யப்பட்டது.   

Enacting Clause and Title ordered to stand part of the Bill. 
Bill reported with Amendments. 

 
ගතු ාංගතල සාරවීර ා ාා  
(மாண்புமிகு மங்கள சமரவீர) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

මරු කාානා කු ණනි  "පනත් ශකුමනපත ංගශ ෝධිතාකාරශ ්ත 
දැ්ත ු ්තවන වර කි වි  තුු  " යි ණණ ශ ෝජ්නා කරනවා.  

 
ගතු අනුර දිසානායක ා ාා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 
Divide! 
 
දබදුම් සීනුව නාෙ වී අවස්  ුලණා  පසු- 

பிாிவுமைி ஒலித்து ஓய்ந்த பின்-                                                                                                  

At the conclusion of the division bell - 
 

ගතු කථානායකුරාා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මරු ණ්තත්රීු ණ්තලා කරුණාකර තණ්තශ  ආංනවල වාිය 
ශව්තන. දැ්ත ඡ්තද විණසීණ ආරනභ කරන අවං්ාාවයි. දැ්ත 
ඔබු ණ්තලාට ඡ්තද  ්රකා  කර්තන ු ළුව්ත. ්ර න් ක් 

ි ශබනවා නන  කරුණාකර අත ඔංව්තන. ඔබු ණ්තලාශ  
ංහ ට ඔබු ණ්තලා අංල අශේ නිලධාරි්ත සිමිනවා.      

 

දම් අවසනථාදේදී ඡ් ෙය දීා ආරම්ා දකරිණි. 
(இச்சந்தர்ப்பத்தில் வாக்தகடுப்பு ஆரம்பமானது.) 

(At this stage, the Voting commenced.) 

3841 3842 



2017 ශදංැනබ්ල 9 

ගතු කථානායකුරාා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඡ්තද  ්රකා  කිරීණට ශනොහැකි වූ මරු ණ්තත්රීු ණකු ්්තනවා 
නන  කරුණාකර අත ඔංව්තන.  

ෆීල්ඩ් ණා්ලෂල් මරු ංරත් ශසෝතශං කා අණාතයු ණනි  ඔබු ණා 

ඡ්තද  ්රකා  කර්තශ්ත ශකශං  ද? 

 
ෆීල්ඩ් ාාර්නල් ගතු සරත ද  ් දස කා ා ාා 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண்புமிகு சரத் தபான்சசகா) 

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 

පක්ෂයි! 
 

ගතු කථානායකුරාා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඡ්තද  ්රකා  කිරීණට ශනොහැකි වූ තවත් මරු ණ්තත්රීු ණ්තලා 
්්තනවා ද?    
 

ඡ් ෙය ්රකාශ් කිීමදා්  පසුව- 
வாக்தகடுப்பின் பின் -                                                                                                                                                                                                                                        
On conclusion of the Voting- 

 
(දම් අවසනථාදේ ප ා සඳ ්  නම් සාා ගතර්ාදේ ඇි  ඩිජි ල් 

පුවුදේ ්රෙර්ශ්නය දකරිණි.) 
(இவ்சவகளயில், கீழ்வரும் தபயர்கள் சபாமண்டபத்திலுள்ள 

டிஜிற்றல் திகரயில் காண்பிக்கப்பட்டன.) 

(At this stage, the following names appeared on the digital screen in 
the Chamber.) 

 
විෙුත ඡ් ෙ විාසීා අනුව ප ා ෙැක්දවන පරිදි - පක්නව  154: 

විුද්ධ්ව 56: වැළකී සිටි 0 යනුදව්  දබදුදණ්ය. 
இலத்திரனியல் வாக்தகடுப்பு முகறக்கிைங்க பாராளுமன்றம் 

பிாிந்தது: சார்பாக 154; எதிராக 56; விலகியிருந்சதார் 0. 

According to Electronic Voting, Parliament divided: Ayes 154: 
Noes 56: Abstain 0. 

 

G 001.  Hon. Mangala Samaraweera  Yes  

G 002.  Hon. S.B. Dissanayake  Yes  

G 003.  Hon. Nimal Siripala de Silva  Yes  

G 004.  Hon. Gamini Jayawickrama Perera  Yes  

G 005.  Hon. John Amaratunga  Yes  

G 006.  Hon. Lakshman Kiriella  Yes  

G 007.  Hon. Ranil Wickremesinghe  Yes  

G 009.  Hon. Gayantha Karunatileka  Yes  

G 010.  Hon. W.D.J. Senewiratne  Yes  

G 011.  Hon. Sarath Amunugama  Yes  

G 012.  Hon. Rauff Hakeem  Yes  

G 013.  Hon. Rajitha Senaratne  Yes  

G 014.  Hon. Rishad Bathiudeen  Yes  

G 015.  Hon. Kabir Hashim  Yes  

G 016.  Hon. Sajith Premadasa  Yes  

G 017.  Hon. Malik Samarawickrama  Yes  

G 018.  Hon. Mano Ganesan  Yes  

G 019.  Hon. Anura Priyadharshana Yapa  Yes  

G 020.  Hon. Ven. Athuraliye Rathana Thero  Yes  

G 021.  Hon. Thilanga Sumathipala  Yes 

G 022.  Hon. A.D. Susil Premajayantha  Yes  

G 023.  Hon. Tilak Marapana  Yes  

G 024.  Hon. Mahinda Samarasinghe  Yes 

G 025. Hon. Wajira Abeywardana  Yes  

G 026.  Hon. S.B. Nawinne  Yes 

G 028.  Hon. Patali Champika Ranawaka  Yes  

G 029.  Hon. Mahinda Amaraweera  Yes  

G 030.  Hon. Navin Dissanayake  Yes  

G 031.  Hon. Ranjith Siyambalapitiya Yes  

G 032.  Hon. Duminda Dissanayake  Yes  

G 033.  Hon. Wijith Wijayamuni Zoysa  Yes  

G 034.  Hon. P. Harrison  Yes  

G 035.  Hon. R.M. Ranjith Madduma Bandara  Yes  

G 036.  Hon. Arjuna Ranatunga  Yes  

G 037.  Hon. Palany Thigambaram  Yes  

G 038. Hon. Chandrani Bandara  Yes  

G 039.  Hon. Thalatha Atukorale  Yes  

G 040.  Hon. Akila Viraj Kariyawasam  Yes  

G 041.  Hon. D.M. Swaminathan  Yes  

G 042.  Hon. Abdul Haleem  Yes  

G 043.  Hon. Chandima Weerakkody  Yes  

G 044.  Hon. Sagala Ratnayake  Yes  

G 045.  Hon. Dayasiri Jayasekara  Yes  

G 046.  Hon. Harin Fernando  Yes  

G 047.  Hon. Daya Gamage  Yes 

G 048.  Hon. Faiszer Musthapha  Yes  

G 049.  Hon. A.H.M. Fowzie  Yes  

G 050.  Hon. Dilan Perera  Yes  

G 051.  Hon. Lakshman Senewiratne  Yes  

G 052.  Hon. T.B. Ekanayake  Yes  

G 053.  Hon. Lakshman Yapa Abeywardena  Yes  

G 054.  Hon. Ravindra Samaraweera  Yes  

G 055.  Hon. V.S. Radhakrishnan  Yes  

G 056.  Hon. Palitha Range Bandara  Yes  

G 057.  Hon. Dilip Wedaarachchi  Yes  

G 058.  Hon. Niroshan Perera  Yes  

G 059.  Hon. Ruwan Wijayawardene  Yes  

G 060.  Hon. M.L.A.M. Hizbullah  Yes  

G 061.  Hon. Mohan Lal Grero  Yes  

G 062.  Hon. A.D. Premadasa  Yes  

G 063.  Hon. Vijayakala Maheswaran  Yes  

G 064.  Hon. Sujeewa Senasinghe  Yes  

G 065.  Hon. Vasantha Senanayake  Yes  

G 066.  Hon. Wasantha Aluwihare  Yes  

G 067.  Hon. Sudarshini Fernandopulle Yes  
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G 068.  Hon. Eran Wickramaratne  Yes  

G 071.  Hon. Ameer Ali Shihabdeen  Yes  

G 072.  Hon. Lasantha Alagiyawanna  Yes  

G 073.  Hon. Indika Bandaranayake  Yes  

G 074.  Hon. Faizal Cassim  Yes  

G 076.  Hon. Nishantha Muthuhettigamage Yes  

G 077.  Hon. Dunesh Gankanda  Yes  

G 078.  Hon. Anoma Gamage  Yes  

G 079.  Hon. Harsha De Silva  Yes  

G 080.  Hon. Ajith P. Perera  Yes  

G 081.  Hon. Ranjan Ramanayake  Yes  

G 082.  Hon. Ashok Abeysinghe  Yes  

G 083.  Hon. Tharanath Basnayake  Yes  

G 084.  Hon. H.M.M. Harees  Yes  

G 087.  Hon. Anuradha Jayaratne  Yes  

G 088.  Hon. H.R. Sarathie Dushmanth  Yes  

G 089.  Hon. Palitha Kumara Thewarapperuma  Yes  

G 090.  Hon. Manusha Nanayakkara  Yes  

G 091.  Hon. Piyasena Gamage Yes  

G 092.  Hon. Wijeyadasa Rajapakshe  Yes  

G 093.  Hon. Lucky Jayawardana  Yes  

G 094.  Hon. Vadivel Suresh  Yes  

G 095.  Hon. Edward Gunasekara  Yes  

G 096.  Hon. M.S. Thowfeek Yes  

G 097.  Hon. Ananda Kumarasiri  Yes  

G 098.  Hon. J.C. Alawathuwala  Yes  

G 099.  Hon. Seyed Ali Zahir Moulana  Yes  

G 100.  Hon. Ranjith Aluvihare  Yes  

G 101.  Hon. Abdullah Mahrooff  Yes 

G 103.  Hon. Anura Sidney Jayarathne  Yes  

G 104.  Hon. K.K. Piyadasa  Yes  

G 105.  Hon. Lakshman Ananda Wijemanne  Yes  

G 106.  Hon. A.A. Wijethunga  Yes  

G 107.  Hon. Buddhika Pathirana  Yes  

G 108.  Hon. Ravi Karunanayake  Yes  

G 109.  Hon. Ajith Mannapperuma  Yes  

G 110.  Hon. Nalin Bandara Jayamaha  Yes  

G 111.  Hon. Hector Appuhamy  Yes  

G 112.  Hon. Sisira Kumara Abeysekara  Yes  

G 113.  Hon. Thushara Indunil Amarasena  Yes  

G 114.  Hon. A. Aravindh Kumar  Yes  

G 115.  Hon. Ananda Aluthgamage  Yes  

G 116.  Hon. Ashoka Priyantha  Yes  

O 001.  Hon. Douglas Devananda  Yes  

O 002.  Hon. Vijitha Herath  No  

O 003.  Hon. Anura Dissanayake No  

O 004.  Hon. K. Thurairetnasingam  Yes  

O 006.  Hon. Dharmalingam Sithadthan  Yes  

O 007.  Hon. Mavai S. Senathirajah  Yes  

O 008.  Hon. Rajavarothiam Sampanthan  Yes  

O 010.  Hon. Chamal Rajapaksa  No  

O 011.  Hon. Arumugan Thondaman  Yes  

O 012.  Hon. Pavithradevi Wanniarachchi  No  

O 013.  Hon. Dinesh Gunawardana  No  

O 014.  Hon. Salinda Dissanayake  No  

O 015.  Hon. Bandula Gunawardana  No  

O 016.  Hon. Janaka Bandara Tennakoon  No  

O 017.  Hon. C.B. Ratnayake  No  

O 019.  Hon. Wimal Weerawansa  No  

O 020.  Hon. Vasudeva Nanayakkara  No  

O 021.  Hon. Selvam Adaikkalanathan  Yes  

O 022.  Hon. Nihal Galappaththi  No  

O 023.  Hon. Sunil Handunnetti  No  

O 024.  Hon. Seeniththamby Yoheswaran  Yes  

O 025.  Hon. S. Shritharan  Yes  

O 026.  Hon. E. Saravanapavan  Yes  

O 027.  Hon. M.A. Sumanthiran  Yes  

O 028.  Hon. Kaveendiran Kodeeswaran  Yes  

O 029.  Hon. Gamini Lokuge  No  

O 030.  Hon. Mahinda Yapa Abeywardena  No  

O 031.  Hon. Keheliya Rambukwella  No  

O 032.  Hon. Kumara Welgama  No  

O 033.  Hon. Dullas Alahapperuma  No  

O 034.  Hon. Johnston Fernando  No  

O 035.  Hon. Chandrasiri Gajadeera  No  

O 036.  Hon. S.M. Chandrasena  No  

O 037.  Hon. Mahindananda Aluthgamage  No  

O 038.  Hon. Piyankara Jayaratne  No 

O 039. Hon. Rohitha Abeygunawardana  No  

O 041.  Hon. Bimal Rathnayake  No  

O 042.  Hon. Nalinda Jayathissa  No  

O 044.  Hon. I. Charles Nirmalanathan  Yes  

O 045.  Hon. S. Viyalanderan  Yes  

O 046.  Hon. Gnanamuthu Srineshan  Yes  

O 047.  Hon. Shanthi Sriskandarasa  Yes  

O 048.  Hon. S. Sivamohan  Yes  

O 051.  Hon. Duleep Wijesekara  No  

O 052.  Hon. S.C. Mutukumarana  No  

O 053.  Hon. Arundika Fernando  No  

O 054.  Hon. Wimalaweera Dissanayaka  No  

O 055.  Hon. Jayantha Samaraweera  No  

O 056.  Hon. P. Udayashantha Gunasekara  No  
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O 057.  Hon. Dilum Amunugama  No  

O 058.  Hon. Mohan Priyadarshana De Silva  No  

O 059.  Hon. T. Ranjith De Zoysa  No  

O 060.  Hon. Ramesh Pathirana  No  

O 061.  Hon. Velu Kumar  Yes  

O 062.  Hon. Nalaka Prasad Colonne  Yes  

O 063.  Hon. Chandima Gamage  Yes  

O 064.  Hon. Kavinda Heshan Jayawardana  Yes  

O 065.  Hon. Mylvaganam Thilakarajah  Yes  

O 066.  Hon. Mayantha Dissanayake  Yes  

O 067.  Hon. Mohamed Navavi  Yes  

O 068.  Hon. Sujith Sanjaya Perera  Yes  

O 069.  Hon. Vijitha Berugoda  No  

O 070.  Hon. Roshan Ranasinghe  No  

O 072.  Hon. Namal Rajapaksa  No  

O 073.  Hon. Janaka Wakkumbura  No  

O 074.  Hon. Vidura Wickramanayaka  No  

O 075.  Hon. Sriyani Wijewickrama  No  

O 076.  Hon. Thenuka Vidanagamage  No  

O 077.  Hon. Shehan Semasinghe  No  

O 078.  Hon. Kanaka Herath  No  

O 079. Hon. Udaya Prabhath Gammanpila  No  

O 080.  Hon. D.V. Chanaka  No  

O 081.  Hon. Hirunika Premachandra  Yes  

O 082.  Hon. Bandula Lal Bandarigoda  Yes  

O 083.  Hon. M. Ibrahim Mohammad Mansoor  Yes  

O 084.  Hon. S.M. Marikkar  Yes  

O 085.  Hon. Imran Maharoof  Yes  

O 086.  Hon. Ashu Marasinghe  Yes  

O 087.  Hon. Ishak Rahuman  Yes  

O 088.  Hon. Mujibur Rahuman  Yes  

O 089.  Hon. Sisira Jayakody  No  

O 090.  Hon. Malith Jayathilake  Yes  

O 091.  Hon. Piyal Nishantha De Silva No  

O 092.  Hon. Sanath Nishantha Perera  No 

O 093.  Hon. S. Premarathna  No  

O 094.  Hon. Tharaka Balasuriya  No  

O 095.  Hon. K. Kader Masthan  Yes  

O 096.  Hon. Prasanna Ranatunga  No  

O 097.  Hon. Prasanna Ranaweera  No  

O 098.  Hon. Angajan Ramanathan  Yes  

O 099.  Hon. Kanchana Wijesekara  No  

O 101.  Hon. Harshana Rajakaruna  Yes  

O 102.  Hon. Jayampathy Wickramaratne  Yes  

O 103.  Hon. Thusitha Wijemanna  Yes  

O 104.  Hon. Rohini Kumari Wijerathna  Yes  

O 105.  Hon. Chaminda Wijesiri  Yes  

O 106.  Hon. Heshan Withanage  Yes  

O 107.  Hon. Sandith Samarasinghe  Yes  

O 108.  Hon. M.H.M. Salman  Yes  

O 109.  Hon. Chathura Sandeepa Senaratne  Yes  

O 110.  Hon. Wijepala Hettiarachchi  Yes  

O 100.  Hon. Indika Anuruddha Herath  No 

Electronic Voting Results 
 
  YES  154 
  NO    56 

  ABSTAIN    00 
 

ගතු කථානායකුරාා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Order Please! මරු ණ්තත්රීවරුනි  ෆීල්ඩ් ණා්ලෂල් මරු ංරත් 

ශසෝතශං කා ණහතාශ  ඡ්තද  ද මු ළත්ව 2018 ව්ලෂශේ 
විං්ලජ්න පනත් ශකුමනපතට පක්ෂව ඡ්තද  දු්ත ංගඛයාව 155යි; 
විරුද්ධව ඡ්තද  දු්ත ංගඛයාව 5 යි; ඡ්තද  දීශණ්ත වැළකී සිමි 

ංගඛයාව 0යි.  
 

නයා  පත්රශේ විෂ  අගක 2  3  4  5        8  9  10  11  12  

13  14  15  1   1   18  19  20  21 ංහ 22 අනුණත කිරීණ. 

 

සුරාබදු ආඥාපනා : නිදේෙනය  
மதுவாிக் கட்டகளச் சட்டம்: அறிவித்தல்  

EXCISE ORDINANCE: NOTIFICATION 
 

ගතු ගතය් ා කුණාි ලක ා ාා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருைாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
මරු කාානා කු ණනි  මුදල් හා ජ්නණාධය අණාතයු ණා 

ශවනුශව්ත ණා පහත ංඳහ්ත නිශේදන  ් දිරිපත් කරනවා: 

"සුරාබදු ආාාපනශත් (52 අධිකාර  වූ)] 12  14 ංහ 22 වම්ති  ංණඟ 

කි වි  තුු   32 වම්ති    ටශත්  සුරාබදු ංනබ්තධශ ්ත මුදල් හා ජ්නණාධය 

අණාතයවර ා විසි්ත ංාදන ලදුව  201  ජූිම 28 දිනැි  අගක 2029/51 දරන අි  

විශ  ෂ මැංේ පත්රශේ පළ කරනු ලැබ  201 .10.09 දින ්දිරිපත් කරන ලද 

නිශේදන  අනුණත කළ තුු   . 

(අගක 99  දරන සුරාබදු නිශේදන )]  

(අණාතය ණ්ඩලලශේ අනුණි   ද්තවා ි ශබ්.)]" 
 
්රශ්නනය විාසන ලදි් , සාා සම්ාා විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

නිනනපාෙන බදු (විදශ් න විධිවිධ්ාන)  පනා : 
නියාය 

உற்பத்தி வாி (விசசட ஏற்பாடுகள்) சட்டம்: 

கட்டகள 
EXCISE (SPECIAL PROVISIONS) ACT: ORDER 

 

ගතු ගතය් ා කුණාි ලක ා ාා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருைாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
මරු කාානා කු ණනි   මුදල් හා ජ්නණාධය අණාතයු ණා 

ශවනුශව්ත ණා පහත ංඳහ්ත නි ණ  ් දිරිපත් කරනවා: 

3847 3848 



පා්ලිමශන්තු ව 

"1989 අගක 13 දරන නිෂ්පාදන බදු (විශ  ෂ විධිවිධාන)] පනශත් 3 

වම්ති    ටශත් නිෂ්පාදන බදු ංනබ්තධශ ්ත මුදල් හා ජ්නණාධය 

අණාතයවර ා විසි්ත ංාදන ලදුව  201  අශමෝං්ු  1  දිනැි  අගක 2032/31 
දරන අි  විශ  ෂ මැංේ පත්රශේ පළ කරනු ලැබ  201 .11.0  දින ්දිරිපත් 

කරන ලද නි ණ  අනුණත කළ තුු   .  

(අණාතය ණ්ඩලලශේ අනුණි   ද්තවා ි ශබ්.)]" 

 

්රශ්නනය විාසන ලදි් , සාා සම්ාා විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 
 

විදශ් න දවළඳ ාාණ්ඩ බදු පනා : නියාය 
விசசட வியாபாரப் பண்ட அறவீட்டுச் 

சட்டம்: கட்டகள 
SPECIAL COMMODITY LEVY ACT: ORDER 

I 
 

ගතු ගතය් ා කුණාි ලක ා ාා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருைாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
මරු කාානා කු ණනි  මුදල් හා ජ්නණාධය අණාතයු ණා 

ශවනුශව්ත ණා පහත ංඳහ්ත නි ණ  ් දිරිපත් කරනවා: 

"2007 අගක 48 දරන විශ  ෂ ශවළඳ භා්ඩල බදු පනශත් 2 වම්ති   

 ටශත් විශ  ෂ ශවළඳ භා්ඩල බදු ංනබ්තධශ ්ත මුදල් හා ජ්නණාධය 

අණාතයවර ා විසි්ත ංාදන ලදුව  201  ණැයි 30 දිනැි  අගක 2021/  දරන අි  

විශ  ෂ මැංේ පත්රශේ පළ කරනු ලැබ  201 .11.0  දින ්දිරිපත් කරන ලද 

නි ණ  අනුණත කළ තුු   .  

(අණාතය ණ්ඩලලශේ අනුණි   ද්තවා ි ශබ්.)]" 

 
්රශ්නනය විාසන ලදි් , සාා සම්ාා විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

II 

ගතු ගතය් ා කුණාි ලක ා ාා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருைாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
මරු කාානා කු ණනි   මුදල් හා ජ්නණාධය අණාතයු ණා 

ශවනුශව්ත ණා පහත ංඳහ්ත නි ණ  ් දිරිපත් කරනවා: 

"2007 අගක 48 දරන විශ  ෂ ශවළඳ භා්ඩල බදු පනශත් 2 වම්ති   

 ටශත් විශ  ෂ ශවළඳ භා්ඩල බදු ංනබ්තධශ ්ත මුදල් හා ජ්නණාධය 

අණාතයවර ා විසි්ත ංාදන ලදුව  201  ජූනි 0  දිනැි  අගක 2022/  දරන අි  

විශ  ෂ මැංේ පත්රශේ පළ කරනු ලැබ  201 .11.0  දින ්දිරිපත් කරන ලද 

නි ණ  අනුණත කළ තුු   .  

(අණාතය ණ්ඩලලශේ අනුණි   ද්තවා ි ශබ්.)]" 
 

්රශ්නනය විාසන ලදි් , සාා සම්ාා විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

III 

ගතු ගතය් ා කුණාි ලක ා ාා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருைாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
මරු කාානා කු ණනි   මුදල් හා ජ්නණාධය අණාතයු ණා 

ශවනුශව්ත ණා පහත ංඳහ්ත නි ණ  ් දිරිපත් කරනවා: 

"2007 අගක 48 දරන විශ  ෂ ශවළඳ භා්ඩල බදු පනශත් 5 වම්ති   

 ටශත් විශ  ෂ ශවළඳ භා්ඩල බදු ංනබ්තධශ ්ත මුදල් හා ජ්නණාධය 

අණාතයවර ා විසි්ත ංාදන ලදුව  201  ජූනි 0  දිනැි  අගක 2022/8  දරන 

අි  විශ  ෂ මැංේ පත්රශේ පළ කරනු ලැබ  201 .11.0  දින ්දිරිපත් කරන 

ලද නි ණ  අනුණත කළ තුු   .  

(අණාතය ණ්ඩලලශේ අනුණි   ද්තවා ි ශබ්.)]" 

 
්රශ්නනය විාසන ලදි් , සාා සම්ාා විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
IV 

 

ගතු ගතය් ා කුණාි ලක ා ාා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருைாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
මරු කාානා කු ණනි  මුදල් හා ජ්නණාධය අණාතයු ණා 

ශවනුශව්ත ණා පහත ංඳහ්ත නි ණ  ් දිරිපත් කරනවා: 

"2007 අගක 48 දරන විශ  ෂ ශවළඳ භා්ඩල බදු පනශත් 2 වම්ති   

 ටශත් විශ  ෂ ශවළඳ භා්ඩල බදු ංනබ්තධශ ්ත මුදල් හා ජ්නණාධය 

අණාතයවර ා විසි්ත ංාදන ලදුව  201  ජූනි 30 දිනැි  අගක 2025/44 දරන අි  

විශ  ෂ මැංේ පත්රශේ පළ කරනු ලැබ  201 .11.0  දින ්දිරිපත් කරන ලද 

නි ණ  අනුණත කළ තුු   .  

(අණාතය ණ්ඩලලශේ අනුණි   ද්තවා ි ශබ්.)]" 
 

්රශ්නනය විාසන ලදි් , සාා සම්ාා විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
 

V 
 

ගතු ගතය් ා කුණාි ලක ා ාා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருைாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
මරු කාානා කු ණනි  මුදල් හා ජ්නණාධය අණාතයු ණා 

ශවනුශව්ත ණා පහත ංඳහ්ත නි ණ  ් දිරිපත් කරනවා: 

"2007 අගක 48 දරන විශ  ෂ ශවළඳ භා්ඩල බදු පනශත් 2 වම්ති   

 ටශත් විශ  ෂ ශවළඳ භා්ඩල බදු ංනබ්තධශ ්ත මුදල් හා ජ්නණාධය 

අණාතයවර ා විසි්ත ංාදන ලදුව  201  ජූිම 19 දිනැි  අගක 2028/44 දරන අි  

විශ  ෂ මැංේ පත්රශේ පළ කරනු ලැබ  201 .11.0  දින ්දිරිපත් කරන ලද 

නි ණ  අනුණත කළ තුු   .  

(අණාතය ණ්ඩලලශේ අනුණි   ද්තවා ි ශබ්.)]" 
 

්රශ්නනය විාසන ලදි් , සාා සම්ාා විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
VI 

 

ගතු ගතය් ා කුණාි ලක ා ාා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருைாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
මරු කාානා කු ණනි  මුදල් හා ජ්නණාධය අණාතයු ණා 

ශවනුශව්ත ණා පහත ංඳහ්ත නි ණ  ් දිරිපත් කරනවා: 

"2007 අගක 48 දරන විශ  ෂ ශවළඳ භා්ඩල බදු පනශත් 2 වම්ති   

 ටශත් විශ  ෂ ශවළඳ භා්ඩල බදු ංනබ්තධශ ්ත මුදල් හා ජ්නණාධය 

3849 3850 

[මරු ම ්තත කරුණාි ලක ණහතා  
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අණාතයවර ා විසි්ත ංාදන ලදුව  201  ජූිම 2  දිනැි  අගක 2029/25 දරන අි  

විශ  ෂ මැංේ පත්රශේ පළ කරනු ලැබ  201 .11.0  දින ්දිරිපත් කරන ලද 

නි ණ  අනුණත කළ තුු   .  

(අණාතය ණ්ඩලලශේ අනුණි   ද්තවා ි ශබ්.)]" 
 
්රශ්නනය විාසන ලදි් , සාා සම්ාා විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

VII 
 
ගතු ගතය් ා කුණාි ලක ා ාා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருைாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
මරු කාානා කු ණනි  මුදල් හා ජ්නණාධය අණාතයු ණා 

ශවනුශව්ත ණා පහත ංඳහ්ත නි ණ  ් දිරිපත් කරනවා: 

 "2007 අගක 48 දරන විශ  ෂ ශවළඳ භා්ඩල බදු පනශත් 2 වම්ති   

 ටශත් විශ  ෂ ශවළඳ භා්ඩල බදු ංනබ්තධශ ්ත මුදල් හා ජ්නණාධය 
අණාතයවර ා විසි්ත ංාදන ලදුව  201  ජූිම 31 දිනැි  අගක 2030/10 දරන අි  

විශ  ෂ මැංේ පත්රශේ පළ කරනු ලැබ  201 .11.0  දින ්දිරිපත් කරන ලද 

නි ණ  අනුණත කළ තුු   .  

(අණාතය ණ්ඩලලශේ අනුණි   ද්තවා ි ශබ්.)]" 
 
්රශ්නනය විාසන ලදි් , සාා සම්ාා විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
VIII 

 
ගතු ගතය් ා කුණාි ලක ා ාා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருைாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
මරු කාානා කු ණනි  මුදල් හා ජ්නණාධය අණාතයු ණා 

ශවනුශව්ත ණා පහත ංඳහ්ත නි ණ  ් දිරිපත් කරනවා: 

 "2007 අගක 48 දරන විශ  ෂ ශවළඳ භා්ඩල බදු පනශත් 2 වම්ති   

 ටශත් විශ  ෂ ශවළඳ භා්ඩල බදු ංනබ්තධශ ්ත මුදල්  හා ජ්නණාධය 

අණාතයවර ා විසි්ත ංාදන ලදුව  201  අශමෝං්ු  01 දිනැි  අගක 2030/20 
දරන අි  විශ  ෂ මැංේ පත්රශේ පළ කරනු ලැබ  201 .11.0  දින ්දිරිපත් 

කරන ලද නි ණ  අනුණත කළ තුු   .  

(අණාතය ණ්ඩලලශේ අනුණි   ද්තවා ි ශබ්.)]" 

 

්රශ්නනය විාසන ලදි් , සාා සම්ාා විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

IX 
 

ගතු ගතය් ා කුණාි ලක ා ාා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருைாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
මරු කාානා කු ණනි   මුදල් හා ජ්නණාධය අණාතයු ණා 

ශවනුශව්ත ණා පහත ංඳහ්ත නි ණ  ් දිරිපත් කරනවා: 

"2007 අගක 48 දරන විශ  ෂ ශවළඳ භා්ඩල බදු පනශත් 2 වම්ති   

 ටශත් විශ  ෂ ශවළඳ භා්ඩල බදු ංනබ්තධශ ්ත මුදල් හා ජ්නණාධය 

අණාතයවර ා විසි්ත ංාදන ලදුව  201  අශමෝං්ු  15  දිනැි  අගක 2032/11 

දරන අි  විශ  ෂ මැංේ පත්රශේ පළ කරනු ලැබ  201 .11.0  දින ්දිරිපත් 

කරන ලද නි ණ  අනුණත කළ තුු   .  

(අණාතය ණ්ඩලලශේ අනුණි   ද්තවා ි ශබ්.)]" 
 

්රශ්නනය විාසන ලදි් , සාා සම්ාා විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

X 
 
ගතු ගතය් ා කුණාි ලක ා ාා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருைாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
මරු කාානා කු ණනි  මුදල් හා ජ්නණාධය අණාතයු ණා 

ශවනුශව්ත ණා පහත ංඳහ්ත නි ණ  ් දිරිපත් කරනවා: 

"2007 අගක 48 දරන විශ  ෂ ශවළඳ භා්ඩල බදු පනශත් 2 වම්ති   

 ටශත් විශ  ෂ ශවළඳ භා්ඩල බදු ංනබ්තධශ ්ත මුදල් හා ජ්නණාධය 

අණාතයවර ා විසි්ත ංාදන ලදුව  201  අශමෝං්ු  1  දිනැි  අගක 2032/24 

දරන අි  විශ  ෂ මැංේ පත්රශේ පළ කරනු ලැබ  201 .11.0  දින ්දිරිපත් 
කරන ලද නි ණ  අනුණත කළ තුු   .  

(අණාතය ණ්ඩලලශේ අනුණි   ද්තවා ි ශබ්.)]" 

 
්රශ්නනය විාසන ලදි් , සාා සම්ාා විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

XI 

 

ගතු ගතය් ා කුණාි ලක ා ාා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருைாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
මරු කාානා කු ණනි   මුදල් හා ජ්නණාධය අණාතයු ණා 

ශවනුශව්ත ණා පහත ංඳහ්ත නි ණ  ් දිරිපත් කරනවා: 

"2007 අගක 48 දරන විශ  ෂ ශවළඳ භා්ඩල බදු පනශත් 2 වම්ති   

 ටශත් විශ  ෂ ශවළඳ භා්ඩල බදු ංනබ්තධශ ්ත මුදල් හා ජ්නණාධය 

අණාතයවර ා විසි්ත ංාදන ලදුව  201  අශමෝං්ු  23 දිනැි  අගක 2033/31 

දරන අි  විශ  ෂ මැංේ පත්රශේ පළ කරනු ලැබ  201 .11.0  දින ්දිරිපත් 

කරන ලද නි ණ  අනුණත කළ තුු   .  

(අණාතය ණ්ඩලලශේ අනුණි   ද්තවා ි ශබ්.)]" 

 
්රශ්නනය විාසන ලදි් , සාා සම්ාා විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

XII 

 
ගතු ගතය් ා කුණාි ලක ා ාා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருைாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
මරු කාානා කු ණනි   මුදල් හා ජ්නණාධය අණාතයු ණා 

ශවනුශව්ත ණා පහත ංඳහ්ත නි ණ  ් දිරිපත් කරනවා: 

"2007 අගක 48 දරන විශ  ෂ ශවළඳ භා්ඩල බදු පනශත් 2 වම්ති   

 ටශත් විශ  ෂ ශවළඳ භා්ඩල බදු ංනබ්තධශ ්ත මුදල් හා ජ්නණාධය 

අණාතයවර ා විසි්ත ංාදන ලදුව  201  ංැේතැනබ්ල 08 දිනැි  අගක 2035/28 
දරන අි  විශ  ෂ මැංේ පත්රශේ පළ කරනු ලැබ  201 .11.0  දින ්දිරිපත් 

කරන ලද නි ණ  අනුණත කළ තුු   .  

(අණාතය ණ්ඩලලශේ අනුණි   ද්තවා ි ශබ්.)]" 

 

්රශ්නනය විාසන ලදි් , සාා සම්ාා විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

XIII 

 

ගතු ගතය් ා කුණාි ලක ා ාා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருைாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
මරු කාානා කු ණනි  මුදල් හා ජ්නණාධය අණාතයු ණා 

ශවනුශව්ත ණා පහත ංඳහ්ත නි ණ  ් දිරිපත් කරනවා: 

3851 3852 



පා්ලිමශන්තු ව 

"2007 අගක 48 දරන විශ  ෂ ශවළඳ භා්ඩල බදු පනශත් 2 වම්ති   

 ටශත් විශ  ෂ ශවළඳ භා්ඩල බදු ංනබ්තධශ ්ත මුදල් හා ජ්නණාධය 

අණාතයවර ා විසි්ත ංාදන ලදුව  201  ඔක්ශතෝබ්ල 02 දිනැි  අගක 2039/2 
දරන අි  විශ  ෂ මැංේ පත්රශේ පළ කරනු ලැබ  201 .11.0  දින ්දිරිපත් 

කරන ලද නි ණ  අනුණත කළ තුු   .  

(අණාතය ණ්ඩලලශේ අනුණි   ද්තවා ි ශබ්.)]" 

 
්රශ්නනය විාසන ලදි් , සාා සම්ාා විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
 

දර්ගු ආඥා පනා: දයෝජ්නාව 
சுங்கக் கட்டகளச் சட்டம்: தீர்மானம் 
CUSTOMS ORDINANCE: RESOLUTION 

ගතු ගතය් ා කුණාි ලක ා ාා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருைாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
මරු කාානා කු ණනි   මුදල් හා ජ්නණාධය අණාතයු ණා 

ශවනුශව්ත ණා පහත ංඳහ්ත ශ ෝජ්නාව ්දිරිපත් කරනවා: 

"(235 අධිකාර  වන)] ශ්ලගු ආාා පනශත් 10 වම්ති    ටශත් ආන න 

ීරරු මාං්ු  ංනබ්තධශ ්ත  201 .11.18 දින ්දිරිපත් කරන ලද  ශ ෝජ්නාව 

අනුණත කළ තුු   .  

(2017 අශමෝං්ු  11 දිනැි  අගක 2031/49 දරන අි  විශ  ෂ මැංේ පත්ර )] 

(අණාතය ණ්ඩලලශේ අනුණි   ද්තවා ි ශබ්.)]" 

 

්රශ්නනය විාසන ලදි් , සාා සම්ාා විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

 

සුරාබදු ආඥාපනා : නිදේෙනය  
மதுவாிக் கட்டகளச் சட்டம்: அறிவித்தல்  

EXCISE ORDINANCE: NOTIFICATION  

 
I 

 
ගතු ගතය් ා කුණාි ලක ා ාා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருைாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
මරු කාානා කු ණනි   මුදල් හා ජ්නණාධය අණාතයු ණා 

ශවනුශව්ත ණා පහත ංඳහ්ත නිශේදන  ් දිරිපත් කරනවා: 

"සුරාබදු ආාාපනශත් (52 අධිකාර  වූ)] 22 වම්ති    ටශත්  ණත්පැ්ත 
ංඳහා වූ සුරාබදු ංනබ්තධශ ්ත මුදල් හා ජ්නණාධය අණාතයවර ා විසි්ත 

පනවන ලදුව  201  ශනොවැනබ්ල 09 දිනැි  අගක 2044/34 දරන අි  විශ  ෂ 

මැංේ පත්රශේ පළ කරනු ලැබ   201 .11.30 දින ්දිරිපත් කරන ලද නිශේදන  

අනුණත කළ තුු   .  

(අගක 1000 දරන සුරාබදු නිශේදන )]  

(අණාතය ණ්ඩලලශේ අනුණි   ද්තවා ි ශබ්.)]" 

 

්රශ්නනය විාසන ලදි් , සාා සම්ාා විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

II 
 
ගතු ගතය් ා කුණාි ලක ා ාා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருைாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
මරු කාානා කු ණනි  මුදල් හා ජ්නණාධය අණාතයු ණා 

ශවනුශව්ත ණා පහත ංඳහ්ත නිශේදන  ් දිරිපත් කරනවා: 

"සුරාබදු ආාාපනශත් (52 අධිකාර  වූ)] 2 වම්ති    ටශත්  සුරාබද්දට 

 ටත් භා්ඩල ංනබ්තධශ ්ත මුදල් හා ජ්නණාධය අණාතයවර ා විසි්ත පනවන 

ලදුව  201  ශනොවැනබ්ල 09 දිනැි  අගක 2044/35 දරන අි  විශ  ෂ මැංේ 

පත්රශේ පළ කරනු ලැබ   201 .11.30 දින ්දිරිපත් කරන ලද නිශේදන  
අනුණත කළ තුු   .  

(අගක 1001 දරන සුරාබදු නිශේදන )]  

(අණාතය ණ්ඩලලශේ අනුණි   ද්තවා ි ශබ්.)]" 

 
්රශ්නනය විාසන ලදි් , සාා සම්ාා විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
III 

 

ගතු ගතය් ා කුණාි ලක ා ාා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருைாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
මරු කාානා කු ණනි  මුදල් හා ජ්නණාධය අණාතයු ණා 

ශවනුශව්ත ණා පහත ංඳහ්ත නිශේදන  ් දිරිපත් කරනවා: 

 "සුරාබදු ආාාපනශත් (52 අධිකාර  වූ)] 22 වම්ති    ටශත්  එතශනෝල් 
නිෂ්පාදන  ංඳහා භාවිතා කරන අමුද්රවය ණත සුරාබදු අනුපාත ංනබ්තධශ ්ත 

මුදල් හා ජ්නණාධය අණාතයවර ා විසි්ත පනවන ලදුව  201  ශනොවැනබ්ල 09 

දිනැි  අගක 2044/3  දරන අි  විශ  ෂ මැංේ පත්රශේ පළ කරනු ලැබ   
201 .11.30 දින ්දිරිපත් කරන ලද නිශේදන  අනුණත කළ තුු   .  

(අගක 1002 දරන සුරාබදු නිශේදන )]  

(අණාතය ණ්ඩලලශේ අනුණි   ද්තවා ි ශබ්.)]" 

 
්රශ්නනය විාසන ලදි් , සාා සම්ාා විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

IV 
 

ගතු ගතය් ා කුණාි ලක ා ාා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருைாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
මරු කාානා කු ණනි  මුදල් හා ජ්නණාධය අණාතයු ණා 

ශවනුශව්ත ණා පහත ංඳහ්ත නිශේදන  ් දිරිපත් කරනවා: 

"සුරාබදු ආාාපනශත් (52 අධිකාර  වූ)] 22 වම්ති    ටශත්  2015 

ශදංැනබ්ල 04 දිනැි  අගක 1943/1  දරන අි  විශ  ෂ මැංේ පත්රශේ පළ කරනු 

ලැබූ අගක 981 දරන සුරාබදු නිශේදන  අවලගගු කර.්ත මුදල් හා ජ්නණාධය 

අණාතයවර ා විසි්ත පනවන ලදුව   201  ශනොවැනබ්ල 15 දිනැි  අගක 
2045/15 දරන අි  විශ  ෂ මැංේ පත්රශේ පළ කරනු ලැබ   201 .11.30 දින 

්දිරිපත් කරන ලද නිශේදන  අනුණත කළ තුු   .  

(අගක 1003 දරන සුරාබදු නිශේදන )]  

(අණාතය ණ්ඩලලශේ අනුණි   ද්තවා ි ශබ්.)]" 

 
්රශ්නනය විාසන ලදි් , සාා සම්ාා විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

3853 3854 

[මරු ම ්තත කරුණාි ලක ණහතා  
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දර්ගු ආඥා පනා: දයෝජ්නාව 
சுங்கக் கட்டகளச் சட்டம்: தீர்மானம் 
CUSTOMS ORDINANCE: RESOLUTION 

 
ගතු ගතය් ා කුණාි ලක ා ාා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருைாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
මරු කාානා කු ණනි  මුදල් හා ජ්නණාධය අණාතයු ණා 

ශවනුශව්ත ණා පහත ංඳහ්ත ශ ෝජ්නාව ්දිරිපත් කරනවා. 

 " (235 අධිකාර )] ශ්ලගු ආාා පනශත් 10 වම්ති    ටශත් ආන න ීරරු 
මාං්ු  ංනබ්තධශ ්ත  201 .12.08 දින ්දිරිපත් කරන ලද  ශ ෝජ්නාව අනුණත 

කළ තුු   .  

(2017 ශනොවැනබ්ල 09 දිනැි  අගක 2044/31 දරන අි  විශ  ෂ මැංේ පත්ර )]  

(අණාතය ණ්ඩලලශේ අනුණි   ද්තවා ි ශබ්.)]" 

 

්රශ්නනය විාසන ලදි් , සාා සම්ාා විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

පළාත පාලන ආයාන ඡ් ෙ විාසීම් 

(සංදශ්ෝධ්න) පනත දකටුම්පා 
உள்ளூர் அதிகாரசகபகள் சதாோ்தல்கள் 

(திருத்தச்) சட்டமூலம்  
LOCAL AUTHORITIES ELECTIONS (AMENDMENT) 

BILL 
 
දෙ වන වර කියවීදම් නිදයෝගතය කියවන ලදී. 
இரண்டாம் மதிப்பிற்கான கட்டகள வாசிக்கப்பட்டது. 

Order for Second Reading read. 

 
[5.32p.m.] 
 

ගතු  යිසර් මුසනාාපා ා ාා (පළාත සාා  ා පළාත පාලන 
අාාායුරාා) 
(மாண்புமிகு கபசர் முஸ்தபா - மாகாை சகபகள் மற்றும் 

உள்ளூராட்சி அகமச்சர்) 

(The Hon. Faiszer Musthapha - Minister of Provincial 
Councils and Local Government) 
Hon. Speaker, I move,  

“That the Bill, be now read a Second time”. 

Sir, this Bill has been brought about for the reason that 
there were two technical errors which need to be 
corrected. The first Amendment was an Amendment 
where if any Party receives less than 20 per cent of the 
votes and has only three members to be elected, the 
mandatory requirement of appointing a female would not 
have to be done. However, when I read this at the 
Committee Stage, I read it correctly. However, when it 
was translated into Sinhala, there was an error. So, today, 
this House is going to correct that Amendment which I 
read properly.  

The second issue relates to the multi-member wards. 
As you know, there was a policy decision that if a party 
wins a multi-member seat, both seats would be awarded 
to that political party. So, these two Amendments have no 

substantial bearing. These are errors which needed to be 
corrected as the Elections Commissioner requires these 
Amendments to be brought about for the election to be 
held. As you know, there has been various debates that 
various quarters are trying to postpone the election, but 
these were the mandatory requirements required by the 
Elections Commissioner and I thank every Member in the 
House for the support which we have obtained to take 
this forward.  

මරු කාානා කු ණනි, ණහර ්රාශද්ශී  ංභාශේ එ ශේරමුල්ල 

බහු ණ්තත්රී ශකොේසාං  ංනබ්තධශ ්ත ්ර න් ක් පැනනැඟිලා 
ි ශබනවා. එ  විංඳීණට කටතුු  කර්තන කි ලා ණශ  
අණාතයාග ශේ ශල්කනු ණාට ණණ උපශදං් ලබා දී ි ශබනවා. 

ංණහර අ  ු ළ ශණ ට ජ්ාි වාදී මුහුණුවරක් දීශන 
බලාශපොශරොත්ු වක් ි ශබනවා. ණශ  ක්රි ාදාණ  ු ළ ණණ 
ංෑණවිටණ ජ්ාි  ක්, ආමණක් ශහෝ ශද් පාලන පක්ෂ ක් මැන 

හිත්තශ්ත නැි වයි කටතුු  කශළ . ඒ නිංා, ශන වරද නිවැරැදි 
කිරීණට අපි පූ්ලණ උත්ංාහ ක් ම්තනවා. ඒ වරදත් අපට නිවැරැදි 
කර ශමන ්දිරි ට  ාණට හැකි ාවක් ි ශබන බවට ණණ ශන මරු 

ංභාව දැනුවත් කරනවා.  
 
්රශ්නනය සාාිමමුඛ් කරන ලදී. 
வினா எடுத்தியம்பப்தபற்றது. 

Question proposed. 

 

ගතු කථානායකුරාා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මරු දිශ්තෂ් ගුණව්ලධන ණැි ු ණා. 

 
ගතු දිද් නන ගුණවර්ධ්න ා ාා 
(மாண்புமிகு  திசனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

මරු කාානා කු ණනි, අද දින ්දිරිපත් කර ි ශබන පළාත් 
පාලන ආ තන ඡ්තද විණසීන (ංගශ ෝධන)] පනත් ශකුමනපත 
201 .11.08 දින නිකුත් කරන ලද්දක්. එණ පනත් ශකුමනපත 

්දිරිපත් කිරීණට සිදු වුශ්ඩ, මරු කාානා කු ණා අත්ංන තබන 
විට,  මි  වී ි බුණු භාෂාණ  අක් පාක්කණක් නිවැරැදි කිරීණටයි. ඒ 
බව මරු කාානා කු ණා ්තාණ ශහොඳි්ත ද්තනවා. එ  නිවැරැදි 

කිරීණට මරු කාානා කු ණා පක්ෂ නා ක ක.ුමශේදී 
ශ ෝජ්නාවක් ්දිරිපත් කළා; එනන, විශ  ෂ ශ ෝජ්නාවකි්ත -  by 
Resolution of Parliament just to correct the error of one 
word which could have been done. That is what we 
proposed. නමුත්, මරු මණි ු ණා කිේවා, ''ණණ ශනොකරු  
වරදකට ණට එශහණ එකඟ ශව්තන බැහැ'' කි ා. මරු 

කාානා කු ණා කරු  වැරැද්දකුත් ශනොශවයි. මරු 
කාානා කු ණනි, නීි පි  හා නීි  ංැලසුණ, the Department of 
Legal Draftsman and the Secretary to the Ministry of  

Provincial Councils and Local Government, approve කරු  
එක තණයි ඔබු ණාශ  අත්ංනට ආශේ. ඔබු ණා එ  අත්ං්ත 
කළාණ නීි  ක් බවට පත් ශවනවා. එහි සුළු වරදක් පා්ලිමශන්තු  

ශ ෝජ්නාවකි්ත නිවැරැදි කිරීණට පා්ලිමශන්තු වට දැ්ත හැකි ාව 
ි බුණා. ශහොඳණ උදාහරණ  තණයි, ් ි හාංශේ වැරදි ශලං ඡ්තද 
්රි ලල ක් ්රකා  කළා. ඒක නිවැරැදි කර්තන සිද්ධ වුණාණ 
ශ ෝජ්නාවක් ශමනැල්ලා, ''පා්ලිමශන්තු ශේ ණහ ශල්කනු ණා 

වැරදි ට මණ්ත කරලා ි ශබනවා''  කි ලා ඒක නැවත නිවැරැදි 
කළා. ශන, තණයි ශහොඳණ උදාහරණ . 

මරු කාානා කු ණනි, දැ්ත ශනක නිවැරැදි කර්තන බැහැ 

කි ලා මණි ු ණා තදබල ශලං ්රකා  කර්තන පට්ත මත්තා. ඒ 
මැන පණණක් ංගශ ෝධන ක් ශමශන්තන එකඟ ශව්තන කි ලා  

3855 3856 



පා්ලිමශන්තු ව 

එු ණා ්ල්ලුවා. පක්ෂ නා කයි්ත එකඟ වුණා, ඒ ංඳහා පණණක් 

ංගශ ෝධන ක් ශමශන්තන. ශවන අනන-ණනන ශමශන්තන 
ශනොශවයි; ශවන අනන-ණනන මු ළු කර්තනත් ශනොශවයි; ශවන 
අනන-ණනන ශහොශර්ත ශමශන්තනත් ශනොශවයි. මරු 
කාානා කු ණා ශන වාශ  ්ර න් කට මුහුණ දු්තනා. පසුගි  

වතාශේත් පළාත් ංභා හා පළාත් පාලන මණි ු ණා පළාත් ංභා 
ඡ්තද  ශනොි  ා ්්තන උේපරවැේමි හා ශහොශර්ත මු ළු කිරීන 
කළා. ශණවැනි ශද ක් පා්ලිමශන්තු  ්ි හාංශේ කවදාවත් සිදු 

වුශ්ඩ නැහැ. අපශ  විරුද්ධත්ව  ණධයශේ ිමපි ක් ණඟි්ත 
නීි පි ු ණා  ඔබු ණාට ්රකා  කළා, ''ු ශන්ත ශදකක් නැි ව ශන 
වාශ  වැරදි වැල කර්තන එපා. ශණ  නීි ණ  ව ශ ්ත 

ආ්ඩක්රණ වයවංා්ාව උල්ලගඝන  කිරීණක් '' කි ලා. 
අවංානශේ සිද්ධ වුශ්ඩ ශණොකක්ද? ්ි හාංශේ පළමුවරට  -
ඔබු ණා, අපි කවුරුත් ද්තනවා එ  වැරදි බවට - හිටු  

අග්රවිනි ්ච කාරු ණා ශශ්ර ෂ්සාධිකරණ  ශවත ශමොං් ශපත්ංණක් 
්දිරිපත් කර ි බුණත්, තවණ ීර්තදුවක් නැි ව නැවීර ි ශබනවා.  

අදත් මරු මණි ු ණා කර්තන හද්තශ්ත ශණොකක්ද? ඒකට 
එකඟ ශව්තන එපා කි ා ණණ මරු  කාානා කු ණාශම්ත 

ශමෞරවශ ්ත ්ල්ලනවා. ඒ වාශ ණ ආ්ඩක් පක්ෂශේ මරු 
ණ්තත්රීු ණ්තලාශම්ත ්ල්ලනව, විශ  ෂශ ්ත එක්ංත් ජ්නතා 
නිදහං් ං්තධානශේ බුලත් ශකොළශ ්ත ඡ්තද  ්ල්ලා ආු  

ණ්තත්රීවරු්තශම්ත ්ල්ලනවා, ශන වැරදි අපරාධ වැලක් කර්තන 
එපා කි ලා. මරු කාානා කු ණනි, ආපහු ශණශහණ වැරදි වැලක් 
කර්තන ්ල ශද්තශ්ත නැහැ කි ලා ඔබු ණා ීරරණ ක් දු්තනා. 

 ළිත් වරක් අද ඒ වැරදි වැශඩ් කිරීණට අපි මණ්ත කශළොත්, 

පා්ලිමශන්තු  රණ  විහිළුවකට පරිව්ලතන  ශවන කනමාුමදා ක 
තත්ත්ව කට පත් ශවනවා. ණැි වරණ ශකො.ංණට ඕනෑ තරන 

බල  ි ශබනවා  න  න ශද්වල් මැන අ්ලා නිරූපණ ශද්තන. 
නැත්නන, ඒක ශකො.ංණක් ශනොශවයි. අපි එ  ශකො.ංණක් 
හැමි ට පත් කරලා ි ශබනවා. ඒ නිංා ශන පනශත් නැි   - ශන 

පනශත් නීි   බලපෑශන ්රකා   පැහැදිිමයි.-  ංගශ ෝධන ශමන 
එනවාට ඒකාබද්ධ විපක්ෂශේ අපි  ළිත් කි ්තශ්ත, 

පා්ලිමශන්තු ශේ ං්ාාවර නිශ ෝම, ආ්ඩක්රණ වයවංා්ාව ංහ අපි 
අනුමණන  කර ි ශබන ංන්රදා ට විරුද්ධයි කි ලායි.  

මරු මණි ු ණනි, ඔබු ණා මීය ට වලා ශවනං් ශද්වල් ශ ෝජ්නා 

කර්තන හදනවා නන ශහොර රහශං  මු ළත් කර්තනට, ශහොර 

රහශං  මු ළත් කරලා ශන වම්ති , ශන වචන ශවනං් කරලා 

කටතුු  කර්තන හදනවා නන, - මරු මණි ු ණා, ඔබු ණා ශන 

ශවනශකොට වි ්වාංභගම ශ ෝජ්නාවට මුහුණ ශද්තන ි බුණා. 

ඒශකනුත් පැනලා ගි ා. -අපි කි නවා, ශන මණි ු ණා ශකශරහි 

වි ව්ාංභගම  ි ශබන බව. අපි අත්ං්ත කරලා මරු 

කාානා කු ණාට වි ව්ාංභගම ශ ෝජ්නාවක් භාර දීලා ි ශබනවා. 

ඒ වි ්වාංභගම ශ ෝජ්නාව විවාද ට ම්තන මරු කාානා කු ණා 

එකඟ ශවලා ි ශබනවා. මරු මණි ු ණනි, ඔබු ණා ්ි හාංශේ 

කනමාුමදා ක තත්ත්ව කට පා්ලිමශන්තු ව පත් කර්තන එපා. 

පළාත් පාලන ණැි වරණ ක් පැවැත්වීණ ආරනභ ශවලා ි ශබනවා. 

පළාත් පාලන ණැි වරණ  ඡ්තද  ්රකා  කළා. නාණ ශ ෝජ්නා 

කැඳවීණක් ්රකා  ට පත් කරලා ි ශබනවා. මප මුදල් තැ්තපත් 

කිරීණ ්රකා  ට පත් කරලා ි ශබනවා. පක්ෂ ිම ා පදිග   

බලධාරි්තශ  ්රකා  ට පත් කරලා ි ශබනවා.  

The election process has begun.  Parliament has no 
power to intervene in it at this moment. I request the Hon. 
Speaker to rule out all Amendments which are trying to 
intervene with the election process. We have no power to 
intervene, except in the correction to be made, to which 

you as well as the entire Parliament had agreed because 
we had passed something and an incorrect version of it 
had been presented to you. That has to be corrected.  
Other than that, the election process should not be 
violated.  We might gain or lose.  That is irrelevant.  But 
if you go on, on this basis to flout and violate the 
Standing Orders and Parliamentary Procedure, you are 
bringing democracy to a big farce.   

Therefore, I appeal to you, Hon. Speaker, in the name 
of democracy, on behalf of the Opposition and all the 
Hon. Members of Parliament as well as the other outside 
organizations including the PAFFREL, to overrule this 
attempt of trying to amend and smuggle in Amendments 
which will try to deviate from the established due 
election process that we have already started.   

ඒ නිංා ශන ්දිරිපත් කරලා ි ශබන පනතට පණණයි අපි 

එකඟ වුශ්ඩ. ඔබලා මැංේ කළ තුත්ශත් ඒ පනත පණණයි. ශහොර 
පනත් ශමශන්තන ලැහැංි්  ශව්තන එපා. ඔබු ණාශම්ත 
ශමෞරවශ ්ත ්ල්ලා සිමිනවා, නීි  විශරෝධීව ශමනාශවොත් එණ 

ංගශ ෝධන ්රි ක්ශෂ ප කර්තන කි ලා. 

 

ගතු  යිසර් මුසනාාපා ා ාා 
(மாண்புமிகு கபசர் முஸ்தபா) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 
 

නැඟී සිටිදේය. 
எழுந்தார். 

rose. 

 
ගතු කථානායකුරාා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මරු මණි ු ණා. 

 
ගතු  යිසර් මුසනාාපා ා ාා 
(மாண்புமிகு கபசர் முஸ்தபா) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

මරු කාානා කු ණනි,- 

 
ගතු රුල න  කීම් ා ාා (නගතර සැලසුම්   ා ජ්ල සම්පාෙන 
අාාායුරාා) 
(மாண்புமிகு றவுப் ஹகீம் - நகரத் திட்டமிடல் மற்றும் நீர் 

வைங்கல் அகமச்சர்) 

(The Hon. Rauff Hakeem - Minister of City Planning and  
Water Supply) 
 

නැඟී සිටිදේය. 
எழுந்தார். 

rose. 

 
ගතු කථානායකුරාා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
After the Hon. Musthapha’s explanation, you can 

speak. - [Interruption.] Okay. You may speak.  
 

ගතු රුල න  කීම් ා ාා  
(மாண்புமிகு றவுப் ஹகீம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 
Hon. Speaker, the Hon. Dinesh Gunawardena has 

raised a very valid argument. This argument, I have been 
promoting even in the Party Leader’s Meeting.  

3857 3858 

[මරු දිශ්තෂ් ගුණව්ලධන ණහතා  
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ගතු කථානායකුරාා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
Yes, Hon. Prime Minister. 

 

ගතු රනිල් වික්රාසිං  ා ාා  
(மாண்புமிகு ரைில் விக்கிரமசிங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

මරු කාානා කු ණනි, අපි ශන ක්රි ාත්ණක කර්තශ්ත අලුත් 

රණශේද ක්. අපි දැ්ත පි වශර්ත පි වර ි  ලා ි ශබ්තශ්ත. අශේ 
පරණා්ලා  ි ශබ්තශ්ත එක දවංකි්ත ශන ණැි වරණ  
පවත්ව්තන. ණණ හිත්තශ්ත, ඒක  පසු ගි  ණහ ණැි වරණශේදීත්, 

ජ්නාධිපි වරණශේදීත් පක්ෂ මණනාවක් ්රකා  ට පත් කළා.  

ශන මැන ංාකචිඡා කරලා, අක් පාක් හදාශමන ි ශබ්තශ්ත. ඒ 
නිංා අපි ශමශනන කිසිණ නීි  ක් නිංා ආපසු උංාවි ට  න එක 
හරි නැහැ. ඒ නිංා වමකීණක් ි ශබනවා. It is our duty. We may 
have a problem, but we must endeavour. The best is, let us 
try this out. We know that shortcomings are going to be 
there.  ශනශක් අක් පාක්කන ි ශබනවා කි ලා අපි ද්තනවා. 
ි ශබන අක් පාක්කන ශණොනවාද කි ලා, ක්රි ාත්ණක කරනශකොට 
අපට ශපශනයි.  ශණශහණ .ශ්ර, ශකොේසාං රණ  ශමනාවාණ ඒක 
පළමුවන වතාශේ ක්රි ාත්ණක කළාණ ඊට පසුව වතාශේ ඒ 
ශමොල්ල්තට ංගශ ෝධන ශමශන්තන සිදු වුණා. අපි ශනක ශන 
විධි ට ක්රි ාත්ණක කරමු. ඊට පසුව ශන මැන විණ්ල න ක් කරලා, 
පළාත් ංභා ඡ්තද ට ්ංං්ර ශවලා පක්ෂ නා කයි්ත වුවණනා 
ංගශ ෝධන ශණොනවාද කි ලා එකඟ ශවනවා නන, අපට ු ළුව්ත 
ංි  ශදක-ු නකි්ත අ්තන ඒ ංගශ ෝධන ්දිරිපත් කර්තන. 
ශණතැන එක එක ංැක කටතුු  ශද්වල් ශනශක්ත සිදු ශනොශවයි 
කි ලා හිතනවා. අශේක්ෂකයි්තශ  නන අපි මැංේ නිශේදනශ ්ත 
දැනුන දු්තනාට පං්ශං  ංණහර ඒවා නැි  ශවයි. ශකශං  වුණත් අපි 
හැණ ශවලාශේණ ශන රණශේද  පරීක්ෂා කර බලා තණයි ඊළඟ 
රණශේද ට  ්තශ්ත.  

ණණ එක ශද ක් කි ්තන කැණැි යි. ශන ංභාශේ ්්තන පක්ෂ 
නා කයි්ත සි ලු ශදනාණ ඡ්තද ්රි ලල ලැබුණු මණ්ත ඒ මැන ංි  
ශදකක් ු ළ විණ්ල න  කරලා වුවණනා ංගශ ෝධන ශණොනවාද 
කි ලා ්දිරිපත් කර්තන. ඒ නිංා පළාත් ංභා ඡ්තදත් කල්  ්තන 
්ල ශද්තන ශහොඳ නැහැ. ආපසු උංාවි ට  ්තශ්ත නැු ව ශන 
අවං්ාාශේදී අපි ි  ා ම්තනවා නන, එශහණ නන අපට ු ළුව්ත ශන 
ඡ්තද  පවත්වලා, ඒ අනුව- ඒ අදාළ විණ්ල න කර්තන කි ලා ණණ 
්ල්ීයණක් කර්තන කැණැි යි. ංණහර විට අපි ංැක කරන ඒවා සිදු 
ශනොශව්තන ු ළුව්ත. නමුත් ශවනත් අක්පාක් ි ශබ්තන ු ළුව්ත. 
ශනක ක්රි ාත්ණක කළාට පසුව විතරයි අපට ඒවා ශත්ශර්තශ්ත.  

 

ගතු කථානායකුරාා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහොඳයි.  

මීය ළඟට, මරු අනුර කුණාර දිංානා ක ණැි ු ණා. 
 

ගතු අනුර දිසානායක ා ාා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

මරු කාානා කු ණනි, අද ්දිරිපත් කරලා ි ශබන ශන පනත් 
ංගශ ෝධන  වැදමත් කි ලා අපි කල්පනා කරනවා. ශණොකද, මීය ට 
ශපර පළාත් පාලන ණැි වරණ රණ  ංනණත කිරීශනදී ශන 
පා්ලිමශන්තු වට අණාතයු ණා විසි්ත කාරක ංභා අවංා්ාශේදී 
ංගශ ෝධන මණනාවක් ්දිරිපත් කරනු ලැබුවා. මරු 
කාානා කු ණනි, ඒ ංගශ ෝධන ්ගග්රීසි බසි්ත නිවැරදි ශලං පළවී 
ි බුණත්, සිගහල බසි්ත පළශකොට ි ශබන පනශත් ඒ 
ංගශ ෝධනවල වැරදිභාව ක් මි  වී ි ශබනවා.  
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ගතු දිද් නන ගුණවර්ධ්න ා ාා 
(மாண்புமிகு  திசனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
We have not agreed-  
 

ගතු රුල න  කීම් ා ාා  
(மாண்புமிகு றவுப் ஹகீம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 
Yes, you have not agreed -[Interruption.] I am also in 

agreement with you.  මරු කාානා කු ණනි, අද දින පළාත් 
පාලන ආ තන ඡ්තද විණසීන (ංගශ ෝධන)] පනත් ශකුමනපත 
අනුණැි   ංඳහා ්දිරිපත් කරලා ි ශබනවා. ශණහි පරණා්ලා  
ව්තශ්ත පනශත් සිගහල හා ්ගග්රීසි භාෂා අනුූලලතාව මි  
කිරීණ ංඳහා කි න එක ශප්තනුන කරලා ි ශබනවා. එු ණාත් 
ඒක කිේවා. නමුත්, දැ්ත කාරක ංභා අවං්ාාශේදී ශණණ පනත් 
ශකුමනපතට තවදුරටත් නව ංගශ ෝධන ්දිරිපත් කිරීණට 
ූදානණක් ි ශබනවා.  න බහු ණ්තත්රී ශකොේසාං ක වැියණ 
ඡ්තද ංගඛයාවක් ලබා ම්තනා පක්ෂ ට ශහෝ ං්වාධීන 
ක්ඩලා ණට එණ ශකොේසාංශේ සි ලුණ ණ්තත්රී ුරර හි.වීශන 
්ලකල ංලංා දීණ ංඳහා ශණණ මැංේ පත්රශේ පළ කර නැි  අද 
ශකුමනපශත් නැි  ංගශ ෝධන ක් ්දිරිපත් කිරීණට  න එක 
පිළිබඳ වි ාල අවදානණක් ි ශබනවා. අපි කිමනුත් පළාත් ංභා 
ණැි වරණ රණ  ංනපූ්ලණශ ්තණ අලුශත්ත ශවනත් 
ංග ශ ෝධන කට  ටත්ව  ්දිරිපත් කළා. දැ්ත ඒ පිළිබඳ 
ශශ්ර ෂ්සාධිකර ණශේ විභාම ක් පැවි ලා අතරණඟ නැවි ලා 
ි ශබනවා. එශහණ ි බි දී අපි  නැවත වාර ක් ං්ාාවර 
නිශ ෝමත්, ආ්ඩක්රණ වයවං්ාාවත් කල කිරීණක් තණයි ශන 
කර්තන  ්තශ්ත. ණණ හිත්තශ්ත ඒක ශනොකළ තුු  ශද ක් 
කි ලායි. අපට බහුතර ක් ි ශබ්තන ු ළුව්ත. බහුතර  
ි ශබන පිම ට අපි ශණවැනි ශද්වල් කර්තන ගිහිල්ලා නැවත 
වාර ක් අපි වි ාල වයාූලලත්ව ක් මි  කර්තනයි  ්තශ්ත. 
ශන පිළිබඳ ණණ අග්රාණාතයු ණාත් ංණඟ කාා කළා. ශණහි 
මැටලුවක් ි ශබන බව එු ණාටත් ශපනී  නවා. නමුත්, දැ්ත 
ණැි වරණ ක් අත ළඟ ි  ා ශමන අපි ශනක ශනොකශළොත්,  
පළාත් පාලන ආ තන කිහිප කට ණැි වරණ  පවත්ව්තන 
ශනොහැකි තත්ත්ව ක් මි  ශවයි කි න ්ර ්න කුත් 
ි ශබනවා. ඒවාත් අපි පිළිම්තනවා. නමුත්, අපි නන කි ්තශ්ත 
බහු ණ්තත්රී ශකොේසාං පිළිබඳ  වයාූලලත්ව ට ණණ කිම්තණ 
ශණ්තන ශන විධි ට ්ගග්රීසි භාෂාශව්ත ංගශ ෝධන ක් ්දිරිපත් 
කළා. ඒ තණයි, “It shall be the duty of political parties and 
independent groups to nominate candidates so as to 
render possible representation of major communities of 
interest in the ward concerned” කි ලා. ශණොකද, ශන වාශ  
ශද ක් කර්තන  නවා නන අනිවා්ල ශ ්තණ ු ශන්ත ශදශක් 
ඡ්තද  අරශමන කර්තන. එශහණ ශනොකර ශනක කර්තන 
ගිශ ොත් වි ාල ්ර ්න ක් ශවනවා. අපි නන අක්ණ ව ශ ්ත 
ශණශහණ ංගශ ෝධන ක්  නැි ව ශනකට ඡ්තද  ශද්තන අපි 
්දිරිපත් ශව්තශ්ත නැහැයි කි න එක කි ්තන ඕනෑ.  

 

ගතු කථානායකුරාා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහොඳයි.  

මීය ළඟට, මරු අනුර කුණාර දිංානා ක ණ්තත්රීු ණා. 
 

ගතු රනිල් වික්රාසිං  ා ාා  
(மாண்புமிகு ரைில் விக்கிரமசிங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
 

නැඟී සිටිදේය. 
எழுந்தார். 

rose. 



පා්ලිමශන්තු ව 

විශ  ෂශ ්තණ මත්ශතොත් කා්තතා නිශ ෝජ්න  පිළිබඳ 
්ර න්ශේදී පක්ෂ නා ක රැං්වීනවලදීත්, ඒ මැන ංාකචිඡා 
කරනශකොටත් අපි එකඟ වුශ්ඩ,  න පක්ෂ කට ණ්තත්රී ුරර 

ු නකට වලා අක්ශව්ත ලැශබන අවංා්ාවලදී කා්තතා නිශ ෝජ්න  
අනිවා්ල  ශනොවන බවටයි. ඊට අදාළ වම්ති   නි ් ත පරිදි 
්ගග්රීසි භාෂාශව්ත තුත් පනශත් ි ශබනවා. නමුත් සිගහල 

භාෂාශව්ත තුත් පනශත් ි ශබ්තශ්ත,  න පක්ෂ ක ංභිකයි්ත 
ංගඛයාව ු නක් වූ විට කා්තතාව්ත අනිවා්ල  ශනොශේ කි ලායි. 
මත්තටණ ංනණත කර මත තුු ව ි බුශ්ඩ, ු නට වලා අක් වූ විට 

කි ලා. ඒ නිංා සිගහල භාෂාශව්ත තුත් පනශත් ශදෝෂ ක් 
ි ශබනවා. නමුත් ඒ ශදෝෂ  ි බුණත්, මරු කාානා කු ණා 
අත්ං්ත කරලා ංහි ක කරලා ි ශබනවා, ශනක තණයි නීි   

කි ලා. අශේ රශේ වලගගු ව්තශ්ත සිගහල භාෂාශව්ත ි ශබන 
පනත නිංා අනිවා්ල  ශලං ඒක පා්ලිමශන්තු ශේ ංගශ ෝධන ට 
ලක් කළ තුු ව ි බුණා. පක්ෂ නා ක රැං්වීශනදී ශන පිළිබඳව අපි 
විවිධ උත්ංාහ ්ත දැරුවා. මරු අණාතයු ණාට ශ ෝජ්නාවක් 

ශමනැල්ලා, ශ ෝජ්නාවක් හරහා සිගහල භාෂාශව්ත තුත් ශණණ 
පනත ංගශ ෝධන  කළ හැකිද කි ලා අපි කාා කළා.  

මරු කාානා කු ණනි, හැබැයි පැහැදිිම ශලංණ නීි පි  

ශදපා්ලතශන්තු ශව්ත ඔබු ණාටත් උපශදං ් ලබා දීලා ි බුණා, 
ඔබු ණාත් නීි පි  ශදපා්ලතශන්තු ශව්ත ශන පිළිබඳව විණසුවා. ඒ 
නිංා ශනක පා්ලිමශන්තු ශේ ශ ෝජ්නා ංනණත කි්ත කර්තන 

බැහැ, නිවැරැදි පරිදි පනශත් ංගශ ෝධන කි්ත පණණයි ශනක කළ 
හැක්ශක් කි ලා නීි පි  ශදපා්ලතශන්තු ශේ නි්ලශද්  ලබා දී 
ි බුණා. ණා එකඟ ව්තශ්ත නැහැ, ශනක පා්ලිමශන්තු ශේ 

ශ ෝජ්නා ංනණත කි්ත කර ම්තන ි බුණා කි න එකට. අශේ 
කැණැත්ත නිංා ශනොශවයි, නීි පි  ශදපා්ලතශන්තු ශව්ත නි  ්ත 
ශලං ංඳහ්තශකොට ි බුණා, මරු කාානා කු ණා නීි පි  

ශදපා්ලතශන්තු ශව්ත විණංා සිමි ාට පසුව, ශණ  
පා්ලිමශන්තු ශේ ශ ෝජ්නා ංනණත කි්ත කර ම්තන බැහැ; පනත 
ංගශ ෝධන  කළ තුු යි කි ලා. ඒ වාශ ණ ශන පිළිබඳව 
ණැි වරණ ශකො.ංශන ංභාපි ු ණා ංණඟ ංාකචිඡා කරනශකොට 

එු ණා කිේවා, පා්ලිමශන්තු ශේ ශ ෝජ්නා ංනණත ක් ණට පිළිමත 
හැකි ව්තශ්ත,-  

ශණොකද, ශන පනත ක්රි ාත්ණක කිරීශන බලධාරි ා ණැි වරණ 

ශකො.ංශන ංභාපි වර ායි. එහි ංභාපි වර ාශම්ත විණසුවාණ 
එු ණා අපට කිේවා, “ශ ෝජ්නා ංනණත ක් ණට පිළිමත හැකි 
ව්තශ්ත නීි පි වර ාශ  එකඟතාව තබනවා නන පණණයි” 

කි ලා. පනත ක්රි ාත්ණක කිරීශන බලධාරි ාත් කිේවා, 
“නීි පි වර ාශ  නි්ලශද්   අව යයි” කි ලා. නීි පි ු ණාත් 
කි ලා ි බුණා, ශනක ශ ෝජ්නා ංනණත කි්ත කර්තන බැරි බව. ඒ 

නිංා පා්ලිමශන්තු වට පනත් ංගශ ෝධන ක් ්දිරිපත් කිරීශණ්ත 
පණණයි ශන ංගශ ෝධන  කළ හැකි ව්තශ්ත. මරු මණි ු ණා ඒ 
ංඳහා අව ය වන දින වකවානුවලට අනුරූපී වන පරිදි පනත් 
ශකුමනපත මැංේ කරලා, එ  පා්ලිමශන්තු වට ්දිරිපත් කරලා, 

අද ංනණත කර්තන උත්ංාහ දරනවා. ඒ ංගශ ෝධන  
අනිවා්ල ශ ්තණ කළ තුු  ංගශ ෝධන ක්. එශහණ නැත්නන ් ගග්රීසි 
භාෂාශව්ත එක නීි  ක්, සිගහල භාෂාශව්ත තව නීි  ක් ි ශබන 

එක සුදුසු නැහැ. ඒ නිංා අනිවා්ල ශ ්ත ඒ නීි   සිගහල 
භාෂාශව්ත ංග ශ ෝධන  වි  තුු යි.  

ඊළඟ කාරණ  තණයි, ශන කාරක ංභා අවං්ාාශේදී නව 

ංග ශ ෝධන ශමශනනවාද කි න කාරණ . ශන ංනබ්තධශ ්ත 
විවිධ ංගශ ෝධන ්දිරිපත්ශවලා ි බුණා. අශේ පා්ල ව්ශ නුත් අපි 
ංගශ ෝධන ශදකක් ්දිරිපත් කළා. නමුත් අපි එකඟතාවකට ආවා, 

කාරක ංභා අවංා්ාශේදී ඒ ංගශ ෝධන අව ය නැත්නන අපි ඒක 

්ල්ලා අං් කර ම්තන ලෑංි් යි කි ලා. නීි පි  

ශදපා්ලතශන්තු ශවනුත් ංණහර ංගශ ෝධන ංඳහා නි්ලශද්  ලබා 
දීලා ි බුණා. ඒකාබද්ධ අරමුදලට නි ් ත ශලං බලපාන නිංා 
ඒකාබද්ධ අරමුදලට බලපාන ංණහර වම්ති  කාරක ංභා 
අවං්ාාශේදී ශවනං් කර්තන බැහැ කි න නි්ලශද්   නීි පි  

ශදපා්ලතශන්තු ව විසි්ත ලබා දීලා ි බුණා.  

එශහත් කාරක ංභා අවං්ාාශේදී අනිවා්ල ශ ්ත කළ තුු  
ංගශ ෝධන ක් ි ශබනවා. ඒ ංගශ ෝධන  ශන පනත් 

ශකුමනපතට මු ළත්ශවලා නැහැ. ශණොකද, ණැි වරණ 
ශකො.ංශන ංභාපි වර ා ංහ අපි අවංා්ා මණනාවකදී 
පා්ලිමශන්තු  කටතුු  පිළිබඳ කාරක ංභා රැංව්ීශනදී ශන කාරණ  

මැන ංාකචිඡා කළා. ඒ ංාකචිඡාව්තහිදී ඔහු ්රකා  කරලා 
ි බුණා, "බහු ශකොේසාං ක් ංඳහා නාණ ශ ෝජ්නා බාර මැනීණ 
පැහැදිිම වී ි බුණත් බහු ශකොේසාං ක ණ්තත්රීවරු්ත ශතෝරා පත් 

කර මැනීණ පනශත් නිරවුල් නැහැ" කි ලා. ඒ නිංා නාණ ශ ෝජ්නා 
බාර මැනීණට ශපර එණ බහු ශකොේසාංශේ ණ්තත්රීවරු ශතෝරා පත් 
කර මැනීණ නිවැරැදි ශව්තශ්ත නැත්නන, එ  වයාූලලත්ව ක 
ි ශබනවා නන නාණ ශ ෝජ්නා කැශඳේවත්, බහු ශකොේසාං ක් 

ංහිත පළාත් පාලන ආ තනවල ණැි වරණ  පවත්ව්තශ්ත නැහැ 
කි ලා ඔහු ්රකා  කර ි ශබනවා. එු ණා කි න කාරණ  හරි. 
ශණොකද, එු ණා ණැි වරණ  පවත්ව්තන ඕනෑකණ ි ශබ්තශ්ත,  

ණැි වරණ  පැවැත්වූවාට පං්ශං  ලැශබන ්රි ලල අනුව 
ණ්තත්රීවරු ශතෝරා පත් කර මැනීශන නීි   නිරවුල් නන විතරයි. 
හැබැයි, දැ්ත මි ශවලා ි ශබන තත්ත්ව  අනුව බහු ශකොේසාං 

නිශ ෝජ්න  කරන පළාත් පාලන ආ තනවල  ණැි වරණ  
පැවැත්වුවත්, ශතෝරා පත් කර මැනීශන ආකාර  නිවැරැදි නැහැ. 
ශන ංගශ ෝධන  නාණ ශ ෝජ්නා බාර මැනීණට ශපර ් ුම කර්තශ්ත 

නැත්නන එු ණා බහු ශකොේසාං ්ත ංහිත පළාත් පාලන 
ආ තනවල ණැි වරණ  පවත්ව්තශ්ත නැහැ කි ලා එු ණා 
කිේවා. එශහණ නන අපි ශන ංගශ ෝධන කශළ  නැත්නන ඡ්තද  

නැහැ!  

 

ගතු රුල න  කීම් ා ාා  
(மாண்புமிகு றவுப் ஹகீம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 

මරු ණ්තත්රීු ණනි, ශන පනශත් එණ විධිවිධාන එශහණණ 
ි ශබනවා. ණැි වරණ ශකො.ංශන ංභාපි ු ණාට දැ්ත තණයි 

වැටහිලා ි ශබ්තශ්ත, අවුරුදු හතරක් පහක් පහුශවලා, ශණචිචර 
දුරට,-  

 

ගතු අනුර දිසානායක ා ාා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඔබු ණා කි න එක හරි. ඒකට ශහ ු ව ණණ කි ්තනන. ඒකට 

ශහ ු ව ශණශහණයි: මරු කාානා කු ණනි, ශන කාරණ  ි බුශ්ඩ 
2012 අගක 22 දරන පළාත් පාලන ආ තන ඡ්තද විණසීන 
(ංගශ ෝධන)] පනශත්යි. පසුගි  ංැේතැනබ්ල ණාංශේ මත්තටණ 

අපි කශළ   2012 අගක 22 දරන පළාත් පාලන ආ තන ඡ්තද 
විණසීන (ංගශ ෝධන)] පනශත් කවර  ි ශ ද්දී ණද  මැලවීණ. 
මත්තටණ ඒක තණයි අපි පසු ගි  වතාශේ කශළ . ශණොකද, පළාත් 

පාලන ආ තන ඡ්තද විණසීන (ංගශ ෝධන)] පනත ි බුණාට අපි 
ශන පා්ලිමශන්තු ශේදී එ  ංනණත කරලා, ඡ්තද රණ  ශවනං ්
කළා. එතශකොට දැ්ත පනශත් ි ශබ්තශ්ත ශණොකක්ද? පැරැජ  
ඡ්තද රණ ට අනුරූපී වන පරිදි ණ්තත්රීවරු්ත ශතෝරා මැනීණත්, නව 

ඡ්තද රණ ට අනුරූපී වන පරිදි නාණ ශ ෝජ්නා බාර මැනීණත් 
තණයි ශන පනශත් ි ශබ්තශ්ත. ශන පනශත් ශණණ පරංප්ර යි 
දැ්ත ි ශබ්තශ්ත.  

2012 පැරැජ  ඡ්තද රණ ට අනුව ණ්තත්රීවරු්ත පත් කර්තන 
ි ශබනවා; ශන ංනණත කරන ලද ඡ්තද රණ ට අනුව නාණ 

3861 3862 

[මරු අනුර දිංානා ක ණහතා  
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ශ ෝජ්නා බාර ම්තන ි ශබනවා. එශහනන දැ්ත කළ තුු  ව්තශ්ත 

කුණක්ද? ශන නාණ ශ ෝජ්නා බාර ම්තන රණශේද ට අනුව ඡ්තද 
රණ  ශවනං ් කර්තන ඕනෑ. එශහණ නැත්නන ඒ ණ්තත්රීවරු්ත 
ශතෝරා පත් කර මැනීණ ශවනං් ශව්තන ඕනෑ. එශහණ නැත්නන අපි 
ශණොකක්ද කළ තුු  ව්තශ්ත? අපි ආපංං්ට  ්තන ඕනෑ. ශන බහු 

ශකොේසාංවල ණ්තත්රීවරු්ත ශතෝරා පත් කර මැනීශන රණ ට අනුව 
පැරැජ  ඡ්තද රණ  -බැසිල් රාජ්පක්ෂ ණහත්ණ ාශ  රණ - 
ශමශන්තන ඕනෑ. ශන ශදකණ ි  ාශමන ්්තන බැහැ. නව ඡ්තද 

රණ ක් අපි ංනණත කළා නන ඒ නව ඡ්තද රණ ට අනුව බහු 
ශකොේසාංවල ණ්තත්රීවරු ශතෝරා පත් කිරීණ නිවැරැදි ශව්තන ඕනෑ. 
හැබැයි, දැ්ත සිදු වී ි ශබන ශද් තණයි පැරැජ  ඡ්තද රණ ට අනුව 

බහු ශකොේසාංවල ණ්තත්රීවරු ීරරණ  ශවනවා; හැබැයි, නව ඡ්තද 
රණ ට අනුව ඡ්තද  පවත්වනවා. ශන ්ල්ලා හිමි්තශ්ත 
ශණොකක්ද? ශනක අපි ්ල්ලන ශද ක් ශනොශවයි. ණැි වරණ 

ශකො.ෂ්ත ංභාශේ ංභාපි වර ා විසි්ත පළාත් පාලන 
අණාතයාග  ට ශන පිළිබඳව ිමඛිතව දැනුන දීලා ි ශබනවා. 
එශණ්තණ මරු කාානා කු ණාට එ  ිමඛිතව දැනුන දීලා ි ශබනවා 
කි ලා ණණ හිතනවා. ඒක ිමඛිතව නිවැරැදි කරලා ශද්තන කි ලා 

මරු කාානා කු ණාට දැනුන දීලා ි ශබනවා. පක්ෂවලට දැනුන 
දු්තනා, “ශන  ටශත් අපිට ඡ්තද  පවත්ව්තන බැහැ” කි ලා. 

ඒ නිංා දැ්ත බහු ශකොේසාං ංහිත පළාත් පාලන ආ තනවල 

ණැි වරණ  ි  නවා නන අනිවා්ල ශ ්තණ ශන ංගශ ෝධන 
ශනොකර ි  ්තන බැහැ. එක ඡ්තද රණ ක්  ටශත් නාණ ශ ෝජ්නා 
භාර ම්තනවා; තවත් ඡ්තද රණ කට ්රි ලල කි නවා. ඒක 

වැරැදියි ශ්ත. ඒක නිංා ශන නාණ ශ ෝජ්නා භාර ම්තනා ඡ්තද 
රණ ට අනුරූපී වන පිරිදි ශන ංගශ ෝධන  කළ තුු යි කි න එක 
ණැි වරණ ශකො.ෂ්ත ංභාශේ නි්ලශද්  . එ  ශනොමැළශප්තන 

ු ළුව්ත. හැබැයි, ඒ ංගශ ෝධන  තණයි, ශන කාරක ංභා 
අවං්ාාශේදී ශමශන්තශ්ත. ණණ හිතනවා, අණාතයවර ා ඒ 
ංගශ ෝධන ට අණතරව ශවන කිසිදු ංගශ ෝධන ක් ශමශන්තශ්ත 

නැහැ කි ලා. එචිචරයි ඕනෑ. පනශත් ි ශබන ශන ංගශ ෝධන , 

ණැි වරණ ශකො.ෂ්ත ංභාව විසි්ත නි ් ත ශලං නි්ලශද්  ශකොට 
්ල්ලා ි ශබන ශද ක්. කාානා කු ණාශම්ත, අණාතයාග ශ ්ත, 

පක්ෂ නා ක ්තශම්ත ්ල්ලා ි ශබන ශන ංගශ ෝධන අද අපි 

පා්ලිමශන්තු ශේ කාරක ංභා අවං්ාාශේ ංනණත කරලා ශද්තශ්ත 
නැත්නන බහු ශකොේසාං ක් ංහිත පළාත් පාලන ආ තනවල 
ණැි වරණ  ි  ්තන හනබ ශව්තශ්ත නැහැ. ශන තත්ත්වයි 

ි ශබ්තශ්ත. ඒක නිංා මරු කාානා කු ණනි, අශේ පා්ල ව්ශ ්ත 
ශණණ කාරක ංභා අවං්ාාශේදී ශණණ ්දිරිපත් කර ි ශබන 
ංගශ ෝධන  ණැි වරණ ශකො.ෂ්ත ංභාශේ ්ල්ීයණ ණත ්දිරිපත් 

කළ තුු  ංගශ ෝධන ක් ශලං තණයි අපි ංලක්තශ්ත. ශබොශහොණ 
ං්ු ි යි. 

 
ගතු කථානායකුරාා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශබොශහොණ ංු් ි යි.  

ඊළඟට, සුසිල් ශ්ර ණජ් ්තත ණැි ු ණා. 

 
ගතු විාල් වීරවංශ් ා ාා   
(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ச) 

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

 
ගතු කථානායකුරාා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශණොකක්ද point of Order  එක  මරු විණල් වීරවග  ණැි ු ණා? 

ගතු විාල් වීරවංශ් ා ාා   
(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

මරු කාානා කු ණනි  ශන පළාත් පාලන ආ තන ඡ්තද 
වීණසීන (ංගශ ෝධන)] පනත ංනණත කරන කාරක ංභා 
අවං්ාාශේදී ඔ  කි න ංගශ ෝධන ්දිරිපත් කර්තන ි බුණා. 

[බාධා කිරීණක්    

 
ගතු කථානායකුරාා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Hon. Member, it is not a point of Order. - [බාධා 
කිරීණක්  අවං්ාාවක් ශද්තනන. ඊළඟට  මරු සුසිල් 
ශ්ර ණජ් ්තත ණැි ු ණා.  

 
ගතු ඒ.ඩී. සුසිල් ද්ර ාජ්ය් ා ා ාා  
(மாண்புமிகு ஏ.டி. சுசில் பிசரமஜயந்த) 

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha) 
මරු කාානා කු ණනි  ශන කාරණ  පැහැදිිම කර මැනීණයි 

අව ය ශව්තශ්ත. විශ  ෂශ ්තණ ශන ංගශ ෝධනශ ්ත කි ්තශ්ත 
ශණොකක්ද? එහි ශණශං  ංඳහ්තව ි ශබනවා: 

"4. ්රධාන ්රාේි   (2 2 අධිකාරි )] (1)] එණ වම්ති ශේ (1)] වන 

උපවම්ති ශේ  ඡ්තද මණ්ත කිරීශන නිලධර ා විසි්ත අවං්ාාශවෝ ත පරිදි 

වැියණ ඡ්තද ංගඛයාව ලබාමත් පිළිමත් ශද් පාලන පක්ෂශේ ශහෝ ං්වාධීන 

ක්ඩලා ශන අශේක්ෂක ා එකී ශකොේසාං ට ශත්රී පත් වූ ංභික කු ශලං 

පළමුව ්රකා  ට පත් කර.්ත එකී ශකොේසාංශේ ංභික ්ත ශලං ශතෝරා පත් 

කර මත තුු  ්ි රි ංභික ්ත ඒ ආකාරශ ්තණ ්රකා  ට පත් කරනු ලැබි  

තුු   ." 

දැ්ත ඕක තණයි ි ශබන රණ . දැ්ත ශණ  ංගශ ෝධන  

කර්තන කි ලා ්ල්ල්තශ්ත පහත ංඳහ්ත වචන ආශද්  

කිරීශණ්ත:  

"ඡ්තද මණ්ත කිරීශන නිලධර ා විසි්ත  අවං්ාාශවෝ ත පරිදි වැියණ ඡ්තද 

ංගඛයාව ලබාමත් පිළිමත් ශද් පාලන පක්ෂශේ ශහෝ ං්වාධීන ක්ඩලා ශන 

අශේක්ෂක ්ත එකී ශකොේසාං ට ශතෝරා පත් කරමත් ංභික ්ත ශලං 

්රකා  ට පත් කරනු ලැබි  තුු   "  

උදාහරණ ක් විධි ට මනිමු  ශකොළඹ ණහනමර ංභාශේ 

බ්ලූණැ්තලල් ශකොේසාං . අපි හිතමු  බ්ලූණැ්තලල් ශකොේසාංශේ 

බහු ආංන ක් හැමි ට ණ්තත්රීවරු්ත ු ්තශදශනක් ශත්ශර්තන 

ඕනෑ කි ලා. කිම්ත ි බුණු රණ ට අනුව  ු ්තශදශනක් ශතෝරා 

මත්ශතොත්  අර කි න විධි ට පළමුවැනිශ ්තණ වැියණ ඡ්තද 

ි ශබන පක්ෂශේ පළමුවැනි එක්ශකනා ්රකා  කරලා ඒ 

ආකාර ට තණයි නන කර්තන ඕනෑ  ශත්රීන භාර නිලධාරි ා 

විසි්ත. ඒක ශ්ත ශන කි ්තශ්ත. "A" කි න පක්ෂ  වැියශ ්ත 

මත්තා නන "B" කි න පක්ෂ  ශදකට ංහ "C" කි න පක්ෂ  

ු නට මත්තා නන කිම්ත ි බුණු රණ  අනුව එ්තශ්ත  "A" 

පක්ෂශ ්ත එකයි  "B" කි න පක්ෂශ ්ත එකයි  "C" කි න 

පක්ෂශ ්ත එකයි. දැ්ත ශ ෝජ්නා කර්තශ්ත  'A', 'B', 'C' කි න 

පක්ෂවිම්ත  "A" කි න පක්ෂ  වැියණ මත්තා නන  "A" කි න 

පක්ෂ ට ණ්තත්රී ුරර ු නණ ශද්තන ඕනෑ  කි න එකයි.  

 
ගතු කථානායකුරාා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශබොශහොණ ංු් ි යි.  

3863 3864 



පා්ලිමශන්තු ව 

ගතු  යිසර් මුසනාාපා ා ාා 
(மாண்புமிகு கபசர் முஸ்தபா) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

මරු කාානා කු ණනි - 

 
ගතු කථානායකුරාා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

You can speak later.  මරු අනුර ප්රි ද්ල න ණැි ු ණා 
්ල්ලුවා. -[බාධා කිරීණක්  අවංා්ාව ශද්තනන  ශපොඩ්ලක් ්්තන. 

 
ගතු අනුර ප්රියෙර්ශ්න යාපා ා ා 
(மாண்புமிகு அநுர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 

මරු කාානා කු ණනි  ඕනෑණ පනතක ි ශබන ්රජ්ාත්තත්රවාදී 

ලක්ෂණ ක් තණයි  ඒ ණහජ්න නිශ ෝජිත ්ත ශත්රී පත්වීණට 
ි ශබන අයිි  . තනි ශකොේසාං ක් ශවනුවට බහු ශකොේසාං ක් 
ලබා දීශණ්ත ීර්තදු කර්තශ්ත  පක්ෂ මණනාවකට තණ්තශ  

අශේක්ෂක ්ත පත් කිරීශන අයිි  . ඒ අයිි   ංනපූ්ලණශ ්ත 
වළක්වලා එක පක්ෂ කට ංනපූ්ලණ අයිි   ලබා දීශණ්ත 
්රජ්ාත්තත්රවාද  පිළිබඳව ි ශබන මූිමක අයිි වාසිකණ අපි අහි. 

කරනවා. ඒක නිංා ණණත් හිතනවා  ශනශක්ත ංනපූ්ලණ වැරැදි 
අදහංක් එ්තශ්ත කි ලා. ඒක ශනොකළ තුු යි කි ලා ණණ වි ්වාං 
කරනවා. 

 
ගතු කථානායකුරාා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මරු වාසුශද්ව නානා ක්කාර ණැි ු ණා. 

 
ගතු වාසුදද්ව නානායක්කාර ා ාා 
(மாண்புமிகு வாசுசதவ நாைாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

මරු කාානා කු ණනි - 

 
ගතු ලක්නනා්  කිරිඇල්ල  ා ාා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

 
නැඟී සිටිදේය. 
எழுந்தார். 

rose. 

 
ගතු කථානායකුරාා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මරු ංභානා කු ණනි -  

 
ගතු ලක්නනා්  කිරිඇල්ල  ා ාා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
I want to reply  the Hon. Anura Priyadharshana Yapa.  

 
ගතු කථානායකුරාා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

 (The Hon. Speaker) 
Would you like to  reply at the end or now? There are 

so many other- 

ගතු ලක්නනා්  කිරිඇල්ල  ා ාා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

I want to  reply now.  කැබිනේ ණ්ඩලලශ ්ත අනුණත 
කරලා ි ශබනවා  ශකොේසාං ක් වුණාණ ඒ සි ලු ආංන ඒ 
පක්ෂ ට  නවා කි ලා. කැබිනේ ණ්ඩලලශේදී අනුණත කරලා 

ි ශබනවා. දැ්ත ශනක ශවනං ්කර්තන බැහැ. [බාධා කිරීන  Sir,  
the Cabinet has approved that amendment.  

 

ගතු අනුර දිසානායක ා ාා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 
 

නැඟී සිටිදේය. 
எழுந்தார். 

rose. 

 

ගතු කථානායකුරාා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශණොකක්ද  ඔබු ණාට කි ්තන ි ශබ්තශ්ත  අනුර දිංානා ක 

ණැි ු ණා?    
 

ගතු අනුර දිසානායක ා ාා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

මරු කාානා කු ණනි  - [බාධා කිරීන  

 
ගතු කථානායකුරාා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශපොඩ්ලක් ්්තන. අවංා්ාව ශද්තනන. 
 

ගතු අනුර දිසානායක ා ාා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake)  

මරු කාානා කු ණනි  මරු අනුර ප්රි ද්ල න  ාපා මණි ු ණා 
කරු  ්රකා   අනුව -[බාධා කිරීන  

 

ගතු කථානායකුරාා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මරු වාසුශද්ව නානා ක්කර ණ්තත්රීු ණනි  ශපොඩ්ලක් ්්තන.  

ඊළඟට  ඔබු ණාට අවංා්ාව ශදනවා. 
 

ගතු අනුර දිසානායක ා ාා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

මරු අනුර ප්රි ද්ල න  ාපා මණි ු ණා ්රකා  කළ පරිදි පැරජ  
ශක්වල ඡ්තද රණශේදි ි බුශ්ඩ ඒක තණයි. ඒ කි ්තශ්ත - [බාධා 
කිරීන  

 

ගතු වාසුදද්ව නානායක්කාර ා ාා 
(மாண்புமிகு வாசுசதவ நாைாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

මරු කාානා කු ණනි  ණණ අවංා්ාව ් ල්ලුවා. 
 

ගතු කථානායකුරාා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මරු ණ්තත්රීු ණනි  කරුණාකරලා ශපොඩ්ලක් ්්තන. එු ණා 
කරුණක් පැහැදිිම කර්තන අවංා්ාව ්ල්ලුවා. ඒකයි එු ණාට 

අවං්ාාව දු්තශ්ත. 

3865 3866 
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ගතු අනුර දිසානායක ා ාා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

නුවරඑළි   ණං්ශකළි  මත්තාණ නාණ ශ ෝජ්නා ශදකක් 
ි බුණාණ  එක ංහ ශදක කි න පක්ෂ ශදකට ලැබුණා. හැබැයි දැ්ත 
ශණතැන ි ශබන ්ර න්  තණයි  අපි බහු ශකොේසාං කට 
පක්ෂ කි්ත ශදශදශනක් කැඳවනවා. ඡ්තද  ශද්තශ්ත ු ද්මල ාට 
ශනොශවයි  පක්ෂ ට. ු ද්මලශ ක් නැහැ. නාණ ශ ෝජ්නා පත්රශේ 
ි ශබ්තශ්ත ලකුණ. ු ද්මලශ ක් නැහැ. එතශකොට දැ්ත ්රමුඛ ා 
කි ලා ශන ශදශදනාශම්ත ශතෝර්තශ්ත ශකොශහොණද? අපි හිතමු 
ශදශදශනකු ්්තන බහු ශකොේසාං ක් ි ශබනවා. ශදශදශනක් 
්්තන බහු ශකොේසාං ක ශදශදශනක් ්දිරිපත් වනවා. අශනක් 
පක්ෂශ නුත් ශදශදශනක් ්දිරිපත් වනවා.  න පක්ෂ ක් දිනනවා. 
ඒ දිනන පක්ෂශේ ශදශදනාශම්ත ශකොයි ශකනාද ්රමුඛ ා?  

 

ගතු එසන.බී. දිසානායක ා ාා (සාාජ් සවිබල ගතැ් වීම්  ා 
සුාසාධ්න  ා ක් ෙ උඩර  උුාය පිළිබඳ අාාායුරාා) 
(மாண்புமிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க - சமூக வலுவூட்டல் மற்றும் 

நலன்புாி மற்றும் கண்டி மரபுாிகமகள் அகமச்சர்) 

(The Hon. S.B. Dissanayake - Minister of  Social 
Empowerment and Welfare and Kandyan Heritage) 

කි ්තන බැහැ. 
 

ගතු අනුර දිසානායක ා ාා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

කි ්තන බැහැ. ශනක ි ශබ්තශ්ත ඡ්තද රණ ත් එක්ක.  
 

ගතු කථානායකුරාා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
මරු වාසුශද්ව නානා ක්කාර ණ්තත්රීු ණා  ඔබු ණාට දැ්ත 

අවං්ාාව. 
 

ගතු වාසුදද්ව නානායක්කාර ා ාා 
(மாண்புமிகு வாசுசதவ நாைாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

මරු කාානා කු ණනි  ණට අවංා්ාව ලබා දු්තනාට ං්ු ි යි.  

විපක්ෂශේ ්රධාන ංගවිධා ක  ජ්නතා විමුක්ි  ශපරමුශ්ඩ මරු 
අනුර කුණාර දිංානා ක ණ්තත්රීු ණා තණාශ  නිසි භූ.කාව රජ්  
ශවනුශව්ත භාරශමන ි ශබනවා. ඒකට අපට කණක් නැහැ. 
ං්ලවජ්න ඡ්තද බල  මැන ශණශහණ උිය්ත පල්ශල්ත තේුම - බේුම 
දා්තන බැහැ. ං්ලවජ්න ඡ්තද බල  අශේ රශේ ජ්නතාවශ  
පරණාධිපතය බල  පිළිබඳ ්ර න් ක්. ඒ නිංා තණයි අශේ 
ආ්ඩක්රණ වයවං්ාාශේ වයවංා්ාවකි්ත ්රි පාදන ක් ංලංා 
ි ශබ්තශ්ත   නකිසි ශකුමනපතක් මරු ංභාවට ්දිරිපත් වුණාට 
පංශ්ං  අධිකරණ කට  ාණට අවංා්ාවක් ලබා ශද්තන. ඒ 
්රි පාදන  ණඟ හැරලා  ්තනයි මරු පළාත් ංභා හා පළාත් පාලන 
මණි ු ණා  ළිත් හද්තශ්ත. මරු කාානා කු ණනි  ඔබු ණා 
ආ්ඩක්රණ වයවංා්ාශේ ි ශබන වයවංා්ා ආරක්ෂා කරනවාද  
නැත්නන එු ණාශ  ශන ශහොරකණට අනුබල ශදනවාද? 

 

ගතු උෙය ්රාාත ගතම්ා් පිල ා ාා 
(மாண்புமிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
 

නැඟී සිටිදේය. 
எழுந்தார். 

rose. 
 

ගතු කථානායකුරාා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මරු උද  ්රභාත් මනණ්තපිල ණ්තත්රීු ණා. 

ගතු උෙය ්රාාත ගතම්ා් පිල ා ාා 
(மாண்புமிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
මරු කාානා කු ණනි  ශන වන විට පළාත් පාලන ආ තන 

ඡ්තද විණසීන පනත් ශකුමනපශත් විවිධ ංගශ ෝධන පිළිබඳව තණයි 
මරු ංභාශේ අවධාන  ශ ොමු වී ි ශබ්තශ්ත. නමුත්  මරු දිශ්තෂ ්
ගුණව්ලධන ණැි ු ණ්ත ආරනභශේදී ණු  කළ ්ර න්  වුශ්ඩ  
අ්තත්ලමත  පිළිබඳ ්ර න් ක් ශනොශවයි; ක්රි ාදාණ  පිළිබඳ 
්ර න් ක්. ශන පනත් ශකුමනපතට ්දිරිපත් කළ ංගශ ෝධන  
ආ්ඩක්රණ වයවං්ාාවට පටහැනියි; ං්ාාවර නිශ ෝමවලට 
පටහැනියි. ඒ නිංා ශන ආකාර ට කර්තන එපා. ශනක දැනටණත් 
ශශ්ර ෂ්සාධිකරණශේ විනි ්ච ට භාජ්න  වුණු කාරණ ක්. අපි 
ඒශක් ශපත්ංනකාරශ ෝ. මරු කාානා කු ණනි  ශණහි 
අ්තත්ලමත  මැන අපි කාා කරමු.  

දැ්ත මරු අනුර කුණාර දිංානා ක  අශේ විපක්ෂශේ ්රධාන 
ංගවිධා කු ණා ණු  කළ කා්තතා ංභික ්තශ  ්ර න් ත්  බහු 
අශේක්ෂක ්තශ  ්ර න් ත් කි න ්ර න් ශදකණ එ්තශ්ත 
ණැි වරණ ්රි ලල ්රකා  ට පත් කිරීශණ්ත පසුවයි. ඒ නිංා 
පළාත් පාලන ආ තන ණැි වරණ  පැවැත්වීණට කිසිණ බාධාවක් 
නැහැ. ණැි වරණ ක්රි ාදාණ   න අතශ්ල අව ය නන අශේ 
වයවං්ාාවට මරු කර.්ත  ජ්නතා පරණාධිපතය ට මරු කර.්ත  
නිසි ක්රි ා ණා්ලම  අනුමණන  කරලා  නීි  ට අනුව පනත් 
ශකුමනපත ්දිරිපත් කරලා ංභාව අනුණත කරනවා නන  අපි 
විරුද්ධ වුණත් ්ර ්න ක් නැහැ. ඒක ංභාව ම්තන ීරරණ ක්. 
හැබැයි  වයවං්ාාවට එශරහිව  ්තන එපා; පරණාධිපතය ට 
එශරහිව  ්තන එපා. ඒ වාශ ණ ණැි වරණ  කල් දා්තන 
ශව්තශ්තත් නැහැ. ශන කාරණා ශදකණ ණැි වරණ ්රි ලල 
්රකා  ට පත් කළාට පංශ්ං  ණු  වන කාරණා ශදකක්  මරු 
කාානා කු ණනි. 

 

ගතු බ් දුල ගුණවර්ධ්න ා ාා 
(மாண்புமிகு பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 
 

නැඟී සිටිදේය. 
எழுந்தார். 

rose. 

 

ගතු කථානායකුරාා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මරු බ්තදුල ගුණව්ලධන ණ්තත්රීු ණනි  ශකමිශ ්ත කි ්තන. 

 
ගතු බ් දුල ගුණවර්ධ්න ා ාා 
(மாண்புமிகு பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 
මරු කාානා කු ණනි  වයවං්ාාදා කශේ මූලාංන  

දර්තශ්ත ඔබු ණා. ඔබු ණා තණයි වමකීණට  බැ ශඳ්තශ්ත. වැරදි 
ංන්රදා ක් හදලා කාරක ංභා අවංා්ාශේදී කැබිනේ අනුණැි   
නැි  ංගශ ෝධන ශන පා්ලිමශන්තු ව විසි්ත ංනණත කර ම්තන 
හැදුවාණ කැබිනේ ණ්ඩලල ත් විහිළුවක් බවට පත් වනවා; රට 
අරාජික තත්ත්ව ට පත් වනවා. ඔබු ණාශම්ත අපි කරුණාකරලා 
්ල්ල්තශ්ත  වයවං්ාාදා ක  විනා  කර්තන ශද්තන එපා 
කි ලායි. ශණ ට විරුද්ධව අපට ්රී ලගකා නිදහං් පක්ෂශේ බුලත් 
ශකොළශ ්ත ඡ්තද  පාවිචි  කර්තන ඕනෑ.  

 

ගතු එසන.බී. දිසානායක ා ාා 
(மாண்புமிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 

(The Hon. S.B. Dissanayake) 
 

නැඟී සිටිදේය. 
எழுந்தார். 

rose. 
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පා්ලිමශන්තු ව 

ගතු කථානායකුරාා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මරු එං්.බී. දිංානා ක අණාතයු ණා. 
 

ගතු එසන.බී. දිසානායක ා ාා 
(மாண்புமிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 

(The Hon. S.B. Dissanayake) 

මරු කාානා කු ණනි  අපි ශහොඳටණ ණතක තබා ම්තන ඕනෑ 
පළාත් පාලන ආ තන ඡ්තද විණසීන (ංගශ ෝධන)] පනත අනුව ශන 
ණැි වරණශේදී අපි කවුරුත් එකඟ ශවලා ි ශබ්තශ්ත ලකුණට 

ඡ්තද  ශද්තන බව. ශන ණැි වරණශේදී අපි ලකුණටයි ඡ්තද  
ශද්තශ්ත.  ශන ංගශ ෝධන  අද අපි ංනණත කර මත්ශත් නැත්නන  
අපට ු ද්මල ්තශ  නන දා්තන වනවා. ඒ කි ්තශ්ත  ඡ්තද රණ  

ංනපූ්ලණශ ්ත ශවනං් කර්තන වනවා. මරු කාානා කු ණනි  
්තා පැහැදිිමයි  ශන ශ ෝජ්නාව අපි අනුණත කරලා ි ශබ්තශ්ත.  

එණ නිංා ණා කි ්තශ්ත අපි ශන ංගශ ෝධන ශදකණ අනුණත 

කර මනිමු කි ලායි. ශනශක් කිසිණ නීි  විශරෝධිකණක් නැහැ. 

 

ගතු කථානායකුරාා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මරු කවී්තදිර්ත ශකෝඩීංව්ර්ත ණ්තත්රීු ණා  do you want a 
few minutes to speak? - [Interruption.] Not necessary. 
මරු අජිත් පී. ශපශ්ලරා නිශ ෝජ්ය මණි ු ණා. [බාධා කිරීණක්  You 
will get the chance at the end, Hon. Minister. Then,  you can 
reply to everything.  

 

ගතු අජිත පී. දපදර්රා ා ාා (විදුලිබල  ා පුනර්ජ්නනීය 
බලශ්ක්ි  නිදයෝජ්ය අාාායුරාා) 
(மாண்புமிகு அஜித் பீ. தபசரரா - மின்வலு மற்றும் 

புதுப்பிக்கத்தக்க சக்தி பிரதி அகமச்சர்) 

(The Hon. Ajith P. Perera - Deputy Minister of Power and  
Renewable Energy) 

මරු කාානා කු ණනි  පළාත් පාලන ආ තන ඡ්තද විණසීන 
(ංගශ ෝධන)] පනශත් 28ශවනි වම්ති   ණඟි්ත අපි හඳු්තවා 

දු්තනා  එක් ශකොේසාං ක් ජ් ග්රහණ  කශළොත්  ඒ ශකොේසාං ට 
ණ්තත්රී ුරර ශදක ශහෝ ු නණ හි.වනවා කි න කාරණ . ඒ වාශ ණ 
ඒ ්රි පත්ි   කැබිනේ ණ්ඩලල ත් අනුණත කරලා ි ශබනවා. 

නමුත්  අවාංනාවකට කිම්ත ංගශ ෝධන  ශමශනද්දි ශනක කර 
ම්තන බැරි වුණා. ශන අක් පාක්ව ණැි වරණ ශකො.ෂ්ත ංභාව 
මුිම්ත දැක්ශක් නැහැ. මරු කාානා කු ණනි  පසුව ණැි වරණ 

ශකො.ෂ්ත ංභාව ශන ංගශ ෝධන  කිරීණ ංනබ්තධව ිමඛිතව 
ඔබු ණාටත්  ඒ වාශ ණ මණි ු ණාටත් දැනුන දු්තනා  එශහණ 
කර්තශ්ත නැත්නන  බහු ශකොේසාං ි ශබන පළාත් පාලන 

ආ තන 98ක ණැි වරණ  පවත්ව්තන බැහැයි කි ලා. ඒක නිංා 
ශන ංගශ ෝධන  අපි ශහොශර්ත ශමන ආ එකක් ශනොශවයි. ශන 
්රි පත්ි   පිළිබඳව රවුස් හකීන මණි ු ණාත්  ඒ වාශ ණ අනුර 
ප්රි ද්ල න  ාපා ණැි ු ණාත් මු ළු මුළු කැබිනේ ණ්ඩලල ණ 

එකඟ ශවලා ි ශබනවා. කැබිනේ අනුක.ුමවත් ශනක අනුණත 
කරලා ි ශබනවා. ඒ නිංා ශන ්රි පත්ි   මැන කිසිණ වාද ක් 
ි ශබ්තන බැහැ.  

  
ගතු කථානායකුරාා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශබොශහොණ ං්ු ි යි  මරු නිශ ෝජ්ය මණි ු ණනි.  

මරු අකිල විරාේ කාරි වංන මණි ු ණා. අද අපි ශන 

කටතුත්ත අවංාන කර මනිමු. ශන ංනබ්තධශ ්ත ශදපැත්ශත්තණ 

අදහං ් ්රකා  වනවා. ණණ ංභාවට අවං්ාාවක් ශද්තනන  

ීරරණ ක් ම්තන. 
 

ගතු අකිල විරාේ කාරියවසම් ා ාා (අධ්යාපන 
අාාායුරාා) 
(மாண்புமிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம் - கல்வி அகமச்சர்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam - Minister of 
Education) 
මරු කාානා කු ණනි  බහු ණ්තත්රී ශකොේසාං කි්ත 

බලාශපොශරොත්ු  ව්තශ්ත නිශ ෝජ්න ක් ශනොලැබුණු ශකොටංකට 
නිශ ෝජ්න ක් ලබා දීණයි.  න බහු ණ්තත්රී ශකොේසාං ක ජ්ාීර්ත 
ශදකක් ්්තනවා නන  එක පක්ෂ කි්ත ඒ ජ්ාීර්ත ශදකි්තණ නන 
කරනවා. එතශකොට ඒ ශකොටං දිනුවාණ ඒ ජ්ාීර්ත ශදකටණ 

නිශ ෝජ්න ක් ලැශබනවා  එක පක්ෂ කි්ත වුණත්. එණ නිංා ශන 
රණශේද  ු ළි්ත අපි බලාශපොශරොත්ු  වන මුඛය පරණා්ලා  ්ෂ්ට 
වනවා. එණ නිංා ශනශක්ත අංාධාරණ ක් ශව්තශ්ත නැහැ  මරු 

කාානා කු ණනි. 

 
ගතු කථානායකුරාා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහොඳයි  මරු අණාතයු ණා. 
 

ගතු  යිසර් මුසනාාපා ා ාා 
(மாண்புமிகு கபசர் முஸ்தபா) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

මරු කාානා කු ණනි  අකිල විරාේ කාරි වංන මණි ු ණා 
අදහං ්කරු  පරිදි ජ්න ක්ඩලා නවලට නිශ ෝජ්න  ලබා දීණට 

තණයි ශණණ බහු ණ්තත්රී ශකොේසාං  බිහි කශළ . අපි ජ්ාි වාදශ ්ත 
ඈත් ශවලා රට ්දිරි ට ම්තන උත්ංාහ කරනවා. [බාධා කිරීණක්  

 
ගතු කථානායකුරාා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මරු දිශ්තෂ ් ගුණව්ලධන ණැි ු ණා පැහැදිිම කිරීණක් 

්ල්ලනවා. මරු දිශ්තෂ ් ගුණව්ලධන ණැි ු ණනි  ඔබු ණා 
්ක්ණනි්ත පැහැදිිම කිරීණ අවං්ත කර්තන. 

 

ගතු දිද් නන ගුණවර්ධ්න ා ාා 
(மாண்புமிகு  திசனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

මරු කාානා කු ණනි  ණට ්තාණ ශකමිශ ්ත  ළිත් ංඳහ්ත 
කර්තනට ව්තශ්ත- 

 

ගතු කථානායකුරාා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබු ණා කිම්ත ංඳහ්ත කළාට අණතර ශද ක් ි ශබනවා නන 
කි ්තන. 

 

ගතු දිද් නන ගුණවර්ධ්න ා ාා 
(மாண்புமிகு  திசனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

අණතරව තණයි කි ්තන හද්තශ්ත. ශන පනත් ශකුමනපත 

ශමනැල්ලා ි ශබන මුල් පනතක් ි ශබනවා. ඒ මුල් පනශත් 
අරමුණට පටහැනිව ශහෝ අි ශ්ලකව කිසිණ ංගශ ෝධන ක් 
ශ ්තන බැහැ.  

 
ගතු කථානායකුරාා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබු ණා ඒක කිේවා. 
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ගතු දිද් නන ගුණවර්ධ්න ා ාා 
(மாண்புமிகு  திசனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

එපණණයි. ශන නිකන ශත්රුණක් නැි  ත්ලක ශ ්තන එපා. 

 

ගතු කථානායකුරාා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

පළාත් ංභා හා පළාත් පාලන මණි ු ණා කාා කර්තන.  

 
ගතු  යිසර් මුසනාාපා ා ාා 
(மாண்புமிகு கபசர் முஸ்தபா) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

මරු කාානා කු ණනි  ශන රශේ ශද් පාලන ක්ශෂ ත්ර  

ජ්ාි වාදී මුහුණුවරි්ත ඈත් කිරීණට තණයි  ශන බහු ශකොේසාං 
රණ  ශමන ආශේ. කිම්ත පැවැි  ණැි වරණ රණ   ටශත් 
පළමුශවනි ංා්ාන ට දිනන පක්ෂ යි  ශදශවනි ංා්ාන ට දිනන 
පක්ෂ යි දැනණා නන  ජ්ාි වාද  බිහිවන මුහුණුවරක් ි ශබන බව 

අපි ද්තනවා. Then, people will give priority to the 
community. But here, each Party is given the opportunity of 
putting two communities when there is a mixed community 
and that Party gets both communities in. Sir, this country has 
suffered from racism for a long time. Therefore, we need to 
take this country forward. I am surprised at the response of 
certain Members and this Amendment was brought about on 

the requirement of the Election Commission. I have not - 
[Interruption.] මරු කාානා කු ණනි  ශකොළ  වහලා ශ ණක් 
මහ්තන ණණ උත්ංාහ දර්තශ්ත නැහැ. ඔබු ණා ද්තනවා  ශන 
ංගශ ෝධන  ංනබ්තධශ ්ත ඔබු ණාටත් ිමඛිතව දැ්තවූ බව. 

[බාධා කිරීන  ඒ වාශ ණ ශන ංනබ්තධශ ්ත ණාත් දැනුවත් කළා. 
සි ලුණ ශද් පාලන පක්ෂත් දැනුවත් කළා. මරු කාානා කු ණනි  
ශන ංනබ්තධශ ්ත කැබිනේ අනුණැි  ත් ලැබුණා. මරු රවුස් 

හකීන මණි ු ණාත් අද ශන ංනබ්තධශ ්ත ්රකා  කළත්  එු ණාත් 
ංහභාගි වූ අනු ක.ුමශේදී එු ණාත් ශන රණශේද ට එකඟ ශවලා 
ි ශබනවා. අද ශණතැන ංණහර උදවි  ජ්ාි වාදී මුහුණුවරක් 

අරශමන ශනකට විරුද්ධ වන එක ශවන ශහ ු වක්. හැබැයි  ශන 
පනත් ශකුමනපශත් බලාශපොශරොත්ු ව සි ලු ජ්නතාවට 
ංාධාරණ  ් ෂ්ට  කිරීණයි. 

Also, Sir, if you have a multi-member constituency, 
with regard to nominations, you cannot adopt one process 
and when you declare the member, you cannot adopt 
another. This is an Amendment of necessity. The Election 
Commissioner has directed that this Amendment be 
brought about. If we do not bring this Amendment, we 
cannot hold elections. He has informed me that he will 
freeze the results of the multi-member constituencies. 
Most of the Hon. Members are shouting in this House that 
they want an election. On one front, they are asking for an 
election and on the other, they are trying to delay it. 
Whatever statements that are being made will delay the 
process.  

Therefore, Sir, I humbly request that this Amendment 
be taken up for a Vote and proceeded with.   

 
ගතු කථානායකුරාා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
Thank you very much.   
"පනත දකටුම්පා ෙැ්  දෙවන වර කියවිය යුුරය" යන ්රශ්නනය 

විාසන ලදී. 

ක  ඬවල් අනුව "පක්න" ා් ත්රී්   ජ්ය බව ගත  ු
කථානායකුරාා විසි්  ්රකාශ් කරන ලදී. 

“ சட்டமூலம் இப்தபாழுது இரண்டாம் முகறயாக 

மதிப்பிடப்படுமாக” எனும் வினா விடுக்கப்பட்டது. 

குரல்களின்படி "ஆம்" சமசலாங்கிற்று என மாண்புமிகு சபாநாயகர் 

அவர்கள் அறிவித்தார்கள். 

Question "That the Bill be now read a Second time" put.  
THE HON. SPEAKER, having collected the Voices, declared that 

the “Ayes" had it. 

 

ගතු දිද් නන ගුණවර්ධ්න ා ාා 
(மாண்புமிகு  திசனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Divide.  

 

දබදුම් සීනුව නාෙ වී අවස්  ුලණා  පසු -  
பிாிவுமைி ஒலித்து ஓய்ந்த பின் - 

At the conclusion of the division bell - 

 

ගතු කථානායකුරාා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

කරුණාකර දැ්ත වාිය ශව්තන. දැ්ත අවංා්ාව ි ශබනවා  
තණ්තශ  ඡ්තද  ්රකා  කිරීණට. - [බාධා කිරීන  Points of Order  

දැ්ත බැහැ. - [බාධා කිරීන  No, you cannot because we have 
started Voting. I gave you enough time. -[බාධා කිරීන   
සි ලුශදනාණ කරුණාකර වාිය ශව්තන. දැ්ත ඡ්තද  ්රකා  
කර්තන ු ළුව්ත. ශන මැන විවිධ අදහං් ්රකා  වුණා. දැ්ත 

ංභාවට ීරරණ ක් ම්තන ු ළුව්ත. [බාධා කිරීණක්  මරු 
ණ්තත්රීු ණ්තලා වාියශවලා ඡ්තද   ශද්තන. ඡ්තද  ්රකා  කිරීණට 
අපහසුතාවක්  ි ශබනවා නන කරුණාකර දැනුන ශද්තන.  
 

දම් අවසනථාදේදී ඡ් ෙය දීා ආරම්ා දකරිණි. 
(இச்சந்தர்ப்பத்தில் வாக்தகடுப்பு ஆரம்பமானது.) 

(At this stage, the Voting commenced.) 

 

ගතු කථානායකුරාා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
සි ලු ශදනාණ ඡ්තද  ්රකා  කර අවංානද?  න කිසි 

අපහසුතාවක් සිදු වූ මරු ණ්තත්රීවරශ ක් ්්තනවාද?  

මරු ලක්ෂ්ණ්ත  ාපා අශබ්ව්ලධන මණි ු ණා. - [බාධා කිරීන  

Now it is closed. 
 

ඡ් ෙය ්රකාශ් කිීමදා්  පසුව- 
வாக்தகடுப்பின் பின் -  

On conclusion of the Voting- 

 

ගතු කථානායකුරාා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

දැ්ත  ්රි ලල ශප්තව්තන 
 

දම් අවසනථාදේ ප ා සඳ ්  නම් සාා ගතර්ාදේ ඇි  ඩිජි ල් 
පුවුදේ ්රෙර්ශ්නය දකරිණි. 

(இவ்சவகளயில், கீழ்வரும் தபயர்கள் சபாமண்டபத்திலுள்ள 

டிஜிற்றல் திகரயில் காண்பிக்கப்பட்டன.) 
(At this stage, the following names appeared on the digital screen 

in the Chamber.) 
 

විෙුත ඡ් ෙ විාසීා අනුව ප ා ෙැක්දවන පරිදි - පක්නව  144: 
විුද්ධ්ව 0 : වැළකී  56 යනුදව්  දබදුදණ්ය. 

இலத்திரனியல் வாக்தகடுப்பு முகறக்கிைங்க பாராளுமன்றம் 

பிாிந்தது: சார்பாக 144 ; எதிராக 0;  விலகியிருந்சதார் 56 

According to Electronic Voting, Parliament divided:  Ayes 144:  
Noes 0: Abstain 56. 
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G 001. Hon. Mangala Samaraweera   Yes 
G 002. Hon. S.B. Dissanayake   Yes 
G 003. Hon. Nimal Siripala de Silva  Yes 
G 004. Hon. Gamini Jayawickrama Perera  Yes 
G 005. Hon. John Amaratunga   Yes 
G 006. Hon. Lakshman Kiriella   Yes 
G 007. Hon. Ranil Wickremesinghe  Yes 
G 009. Hon. Gayantha Karunatileka  Yes 
G 010. Hon. W.D.J. Senewiratne   Yes 
G 011. Hon. Sarath Amunugama   Yes 
G 012. Hon. Rauff Hakeem  Abstain 
G 013. Hon. Rajitha Senaratne   Yes 
G 014. Hon. Rishad Bathiudeen  Abstain 
G 015. Hon. Kabir Hashim   Yes 
G 016. Hon. Sajith Premadasa   Yes 
G 017. Hon. Malik Samarawickrama  Yes 
G 018. Hon. Mano Ganesan   Yes 
G 019. Hon. Anura Priyadharshana Yapa  Yes 
G 020. Hon. Ven. Athuraliye Rathana Thero  Yes 
G 021. Hon. Thilanga Sumathipala   Yes 
G 022. Hon. A.D. Susil Premajayantha  Yes 
G 023.Hon. Tilak Marapana   Yes 
G 024. Hon. Mahinda Samarasinghe  Yes 
G 025. Hon. Wajira Abeywardana   Yes 
G 026. Hon. S.B. Nawinne    Yes 
G 027. Hon. Field Marshal Sarath Fonseka  Yes 
G 028. Hon. Patali Champika Ranawaka  Yes 
G 029. Hon. Mahinda Amaraweera   Yes 
G 030. Hon. Navin Dissanayake   Yes 
G 031. Hon. Ranjith Siyambalapitiya  Yes 
G 032. Hon. Duminda Dissanayake   Yes 
G 033. Hon. Wijith Wijayamuni Zoysa  Yes 
G 034. Hon. P. Harrison    Yes 
G 035. Hon. R.M. Ranjith Madduma Bandara Yes 
G 036. Hon. Arjuna Ranatunga   Yes 
G 037. Hon. Palany Thigambaram   Yes 
G 038. Hon. Chandrani Bandara   Yes 
G 039. Hon. Thalatha Atukorale   Yes 
G 040. Hon. Akila Viraj Kariyawasam  Yes 
G 041. Hon. D.M. Swaminathan   Yes 
G 042. Hon. Abdul Haleem   Yes 
G 043. Hon. Chandima Weerakkody  Yes 
G 044. Hon. Sagala Ratnayake   Yes 
G 045. Hon. Dayasiri Jayasekara   Yes 
G 046. Hon. Harin Fernando   Yes 
G 047. Hon. Daya Gamage   Yes 
G 048. Hon. Faiszer Musthapha   Yes 
G 049. Hon. A.H.M. Fowzie   Yes 
G 050. Hon. Dilan Perera    Yes 
G 051. Hon. Lakshman Senewiratne  Yes 
G 054. Hon. Ravindra Samaraweera  Yes 
G 055. Hon. V.S. Radhakrishnan   Yes 
G 056. Hon. Palitha Range Bandara   Yes 
G 057. Hon. Dilip Wedaarachchi   Yes 
G 058. Hon. Niroshan Perera   Yes 
G 059. Hon. Ruwan Wijayawardene  Yes 
G 060. Hon. M.L.A.M. Hizbullah  Abstain 
G 061. Hon. Mohan Lal Grero   Yes 
G 062. Hon. A.D. Premadasa   Yes 
G 063. Hon. Vijayakala Maheswaran  Yes 
G 064. Hon. Sujeewa Senasinghe   Yes 
G 065. Hon. Vasantha Senanayake   Yes 
G 066. Hon. Wasantha Aluwihare   Yes 
G 067. Hon. Sudarshini Fernandopulle  Yes 
G 068. Hon. Eran Wickramaratne   Yes 

G 071. Hon. Ameer Ali Shihabdeen  Abstain 
G 072. Hon. Lasantha Alagiyawanna  Yes 
G 073. Hon. Indika Bandaranayake   Yes 
G 074. Hon. Faizal Cassim  Abstain 
G 076. Hon. Nishantha Muthuhettigamage Not Voted 
G 077. Hon. Dunesh Gankanda   Yes 
G 078. Hon. Anoma Gamage   Yes 
G 079. Hon. Harsha De Silva   Yes 
G 080. Hon. Ajith P. Perera   Yes 
G 081. Hon. Ranjan Ramanayake   Yes 
G 082. Hon. Ashok Abeysinghe   Yes 
G 083. Hon. Tharanath Basnayake   Yes 
G 085. Hon. Karunarathna Paranawithana  Yes 
G 087. Hon. Anuradha Jayaratne   Yes 
G 088. Hon. H.R. Sarathie Dushmanth  Yes 
G 089. Hon. Palitha Kumara Thewarapperuma Yes 
G 090. Hon. Manusha Nanayakkara  Yes 
G 091. Hon. Piyasena Gamage   Yes 
G 093. Hon. Lucky Jayawardana   Yes 
G 094. Hon. Vadivel Suresh   Yes 
G 095. Hon. Edward Gunasekara   Yes 
G 096. Hon. M.S. Thowfeek  Abstain 
G 097. Hon. Ananda Kumarasiri   Yes 
G 098. Hon. J.C. Alawathuwala   Yes 
G 100. Hon. Ranjith Aluvihare   Yes 
G 101. Hon. Abdullah Mahrooff  Abstain 
G 103. Hon. Anura Sidney Jayarathne  Yes 
G 104. Hon. K.K. Piyadasa   Yes 
G 105. Hon. Lakshman Ananda Wijemanne  Yes 
G 106. Hon. A.A. Wijethunga   Yes 
G 107. Hon. Buddhika Pathirana   Yes 
G 108. Hon. Ravi Karunanayake   Yes 
G 109. Hon. Ajith Mannapperuma   Yes 
G 110. Hon. Nalin Bandara Jayamaha  Yes 
G 111. Hon. Hector Appuhamy   Yes 
G 112. Hon. Sisira Kumara Abeysekara  Yes 
G 113. Hon. Thushara Indunil Amarasena  Yes 
G 114. Hon. A. Aravindh Kumar   Yes 
G 115. Hon. Ananda Aluthgamage   Yes 
G 116. Hon. Ashoka Priyantha   Yes 
O 002. Hon. Vijitha Herath   Yes 
O 003. Hon. Anura Dissanayake   Yes 
O 004. Hon. K. Thurairetnasingam   Yes 
O 006. Hon. Dharmalingam Sithadthan  Yes 
O 007. Hon. Mavai S. Senathirajah   Yes 
O 008. Hon. Rajavarothiam Sampanthan  Yes 
O 010. Hon. Chamal Rajapaksa  Abstain 
O 012. Hon. Pavithradevi Wanniarachchi Abstain 
O 013. Hon. Dinesh Gunawardana  Abstain 
O 014. Hon. Salinda Dissanayake  Abstain 
O 015. Hon. Bandula Gunawardana  Abstain 
O 017. Hon. C.B. Ratnayake  Abstain 
O 019. Hon. Wimal Weerawansa  Abstain 
O 020. Hon. Vasudeva Nanayakkara Abstain 
O 021. Hon. Selvam Adaikkalanathan  Yes 
O 022. Hon. Nihal Galappaththi   Yes 
O 023. Hon. Sunil Handunnetti   Yes 
O 024. Hon. Seeniththamby Yoheswaran  Yes 
O 025. Hon. S. Shritharan    Yes 
O 026. Hon. E. Saravanapavan   Yes 
O 027. Hon. M.A. Sumanthiran   Yes 
O 028. Hon. Kaveendiran Kodeeswaran  Yes 
O 029. Hon. Gamini Lokuge  Abstain 
O 030. Hon. Mahinda Yapa Abeywardena Abstain 
O 031. Hon. Keheliya Rambukwella Abstain 
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O 032. Hon. Kumara Welgama  Abstain 
O 033. Hon. Dullas Alahapperuma  Abstain 
O 034. Hon. Johnston Fernando  Abstain 
O 035. Hon. Chandrasiri Gajadeera  Abstain 
O 036. Hon. S.M. Chandrasena  Abstain 
O 037. Hon. Mahindananda Aluthgamage Abstain 
O 038. Hon. Piyankara Jayaratne  Abstain 
O 039. Hon. Rohitha Abeygunawardana Abstain 
O 041. Hon. Bimal Rathnayake   Yes 
O 042. Hon. Nalinda Jayathissa   Yes 
O 045. Hon. S. Viyalanderan   Yes 
O 046. Hon. Gnanamuthu Srineshan  Yes 
O 047. Hon. Shanthi Sriskandarasa   Yes 
O 048. Hon. S. Sivamohan    Yes 
O 051. Hon. Duleep Wijesekara  Abstain 
O 052. Hon. S.C. Mutukumarana  Abstain 
O 053. Hon. Arundika Fernando  Abstain 
O 054. Hon. Wimalaweera Dissanayaka Abstain 
O 055. Hon. Hon. Jayantha Samaraweera Abstain 
O 056. Hon. P. Udayashantha Gunasekara Abstain 
O 057. Hon. Dilum Amunugama  Abstain 
O 058. Hon. Mohan Priyadarshana De Silva Abstain 
O 059. Hon. T. Ranjith De Zoysa  Abstain 
O 060. Hon. Ramesh Pathirana  Abstain 
O 062. Hon. Nalaka Prasad Colonne  Yes 
O 063. Hon. Chandima Gamage   Yes 
O 064. Hon. Kavinda Heshan Jayawardana  Yes 
O 065. Hon. Mylvaganam Thilakarajah  Yes 
O 066. Hon. Mayantha Dissanayake  Yes 
O 068. Hon. Sujith Sanjaya Perera   Yes 
O 069. Hon. Vijitha Berugoda  Abstain 
O 070. Hon. Roshan Ranasinghe  Abstain 
O 072. Hon. Namal Rajapaksa  Abstain 
O 073. Hon. Janaka Wakkumbura  Abstain 
O 074. Hon. Vidura Wickramanayaka Abstain 
O 075. Hon. Sriyani Wijewickrama  Abstain 
O 076. Hon. Thenuka Vidanagamage Abstain 
O 077. Hon. Shehan Semasinghe  Abstain 
O 078. Hon. Kanaka Herath  Abstain 
O 079. Hon. Udaya Prabhath Gammanpila Abstain 
O 080. Hon. D.V. Chanaka  Abstain 
O 081. Hon. Hirunika Premachandra  Yes 
O 082. Hon. Bandula Lal Bandarigoda  Yes 
O 083. Hon. M. Ibrahim Mohammad Mansoor Yes 
O 084. Hon. S.M. Marikkar   Yes 
O 085. Hon. Imran Maharoof   Yes 
O 086. Hon. Ashu Marasinghe   Yes 
O 087. Hon. Ishak Rahuman   Yes 
O 088. Hon. Mujibur Rahuman   Yes 
O 089. Hon. Sisira Jayakody  Abstain 
O 090. Hon. Malith Jayathilake   Yes 
O 091. Hon. Piyal Nishantha De Silva Abstain 
O 092. Hon. Sanath Nishantha Perera Abstain 
O 093. Hon. S. Premarathna  Abstain 
O 094. Hon. Tharaka Balasuriya  Abstain 
O 095. Hon. K. Kader Masthan   Yes 
O 096. Hon. Prasanna Ranatunga  Abstain 
O 097. Hon. Prasanna Ranaweera  Abstain 
O 098. Hon. Angajan Ramanathan   Yes 
O 099. Hon. Kanchana Wijesekara  Abstain 
O 101. Hon. Harshana Rajakaruna   Yes 
O 102. Hon. Jayampathy Wickramaratne  Yes 
O 103. Hon. Thusitha Wijemanna   Yes 
O 104. Hon. Rohini Kumari Wijerathna  Yes 
O 105. Hon. Chaminda Wijesiri   Yes 

O 106. Hon. Heshan Withanage   Yes 
O 107. Hon. Sandith Samarasinghe   Yes 
O 108. Hon. M.H.M. Salman   Yes 
O 109. Hon. Chathura Sandeepa Senaratne  Yes 
O 110. Hon. Wijepala Hettiarachchi  Yes 
O 100. Hon. Indika Anuruddha Herath Abstain 
 

ඡ් ෙය ්රකාශ් කිීමදා්  පසුව- 
வாக்தகடுப்பின் பின் -  

On conclusion of the Voting- 
 
 Electronic Voting Result 
 
  YES  144   
  NO  00 
  ABSTAIN  56 

පනත දකටුම්පා ඊ  අනුකූලව දෙ වන වර කියවන ලදී.   
அதன்படி,   சட்டமூலம் இரண்டாம் முகறயாக மதிப்பிடப்பட்டது. 
Bill accordingly read a Second time. 

 
ාුර පළවන දයෝජ්නාව සාා සම්ාා විය.: 
''පනත දකටුම්පා පූර්ණ පාර්ලිදම්් ුර කාරක සාාවක  

පැවරිය යුුර ය.'' -[ගත  ු යිසර් මුසනාාපා ා ාා] 
தீர்மானிக்கப்பட்டது. 

"சட்டமூலம் முழுப் பாராளுமன்றக் குழுவுக்குச் சாட்டப் 

படுமாக"  [மாண்புமிகு கபசர் முஸ்தபா] 
Resolved: 
"That the Bill be referred to a Committee of the whole Parliament." 

- [The Hon. Faiszer Musthapha.] 
 
කාරක සාාදවහිදී සලකා බලන ලදී. 
[ගතු කථානායකුරාා මූලාසනාරූඪ විය.] 
குழுவில் ஆராயப்பட்டது. 

[மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள் தகலகம வகித்தார்கள்.] 
Considered in Committee. 
[THE HON. SPEAKER  in the Chair.] 

 
1 වන වගත් ි ය, පනත දකටුම්පදාහි  දක  සක්  ැටිය  ි බිය 

යුුරයයි නිදයෝගත කරන ලදී. 
1ஆம் வாசகம் சட்டமூலத்தின் பகுதியாக இருக்க சவண்டுதமனக் 

கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Clause 1 ordered to stand part of the Bill. 
 

 

2වන වගත් ි ය.-(262 වන අධිකාරිදේ  65අඅ  
වන  වගත් ි ය සංදශ්ෝධ්නය කිීමා) 

வாசகம் 2. - (262ஆம் அத்தியாயத்தின் 65 அஅ என்னும் 

பிாிகவத் திருத்துதல்) 
CLAUSE 2.- (A mendment of section 65AA of Chapter 262) 

 
ගතු  යිසර් මුසනාාපා ා ාා 
(மாண்புமிகு கபசர் முஸ்தபா) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

Sir, I move,  
 

    "In page 1, leave out all words in lines 5 and 6 and insert: 
 

 
සංදශ්ෝධ්නය පිළිගතා යුුරය යන ්රශ්නනය විාසන ලදි් , සාා 

සම්ාා විය. 
திருத்தம் விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 

‘Amendment  
of section  
65AA of the  

principal 
enactment 

2. Section 65AA of the principal enactment is 
hereby amended as follows :-’ ” 
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2වන වගත් ි ය, සංදශ්ෝධිාාකාරදය් , පනත දකටුම්පදාහි  
දක  සක්  ැටිය  ි බිය යුුරයයි නිදයෝගත කරන ලදී. 

2ஆம் வாசகம் திருத்தப்பட்டவாறு சட்டமூலத்தின் பகுதியாக 

இருக்க சவண்டுதமனக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Clause  2, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
3වන වගත් ි ය, පනත දකටුම්පදාහි  දක  සක්  ැටිය  ි බිය 

යුුරයයි නිදයෝගත කරන ලදී. 
3ஆம் வாசகம் சட்டமூலத்தின் பகுதியாக இருக்க சவண்டுதமனக் 

கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Clause 3 ordered to stand part of the Bill. 

 
අලුත වගත් ි ය.- (262වන  අධිකාරිදේ 65අ 

වන වගත් ි ය සංදශ්ෝධ්නය කිීමා) 
புதிய வாசகம்.- (262ஆம் அத்தியாயத்தின் 65அ 

என்னும் பிாிகவத் திருத்துதல்.) 
NEW CLAUSE .- (Amendment of section 65A of Chapter 

262.) 
 

ගතු  යිසර් මුසනාාපා ා ාා 
(மாண்புமிகு கபசர் முஸ்தபா) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 
Sir, I move,  

  
      "In page 1, immediately after line 4, insert: 

 

 

 
ඉදිරිපත කරන ලදි් , පළමු වන වර කියවන ලදී. 
தகாண்டுவரப்பட்டு முதன்முகற மதிப்பிடப்பட்டது. 

Brought up, and read the First time 

 
ගතු  යිසර් මුසනාාපා ා ාා 
(மாண்புமிகு கபசர் முஸ்தபா) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 
Sir, I move,  

 "That the Clause be read a Second time." 

 
ගතු දිද් නන ගුණවර්ධ්න ා ාා 
(மாண்புமிகு  திசனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Divide. 

 
දබදුම් සීනුව නාෙ වී අවස්  ුලණා  පසු- 
பிாிவுமைி ஒலித்து ஓய்ந்த பின்-  

At the conclusion of the division bell - 
 

‘Amendment  of  
section  65A of  
Chapter 262. 

2. Section 65A of the Local Authorities 
Elections  Ordinance (chapter 262) (hereinafter 
referred to as the  “principal enactment”    is is 

hereby amended as follows:-   (1) in subsection 
(1) of that section by the  substitution for the 
words, “The  counting officer shall declare first 
the candidate of the recognized political  party 

or the independent group, who or  which as the 
case may be, who polled the highest number of 
votes, an elected member for that ward and the 
balance number of members required to be  

elected as members of that ward, being  
declared accordingly.” of the words,  “The 
counting officer shall declare the  candidates of 
the recognized political  party or the 

independent group, as the case may be which 
polled the highest number of votes, as elected 
members  for that ward.  (2)  by the repeal of 
subsection (2) of that section.’ ” 

ගතු සාාපි ුරාා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 

මරු ණ්තත්රීු ණ්තලා කරුණාකර තණ්තශ  ආංනවල වාිය 
ශව්තන. දැ්ත ඡ්තද  ්රකා  කිරීශන අවං්ාාව.  

 
දම් අවසනථාදේදී ඡ් ෙය දීා ආරම්ා දකරිණි. 
(இச்சந்தர்ப்பத்தில் வாக்தகடுப்பு ஆரம்பமானது.) 

(At this stage, the Voting commenced.) 

 

ගතු සාාපි ුරාා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

මරු ණ්තත්රීු ණ්තලා කරුණාකර තණ්තශ  ආංනවල වාිය 

ශව්තන. සි ලු මරු ණ්තත්රීු ණ්තලා ඡ්තද  ්රකා  කළාද  කිසි න 

මරු ණ්තත්රීවරශ කුට අපහසුතාවක් මි  වුණාද?  
 
ඡ් ෙය ්රකාශ් කිීමදා්  පසුව- 
வாக்தகடுப்பின் பின் -  

On conclusion of the Voting - 

 
ගතු සාාපි ුරාා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 

ඡ්තද  අවංානයි. මරු එං්.එන. ණරික්කා්ල ණ්තත්රීු ණා වාිය 
ශව්තන. ඔබු ණා හිටශමනණයි හිමිශේ. [බාධා කිරීන  දිමටණ 

නැඟිටලා හිමිශේ  කරුණාකරලා වාිය ශව්තන. [ශඝෝෂා කිරීන  
වාිය ශව්තන. Now, the voting is finished.  

 
ගතු ච් දිා වීරක්දක ඩි ා ාා  
(மாண்புமிகு சந்திம வீரக்தகாடி) 

(The Hon. Chandima Weerakkody) 
Hon. Chairman, -[Interruption.]  
 
ගතු සාාපි ුරාා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

Now, we have finished voting. ඒ ශවලාශේ කි ්තන 
ි බුණාශ්ත  ණණ මහුශේ ඒකයි. දැ්ත අපි ්රි ලල බලමු. [ශඝෝෂා 

කිරීන   
 

දම් අවසනථාදේ ප ා සඳ ්  නම් සාා ගතර්ාදේ ඇි  ඩිජි ල් 
පුවුදේ ්රෙර්ශ්නය දකරිණි. 

(இவ்சவகளயில், கீழ்வரும் தபயர்கள் சபாமண்டபத்திலுள்ள 

டிஜிற்றல் திகரயில் காண்பிக்கப்பட்டன.) 
(At this stage, the following names appeared on the digital screen 

in the Chamber.) 
 

විෙුත ඡ් ෙ විාසීා අනුව ප ා ෙැක්දවන පරිදි - පක්නව  143: 
විුද්ධ්ව 49 : වැළකී සිටි 07යනුදව්  දබදුදණ්ය. 

இலத்திரனியல் வாக்தகடுப்பு முகறக்கிைங்க பாராளுமன்றம் 

பிாிந்தது: சார்பாக 143; எதிராக 49; விலகியிருந்சதார் 07. 

According to Electronic Voting, Parliament divided:  Ayes 143:  
Noes 49: Abstain 07. 

 
G 001. Hon. Mangala Samaraweera   Yes 
G 002. Hon. S.B. Dissanayake    Yes 
G 003. Hon. Nimal Siripala de Silva   Yes 
G 004. Hon. Gamini Jayawickrama Perera   Yes 
G 005. Hon. John Amaratunga    Yes 
G 006. Hon. Lakshman Kiriella    Yes 
G 007. Hon. Ranil Wickremesinghe   Yes 
G 009. Hon. Gayantha Karunatileka   Yes 
G 010. Hon. W.D.J. Senewiratne    Yes 

3877 3878 



2017 ශදංැනබ්ල 9 

G 011. Hon. (Dr.) Sarath Amunugama   Yes 
G 012. Hon. Rauff Hakeem   Abstain 
G 013. Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne   Yes 
G 014. Hon. Rishad Bathiudeen   Abstain 
G 015. Hon. Kabir Hashim    Yes 
G 016. Hon. Sajith Premadasa    Yes 
G 017. Hon. Malik Samarawickrama   Yes 
G 018. Hon. Mano Ganesan    Yes 
G 019. Hon. Anura Priyadharshana Yapa   Yes 
G 020. Hon. Ven. Athuraliye Rathana Thero  Yes 
G 021. Hon. Thilanga Sumathipala    Yes 
G 022. Hon. A.D. Susil Premajayantha   Yes 
G 023. Hon. Tilak Marapana    Yes 
G 024. Hon. Mahinda Samarasinghe   Yes 
G 025. Hon. Wajira Abeywardana    Yes 
G 026. Hon. S.B. Nawinne    Yes 
G 027. Hon. Field Marshal Sarath Fonseka   Yes 
G 028. Hon. Patali Champika Ranawaka   Yes 
G 029. Hon. Mahinda Amaraweera    Yes 
G 030. Hon. Navin Dissanayake    Yes 
G 031. Hon. Ranjith Siyambalapitiya   Yes 
G 032. Hon. Duminda Dissanayake   Yes 
G 033. Hon. Wijith Wijayamuni Zoysa   Yes 
G 034. Hon. P. Harrison     Yes 
G 035. Hon. R.M. Ranjith Madduma Bandara  Yes 
G 036. Hon. Arjuna Ranatunga    Yes 
G 037. Hon. Palany Thigambaram    Yes 
G 038. Hon. Chandrani Bandara    Yes 
G 039. Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale   Yes 
G 040. Hon. Akila Viraj Kariyawasam   Yes 
G 041. Hon. D.M. Swaminathan    Yes 
G 042. Hon. Hon.Abdul Haleem    Yes 
G 044. Hon. Sagala Ratnayake    Yes 
G 045. Hon. Dayasiri Jayasekara    Yes 
G 046. Hon. Harin Fernando    Yes 
G 047. Hon. Daya Gamage    Yes 
G 049. Hon. A.H.M. Fowzie    Yes 
G 050. Hon. Hon. Dilan Perera    Yes 
G 051. Hon. Lakshman Senewiratne   Yes 
G 053. Hon. Lakshman Yapa Abeywardena   Yes 
G 054. Hon. Ravindra Samaraweera   Yes 
G 055. Hon. V.S. Radhakrishnan    Yes 
G 056. Hon. Palitha Range Bandara   Yes 
G 057. Hon. Dilip Wedaarachchi    Yes 
G 058. Hon. Niroshan Perera    Yes 
G 059. Hon. Ruwan Wijayawardene   Yes 
G 060. Hon. M.L.A.M. Hizbullah   Abstain 
G 061. Hon. Mohan Lal Grero    Yes 
G 062. Hon. A.D. Premadasa    Yes 
G 063. Hon. Vijayakala Maheswaran   Yes 
G 064. Hon. Sujeewa Senasinghe    Yes 
G 065. Hon. Vasantha Senanayake    Yes 
G 066. Hon. Wasantha Aluwihare    Yes 
G 067. Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle  Yes 
G 068. Hon. Eran Wickramaratne    Yes 
G 071. Hon. Ameer Ali Shihabdeen  Abstain 
G 072. Hon. Lasantha Alagiyawanna   Yes 
G 073. Hon. Indika Bandaranayake   Yes 
G 074. Hon. Faizal Cassim   Abstain 
G 077. Hon. Dunesh Gankanda    Yes 
G 078. Hon. (Dr.) (Mrs.) Anoma Gamage   Yes 
G 079. Hon. (Dr.) Harsha De Silva    Yes 
G 080. Hon. Ajith P. Perera    Yes 
G 081. Hon. Ranjan Ramanayake    Yes 
G 082. Hon. Ashok Abeysinghe    Yes 

G 083. Hon. Tharanath Basnayake    Yes 
G 085. Hon. Karunarathna Paranawithana   Yes 
G 087. Hon. Anuradha Jayaratne    Yes 
G 088. Hon. H.R. Sarathie Dushmanth   Yes 
G 089. Hon. Palitha Kumara Thewarapperuma  Yes 
G 090. Hon. Manusha Nanayakkara   Yes 
G 091. Hon. Piyasena Gamage    Yes 
G 093. Hon. Lucky Jayawardana    Yes 
G 094. Hon. Vadivel Suresh    Yes 
G 095. Hon. Edward Gunasekara    Yes 
G 096. Hon. M.S. Thowfeek   Abstain 
G 097. Hon. Ananda Kumarasiri    Yes 
G 098. Hon. J.C. Alawathuwala    Yes 
G 100. Hon. Ranjith Aluvihare    Yes 
G 101. Hon. Abdullah Mahrooff   Abstain 
G 103. Hon. Anura Sidney Jayarathne   Yes 
G 104. Hon. K.K. Piyadasa    Yes 
G 105. Hon. Lakshman Ananda Wijemanne   Yes 
G 106. Hon. A.A. Wijethunga    Yes 
G 107. Hon. Buddhika Pathirana    Yes 
G 108. Hon. Ravi Karunanayake    Yes 
G 109. Hon. Ajith Mannapperuma    Yes 
G 110. Hon.  Nalin Bandara Jayamaha   Yes 
G 111. Hon.  Hector Appuhamy    Yes 
G 112. Hon.  Sisira Kumara Abeysekara   Yes 
G 113. Hon. Thushara Indunil Amarasena   Yes 
G 114. Hon. A. Aravindh Kumar    Yes 
G 115. Hon. Ananda Aluthgamage    Yes 
G 116. Hon. Ashoka Priyantha    Yes 
O 002. Hon. Vijitha Herath    Yes 
O 003. Hon. Anura Dissanayake    Yes 
O 004. Hon.  K. Thurairetnasingam   Yes 
O 006. Hon. Dharmalingam Sithadthan   Yes 
O 007. Hon. Mavai S. Senathirajah    Yes 
O 008. Hon. Rajavarothiam Sampanthan   Yes 
O 010. Hon. Chamal Rajapaksa    No 
O 012. Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi  No 
O 013. Hon. Dinesh Gunawardana    No 
O 014. Hon. Salinda Dissanayake    No 
O 015. Hon. Bandula Gunawardana   No 
O 017. Hon. C.B. Ratnayake    No 
O 019. Hon. Wimal Weerawansa    No 
O 020. Hon. Vasudeva Nanayakkara   No 
O 021. Hon. Selvam Adaikkalanathan   Yes 
O 022. Hon. Nihal Galappaththi    Yes 
O 023. Hon. Sunil Handunnetti    Yes 
O 024. Hon. Seeniththamby Yoheswaran   Yes 
O 025. Hon. S. Shritharan     Yes 
O 026. Hon. E. Saravanapavan    Yes 
O 027. Hon. M.A. Sumanthiran    Yes 
O 028. Hon. Kaveendiran Kodeeswaran   Yes 
O 029. Hon. Gamini Lokuge    No 
O 030. Hon. Mahinda Yapa Abeywardena   No 
O 031. Hon. Keheliya Rambukwella   No 
O 032. Hon. Kumara Welgama    No 
O 033. Hon. Dullas Alahapperuma    No 
O 034. Hon. Johnston Fernando    No 
O 035. Hon. Chandrasiri Gajadeera   No 
O 036. Hon. S.M. Chandrasena    No 
O 037. Hon. Mahindananda Aluthgamage   No 
O 038. Hon. Piyankara Jayaratne    No 
O 039. Hon. Rohitha Abeygunawardana   No 
O 041. Hon. Bimal Rathnayake    Yes 
O 042. Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa   Yes 
O 045. Hon. S. Viyalanderan    Yes 
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O 046. Hon. Gnanamuthu Srineshan   Yes 
O 047. Hon. Shanthi Sriskandarasa    Yes 
O 048. Hon. S. Sivamohan    Yes 
O 051. Hon. Duleep Wijesekara    No 
O 052. Hon. S.C. Mutukumarana    No 
O 053. Hon. Arundika Fernando    No 
O 054. Hon. Wimalaweera Dissanayaka   No 
O 055. Hon. Jayantha Samaraweera   No 
O 056. Hon. P. Udayashantha Gunasekara   No 
O 057. Hon. Dilum Amunugama    No 
O 058. Hon. Mohan Priyadarshana De Silva   No 
O 059. Hon. T. Ranjith De Zoysa    No 
O 060. Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana   No 
O 062. Hon. Nalaka Prasad Colonne   Yes 
O 063. Hon. Chandima Gamage    Yes 
O 064. Hon. Kavinda Heshan Jayawardana   Yes 
O 065. Hon. Mylvaganam Thilakarajah   Yes 
O 066. Hon. Mayantha Dissanayake   Yes 
O 068. Hon. Sujith Sanjaya Perera    Yes 
O 069. Hon. Vijitha Berugoda    No 
O 070. Hon. Roshan Ranasinghe    No 
O 072. Hon. Namal Rajapaksa    No 
O 073. Hon. Janaka Wakkumbura    No 
O 074. Hon. Vidura Wickramanayaka   No 
O 075. Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama   No 
O 076. Hon. Thenuka Vidanagamage   No 
O 077. Hon. Shehan Semasinghe    No 
O 078. Hon. Kanaka Herath    No 
O 079. Hon. Udaya Prabhath Gammanpila  No 
O 080. Hon. D.V. Chanaka    No 
O 081. Hon. (Mrs.) Hirunika Premachandra   Yes 
O 082. Hon. Bandula Lal Bandarigoda   Yes 
O 083. Hon. M. Ibrahim Mohammad Mansoor  Yes 
O 084. Hon. S.M. Marikkar    Yes 
O 085. Hon. Imran Maharoof    Yes 
O 086. Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe   Yes 
O 087. Hon. Ishak Rahuman    Yes 
O 088. Hon. Mujibur Rahuman    Yes 
O 089. Hon. Sisira Jayakody    No 
O 090. Hon. Malith Jayathilake    Yes 
O 091. Hon. Piyal Nishantha De Silva   No 
O 092. Hon. Sanath Nishantha Perera   No 
O 093 Hon.  S. Premarathna    No 
O 094 Hon. Tharaka Balasuriya    No 
O 095. Hon. K. Kader Masthan    Yes 
O 096. Hon. Prasanna Ranatunga    No 
O 097. Hon. Prasanna Ranaweera    No 
O 098. Hon. Angajan Ramanathan    Yes 
O 099. Hon. Kanchana Wijesekara    No 
O 101. Hon. Harshana Rajakaruna    Yes 
O 102. Hon. Jayampathy Wickramaratne   Yes 
O 103. Hon. Thusitha Wijemanna    Yes 
O 104. Hon. Rohini Kumari Wijerathna   Yes 
O 105. Hon. Chaminda Wijesiri    Yes 
O 106. Hon. Heshan Withanage    Yes 
O 107. Hon. Sandith Samarasinghe    Yes 
O 108. Hon. M.H.M. Salman    Yes 
O 109. Hon. Chathura Sandeepa Senaratne   Yes 
O 110. Hon. Wijepala Hettiarachchi   Yes 
O 100. Hon. Indika Anuruddha Herath   No 

Electronic Voting Results  
YES 143 
NO 49 
ABSTAIN 07 

ගතු සාාපි ුරාා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 

විදයුත් ඡ්තද විණසීණ අනුව පක්ෂව 143යි; විරුද්ධව 49යි  
Abstain 07යි. 
 

ඊ  අනුකූලව, අලුත වගත් ි ය පනත දකටුම්පදාහි  දක  සක් 
 ැටිය  ි බිය යුුරයයි නිදයෝගත කරන ලදී.   

அதன்படி, புதிய வாசகம் சட்டமூலத்தின் பகுதியாக இருக்க 

சவண்டுதமனக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Accordingly, New Clause ordered to stand part of the Bill. 

 

ගතු සාාපි ුරාා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 

මරු රවුස් හකීන මණි ු ණා  ංගශ ෝධන ක් ්දිරිපත් 

කරනවාද? 
 

ගතු රුල න  කීම් ා ාා  
(மாண்புமிகு றவுப் ஹகீம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 
Sir, I am not moving the Amendment.  
 

්රඥප්ි  වගත් ි ය ස  නාාය පනත දකටුම්පදාහි දක  සක් 
 ැටිය  ි බිය යුුරයයි නිදයෝගත කරන ලදී.  

පනත දකටුම්පා, සංදශ්ෝධ්න සහිාව වාර්ාා කරන ලදී.  

சட்டமாகு வாசகமும் தகலப்பும் சட்டமூலத்தின் பகுதியாக இருக்க 

சவண்டுதமனக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

சட்டமூலம் திருத்தங்களுடன் அறிக்கக தசய்யப்பட்டது. 

Enacting Clause and Title ordered to stand part of the Bill.  

Bill reported with Amendments. 

 
ගතු  යිසර් මුසනාාපා ා ාා 
(மாண்புமிகு கபசர் முஸ்தபா) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

මරු කාානා කු ණනි  පනත් ශකුමනපශතහි ශංෝදුපත්වල 
මුද්රණ ශදෝෂ  වයාකරණ ශදෝෂ  අගක ශදෝෂ නිවැරදි කර මැනීණ හා 

ආනුෂගගික ංගශ ෝධන ංඳහා අවංර ශදන ශලං ්ල්ලා සිමි..  

 
ගතු සාාපි ුරාා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 

ංභාව එකඟද? 

 
ගතු ා් ත්රීවු  
(மாண்புமிகு உறுப்பினர்கள்) 

 (Hon. Members) 
Aye. 

 
ගතු  යිසර් මුසනාාපා ා ාා 
(மாண்புமிகு கபசர் முஸ்தபா) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

මරු කාානා කු ණනි  "පනත් ශකුමනපත ංගශ ෝධිතාකාරශ ්ත 
දැ්ත ු ්තවර වර කි  වි  තුු  "යි ණා ශ ෝජ්නා කරනවා. [ශඝෝෂා 

කිරීන  

 
ගතු දිද් නන ගුණවර්ධ්න ා ාා 
(மாண்புமிகு  திசனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Divide! 
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ගතු කථානායකුරාා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
We took a division.  

 

ගතු ලක්නනා්  කිරිඇල්ල  ා ාා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Hon. Speaker- 

 

ගතු කථානායකුරාා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මරු ංභානා කු ණා. 
 

ගතු ලක්නනා්  කිරිඇල්ල  ා ාා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Vote is over.  

 

ගතු දජ්ෝ්  අාරුරංගත ා ාා  
(மாண்புமிகு சஜான் அமரதுங்க)   

(The Hon.  John Amaratunga) 
The Hon. Speaker has pronounced that the Vote is 

over.  

 
ගතු කථානායකුරාා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
Hon. Dinesh Gunawardena, are you calling for a 

Division for the Third Reading? 

 
ගතු දිද් නන ගුණවර්ධ්න ා ාා 
(மாண்புமிகு திசனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Yes, Sir. We want a Division for the Third Reading.  

 
ගතු කථානායකුරාා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
Okay. We will give you a Division.  
 
දබදුම් සීනුව නාෙ වී අවස්  ුලණා  පසු- 
பிாிவுமைி ஒலித்து ஓய்ந்த பின்-  

At the conclusion of the division bell - 

 
ගතු කථානායකුරාා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මරු ණ්තත්රීු ණ්තලා කරුණාකර තණ්තශ  ආංනවල වාිය 

ශව්තන. දැ්ත ඡ්තද  ්රකා  කිරීශන අවං්ාාව.   

 
දම් අවසනථාදේදී ඡ් ෙය දීා ආරම්ා දකරිණි. 
(இச்சந்தர்ப்பத்தில் வாக்தகடுப்பு ஆரம்பமானது.) 

(At this stage, the Voting commenced.) 

 
ගතු කථානායකුරාා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මරු ණ්තත්රීු ණ්තලා කරුණාකර තණ්තශ  ආංනවල වාිය 

ශව්තන. සි ලු මරු ණ්තත්රීු ණ්තලා ඡ්තද  ්රකා  කළාද  කිසි න 

මරු ණ්තත්රීවරශ කුට අපහසුතාවක් මි  වුණාද? ඡ්තද  
අවංානයි.  

ඡ් ෙය ්රකාශ් කිීමදා්  පසුව- 
வாக்தகடுப்பின் பின் -  

On conclusion of the Voting- 
 

(දම් අවසනථාදේ ප ා සඳ ්  නම් සාා ගතර්ාදේ ඇි  ඩිජි ල් 
පුවුදේ ්රෙර්ශ්නය දකරිණි.) 

(இவ்சவகளயில், கீழ்வரும் தபயர்கள் சபாமண்டபத்திலுள்ள 

டிஜிற்றல் திகரயில் காண்பிக்கப்பட்டன.) 

(At this stage, the following names appeared on the digital screen 
in the Chamber.) 

 
විෙුත ඡ් ෙ විාසීා අනුව ප ා ෙැක්දවන පරිදි - පක්නව  137: 

විුද්ධ්ව 49: වැළකී සිටි  08 යනුදව්  දබදුදණ්ය. 
இலத்திரனியல் வாக்தகடுப்பு முகறக்கிைங்க பாராளுமன்றம் 

பிாிந்தது: சார்பாக 137; எதிராக 49; விலகியிருந்சதார் 8. 

According to Electronic Voting, Parliament divided: Ayes 137:  
Noes 49: Abstain 8. 

 
G 001. Hon. Mangala Samaraweera   Yes 
G 002. Hon. S.B. Dissanayake    Yes 
G 003. Hon. Nimal Siripala de Silva   Yes 
G 004. Hon. Gamini Jayawickrama Perera   Yes 
G 005. Hon. John Amaratunga    Yes 
G 006. Hon. Lakshman Kiriella    Yes 
G 007. Hon. Ranil Wickremesinghe   Yes 
G 009. Hon. Gayantha Karunatileka   Yes 
G 011. Hon. (Dr.) Sarath Amunugama   Yes 
G 012. Hon. Rauff Hakeem   Abstain 
G 013. Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne   Yes 
G 014. Hon. Rishad Bathiudeen   Abstain 
G 015. Hon. Kabir Hashim    Yes 
G 016. Hon. Sajith Premadasa    Yes 
G 017. Hon. Malik Samarawickrama   Yes 
G 018. Hon. Mano Ganesan    Yes 
G 019. Hon. Anura Priyadharshana Yapa   Yes 
G 021. Hon. Thilanga Sumathipala    Yes 
G 022. Hon. A.D. Susil Premajayantha   Yes 
G 023. Hon. Tilak Marapana    Yes 
G 024. Hon. Mahinda Samarasinghe   Yes 
G 025. Hon. Wajira Abeywardana    Yes 
G 026. Hon. S.B. Nawinne    Yes 
G 027. Hon. Field Marshal Sarath Fonseka   Yes 
G 028. Hon. Patali Champika Ranawaka   Yes 
G 029. Hon. Mahinda Amaraweera    Yes 
G 030. Hon. Navin Dissanayake    Yes 
G 031. Hon. Ranjith Siyambalapitiya   Yes 
G 032. Hon. Duminda Dissanayake   Yes 
G 033. Hon. Wijith Wijayamuni Zoysa   Yes 
G 034. Hon. P. Harrison     Yes 
G 035. Hon. R.M. Ranjith Madduma Bandara  Yes 
G 036. Hon. Arjuna Ranatunga    Yes 
G 037. Hon. Palany Thigambaram    Yes 
G 038. Hon. Chandrani Bandara    Yes 
G 039. Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale   Yes 
G 040. Hon. Akila Viraj Kariyawasam   Yes 
G 041. Hon. D.M. Swaminathan    Yes 
G 042. Hon. Hon.Abdul Haleem    Yes 
G 043. Hon. Chandima Weerakkody  Yes 
G 044. Hon. Sagala Ratnayake    Yes 
G 045. Hon. Dayasiri Jayasekara    Yes 
G 046. Hon. Harin Fernando    Yes 
G 047. Hon. Daya Gamage    Yes 
G 048. Hon. Faiszer Musthapha   Yes  
G 049. Hon. A.H.M. Fowzie    Yes 
G 050. Hon. Hon. Dilan Perera    Yes 
G 051. Hon. Lakshman Senewiratne   Yes 
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G 053. Hon. Lakshman Yapa Abeywardena   Yes 
G 054. Hon. Ravindra Samaraweera   Yes 
G 055. Hon. V.S. Radhakrishnan    Yes 
G 056. Hon. Palitha Range Bandara   Yes 
G 057. Hon. Dilip Wedaarachchi    Yes 
G 058. Hon. Niroshan Perera    Yes 
G 059. Hon. Ruwan Wijayawardene   Yes 
G 060. Hon. M.L.A.M. Hizbullah   Abstain 
G 061. Hon. Mohan Lal Grero    Yes 
G 062. Hon. A.D. Premadasa    Yes 
G 063. Hon. Vijayakala Maheswaran   Yes 
G 064. Hon. Sujeewa Senasinghe    Yes 
G 065. Hon. Vasantha Senanayake    Yes 
G 066. Hon. Wasantha Aluwihare    Yes 
G 067. Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle  Yes 
G 068. Hon. Eran Wickramaratne    Yes 
G 071. Hon. Ameer Ali Shihabdeen  Abstain 
G 072. Hon. Lasantha Alagiyawanna   Yes 
G 073. Hon. Indika Bandaranayake   Yes 
G 074. Hon. Faizal Cassim   Abstain 
G 077. Hon. Dunesh Gankanda    Yes 
G 078. Hon. (Dr.) (Mrs.) Anoma Gamage   Yes 
G 079. Hon. (Dr.) Harsha De Silva    Yes 
G 080. Hon. Ajith P. Perera    Yes 
G 081. Hon. Ranjan Ramanayake    Yes 
G 082. Hon. Ashok Abeysinghe    Yes 
G 083. Hon. Tharanath Basnayake    Yes 
G 085. Hon. Karunarathna Paranawithana   Yes 
G 087. Hon. Anuradha Jayaratne    Yes 
G 088. Hon. H.R. Sarathie Dushmanth   Yes 
G 089. Hon. Palitha Kumara Thewarapperuma  Yes 
G 090. Hon. Manusha Nanayakkara   Yes 
G 091. Hon. Piyasena Gamage    Yes 
G 093. Hon. Lucky Jayawardana    Yes 
G 094. Hon. Vadivel Suresh    Yes 
G 095. Hon. Edward Gunasekara    Yes 
G 096. Hon. M.S. Thowfeek   Abstain 
G 097. Hon. Ananda Kumarasiri    Yes 
G 098. Hon. J.C. Alawathuwala    Yes 
G 100. Hon. Ranjith Aluvihare    Yes 
G 101. Hon. Abdullah Mahrooff   Abstain 
G 103. Hon. Anura Sidney Jayarathne   Yes 
G 104. Hon. K.K. Piyadasa    Yes 
G 105. Hon. Lakshman Ananda Wijemanne   Yes 
G 106. Hon. A.A. Wijethunga    Yes 
G 107. Hon. Buddhika Pathirana    Yes 
G 108. Hon. Ravi Karunanayake    Yes 
G 109. Hon. Ajith Mannapperuma    Yes 
G 110. Hon.  Nalin Bandara Jayamaha   Yes 
G 111. Hon.  Hector Appuhamy    Yes 
G 112. Hon.  Sisira Kumara Abeysekara   Yes 
G 113. Hon. Thushara Indunil Amarasena   Yes 
G 114. Hon. A. Aravindh Kumar    Yes 
G 115. Hon. Ananda Aluthgamage    Yes 
G 116. Hon. Ashoka Priyantha    Yes 
O 002. Hon. Vijitha Herath    Yes 
O 003. Hon. Anura Dissanayake    Yes 
O 004. Hon.  K. Thurairetnasingam   Yes 
O 006. Hon. Dharmalingam Sithadthan   Yes 
O 007. Hon. Mavai S. Senathirajah    Yes 
O 008. Hon. Rajavarothiam Sampanthan   Yes 
O 010. Hon. Chamal Rajapaksa    No 
O 012. Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi  No 
O 013. Hon. Dinesh Gunawardana    No 
O 014. Hon. Salinda Dissanayake    No 

O 015. Hon. Bandula Gunawardana   No 
O 017. Hon. C.B. Ratnayake    No 
O 019. Hon. Wimal Weerawansa    No 
O 020. Hon. Vasudeva Nanayakkara   No 
O 021. Hon. Selvam Adaikkalanathan   Yes 
O 022. Hon. Nihal Galappaththi    Yes 
O 023. Hon. Sunil Handunnetti    Yes 
O 024. Hon. Seeniththamby Yoheswaran   Yes 
O 027. Hon. M.A. Sumanthiran    Yes 
O 028. Hon. Kaveendiran Kodeeswaran   Yes 
O 029. Hon. Gamini Lokuge    No 
O 030. Hon. Mahinda Yapa Abeywardena   No 
O 031. Hon. Keheliya Rambukwella   No 
O 032. Hon. Kumara Welgama    No 
O 033. Hon. Dullas Alahapperuma    No 
O 034. Hon. Johnston Fernando    No 
O 035. Hon. Chandrasiri Gajadeera   No 
O 036. Hon. S.M. Chandrasena    No 
O 037. Hon. Mahindananda Aluthgamage   No 
O 038. Hon. Piyankara Jayaratne    No 
O 039. Hon. Rohitha Abeygunawardana   No 
O 041. Hon. Bimal Rathnayake    Yes 
O 042. Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa   Yes 
O 051. Hon. Duleep Wijesekara    No 
O 052. Hon. S.C. Mutukumarana    No 
O 053. Hon. Arundika Fernando    No 
O 054. Hon. Wimalaweera Dissanayaka   No 
O 055. Hon. Jayantha Samaraweera   No 
O 056. Hon. P. Udayashantha Gunasekara   No 
O 057. Hon. Dilum Amunugama    No 
O 058. Hon. Mohan Priyadarshana De Silva   No 
O 059. Hon. T. Ranjith De Zoysa    No 
O 060. Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana   No 
O 062. Hon. Nalaka Prasad Colonne   Yes 
O 063. Hon. Chandima Gamage    Yes 
O 064. Hon. Kavinda Heshan Jayawardana   Yes 
O 065. Hon. Mylvaganam Thilakarajah   Yes 
O 066. Hon. Mayantha Dissanayake   Yes 
O 067. Hon. Mohamed Navavi   Abstain   
O 068. Hon. Sujith Sanjaya Perera    Yes 
O 069. Hon. Vijitha Berugoda    No 
O 070. Hon. Roshan Ranasinghe    No 
O 072. Hon. Namal Rajapaksa    No 
O 073. Hon. Janaka Wakkumbura    No 
O 074. Hon. Vidura Wickramanayaka   No 
O 075. Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama   No 
O 076. Hon. Thenuka Vidanagamage   No 
O 077. Hon. Shehan Semasinghe    No 
O 078. Hon. Kanaka Herath    No 
O 079. Hon. Udaya Prabhath Gammanpila  No 
O 080. Hon. D.V. Chanaka    No 
O 081. Hon. (Mrs.) Hirunika Premachandra   Yes 
O 082. Hon. Bandula Lal Bandarigoda   Yes 
O 083. Hon. M. Ibrahim Mohammad Mansoor  Yes 
O 084. Hon. S.M. Marikkar    Yes 
O 085. Hon. Imran Maharoof    Yes 
O 086. Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe   Yes 
O 087. Hon. Ishak Rahuman    Yes 
O 088. Hon. Mujibur Rahuman    Yes 
O 089. Hon. Sisira Jayakody    No 
O 090. Hon. Malith Jayathilake    Yes 
O 091. Hon. Piyal Nishantha De Silva   No 
O 092. Hon. Sanath Nishantha Perera   No 
O 093 Hon.  S. Premarathna    No 
O 094 Hon. Tharaka Balasuriya    No 
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O 095. Hon. K. Kader Masthan    Yes 
O 096. Hon. Prasanna Ranatunga    No 
O 097. Hon. Prasanna Ranaweera    No 
O 098. Hon. Angajan Ramanathan    Yes 
O 099. Hon. Kanchana Wijesekara    No 
O 101. Hon. Harshana Rajakaruna    Yes 
O 102. Hon. (Dr.)Jayampathy Wickramaratne  Yes 
O 103. Hon.(Dr.) (Mrs.) Thusitha Wijemanna  Yes 
O 104. Hon. Rohini Kumari Wijerathna   Yes 
O 105. Hon. Chaminda Wijesiri    Yes 
O 106. Hon. Heshan Withanage    Yes 
O 107. Hon. Sandith Samarasinghe    Yes 
O 108. Hon. M.H.M. Salman    Yes 
O 109. Hon. Chathura Sandeepa Senaratne   Yes 
O 110. Hon. Wijepala Hettiarachchi   Yes 
O 100. Hon. Indika Anuruddha Herath   No 
 

 Electronic Voting Results  
 

 YES  137 
 NO    49 
 ABSTAIN   08 
 

 
පනත දකටුම්පා ඊ  අනුකූලව සංදශ්ෝධිාාකාරදය් ,  ුර්  වන 

වර කියවා සම්ාා කරන ලදී.  
 

அதன்படி, சட்டமூலம் திருத்தப்பட்டவாறு மூன்றாம்முகறயாக 

மதிப்பிடப்பட்டு நிகறசவற்றப்பட்டது. 

 
Bill, as amended, accordingly read the Third time, and passed. 

 
ගතු ලක්නනා්  කිරිඇල්ල  ා ාා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Hon. Speaker, I seek your indulgence to move the 

Order made by His Excellency the President under the 
Essential Public Services Act, No. 61 of 1979 published 
in the Gazette Extraordinary No. 2048/47 of 09.12.2017.       
 

ගතු කථානායකුරාා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මරු අනුර දිංානා ක ණ්තත්රීු ණා. ඊළඟට මරු දිශ්තෂ ්
ගුණව්ලධන ණ්තත්රීු ණාට අවං්ාාව ි ශබනවා. 

 

ගතු අනුර දිසානායක ා ාා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

මරු කාානා කු ණනි  පා්ලිමශන්තු  ං්ාාවර නිශ ෝම අනුව 
තණයි ශන පා්ලිමශන්තු ව ශණශහ ව්තන ඕනෑ. පා්ලිමශන්තු  
ං්ාාවර නිශ ෝමවල 19 වැනි නිශ ෝමශ හි පා්ලිමශන්තු  

කටතුු වල අනුපිළිශවළ ් තා පැහැදැිමව ංඳහ්ත කර ි ශබනවා. 

 (1) අභිනව ණ්තත්රී්තශ  ්රි ාාව ශහෝ දිවුරුණ; 

 (2) ජ්නාධිපි ු ණාශම්ත ලැශබන ං්තශද් ; 

 (3) කානා කු ණාශ  නිශේදන; 

 (4) ිමපිශල්ඛනාදි  පිළිමැ්තවීණ. 

ඒ විධි ට තණයි ංා්ාවර නිශ ෝමවල ි ශබ්තශ්ත. ශන 
අනුපිළිශවළට තණයි ශන පා්ලිමශන්තු ශේ කටතුු  සිදුවි  තුු ව 
ි ශබ්තශ්ත. හැබැයි  දැ්ත ඒ සි ලුණ කටතුු  අවං්තශවලා  කාරක 

ංභාත් කැඳවලා  ඡ්තද ත් විණංලා  මරු ංභානා කු ණා නැවත 
මැංේ නිශේදන ක් ්දිරිපත් කරනවා.  [බාධා කිරීණක්  ශපොඩ්ලක් 
්්තන  ශපොඩ්ලක් ්්තන. 

ගතු කථානායකුරාා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශපොඩ්ලක් ්්තන. මරු දිශ්තෂ් ගුණව්ලධන ණ්තත්රීු ණාට 
අවං්ාාව ශදනවා. 

 

ගතු අනුර දිසානායක ා ාා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

මරු කාානා කු ණනි  ඔබු ණා ංු ව තණයි ශන අනුව 

කටතුු  කිරීශන වමකීණ ි ශබ්තශ්ත. මරු කාානා කු ණනි  ිමපි 
ශල්ඛනාදි  පිළිමැ්තවීශණ්ත පසු ශබොශහෝ ශේලාවක් මතශවලා  
ශවනත් විෂ  ්ත සි ල්ල අවං්ත වුණු පසු  නැවත පා්ලිමශන්තු  

ශල්ඛන පිළිමැ්තවීණක් ශණශතක් කල් ශන පා්ලිමශන්තු ශේ 
සිදුශවලා නැහැ. ණණ පා්ලිමශන්තු  library එකට ගිහිල්ලා බැලුවා  
ශන පා්ලිමශන්තු  ්ි හාං  ු ළ ශන විධි ට ශල්ඛන ්දිරිපත් 

කිරීණක් සිදුවී නැහැ. ඒ නිංා ණණ ඔබු ණාශම්ත ්ල්ලා සිමි්තශ්ත  
ශන විධි ට ිමපි ශල්ඛන ්දිරිපත් කිරීශන ංන්රදා  ක් ශන 
පා්ලිමශන්තු ව ු ළ මි  කර්තන ්ල ශද්තන  එපා කි න එකයි. 
එණ නිංා ශණණ ශල්ඛන  ශන ශවලාශේ ්දිරිපත් කර්තන ්ල 

ශද්තන එපා.  ංඳුදාට පා්ලිමශන්තු ව රැං් ශවනවා. ඔබු ණ්තලාට 
ඕනෑ නන- 

 

ගතු කථානායකුරාා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මරු දිශ්තෂ් ගුණව්ලධන ණ්තත්රීු ණා. 
 

ගතු ලක්නනා්  කිරිඇල්ල  ා ාා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
 

නැඟී සිටිදේය. 
எழுந்தார். 

rose. 
 

ගතු කථානායකුරාා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
Hon. Kiriella, you can reply to both Hon. Members 

after they finish speaking. මරු දිශ්තෂ් ගුණව්ලධන 
ණ්තත්රීු ණා. 

 

ගතු දිද් නන ගුණවර්ධ්න ා ාා 
(மாண்புமிகு  திசனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
මරු කාානා කු ණනි  ංභානා කු ණා ජ්නාධිපි ු ණාශම්ත 

ලැබුණු මැංේ නිශේදන  දැ්ත පා්ලිමශන්තු වට ්දිරිපත් කළා. 
පා්ලිමශන්තු  ං්ාාවර නිශ ෝම  ටශත් ්තා පැහැදිිමව ි ශබනවා  
ආ්ඩක් පක්ෂශේ ්රධාන ංගවිධා කු ණාට  ංභානා කවර ාට 
ශහෝ මණි වරශ කුට එ  පා්ලිමශන්තු වට ්දිරිපත් කිරීශන 
අවං්ාාව ි ශබ්තශ්ත  පා්ලිමශන්තු ව ආරනභ වී ිමපි ශල්ඛනාදි  
්දිරිපත් කරන අවංා්ාශේ පණණයි කි ලා. අද උශද් එවැනි 
අවං්ාාවක් පසු කරශමන මවිල්ලා අවංානශේ ංභාව විසිරී 
 නශකොට ශනක ්දිරිපත් කර්තන බැහැ. පා්ලිමශන්තු  
්ි හාංශේ එවැනි ංන්රදා ක් නැහැ. මරු කාානා කු ණනි  ශන 
ණඟි්ත කර්තනට උත්ංාහ දර්තශ්ත  දුනරි  ංහ අදාළ ශං වාව්ත 
අතයව ය ශං වාව්ත බවට පත්ශකොට ආ්ඩක්වට විත්ීර  ං.ි  
ංණඟ - [බාධා කිරීන  කෑ මැහුවාට වැලක් නැහැ. ශනවා ශහොර 
වැල. ශන පා්ලිමශන්තු ශේ ශහොර වැල කර්තන ්ල ශද්තන බැහැ. 
ශහොර වැලක් තණයි ආපහු කර්තන හද්තශ්ත. මරු 
කාානා කු ණනි  ශනක නැවත ්දිරිපත් කළ තුත්ශත් 11 වැනිදා 
උශද්. දැ්ත කර්තන ශද ක් නැහැ  11 වැනිදා උශද්ට තණයි ශණ  
්දිරිපත් කර්තන ඔබු ණා ීරරණ  කළ තුත්ශත්. 
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පා්ලිමශන්තු ව 

ගතු කථානායකුරාා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මරු ංභානා කු ණා. 
 

ගතු ලක්නනා්  කිරිඇල්ල  ා ාා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඔබු ණාශම්ත ්ල්ලනවා  ංභාශේ කැණැත්ත විණං්තන කි ලා. 
[බාධා කිරීණක්    

 

ගතු කථානායකුරාා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

හැබැයි  ඊළඟ දිනශේ ශන පිළිබඳව විවාද කර්තන අවං්ාාවක් 
ශද්තන ඕනෑ කි නවා. ංඳුදාට අවංා්ාවක් ශදනවාද? 

 
ගතු ලක්නනා්  කිරිඇල්ල  ා ාා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Yes, on Monday.  
 

ගතු කථානායකුරාා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අවං්ාාවක් ශදනවා. අද ඔබු ණ්තලාට ු ළුව්ත ශව්තශ්ත  
ශනක ්දිරිපත් කර්තන පණණයි. ංඳුදා දිනශේ විවාද  ංඳහා 
අවං්ාාවක් ශදනවාද? 

 

ගතු ලක්නනා්  කිරිඇල්ල  ා ාා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Yes, we are giving one hour on Monday. 
 

ගතු කථානායකුරාා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහොඳයි  එශහණ නන  ීරරණ ක් මැනීණ ංඳහා අවං්ාාව 
ශදනවා.  

 

ගතු ලක්නනා්  කිරිඇල්ල  ා ාා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Divide! 
 

ගතු කථානායකුරාා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහොඳයි. එශහණ නන ණණ ංභාවට  අවං්ාාව ශදනවා  ශන  

පිළිබඳව ීරරණ ක් මැනීණට. ංභාවට ීරරණ ක් ම්තන ු ළුව්ත. 

So, we take a Division now. [ශඝෝෂා කිරීන  
 

දබදුම් සීනුව නාෙ වී අවස්  ුලණා  පසු- 
பிாிவுமைி ஒலித்து ஓய்ந்த பின்-  

At the conclusion of the division bell - 

 
ගතු කථානායකුරාා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මරු ණ්තත්රීු ණ්තලා කරුණාකර වාිය ශව්තන.  
 

දම් අවසනථාදේදී ඡ් ෙය දීා ආරම්ා දකරිණි. 
(இச்சந்தர்ப்பத்தில் வாக்தகடுப்பு ஆரம்பமானது.) 

(At this stage, the Voting commenced.) 

ගතු ා් ත්රීවරදයක් 
(மாண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගතු කථානායකුරාා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 ඡ්තද  ්රකා  කිරීණ පට්ත මත්තාට පංශ්ං  point of 

Orderවලට ්ල ශද්තන බැහැ.  

ඡ්තද  ්රකා  කිරීණට අපහසුතාවක් ි ශබන ණ්තත්රීු ණ්තලා 
්්තනවාද?  

 

ගතු සිසිර ජ්යදක ඩි ා ාා 
(மாண்புமிகு சிசிர ஜயதகாடி) 

(The Hon. Sisira Jayakody) 

විරුද්ධයි. 
 

ගතු කථානායකුරාා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මරු සිසිර ජ් ශකොිය ණ්තත්රීු ණා විරුද්ධයි. 

 
ඡ් ෙය ්රකාශ් කිීමදා්  පසුව- 
வாக்தகடுப்பின் பின் -  

On conclusion of the Voting- 
 

(දම් අවසනථාදේ ප ා සඳ ්  නම් සාා ගතර්ාදේ ඇි  ඩිජි ල් 
පුවුදේ ්රෙර්ශ්නය දකරිණි.) 

(இவ்சவகளயில், கீழ்வரும் தபயர்கள் சபாமண்டபத்திலுள்ள 

டிஜிற்றல் திகரயில் காண்பிக்கப்பட்டன.) 

(At this stage, the following names appeared on the digital screen 
in the Chamber.) 

 
විෙුත ඡ් ෙ විාසීා අනුව ප ා ෙැක්දවන පරිදි - පක්නව  127: 

විුද්ධ්ව 53 වැළකී සිටි  11 යනුදව්  දබදුදණ්ය. 
இலத்திரனியல் வாக்தகடுப்பு முகறக்கிைங்க பாராளுமன்றம் 

பிாிந்தது: சார்பாக 127; எதிராக 53; விலகியிருந்சதார் 11. 

According to Electronic Voting, Parliament divided:  Ayes 127:  
Noes 53: Abstain 11. 
 

 
G 001.  Hon. Mangala Samaraweera  Yes 
G 002.  Hon. S.B. Dissanayake    Yes 
G 003.  Hon. Nimal Siripala de Silva   Yes 
G 004.  Hon. Gamini Jayawickrama Perera   Yes 
G 005.  Hon. John Amaratunga    Yes 
G 006.  Hon. Lakshman Kiriella    Yes 
G 007.  Hon. Ranil Wickremesinghe   Yes 
G 009.  Hon. Gayantha Karunatileka   Yes 
G 010.  Hon. W.D.J. Senewiratne    Yes 
G 011.  Hon. Sarath Amunugama    Yes 
G 012.  Hon. Rauff Hakeem    Yes 
G 013.  Hon. Rajitha Senaratne    Yes 
G 014.  Hon. Rishad Bathiudeen    Yes 
G 015.  Hon. Kabir Hashim    Yes 
G 016.  Hon. Sajith Premadasa    Yes 
G 017.  Hon. Malik Samarawickrama   Yes 
G 018.  Hon. Mano Ganesan    Yes 
G 019.  Hon. Anura Priyadharshana Yapa   Yes 
G 022.  Hon. A.D. Susil Premajayantha   Yes 
G 023. Hon. Tilak Marapana    Yes 
G 024.  Hon. Mahinda Samarasinghe   Yes 
G 025.  Hon. Wajira Abeywardana    Yes 
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G 026.  Hon. S.B. Nawinne    Yes 
G 027.  Hon. Field Marshal Sarath Fonseka   Yes 
G 028.  Hon. Patali Champika Ranawaka   Yes 
G 029.  Hon. Mahinda Amaraweera   Yes 
G 030.  Hon. Navin Dissanayake    Yes 
G 031.  Hon. Ranjith Siyambalapitiya   Yes 
G 032.  Hon. Duminda Dissanayake   Yes 
G 033.  Hon. Wijith Wijayamuni Zoysa   Yes 
G 034.  Hon. P. Harrison     Yes 
G 035.  Hon. R.M. Ranjith Madduma Bandara  Yes 
G 036.  Hon. Arjuna Ranatunga    Yes 
G 037.  Hon. Palany Thigambaram    Yes 
G 038.  Hon. Chandrani Bandara    Yes 
G 039.  Hon. Thalatha Atukorale    Yes 
G 040.  Hon. Akila Viraj Kariyawasam   Yes 
G 041.  Hon. D.M. Swaminathan    Yes 
G 042.  Hon. Abdul Haleem    Yes 
G 044.  Hon. Sagala Ratnayake    Yes 
G 045.  Hon. Dayasiri Jayasekara    Yes 
G 046.  Hon. Harin Fernando    Yes 
G 047.  Hon. Daya Gamage    Yes 
G 048.  Hon. Faiszer Musthapha    Yes 
G 049.  Hon. A.H.M. Fowzie    Yes 
G 050.  Hon. Dilan Perera     Yes 
G 051.  Hon. Lakshman Senewiratne   Yes 
G 053.  Hon. Lakshman Yapa Abeywardena  Yes 
G 054.  Hon. Ravindra Samaraweera   Yes 
G 055.  Hon. V.S. Radhakrishnan    Yes 
G 056.  Hon. Palitha Range Bandara   Yes 
G 057.  Hon. Dilip Wedaarachchi    Yes 
G 058.  Hon. Niroshan Perera    Yes 
G 059.  Hon. Ruwan Wijayawardene   Yes 
G 060.  Hon. M.L.A.M. Hizbullah    Yes 
G 061.  Hon. Mohan Lal Grero    Yes 
G 062.  Hon. A.D. Premadasa    Yes 
G 063.  Hon. Vijayakala Maheswaran  Abstain 
G 064.  Hon. Sujeewa Senasinghe    Yes 
G 065.  Hon. Vasantha Senanayake   Yes 
G 066.  Hon. Wasantha Aluwihare    Yes 
G 067.  Hon. Sudarshini Fernandopulle   Yes 
G 068.  Hon. Eran Wickramaratne    Yes 
G 071.  Hon. Ameer Ali Shihabdeen   Yes 
G 072.  Hon. Lasantha Alagiyawanna   Yes 
G 074.  Hon. Faizal Cassim    Yes 
G 077.  Hon. Dunesh Gankanda    Yes 
G 078.  Hon. Anoma Gamage    Yes 
G 079.  Hon. Harsha De Silva    Yes 
G 080.  Hon. Ajith P. Perera    Yes 
G 081.  Hon. Ranjan Ramanayake    Yes 
G 082.  Hon. Ashok Abeysinghe    Yes 
G 083.  Hon. Tharanath Basnayake    Yes 
G 085.  Hon. Karunarathna Paranawithana   Yes 
G 087.  Hon. Anuradha Jayaratne    Yes 
G 088.  Hon. H.R. Sarathie Dushmanth  Yes 
G 089.  Hon. Palitha Kumara Thewarapperuma  Yes 
G 093.  Hon. Lucky Jayawardana    Yes 
G 094.  Hon. Vadivel Suresh    Yes 
G 095.  Hon. Edward Gunasekara    Yes 
G 096.  Hon. M.S. Thowfeek    Yes 
G 097.  Hon. Ananda Kumarasiri    Yes 
G 098.  Hon. J.C. Alawathuwala    Yes 
G 100.  Hon. Ranjith Aluvihare    Yes 
G 101.  Hon. Abdullah Mahrooff   Abstain 
G 103.  Hon. Anura Sidney Jayarathne   Yes 
G 104.  Hon. K.K. Piyadasa    Yes 

G 105.  Hon. Lakshman Ananda Wijemanne  Yes 
G 106.  Hon. A.A. Wijethunga    Yes 
G 107.  Hon. Buddhika Pathirana    Yes 
G 108.  Hon. Ravi Karunanayake    Yes 
G 109.  Hon. Ajith Mannapperuma    Yes 
G 110.  Hon. Nalin Bandara Jayamaha   Yes 
G 111.  Hon. Hector Appuhamy    Yes 
G 112.  Hon. Sisira Kumara Abeysekara   Yes 
G 113.  Hon. Thushara Indunil Amarasena   Yes 
G 114.  Hon. A. Aravindh Kumar    Yes 
G 115.  Hon. Ananda Aluthgamage   Yes 
G 116.  Hon. Ashoka Priyantha    Yes 
O 002.  Hon. Vijitha Herath    No 
O 003.  Hon. Anura Dissanayake    No 
O 004.  Hon. K. Thurairetnasingam   Yes 
O 006.  Hon. Dharmalingam Sithadthan  Abstain 
O 007.  Hon. Mavai S. Senathirajah  Abstain 
O 012.  Hon. Pavithradevi Wanniarachchi   No 
O 013.  Hon. Dinesh Gunawardana    No 
O 014.  Hon. Salinda Dissanayake    No 
O 015.  Hon. Bandula Gunawardana   No 
O 017.  Hon. C.B. Ratnayake    No 
O 019.  Hon. Wimal Weerawansa   Not Voted 
O 020.  Hon. Vasudeva Nanayakkara   No 
O 021.  Hon. Selvam Adaikkalanathan   Yes 
O 022.  Hon. Nihal Galappaththi    No 
O 023.  Hon. Sunil Handunnetti    No 
O 024.  Hon. Seeniththamby Yoheswaran   No 
O 025.  Hon. S. Shritharan    No 
O 026.  Hon. E. Saravanapavan   Abstain 
O 027.  Hon. M.A. Sumanthiran   Abstain 
O 028.  Hon. Kaveendiran Kodeeswaran  Abstain 
O 029.  Hon. Gamini Lokuge    No 
O 030.  Hon. Mahinda Yapa Abeywardena   No 
O 031.  Hon. Keheliya Rambukwella   No 
O 032.  Hon. Kumara Welgama    No 
O 033.  Hon. Dullas Alahapperuma   No 
O 034.  Hon. Johnston Fernando    No 
O 035.  Hon. Chandrasiri Gajadeera   No 
O 036.  Hon. S.M. Chandrasena    No 
O 037.  Hon. Mahindananda Aluthgamage   No 
O 038.  Hon. Piyankara Jayaratne    No 
O 039.  Hon. Rohitha Abeygunawardana   No 
O 041.  Hon. Bimal Rathnayake    No 
O 042.  Hon. Nalinda Jayathissa   No 
O 045.  Hon. S. Viyalanderan   Abstain 
O 046.  Hon. Gnanamuthu Srineshan  Abstain 
O 047.  Hon. Shanthi Sriskandarasa  Abstain 
O 048.  Hon. S. Sivamohan   Abstain 
O 051.  Hon. Duleep Wijesekara    No 
O 052.  Hon. S.C. Mutukumarana    No 
O 053.  Hon. Arundika Fernando    No 
O 054.  Hon. Wimalaweera Dissanayaka   No 
O 055.  Hon. Jayantha Samaraweera   No 
O 056.  Hon. P. Udayashantha Gunasekara   No 
O 057.  Hon. Dilum Amunugama    No 
O 058.  Hon. Mohan Priyadarshana De Silva  No 
O 059.  Hon. T. Ranjith De Zoysa    No 
O 060.  Hon. Ramesh Pathirana   No 
O 062.  Hon. Nalaka Prasad Colonne   Yes 
O 063.  Hon. Chandima Gamage    Yes 
O 064.  Hon. Kavinda Heshan Jayawardana   Yes 
O 065.  Hon. Mylvaganam Thilakarajah   Yes 
O 066.  Hon. Mayantha Dissanayake   Yes 
O 067.  Hon. Mohamed Navavi    Yes 
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O 068.  Hon. Sujith Sanjaya Perera    Yes 
O 069.  Hon. Vijitha Berugoda    No 
O 070.  Hon. Roshan Ranasinghe    No 
O 072.  Hon. Namal Rajapaksa    No 
O 073.  Hon. Janaka Wakkumbura    No 
O 074.  Hon. Vidura Wickramanayaka   No 
O 075.  Hon. Sriyani Wijewickrama   No 
O 076.  Hon. Thenuka Vidanagamage   No 
O 077.  Hon. Shehan Semasinghe    No 
O 078.  Hon. Kanaka Herath    No 
O 079.  Hon. Udaya Prabhath Gammanpila   No 
O 080.  Hon. D.V. Chanaka   No 
O 081.  Hon. Hirunika Premachandra   Yes 
O 082.  Hon. Bandula Lal Bandarigoda   Yes 
O 083.  Hon. M. Ibrahim Mohammad Mansoor  Yes 
O 084.  Hon. S.M. Marikkar    Yes 
O 085.  Hon. Imran Maharoof    Yes 
O 086.  Hon. Ashu Marasinghe    Yes 
O 087.  Hon. Ishak Rahuman    Yes 
O 088.  Hon. Mujibur Rahuman    Yes 
O 090.  Hon. Malith Jayathilake    Yes 
O 092.  Hon. Sanath Nishantha Perera   No 
O 093.  Hon. S. Premarathna    No 
O 094   Hon. Tharaka Balasuriya    No 
O 095.  Hon. K. Kader Masthan    Yes 
O 096.  Hon. Prasanna Ranatunga    No 
O 097.  Hon. Prasanna Ranaweera    No 
O 098.  Hon. Angajan Ramanathan    Yes 
O 099.  Hon. Kanchana Wijesekara   No 
O 101.  Hon. Harshana Rajakaruna    Yes 
O 102.  Hon. Jayampathy Wickramaratne   Yes 
O 103.  Hon. Thusitha Wijemanna    Yes 
O 104.  Hon. Rohini Kumari Wijerathna   Yes 
O 105.  Hon. Chaminda Wijesiri    Yes 
O 106.  Hon. Heshan Withanage    Yes 
O 107.  Hon. Sandith Samarasinghe   Yes 
O 108.  Hon. M.H.M. Salman    Yes 
O 109.  Hon. Chathura Sandeepa Senaratne   Yes 
O 110.  Hon. Wijepala Hettiarachchi   Yes 
O 100.  Hon. Indika Anuruddha Herath  No 
 
 Electronic Voting Results  
 YES  127 
 NO    53 
 ABSTAIN   11 

 
ගතු කථානායකුරාා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශ ෝජ්නාවට පක්ෂව ඡ්තද 12 යි  විරුද්ධව 54යි -මරු සිසිර 
ජ් ශකොිය ණ්තත්රීු ණාශ  ඡ්තද ත් එක්ක-  abstain 11යි. ශන 

අනුව ශ ෝජ්නාව ්දිරිපත් කළ හැක. 

මරු ණ්තත්රීවරුනි  2018 මුදල් ව්ලෂ  ංඳහා විං්ලජ්න පනත් 
ශකුමනපත උණුසුන වාද විවාදවිම්ත  විවිධ අදහං් හුවණාරු කර 
මැනීශණ්ත පසුව ංනණත කර.්ත අ  වැ  විවාද  ංණාේත 

කර්තනයි අපි දැ්ත ූදානන ශව්තශ්ත. සි ලුණ මරු 
ණ්තත්රීවරු්තටත්  ශන ංනබ්තධශ ්ත දා කත්ව  දැක්වූ සි ලු 
ශදනාටණත් පා්ලිමශන්තු ශේ ශමෞරව  හා ං්ු ි   ු ද කරන අතර 

ශමවී  න 201  වංර පිළිබඳ ආව්ලජ්න ක් කිරීණ වැදමත් බව 
ණශ  වි ව්ාං යි. අ  වැ  ශල්ඛන  ශණණ මරු ංභාවට ්දිරිපත් 
කළ මුදල් හා ජ්නණාධය අණාතයු ණාට ණාශ  ං්ු ි   හි. වනවා. 

ඒ වාශ ණ අ  වැ  ංනබ්තධශ ්ත පත් කරන ලද පා්ලිමශන්තු  

විශ  ෂ කාරක ංභාව විසි්ත කරන ලද කා්ල   ං්ු ි  පූ්ලවක 

පිළිම්තනවා. ඒ වාශ ණ මරු නිශ ෝජ්ය කාානා කු ණාටත්  මරු 
නිශ ෝජ්ය කාරක ංභාපි ු ණාටත්  මූලාංනශේ කටතුු  ශණශහ  
වීණට ණට ංහා  දු්ත සි ලුණ මරු ණ්තත්රීු ණ්තලාටත්  
ණ්තත්රීු . ්තලාටත් ණාශ  ං්ු ි    කිතාතාව පළ කරනවා. 

මරු ජ්නාධිපි ු ණා  මරු අග්රාණාතයු ණා  මරු ංභානා කු ණා  
මරු ආ්ඩක් පක්ෂශේ ්රධාන ංගවිධා කු ණා  මරු විරුද්ධ 
පක්ෂශේ නා කු ණා ංහ මරු විරුද්ධ පක්ෂශේ ්රධාන 

ංගවිධා කු ණා වැිය කාල ක් ංභාව ු ළ රැඳී සිමි.්ත ලබා දු්තනු 
උපරිණ ංහශ ෝම  ශවනුශව්තද ණාශ  කිතාතාව ශන 
අවං්ාාශේදී පිරිනණනවා. ංෑණ විවාද දින කදීණ ඊට ංහභාගී 

ශව.්ත අදහං් දැක්වූ අණාතය ණ්ඩලලශේ අණාතයවරු්ත  රාජ්ය 
අණාතයවරු්ත  නිශ ෝජ්ය අණාතයවරු්ත ංහ ආ්ඩක් පක්ෂශේ ංහ 
විරුද්ධ පක්ෂශේ සි ලුණ මරු ණ්තත්රීු ණ්තලා ලබා දු්ත 

ංහශ ෝම  ශවනුශව්ත ණාශ  කිතාතාව පළ කිරීණට කැණැි යි.  

පා්ලිමශන්තු  විවාද ංජීවී ශලං විකා න  වන නිංා ංභා 
ම්ලභ  ු ළ බහි්ත බංව්ීන  අශ ෝභන වචන පාවිචි  කිරීන ංහ 
ංභා ම්ලභ  ණැදට පැ.ණ බාධා කිරීන  නාදි  ආද්ල වත් 

පා්ලිමශන්තු වකට ශ ෝමය ශනොවන බැවි්ත පා්ලිමශන්තු වටත්  
මරු ණ්තත්රීවරු්තශ  කී්ලි  නාණ ටත් හානි ශනොවන ආකාරශ ්ත 
සි ලුණ ණ්තත්රීවරු්ත හැසිරි  තුු  බව ණා ශන අවං්ාාශේදී ණතක් 

කිරීණට කැණැත්ශත..  

අනික් කාරණ   පා්ලිමශන්තු ශේ ශංගශකෝල ට දි  තුු  
පිළිමැනීණ හා ශමෞරව  ලබා දීණ  පා්ලිමශන්තු  රැංව්ීන 

ආරනභශේදී හා අවංානශේදී ශංගශකෝල  රැශමන ඒණ ංහ 
රැශමන  ාණ  රාත් කාල ක සිට පවත්වාශමන  න උු න 
ංන්රදා  ක්. තවද පා්ලිමශන්තු  රැංව්ීන නැරඹීණට ණහජ්න 

මැලරි ට පැ.ශණන පාංල් දරුව්ත විශ  ෂශ ්තණ ශණවැනි 
ංන්රදා  ්ත නිරීක්ෂණ  කර.්ත ශබොශහෝ ශද් ්ශමන ම්තනා 
බව ණශ  හැඟීණයි. පා්ලිමශන්තු ශේ උත්තරීතරභාව   අභිණාන  

ංහ ශමෞරව  ංගශක්තවත් කරන ශණවැනි උු න ංන්රදා  ්ත 
රැක මනි.්ත ඒවා ණු  පරු ර ශවනුශව්ත දා ාද කිරීණට කටතුු  
කිරීණ ජ්නතා නිශ ෝජිත ්ත ව ශ ්ත අපශ  පරණ වම කීණක් ංහ 
තුු කණක් ශලං ණා දකිනවා. ශණවැනි තත්ත්ව ්ත ු ළ 

පා්ලිමශන්තු  ්ි හාංශේ අවුරුදු දහ කට පසු ව්ලතණාන කාල ට 
ඔබින ං්ාාවර නිශ ෝම ණාලාවක් හා පා්ලිමශන්තු  ණ්තත්රීවරු්ත 
ංඳහා ච්ල ා ධ්ලණ ංගග්රහ ක් පා්ලිමශන්තු ශේ අනුණැි   ංඳහා 

2018 ජ්නවාරි 23 වැනි දින ්දිරිපත් කරනු ලබන අතර ඒ ංඳහා 
ඒකණි ක එකඟත්ව  අශේක්ෂා කර.. ශණණ ක්රි ාදාණශේ මූිමක 
පරණා්ලා  පා්ලිමශන්තු ශේ කා්ල ක්ෂණභාව  දිතුණු කිරීණ හා 

මරුත්ව  රැක මැනීණයි. 

ශණණ කාල සීණාව ු ළදී විශ  ෂශ ්තණ ංභාශේ කටතුු  
ශණශහ  වීණට වැදමත් කා්ල  භාර ක් ්ුම කර.්ත ණට ංහා  

ලබා දු්ත පා්ලිමශන්තු ශේ ණහ ශල්කනු ණා  නිශ ෝජ්ය ණහ 
ශල්කනු ණා  ංහකාර ණහ ශල්කනු .   ංහකාර ණහ 
ශල්කනු ණා මු ළු ශල්කන ණ්ඩලල ටත්  පා්ලිමශන්තු ශේ 
සි ලුණ ශදපා්ලතශන්තු  ්රධානී්ත මු ළු ංණං්ත කා්ල  

ණ්ඩලල ටත් ණාශ  හද පිරි ංු් ි   ු ද කරනවා. විශ  ෂශ ්තණ 
නීි පි වර ාත්  නීි  ශකුමනපත් ංනපාදකවරි ත්  ඔවු්තශ  
කා්ල  ණ්ඩලලශේ නිලධාරිනුත් විං්ලජ්න පනත් ශකුමනපත 

ංනබ්තධශ ්ත දක්වන ලද දා කත්ව  ශවනුශව්තද ණාශ  
කිතාතාව පළ කරනවා. මරු අග්රාණාතයු ණාශ   මරු 
ංභානා කු ණාශ   මරු ආ්ඩක් පක්ෂශේ ්රධාන 

ංගවිධා කු ණාශ  ංහ මරු විරුද්ධ පක්ෂශේ නා කු ණාශ  
ශල්කනවරු්තටත්  මුදල් අණාතයාග   මු ළු අනිකුත් සි ලුණ 
අණාතයාග වල ශල්කනවරු්තටත් ණාශ  ං්ු ි   ශන අවංා්ාශේදී 

ු ද කරනවා. 
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මරු නිශ ෝජ්ය කාානා කු ණාශ ත්  මරු නිශ ෝජ්ය කාරක 

ංභාපි ු ණාශ  ංහ ණාශ ත් ශපෞද්මිමක ශල්කනවරු්ත මු ළු 
එණ කා්ල  ණ්ඩලල ත් වි ාල කා්ල  භාර ක් ්ුම කළා. රජ්ශේ 
මුද්රණාලාධිපි නි  මු ළු එු . ශ  කා්ල  ණ්ඩලල   
පා්ලිමශන්තු ශේ ශපොීයසි   තැපැල් කා්ල ාල   ලගකා බැගකුව  

පා්ලිමශන්තු ශේ ත්රවදය  ණධයං්ාාන   ලගකා විදුිමබල 
ණ්ඩලල   ජ්ාි ක ජ්ලංනපාදන ණ්ඩලල   ගිනි නිවීශන ශං වා 
ශදපා්ලතශන්තු ව  නාදි පා්ලිමශන්තු වට අනුබද්ධිත සි ලුණ 

නිලධාරි්තටත් ණාශ  ං්ු ි   ශන අවං්ාාශේදී ු ද කරනවා. 
සි ලුණ මුද්රිත ංහ විදයුත් ණාධයශේදී ණහත්ණ ණහත්මීය ්තශ  ශං ව  
ං්ු ි  පූ්ලවකව අම  කරනවා. එශණ්තණ  ශණහි ංඳහ්ත ශනොවූ 

 ශණකු ශේ නන ඒ ංෑණ ශකශනකුටණත් ණාශ  ං්ු ි   ු ද 
කරනවා.  

අවංාන ව ශ ්ත ංාණ  ංු ට පිරි ශුභ නත්තලක් ්රා්ලානා 

කර.්ත  එළශඹ්තනා වූ 2018 නව ව්ලෂ  ඔබ සි ලු ශදනාටත්  
ශන රශේ ංණං්ත ජ්නතාවටත් ංාණ  ංු ට පිරි වාංනාව්තත නව 
වංරක් ශේවා කි ා ්රා්ලානා කරනවා. ශබොශහොණ ං්ු ි යි.  

තවත් නිශේදන ක් ි ශබනවා. අද දින පැවැි  පා්ලිමශන්තු  

කටතුු  පිළිබඳ කාරක ංභා රැංව්ීශනදී එළඹි ීරරණ  ්රකාරව 
201  ශදංැනබ්ල ණං 11වැනි ංඳුදා පූ්ලව භාම 9.30 සිට පූ්ලව භාම 

11.30 දක්වා පා්ලිමශන්තු  රැං්වීන පැවැත්ශවන අතර  පූ්ලව භාම 

11.30 සිට අපර භාම  .30 දක්වා ආ්ඩක්රණ වයවං්ාා 
ණ්ඩලලශේ ශණශහතුන ක.ුමශේ අු රු වා්ලතාව පිළිබඳව විවාද  
තවදුරටත් පැවැත්වීණ ංඳහා ආ්ඩක්රණ වයවංා්ා ණ්ඩලලශේ 
රැං්වීණක් පැවැත්වීණට නි .ත බව සි ලුණ මරු පා්ලිමශන්තු  

ණ්තත්රීවරු්ත ශවත දැනුනදීණට කැණැත්ශත..  

 

කල්ාැබීා 
ஒத்திகவப்பு 

ADJOURNMENT 
 

පාර්ලිදම්් ුරව අ. ාා. 6.47 , අෙ දින සාා සම්ාි ය අනුව, 
2017 දෙසැම්බර් ාස 11වන සඳුො පූ.ාා. 9.30වන  දාක් කල් 
ගිදේය.  

 

பி.ப. 6.47 மைிக்கு பாராளுமன்றம், அதனது இன்கறய 

தீர்மானத்துக்கிைங்க, 2017 டிசம்பர் 11, திங்கட்கிைகம மு.ப. 9.30 

மைிவகர ஒத்திகவக்கப்பட்டது. 

 
Parliament adjourned accordingly at 6.47 p.m.until 9.30 a.m. on 

Monday, 11th December, 2017, pursuant to the Resolution of 
Parliament of  this Day. 
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සැ.යු. 
 
ශණණ වා්ලතාශේ අවංාන මුද්රණ  ංඳහා ං්වකී  නිවැරදි කළ තුු  තැ්ත දක්වනු රිසි ණ්තත්රී්ත .්ත පිටපතක් ශමන නිවැරදි කළ තුු  

ආකාර  එහි පැහැදිිමව ලකුණු ශකොට  පිටපත ලැබී ශදංි  ක් ශනෝක්ණවා  ැ් සාඩ් ංගං්කාරක ශවත ලැශබන ශං  එවි  තුු  . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குறிப்பு 
 

உறுப்பினர் இறுதிப் பதிப்பிற் தசய்யவிரும்பும் பிகை திருத்தங்ககளத் தமது பிரதியில் ததளிவாகக் குறித்து அதகனப் பிகை 

திருத்தப்படாத பிரதி கிகடத்த இரு வாரங்களுள் ஹன்சாட் பதிப்பாசிாியருக்கு அனுப்புதல் சவண்டும். 
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 ැ් සාඩ් වාර්ාා  

දක ළප 5, දප ල්ද  ් දගත ඩ, කිුළපන පාර, අංක 163 ෙරන සනථානදයහි පිහිටි 
රජ්දේ ්රවිති  දෙපාර්ාදම්් ුරදේ පිහිටි රජ්දේ ්රකාශ්න කාර්යාංශ්දය්   

ිෂල දී ගතා  ැක. 
 

දාා  ැ් සාඩ් වාර්ාාව  www.parliament.lk දවබ් අඩවිදය්   

බාගතා  ැක. 

 

 

 

 

ஹன்சாட் அறிக்ககயின் பிரதிககள  

இல. 163, கிருலப்பகன வீதி, தபால்சஹன்தகாட,  தகாழும்பு 5இல் அகமந்துள்ள  

அரசாங்க தகவல் திகைக்களத்தின் அரசாங்க தவளியீடுகள் அலுவலகத்தில்   

பைம் தசலுத்திப் தபற்றுக்தகாள்ளலாம். 

 

 

இந்த ஹன்சாட் அறிக்கககய www.parliament.lk எனும் இகையத்தளத்திலிருந்து  

பதிவிறக்கம் தசய்ய முடியும். 

 
 
 
 
 
 
 

Hansard Reports can be purchased from the Government Publications Bureau  
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්රී ලගකා රජ්ශේ මුද්රණ ශදපා්ලතශන්තු ශේ මුද්රණ  කරන ලදී. 


