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ප්රශ්නනවල  වාිකක ිළිතුරු 

 

දපෞද්ගලිකව  ෙැනුම් දීදෙන් ඇසූ ප්රශ්නනය: 
"ජලගැලුම් නිම්න ජාතික වශනෝද්යාන " දැන් ම දාගයග  ඉ ින්රීමද 

 
විසගයජන පනත් ශකටුම්පත, 2021 – [පහ ශළොස්වන ශව ම කළ න්න ]:  

[ශීගයෂ  149 (කගයදා මත); ශීගයෂ 439, 303  (බති ඉ, අත්  මත්ර ශදන් හා ශශශී  ඟලලුම් නිෂ්පාද්න); ශීගයෂ  440 (දැික ඉ හා 
ස්වගයණාභදණ ආශ්රිත කගයදා මත); ශීගයෂ  40( (ශැවැ, , පිත්තල, දැ, ,  බ බ ස සහ ාමීය   කගයදා මත රවගයනන); ශීගයෂ 11,, 
29(, 299, 300 (ශව ශළඳ); ශීගයෂ 43(, 301, 302 (සමුපකාද ශසේවා, අශළවි සංවගයනන හා පාරිශභෝගික ආද ඉෂණ)] - කාදක 
සභාශැදී සලකා බලන ලදී. 

අන්තර්ගත ප්රධාාන කුු 

பிரதொன உள்ளடக்கம் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE: 
   Construction of Road through Flood Plains National Park  

 

APPROPRIATION BILL, 2021 – [Fifteenth Allotted Day]:  
   Considered in Committee – [ Head 149 (Industries); Heads 439, 303 (Batik, Handloom and Local Apparel Products);  

Head 440 (Gem and Jewellery Related Industries) Head 408 (Rattan, Brass, Pottery Furniture and Rural Industrial 
Promotion) Heads 116, 298, 299, 300 (Trade); Heads 438, 301, 302 (Cooperative Services, Marketing 
Development and Consumer Protection)] 

PRINCIPAL  CONTENTS 

ெினொக்களுக்கு ெொய்மூல ெிமடகள் 

தனி அறிெித்தல் மூல ெினொ:  

  தெள்ளச்சைதெளித் ததசியப்  பூங்கொெினூடொக ஒரு பொமதமய உருெொக்குதல் 

ஒதுக்கீட்டுச் சட்டமூலம், 2021 - [ஒதுக்கப்பட்ட பதிமனந்தொம்  நொள்]: 

[தமலப்பு 149 (மகத்ததொழில்); தமலப்புக்கள் 439, 303 (பத்திக், மகத்தறித் துணிகள் ைற்றும் உற்நொட்டு ஆமட 

உற்பத்திகள்); தமலப்பு 440 (இரத்தினக்கல் ைற்றும் தங்க ஆபரணங்கள் சொர்ந்த மகத்ததொழில்கள்);  தமலப்பு 408 

(பிரம்புகள், பித்தமள, ைட்பொண்டங்கள் ைற்றும் கிரொைிய மகத்ததொழில் தைம்பொடு); தமலப்புக்கள் 116, 298, 299, 300 

(ெர்த்தகம்); தமலப்புக்கள் 438, 301, 302 (கூட்டுறவுச் தசமெகள், சந்மதப்படுத்தல் அபிெிருத்தி ைற்றும் 

பொெமனயொளர் பொதுகொப்பு)] - குழுெில் ஆரொயப்பட்டது.  
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පූ. භා. 9.30  පාර්ලිදම්න්ුරව රැසන විය.   

කථානායකුරො [ගු ෙහින්ෙ යාපා අදේවර්ධාන ෙහතා] මූලාසනාරූඪ 
විය. 

பொரொளுைன்றம் மு.ப. 9.30 ைணிக்குக் கூடியது.  

சபொநொயகர் அெர்கள் [ைொண்புைிகு ைஹிந்த யொப்பொ அதபெர்தன] 

தமலமை ெகித்தொர்கள். 

The Parliament met at 9.30 a.m.,  
MR. SPEAKER [THE HON. MAHINDA YAPA 

ABEYWARDANA] in the Chair. 

 
ගු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ලිපිශ, ඛනාන්  පිළිගැ මවීද, ගරු අනයාපන අදාතයතුමදා. 

 
ලිිළ දේඛනාදිය ිළිතගැන්වීෙ 

சைர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 
PAPERS PRESENTED 

 
ගු (ෙහාචාර්ය) ජී.එේ. පීරිසන ෙහතා (අධායාපන 

අොතයුරො) 
(ைொண்புைிகு (தபரொசிொியர்)  ஜீ.எல். பீொிஸ் - கல்ெி அமைச்சர்) 

(The Hon. (Prof.) G.L. Peiris - Minister of Education) 

ගරු කථානා කතුමදනි, දද පහත සඳහ ම වාගයතා ින්රිපත් 

කදමි. 
 

(i) 2018 වගයෂ  සඳහා ශ්රී ලංකා සබදගමුව වි ව්විද්යාලශ  
වාගයෂික වාගයතාව හා ගිණුම්; 

(ii) 2018 වගයෂ  සඳහා කැලික  වි ව්විද්යාලශ  පාලි හා 
 ශබෞශන අනය න ප ා්ාත් පපාධි ආ තනශ  වාගයෂික 
වාගයතාව හා ගිණුම්; 

(iii) 2018 වගයෂ  සඳහා ශකොළඹ වි ව්විද්යාලය   පරිගණක 
අනය න ආ තනශ  වාගයෂික වාගයතාව හා ගිණුම්; 

(iv) 2018 වගයෂ  සඳහා ශදොදටුව වි ව්විද්යාලශ  වාගයෂික 
වාගයතාව හා ගිණුම්; 

(v) 2018 වගයෂ  සඳහා ශේදාශද්නි  වි ව්විද්යාලශ  විද්යා 
ප ා්ාත් පපාධි ආ තනශ  වාගයෂික වාගයතා ව හා ගිණුම්; 

(vi) 2018 වගයෂ  සඳහා ශ්රී ලංකා අනිනින්ග වි ව්විද්යාලශ  
වාගයෂික වාගයතාව හා ගිණුම්; 

(vii) 2018 වගයෂ  සඳහා කැලික  වි ව්විද්යාලශ  රාදාවිද්යා 
ප ා්ාත් පපාධි ආ තනශ  වාගයෂික වාගයතාව හා ගිණුම්; 

(viii) 2018 වගයෂ  සඳහා ශ්රී ලංකා ව ඹ වි ව්විද්යාලශ  වාගයෂික 
වාගයතාව හා ගිණුම්; 

(ix) 2018 වගයෂ  සඳහා කැලික  වි ව්විද්යාලශ  ගම්පහ 
වික්රදාද්චි  ආුරගයශැද් විද්යා තනශ  වාගයෂික වාගයතාව හා 
ගිණුම්; 

(x) 2018 වගයෂ  සඳහා ශ්රී ලංකා දජදට වි ව්විද්යාලශ  
වාගයෂික වාගයතාව හා ගිණුම්; 

(xi) 2018 වගයෂ  සඳහා ශේදාශද්නි  වි ව්විද්යාලශ  දානව 
 ාසත්්ර හා සදාජය   විද්යා ප ා්ාත් පපාධි ආ තනශ  
වාගයෂික වාගයතාව හා ගිණුම්; 

(xii) 2018 වගයෂ  සඳහා ශ්රී ලංකා  ව ශව, ලසස් 
වි ව්විද්යාලශ  වාගයෂික වාගයතාව හා ගිණුම්; 

(xiii) 2018 වගයෂ  සඳහා ශ්රී ලංකා නැ ශලනහිද වි ව්විද්යාලශ  
වාගයෂික වාගයතාව හා ගිණුම්; 

(xiv) 2018 වගයෂ  සඳහා ශකොළඹ වි ව්විද්යාලශ  වජව 
දසා න, අණුක වජවශැදී හා වජව තා ඉෂණ 
ආ තනශ  වාගයෂික වාගයතාව හා ගිණුම්; සහ 

(xv) 2018 වගයෂ  සඳහා ශ්රී ලංකා නැ ශලනහිද වි ව්විද්යාලශ  
සව්ාමි විරාලාන මද් ශසෞ මද්ගය  ආ තනශ  වාගයෂික 
වාගයතාව හා ගිණුම්. 

ශදද වාගයෂික වාගයතා අනයාපන කටුරතුම පිළිබඳ අදාතයාං ය   

පපශශ ක කාදක සභාව ශවත ශ ොමු කළ ුරතුම ැයි දද ශ ෝජනා 

කදමි. 
 

ප්රශ්නනය විෙසන ලදින්  සභා සම්ෙත විය. 
ெினொ ெிடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
 

දපත්සම් 
ைனுக்கள் 
PETITIONS 

 
ගු ගාමිණී දලොකුදේ ෙහතා (ප්රවාහන අොතයුරො) 
(ைொண்புைிகு கொைினி தலொக்குதக - தபொக்குெரத்து அமைச்சர்) 

(The Hon. Gamini Lokuge - Minister of  Transport)  

ගරු කථානා කතුමදනි, පහත සඳහ ම ශපත්සම් පහ දද 

පිළිග මවමි. 
 

(1) පිළි  මද්ල, දාම්ශේ, දහදගද පාද, සදගි දාවත, අක 73 
ද්දන සථ්ානශ හි පන්ංි  ඊ.ඩී.අයි. දු, රි ඉෂි ශදනවි ශග ම 
ලැබුණු ශපත්සද; 

(2) ශකොශළො මනාව, සාලමු, ල, ගදශගවත්ත පාද, "ද ම 
ශසවණ", අංක 304/2එ ම ද්දන සථ්ානශ හි පන්ංි  
ශ ඉ.ඩී.යූ. රාෂප්කුදාද දහතාශග ම ලැබුණු ශපත්සද; 

(3) වැ, මි, ල හ මන් , රීශද්, පි,  , දානිංගමුව පාද, අංක 7(/
බී/1 ද්දන සථ්ානශ හි පන්ංි  එම්.එස.්ඩී.එස.් ශප ශගයදා 
දහතාශග ම ලැබුණු ශපත්සද; 

(4) ශහෝදාගද, පි, පන පතුමද, කඳානවත්ත, අංක 3(3/ඒ ද්දන 
සථ්ානශ හි පන්ංි  ආගය.ඒ.ඩී. ශරේදද්ාස දහතාශග ම ලැබුණු 
ශපත්සද; සහ 

(5) පිළි  මද්ල, සුවාදශපොළ, හැඩිගද, අලුත් පාද, අංක 10/එ්ච 
ද්දන සථ්ානශ හි පන්ංි  ටී.එ්ච.එ, . ගුණතිලක දහතාශග ම 
ලැබුණු ශපත්සද. 

 

ගු  දුමින්ෙ දිසානායක ෙහතා (සූර්යබල  සුළං හා ජල 

විදුලි ජනන වයාපි ස සංවර්ධාන රාජය අොතයුරො)  
(ைொண்புைிகு துைிந்த  திசொநொயக்க - சூொிய சக்தி, கொற்று ைற்றும் 

நீர் ைின்னுற்பத்திக் கருத்திட்ட இரொஜொங்க அமைச்சர்)  

The Hon. Duminda Dissanayake -State Minister of Solar 
Power, Wind and Hydro Power Generation Projects 
Development) 
ගරු කථානා කතුමදනි, දද පහත සඳහ ම ශපත්සම් තුමන 

පිළිග මවමි. 

1967 1968 



පාගයලිශම් මතුමව 

(1) ද්ගයගා නගද , කුට්, වැලිශගොඩ, "පද් "  න ලිපිනශ හි 
පන්ංි  ජී.අයි.ඩී. දාජිත දධුසංක  හම්පත් දහතාශග ම 
ලැබුණු ශපත්සද; 

(2) එේපාවල, 15 කණුව, ශ ෝන ඟළ පාද, අංක ,5  න 
ලිපිනශ හි පන්ංි  අයි.එම්. න්සානා ක දහතාශග ම ලැබුණු 
ශපත්සද; සහ  

(3) අංගමුව, තුමඹු, ශ, ගද, අංක 545  න ලිපිනශ හි පන්ංි  
ශේ.එම්. ගුණතිලක දහතාශග ම ලැබුණු ශපත්සද. 

 

ගු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ජ  මත සදදවීද දහතා - [සභා ගගයභ  තුමළ නැත.] 
 

ගු අනුර ප්රියෙර්ශ්න යාපා ෙහතා 
(ைொண்புைிகு அநுர பிொியதர்ஷன யொபொ)  

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)  
Hon. Speaker, I present a petition from Mr. H.R.K. 

Wimalaratne of No. 74, Kuliyapitiya Road, 
Dambadeniya. 

 

ගු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු කුදාද ශව, ගද දහතා - [සභා ගගයභ  තුමළ නැත.] 
 

ගු රාජිකා වික්රෙසිංහ ෙහත්මිය 
(ைொண்புைிகு (திருைதி) ரொஜிகொ ெிக்கிரைசிங்ஹ) 

(The Hon. (Mrs.) Rajika Wickramasinghe)  

ගරු කථානා කතුමදනි, ශකො,  ාකුඹුද, දත්තදශගොඩ, 

"දත්නවාස" අංක ඒ/432  න ලිපිනශ හි පන්ංි  ඩබ්ලිැ.ඩී. 

වික්රදනා ක දහතාශග ම ලැබුණු ශපත්සද දද පිළිග මවමි. 

 
ඉදිරිපත් කරන ලෙ දපත්සම්  ෙහජන දපත්සම් ිළිතබඳ කාරක 

සභාව  පැවරිය යුුර යයි නිදයෝග කරන  ලදී. 
சைர்ப்பிக்கப்பட்ட ைனுக்கமளப் தபொதுைனுக் குழுவுக்குச் சொட்டக் 

கட்டமளயிடப்பட்டது. 

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

 
ප්රශ්නනවල  වාිකක ිළිතුරු 

ெினொக்களுக்கு ெொய்மூல ெிமடகள் 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 
 

අපරාධා ෙැඬලීදම්දී මිය ගිය දපොලිසන නිලධාාරින්: 

දීෙනා හා වරප්රසාෙ 
குற்றத் தடுப்பு நடெடிக்மககளின்தபொது உயிொிழந்த 

தபொலிஸ் உத்திதயொகத்தர்கள்:  

தகொடுப்பனவுகள் ைற்றும் சிறப்புொிமைகள் 
POLICE OFFICERS KILLED  IN COMBATING CRIMES: 

ALLOWANCES AND PRIVILEGES  

          21/2020 
1.  ගු දහේෂා විතානදේ ෙහතා 

(ைொண்புைிகு தஹசொ ெிதொனதக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 
දහජන ආද ඉෂක අදාතයතුමදාශග ම ඟූ  ර ්න  - (1): 

(අ) (i) අපදාන දැඬ බශම් කටුරතුමවල ශ දී සි,  දී, 2015 
වගයෂශ  සිට ඝාතන  වූ ශපොලිස ් නිලනාරි ම 
සංඛයාව එ ඉ එ ඉ වගයෂ  අව ව ශකොපදණද්; 

 (ii) එද ශපොලිස ් නිලනාරි ම ඝාතන  වීදට ශහේතුම 
කවශගයද්; 

 (iii) එද නිලනාරි මශනි අඹුද්රුව ම ආද ඉෂා රීමදට 
ශපොලිස ් ශද්පාගයතශම් මතුමව ශගන ඟති පි වද 
කවශගයද්; 

 (iv) නිලනාරි මශනි ජීවිතාද ඉෂාව සහ ඔවු මශනි අඹුද්රු 
රැකවදණ  සම්බ මනශ  ම පවතින ක්රදශැද්  
වගයනන  රීමදට ින්රිශ දී කටුරතුම කද මශ මද්; 

 (v) එශසේ නම්, එ  සිදු කදව  ලබන කාලසීදාව සහ  
ක්රදශැද්  කුද ඉද්; 

   මන එතුමදා ශදද සභාවට ද් මව මශ මද්? 

(ආ) (i) අපදාන දැඬ බශම් කටුරතුමවල ශ දී සි,  දී 2015 
වගයෂශ  සිට ඝාතන  වූ ශපොලිස ් නිලනාරි මශනි 
අඹුද්රුව ම ශවව ශව ම ශගවන ලද් දීදනාවල 
ව, නාකද කවශගයද්?  

 (ii)  ඔවු මශනි වැ මද්ඹු අනත්ද්රු දීදනා නිසි පරින් ශගවා 
තිශබ්ද්; 

   මනත් එතුමදා ශදද සභාවට ද් මව මශ මද්? 

(ඟ) ඝාතන ට ල ඉවීශද ම පසු;  

 (i) පසසව්ීම් ලබා දී ඟති නිලනාරි ම සංඛයාව 
ශකොපදණද්; 

 (ii) පසසව්ීම් ලබා දී ශනොදැති නිලනාරි ම සංඛයාව 
ශකොපදණද්; 

 (iii) පසසව්ීම් ලබා දී ශනොදැති නිලනාරි ම සඳහා 
පසසව්ීම් ලබා ශනොදීදට ශහේතුම කවශගයද්; 

   මන  තවදුදටත් එතුමදා ශදද සභාවට ද් මව මශ මද්? 

(ඈ) ශනොඑශසේ නම්, ඒ ද මද්?  
 

 தபொதுைக்கள் பொதுகொப்பு அமைச்சமரக் தகட்ட ெினொ: 

(அ) (i) குற்றத் தடுப்பு நடெடிக்மககளில் 

ஈடுபட்டிருக்மகயில், 2015ஆம் ஆண்டு  முதல் 

தகொமல தசய்யப்பட்டுள்ள தபொலிஸ் 

உத்திதயொகத்தர்களின் எண்ணிக்மக ெருட 

ொீதியொக எவ்ெளவு; 

 (ii) தைற்படி தபொலிஸ் உத்திதயொகத்தர்கள் தகொமல 

தசய்யப்பட்டமைக்கொன கொரணங்கள் யொமெ; 

 (iii) தைற்படி தபொலிஸ் உத்திதயொகத்தர்களின் 

ைமனெி பிள்மளகமள பொதுகொப்பதற்கு 

தபொலிஸ் திமணக்களம் தைற்தகொண்டுள்ள 

நடெடிக்மககள் யொமெ; 

 (iv) உத்திதயொகத்தர்களின் உயிர் பொதுகொப்பு ைற்றும் 

அெரது ைமனெி, பிள்மளகளது பொதுகொப்பு 

ததொடர்பில் நமடமுமறயிலுள்ள 

தசயன்முமறகமள, தைம்படுத்துெதற்கொக 

எதிர்கொலத்தில் நடெடிக்மககள் 

தைற்தகொள்ளப்படுைொ; 

 (v) ஆதைனில், அது தைற்தகொள்ளப்படும் கொல 

கட்டம் ைற்றும் தசயன்முமற யொது 

 என்பமத அெர் இச்சமபக்கு அறிெிப்பொரொ?  

(ஆ) (i) குற்றத் தடுப்பு நடெடிக்மககளில் 

ஈடுபட்டிருக்மகயில் 2015ஆம் ஆண்டு முதல் 

தகொமல தசய்யப்பட்டுள்ள தபொலிஸ் 

உத்திதயொகத்தர்களின் ைமனெி 

பிள்மளகளுக்கு தசலுத்தப்பட்டுள்ள 

தகொடுப்பனவுகளின் தபறுைதி யொது; 

1969 1970 
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 (ii) அெர்களது ெிதமெகள் ைற்றும் அநொமதகள் 

தகொடுப்பனவு உொிய முமறயில் 

தசலுத்தப்பட்டுள்ளதொ; 

 என்பமதயும் அெர் இச்சமபக்கு அறிெிப்பொரொ? 

( இ) தகொமல தசய்யப்பட்டதன் பின்னர் -   

 (i) பதெி உயர்வு ெழங்கப்பட்டுள்ள 

உத்திதயொகத்தர்களின் எண்ணிக்மக யொது; 

 (ii) பதெி உயர்வு ெழங்கப்படொதுள்ள 

உத்திதயொகத்தர்களின் எண்ணிக்மக யொது; 

 (iii) பதெி உயர்வு ெழங்கப்படொதுள்ள 

உத்திதயொகத்தர்களுக்கு பதெியுயர்வு 

ெழங்கப்படொமைக்கொன கொரணங்கள் யொமெ; 

 என்பமத தைலும் அெர் இச்சமபக்கு அறிெிப்பொரொ? 

(ஈ) இன்தறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Public Security: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) separately, as per each year, of the number 
of police officers who got assassinated 
while combating crimes, since 2015; 

 (ii) the reasons for the assassination of aforesaid 
police officers; 

 (iii) the measures that the Police Department has 
taken to protect the spouses and children of 
aforesaid police officers; 

 (iv) whether steps will be taken in the future to 
improve the existing measures in regard to 
life protection of police officers and the 
safety of their spouses and children; and 

 (v) if so, of the duration of time and 
methodology? 

(b) Will he also inform this House-  

 (i) the value of the allowances paid to the 
spouses and children of the police officer 
who got assassinated while combating 
crimes since 2015; and 

 (ii) whether  widows' and orphans' allowances 
have duly been paid? 

(c) Will he further inform this House- 

 (i) the number of officers who got promoted; 

 (ii) the number of officers who did not get 
promoted; and 

 (iii) the reasons for not granting promotions to 
the officers who did not get promoted, 
subsequent to the assassinations? 

(d)     If not, why? 
 

ගු (ආචාර්ය) සරත් වීරදසේකර ෙහතා (ෙහජන ආරක්ෂක 
අොතයුරො) 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சரத் வீரதசகர - தபொதுைக்கள் 

பொதுகொப்பு  அமைச்சர்)  

(The Hon. (Dr.) Sarath Weerasekera - Minister of Public 
Security)   
ගරු කථානා කතුමදනි, එද ර ්න ට පිළිතුමද ශදශසේයි. 

(අ) (i)   

 

 (ii) සැකකරුව ම අත් අඩංගුවට ගැනීදට  ෑශම්දී 
සැකකරුව මශනි ශවඩි රහාද  මට ල ඉවීද, දත් 
ද්රවය වැට බම්වලදී දත් ද්රවය ජාවාදම්කරුව ම 
විසි ම ශවඩි තැබීද, ශකො, ලකරුව මශනි ශවඩි 
රහාද  මට ල ඉවීද, සැකකරුව මශනි පහද 
කෑදට ල ඉවීද, වශද මතුමකරුව ම අත්අඩංගුවට 
ගැනීදට  ෑශම්දී පහද කෑදට ල ඉවීද, 
සාහසිකශ කුශනි පිහි පහදට ල ඉවීද, ශබෝම්බ 
රහාද කට ල ඉවීද (පාසක්ු ිරුන්න සිශධි ට 
අද්ාළ විදගය න කටුරතුම අතදතුමදදී), , පගය දථ 
රි ැදුද ම විසි ම හේපා ඝාතන  රීමද. 

 (iii) නිලනාරි මශනි ව ස අවුරුදු 55 සම්පූගයණ වීදට 
නි මිතව තිබූ න්න ද් ඉවා දාසික වැටුප සදල හිමි 
සි ලු දීදනා  ැශප මන ම ශවත ශගවීද. 

  ව මන් සඳහා හිමිකම් පාන නිලනාරි මට අද්ාළ ව මන් 
මුද්,  ආ තන අනය ඉෂ ජනදා,  දින ම 
 ැශප මන ම ශවත ශගවීදට කටුරතුම රීමද. 

  දජ  දින ම ගව  ලබන ශවනත් රතිපාද්න  සහ 
සුබසානන පහසුකම් න්ුරණු රීමශම් රතිපත්තිවලට 
අව ව එද රතිලාභ නිලනාරි මශනි  ැශප මන ම 
ශවත ලබා දීද සඳහා නිසි කටුරතුම රීමද. 

  අද්ාළ ශකොට්ඨාස භාද නිලනාරි ම, 
සථ්ානාධිපතිවරු ම හා ශකොට්ඨාස දට්ටමි ම 
පිහිටුවා ඟති දණවිරු පිරි ඉසුම් ඒකක දින ම 
 ැශප මන ම පිළිබඳ ශසො ා බැ බද. 

  නිලනාරි මශනි  ැශප මන ම සඳහා ශපොලිස ්
ශදෝහ,  දින ම වවද්ය පහසුකම් ලබා දීද. 

 (iv) ඔැ. 

 (v) ශම් වන විට ද් නීති  ක්රි ාත්දක රීමශම් 
නිලනාරි ම ව ශ  ම ශපොලිස ් නිලනාරි මශනි 
ජීවිතවලට හා ඔවු මශනි පවු, වල 
සාදාජික  මශනි ජීවිතවලට අපදානකරුව මශනින 
තගයජන එ, ලවීම් වාගයතා වූ වහාද ශකොට්ඨාස භාද 
නිලනාරි ම දින ම විශ ේෂ හා කඩිනම් පම ඉෂණ 
සිදු කද අද්ාළ තගයජන කද මනවු ම හඳුනාශගන 
අත්අඩංගුවට ගැනීද හා නීති  ක්රි ාත්දක රීමද 
සිදු කදන අතද, වඩා බදපතළ තත්ත්ව  මහිදී 
අපදාන පම ඉෂණ ශද්පාගයතශම් මතුමව, 
සංවිනානාත්දක අපදාන ශකොට්ඨාස , අපදාන 
ශකොට්ඨාස , දත් ද්රවය නා ක කාගය ාං   ශහෝ 
ත්රසත් දගයද්න හා විදගය න ශකොට්ඨාස  ආන් 
සුවිශ ේෂි ශකොට්ඨාස දින ම විදගය න සිදු කදවා 
සැකකරුව ම අත්අඩංගුවට ගැනීද හා නීති  
ක්රි ාත්දක රීමද සිදු කදව  ලැශබ්. ඒ අව ව ද්ැනට 
පවතින ක්රි ාද්ාද  තවදුදටත් වගයනන  කදමි ම 
අපදාන දැඩ බශම් දාජකාරිවල බදපතළභාව  

වගයෂ  මි ගි  නිලනාරි ම සංඛයාව 

2015 නැත. 

2016 01 

2017 02 

2018 05 

2019 05 

2020.11.24 ද් ඉවා 02 

1971 1972 



පාගයලිශම් මතුමව 

අව ව දාජකාරි ිටු රීමශම් රතිලල  ඉ ව ශ  ම 
ශපොලිස ් නිලනාරි මශනි හා ඔවු මශනි පවු, වල 
අ ශනි ජීවිත ශකශදහි ඟති වි  හැරී තගයජන  
තත්ත්ව  බුශධි අං වල සහශ ෝග  ද් ඟතිව 
රාශදෝකථන  කදමි ම එද තත්ත්ව  ඟති වීද 
වළ ඉවාගැනීදට සැලසුම් සකස ්කදව  ලැශබ්. 

(ආ) (i) අපදාන දැඩ බශම් කටුරතුමවල ශ දී සි,  දී 2015 
වගයෂශ  සිට ඝාතන ට ල ඉ වූ ශපොලිස ්
නිලනාරි මශනි  ැශප මන ම ශවත මි ගි  
නිලනාරි ාශනි ව ස අවුරුදු 55 සම්පූගයණ වීදට 
නි මිතව තිබූ න්න  වනශත ඉ දාසික වැටුේ හා 
සි ලු දීදනා ලබාගැනීශම් ශහෝ දාජය පරිපාලන 
ාක්රශ, ඛ අංක 22/93 හා 21/(( රකාදව හිමි වන 
ව මන් ලබාගැනීශම් හිමිකද ඟත. 

  ඒ අව ව, ශපොලිස ් නිලනාරි ම පසශ්ද්ශනකුශනි 
 ැශප මන මශනි අභිදත  පරින් රුපි ,  
හැත්තෑහත්ල ඉෂ අූ නවද්හස ් හාදසි හතළිහක 
(රු.7,7(9,440.00) මුද්ල ඉ ශගවා ඟති අතද, 
ඝාතන ට ල ඉ වූ ශපොලිස ් නිලනාරි ම 
අටශද්ශනකුශනි  ැශප මන මශනි අභිදත  පරින් 
මි ගි  නිලනාරි ාශනි ව ස අවුරුදු 55 සම්පූගයණ 
වීදට නි මිතව තිබූ න්න  වනශත ඉ දාසික වැටුේ 
හා සි ලු දීදනා ශගවීම් කදව  ලබන අතද, 
ඝාතන ට ල ඉ වූ නිලනාරි ම ශද්ශද්ශනකුශනි 
 ැශප මන ම ශවත දාසික වැටුේ හා සි ලු දීදනා 
ශගවීද සඳහා ශගොව  සකසමි ම පවතී. 

 (ii) ඔැ. 

(ඟ) (i) 2015 වගයෂශ  සිට 2020.11.23 න්න ද් ඉවා 
ඝාතන ට ල ඉ වූ ශපොලිස ් නිලනද  ම 
15ශද්ශනකුහට ඊළල තනතුමදට ප ා්ාත් පසසව්ීම් 
ලබා දී ඟත. 

 (ii) ඝාතන ට ල ඉ වීශද ම පසු පසසව්ීම් ලබා ශනොදු ම 
රීසිදු නිලනාරිශ කු ශනොදැත. 

 (iii) පැන ශනොනඟී. 

(ඈ) පැන ශනොනඟී. 

 

ගු දහේෂා විතානදේ ෙහතා 
(ைொண்புைிகு தஹசொ ெிதொனதக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

ස්තුමතියි, අශේ ගරු ඟදතිතුමදනි. ඔබතුමදා ිතා සාගයථක 

පිළිතුමද ඉ ලබා දු මනා.  

ගරු කථානා කතුමදනි, දශනි පළමුවන අතුමරු ර ්න  අහ මන 

දට තත්ත්පද 30 ඉ විතද ශද් මන. ශදොකද්, පැහැන්ලි රීමද ඉ එ ඉක 

එද අතුමරු ර ්න  ගරු ඟදතිතුමදාශග ම අහ මන දද 

බලාශපොශදොත්තුම ශවනවා. 

ගරු ඟදතිතුමදනි, අශේ දශට් ශපොලිස් ශද්පාගයතශම් මතුමව 

ශකශදහි ශලොකු වි ්වාස  ඉ නිගයදාණ  ශවලා තිශබනවා, 

ඔබතුමදාශනි පැමිණීදත් එ ඉක. විශ ේෂශ  මද වගයතදාන 

ශපොලිස්පතිවද ා ගැනත් අපට ශගෞදව  ඉ තිශබනවා; වි ්වාස  ඉ 

තිශබනවා.  

දා අහරා ශම් ර ්න ත් එ ඉක පැන නිනන අතීත කරුණු 

කාදණා කීප  ඉ තිශබනවා. ඒ කරුණුත් එකතුම කදලාද දා අතුමරු 

ර ්න  අහ මනම්, ගරු ඟදතිතුමදනි. අපි ද් මනවා, පසුගි  

දැතිවදණ කාලශ   ශකොටුශැදී කණු පඩ නැලලා ආබාධිත දණ 

විරුව ම ි,  බම් කීප  ඉ කළ බව. ඒ ි,  බම් ිටු කදනවා 

රී ලාත් රකා  වුණා. නමුත්, අද් වන ශකොට ඒ ගැන සදාජශ  

කතා කද මශ ම නැති තැනක නතද ශවලා තිශබනවා. දා 

ශදතැනදීත් අහලා තිශබ මශ ම, දාජකාරි කාල සීදාව තුමළ ශපොලිස ්

නිලනාරිශ කුශනි ජීවිත   ම්රීසි විධි රී ම අහිමි වුශණොත්, 

ඔහුශනි පවුල ආද ඉෂා කදග මන ශද්න වැටුේ  හා දීදනාවලට 

අදතදව  ම්රීසි දීදනාව ඉ ශද් මන කටුරතුම කදනවා ද් රී න 

එකයි.  

දා ශම් ර ්න  "2015 වගයෂශ  සිට..." රී ා ලු  කදලා ග මන 

ශහේතුමව ඉ තිශබනවා. අශේ ආණ් සව පැවැති කාලශ  නැ ශලනහිද 

පළාශත් ශසේවශ  ශ දී ි මන ශකොට ශපො බසිශ  නිලනාරි ම 

රීහිපශද්ශනකු දැරුණා. ඒ පිළිබඳ කරුණු ශහො ාග මන රාළුව ම 

වුණාද්, නැශද් රී න ර ්න  දා අහනවා. ගරු ඟදතිතුමදනි, 

ිතිහාසශ  සිදු ශව්චා, අශේ දශට් ජනතාවට අදතක කද මන 

බැරි, ඔබතුමදාත් ද් මනා ශම් දශට් අද මතලාශැ භි ඉෂු ඝාතන , ද්ළ 

ද්ා දාළිගාවට සිදු කළ රහාද , ශ්රී දහා ශබෝධි ම වහ මශසේ ින්රි පිට 

ශව්චා මිනිස් සංහාද  ශබෞශන  ම විධි ට අපට අදතක කද මන 

බැහැ. හැබැයි ඒ සිශධිවලට සම්බ මන අ  අද් නිද්හස් ශවලා 

ි මනවා. ඔබතුමදාශනි හෘද්  සා ඉෂි ට එකලව පිළිතුමද ඉ 

ලබාගැනීද සඳහා දද ඔබතුමදාශග ම අහනවා, අපදානකරුව මට 

රිංගා  ෑදට පහසු වන ආකාද ට ශපොලිස් ශද්පාගයතශම් මතුමව තුමළ 

 ම්රීසි විධි ක හැරී ාව ඉ තිශබනවාද් රී ලා. ඔබතුමදාට අව ය 

නම් ඒ සම්බ මන files ශද් මනත් දට රාළුව ම. ද්ාරා  ශාෝද්නා නැවත 

අලුත් කදලා නිද්හස් ශවලා,  අධිකදණශ  ම ශබ්රිලා   මන 

රාළුව ම විධි ට ලිපිශගොව  සකස් රීමම් ිතිහාසශ  සිදු වුණා.  

වගයතදානශ  එවැනි ශද්  ඉ සිදු ව මශ ම නැහැයි රී න 

සහතික  ශද් මන රාළුව මද්, පිටශකොටුශැ එද්ා ලයිට් කණු පඩ 

නැගරා දණවිරුව ම ශවව ශව ම ඒ ශගෞදවනී  ශපොශදො මදුව ිටු 

කදනවාද් රී න එක දා ද්ැන ග මන කැදැතියි. 

 

ගු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

එතැන අතුමරු ර ්න ශද්කයි, ගරු ද ම්රීතුමදනි.  

 

ගු (ආචාර්ය) සරත් වීරදසේකර ෙහතා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சரத் வீரதசக்கர)  

(The Hon.(Dr.) Sarath Weerasekera) 

අනිවාගය ශ  මද ඔැ. නීතිශ  ම රිංගා  ෑදට අපි රීසිශසේත් 

ිඩ ශද් මශ ම නැහැ. එවැනි ශද්  ඉ තිශබනවා නම්, නීතිශ  ම 

රිංගා ගි  අ  පිළිබඳව ඔබතුමදා ද් මනවා නම්, කරුණාකදලා අපට 

රී  මන. ඒ ගැන නැවත විදගය න  ඉ කද මන රාළුව ම. 

ශද්වැනි කාදණ  ශම්කයි. ඒ ශගො, ල ම ලයිට් කණු පඩ 

නැනිශනි, ඒ ශගො, ල මශනි රනානද අදමුණ,  ි,  බද ශවලා 

තිබුශණ්, මි  ගි  අ ශනි  ැශප මන ම මි   න තුමරුද ඔවු මටත් 

සම්පූගයණ පඩි  ශගව මන රී න එකයි. මි  ගි  අ ට අවුරුදු 55 

ශවනක,   ැශප මන මට ඒ පඩි  ශගවනවා. පද්ාහදණ  ඉ 

හැ,  ට රී නවා නම්, සටශ මදී ත්රස්තවාන් මශනි රහාද කට ල ඉ 

ශවලා මි  ගි  අ ශනි  ැශප මන මට, මි  ගි  අ ට අවුරුදු 55 

ශවනක,  සම්පූගයණ පඩි  ශගවනවා. ඊට පසුව ශගව මශ ම විශ්රාද 

වැටුප ඉ පදණයි. ඒ ශගො, ල මශනි ි,  බද වුශණ්, ඒ  ැශප මන ම 

-පද්ාහදණ  ඉ හැ,  ට ඒ බිරිඳ- මි   න ශත ඉ ඒ සම්පූගයණ පඩි  

ශද් මන රී ලායි. ඒ සම්බ මනශ  ම අපි කැබිනට් දණ්ඩල ට 

කරුණු ින්රිපත් කදලා, ද්ැ ම කැබිනට් අව  කමිටුව ඉ පත් කදලා 

තිශබනවා. ඒ රතිපාද්නද, ඒ සහන ද ශපොලිස් නිලනාරි මටත් 

ශද් මන ද්ැ ම අපි තීදණ  කදලා තිශබනවා. ඒ විශ ේෂ කැබිනට් 

අව කමිටුශැ තීදණ  අව ව ශපොලිස් නිලනාරි මටත් ඒ සහන  

ලැශබන බව දට ශම් අවස්ථාශැදී රී  මන රාළුව ම. 
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[ගරු (ආාාගය ) සදත් වීදශසේකද දහතා ] 
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ගු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු බුශධික පතිදණ ද ම්රීතුමදා. 

 
ගු දහේෂා විතානදේ ෙහතා 
(ைொண்புைிகு தஹசொ ெிதொனதக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

ගරු කථානා කතුමදනි, දශනි ශද්වන අතුමරු ර ්න  අහ මන 

තිශබනවා. 

 
ගු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

එතැන ඔබතුමදාශනි ර ්න ශද්ක ඉ තිබුණා ශ ම. ර ්න ශද්කට 

පත්තද-  

 

ගු දහේෂා විතානදේ ෙහතා 
(ைொண்புைிகு தஹசொ ெிதொனதக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

ශද්වන අතුමරු ර ්න  අහ මන ගරු ාමි මද් විශේසිරි 

ද ම ්රීතුමදාට අවස්ථාව ලබා ශද්නවා. 

 
ගු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු බුශධික පතිදණ ද ම්රීතුමදා ර ්න  අහ මන. 

 
ගු බුද්ධික ප සරණ ෙහතා 
(ைொண்புைிகு புத்திக பத்திரண)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  
එතුමදාට අවස්ථාව දු මනා නම් ශහොඳයි. නැගීශගන එන තරුණ 

කණ්ඩා ද ශ ම, ගරු කථානා කතුමදනි. 

 
ගු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අතුමරු ර ්න ශද්ක ඉ අහ මන අවස්ථාව දු මනා. [බානා රීමද ඉ] 

ශහොඳයි, අහ මන. අහ මන. 

 
ගු චමින්ෙ වි දේසිරි ෙහතා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த ெிதஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගරු ඟදතිතුමදනි, පිළිතුමද ලබා දීද පිළිබඳව විශ ේෂශ  මද 

ඔබතුමදාට දද ස්තුමතිව මත වනවා. ගරු ඟදතිතුමදනි, සිශධි  ඉ 

වුණාට පස්ශසේ එයි ම අසදණභාව ට පත් ශව්චා අ ට පසස්වීම්, 

පඩි වැඩිවීම් සිදු වනවා. ඊශ   අශේ දශට් දණවිරුව ම ිතා ව, නා 

රී න  ශද්  ඉ කළ බව අපි ද්ැ ඉකා.  ඉශ, ශදෝ ශබෝම්බ 

ශගනැ, ලා, පිපිමද ඉ සිශන කදලා, ජීවිත හානි ගණනාව ඉ සිශන 

රීමද වළ ඉවා ගැනීද ශවව ශව ම ඔවු ම නිගයභීතව ශපනී හි,  ා. ඒ 

සිදුවීද වුණා නම් සදහද ශවලාවට සාදානය ජනතාවත්, 

දණවිරුවව ත් දැශද මන තිබුණා. ශම් අවස්ථාශැ ආණ් සව ඒ 

ශගෞදව  න්නා ග මනවා වාශනිද, ශම් ගැන මුල ිඳලා ශහො ලා 

බලලා, ඒ විනා   වළ ඉවා ගැනීද ශවව ශව ම නිදත වුණු 

නිලනාරි මට  ම් පසස් වීද ඉ, න්රි දීදනාව ඉ ලබා දීලා, එද 

නිලනාරි ම තවත් කාගය  ඉෂද කද මන රාළුව ම රී ලා දද වි ්වාස 

කදනවා, ගරු ඟදතිතුමදනි.  දටට ශපශන මන, නිලනාරි මට 

ශපශන මන ඒ වාශනි සානාදණ වැඩ පිළිශවළ ඉ ක්රි ාත්දක කළා 

නම් ශහොඳයි රී ලා දද හිතනවා.  එවැනි වැඩ පිළිශවළ ඉ 

තිශබනවාද්, ගරු ඟදතිතුමදනි? 

ගු (ආචාර්ය) සරත් වීරදසේකර ෙහතා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சரத் வீரதசக்கர)  

(The Hon.(Dr.) Sarath Weerasekera) 

අනිවාගය ශ  මද ඒ වාශනි වැඩ පිළිශවළ ඉ තිශබනවා. ඕනෑද 

හමුද්ාවක එවැනි වැඩ පිළිශවළ ඉ තිශබනවා. ශපොලිස් නිලනාරි මට 

විශ ේෂශ  මද එවැනි වැඩ පිළිශවළ ඉ තිශබනවා. ඔබතුමදා රීැවා 

වාශනි ඒ  ඉශ, ශදෝ ශබෝම්බ  ශහො ා ගත්ත අ ට විශ ේෂ පසස ්

වීම් ලබා ශද්නවා. ඒ වාශනිද reward money රී ලා එක ඉ 

තිශබනවා. අනිවාගය ශ  මද reward money ව ශ  ම වි ාල 

මුද්ල ඉ ඔවු ම න්රිදත් රීමද සඳහා අපි ශගවනවා. ශබොශහෝ අ ශනි 

ජීවිත ශබ්දා ගැනීශම් ශදශහුරදක ශ දුශණොත් අනිවාගය ශ  මද 

ඔහුට ඊළල තනතුමදට පසස්වීද ඉ පවා ලබා ශද් මන රතිපාද්න 

සලසා තිශබනවා.  
 

රා කර්ොන්තය: විසනතර 
கள்ளுற்பத்திக் மகத்ததொழில்: ெிபரம் 
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2 . ගු බුද්ධික ප සරණ ෙහතා 
(ைொண்புைிகு புத்திக பத்திரண)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  
අාදාතයතුමදා සහ මුද්,  අදාතයතුමදාශග ම ඟූ  ර ්න  - (2): 

(අ) (i) ශ්රී ලංකාශැ දා කගයදා මත   වයාේතව ඟති 
න්සත්්රි ඉක කවශගයද්; 

 (ii) එද කගයදා මත  ජීවශනෝපා  කද ගත් රාශගල  ම 
සංඛයාව ශකොපදණද්; 

   මන එතුමදා ශදද සභාවට ද් මව මශ මද්? 

(ආ) (i) 2019.12.31 න්නට ශ්රී ලංකාව තුමළ බලපත්රලාභි දා 
නිෂප්ාද්න  කදන රාශගල  ම/ආ තන සංඛයාව 
ශකොපදණද්; 

 (ii) එද එ ඉ එ ඉ නිෂප්ාද්නාගාද ට අද්ාළ අව දත 
නාරිතාව ඉ ලබා දී තිශබ්ද්;  

 (iii) එශසේ නම්, එද නාරිතාව  එ ඉ එ ඉ ආ තන ට 
අද්ාළව ශව ම ශව ම ව ශ  ම කවශගයද්; 

   මනත් එතුමදා ශදද සභාවට ද් මව මශ මද්? 

(ඟ) (i) දා කගයදා මතශ  නිුර ඉත ව මන මශනි 
සුබසානන  ශවව ශව ම දජ  ක්රි ාදාගයග ශගන 
තිශබ්ද්; 

 (ii) එශසේ නම්, ඒ සඳහා වැ  කළ මුද්ල ශකොපදණද්;   

   මන වැඩිදුදටත් එතුමදා ශදද සභාවට ද් මව මශ මද්? 

(ඈ) ශනොඑශසේ නම්, ඒ ද මද්?   

 

பிரதை அமைச்சரும்  நிதி அமைச்சருைொனெமரக் தகட்ட 

ெினொ: 

(அ) (i )  இலங்மகயில் கள்ளு உற்பத்திக் மகத்ததொழில் 

ெியொபித்துள்ள ைொெட்டங்கள் யொமெ 

என்பமதயும்; 

 ( i i )  தைற்படி மகத்ததொழிமல ெொழ்ெொதொரைொகக் 

தகொண்டுள்ள நபர்களின் எண்ணிக்மக யொது 

என்பமதயும்; 

 அெர் இச்சமபயில் அறிெிப்பொரொ? 

(ஆ) (i )  2019.12.31 ஆம் திகதியளெில் இலங்மகயில் 

உொிைம் தபற்ற கள்ளு உற்பத்தியொளர்கள்/

நிறுெனங்களின் எண்ணிக்மக யொது 

என்பமதயும்; 

1975 1976 



පාගයලිශම් මතුමව 

 ( i i )  தைற்படி ஒவ்தெொர் உற்பத்தி ஆமலக்கும் 

ஏற்புமடய அங்கீகொிக்கப்பட்ட தகொள்ளளவு 

ெமரயமற தசய்யப்பட்டுள்ளதொ என்பமதயும்; 

 ( i ii )  அவ்ெொறொயின் அந்த அளவுகள் ஒவ்தெொரு 

நிறுெனத்திற்கும் தனித்தனியொக யொமெ 

என்பமதயும்; 

 அெர் இச்சமபயில் அறிெிப்பொரொ? 

(இ) (i )  கள்ளு உற்பத்திக் மகத்ததொழிலில் 

ஈடுபட்டுள்ளெர்களின் நலதனொம்புமகக்கொக 

அரசொங்கம் நடெடிக்மக எடுத்துள்ளதொ 

என்பமதயும்; 

 ( i i )  ஆதைனில், அதற்தகன தசலெிடப்பட்டுள்ள 

ததொமக யொது என்பமதயும்; 

 அெர் தைலும் இச்சமபயில் அறிெிப்பொரொ? 

(ஈ) இன்தறல், ஏன்? 

 

asked the Prime Minister and Minister of Finance: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) the districts in Sri Lanka where toddy 
industry is found; and 

 (ii) the number of people who are engaged in 
the said industry for their livelihood? 

(b) Will he also inform this House- 

 (i) the number of individuals/institutions that 
were licensed toddy producers in Sri Lanka 
as at 31.12.2019; 

 (ii) whether each of those factories have an 
approved capacity; and 

 (iii) if so, what the capacities are in relation to 
each institute? 

(c) Will he further inform this House- 

 (i) whether action has been taken by the 
Government for the welfare of those who 
are engaged in the toddy industry; and 

 (ii) if so, the amount spent in that regard? 

(d) If not, why? 

 
ගු අජිත් නිවාඩ් කේරාේ ෙහතා (මුෙේ හා ප්රාේධාන 

දවදළඳ දපොළ  සහ රාජය වයවසාය ප්ර සසංසනකරණ රාජය 

අොතයුරො)  
(ைொண்புைிகு அஜித் நிெொட் கப்ரொல் - நிதி, மூலதனச் சந்மத 

ைற்றும் அரச ததொழில்முயற்சி ைறுசீரமைப்பு இரொஜொங்க 

அமைச்சர்) 
(The Hon. Ajith Nivard Cabraal - State Minister of Money 
and Capital Market and State Enterprise Reforms) 
ගරු කථානා කතුමදනි, අාදාතය  සහ මුද්,  අදාතයතුමදා 

ශවව ශව ම දා එද ර ්න ට පිළිතුමද ශද්නවා.  

(අ) (i)   ශ්රී ලංකාශැ දා කගයදා මත  කළුතද, ගම්පහ, 
කුරුණෑගල, රාත්තලද, බදු, ල, ශදොනදාගල, 
හම්බ මශතොට, අව දානරාද, පතුමරු පළාශත් සි ලු 
න්සත්්රි ඉක සහ නැ ශලනහිද පළාශත් සි ලු 
න්සත්්රි ඉක රාදා විහිදී ඟත.   

 (ii)  ශ්රී ලංකාව තුමළ 2019 වසද තුමළදී දා දැදීශම් බලපත්ර 
ලබා ගත් දන් මන මශනි සංඛයාව 3,094රී. සුදාබදු 
ශද්පාගයතශම් මතුමව සතුමව දා දැදීශම් කගයදා මත ට 
අද්ාළව ජීවශනෝපා  කදගත් ශසසු ශසේවක 
සංඛයාව සම්බ මන ශතොදතුමරු ශනොදැත.  

(ආ) (i)  2019.12.31වැනි න්නට ශ්රී ලංකාව තුමළ බලපත්රලාභි 
දා නිෂප්ාද්න  සඳහා බලපත්ර ලත් ආ තන 
සංඛයාව 32රී. දා දන් මන මශනි සංඛයාව 3,024රී. 

  (ii)  ශබෝත,  දා නිෂප්ාද්නාගාද ට අව දත නාරිතාව 
ව මශ ම අද්ාළ වගයෂවල එද නිෂප්ාද්නාගාද  විසි ම 
දැදීදට බලපත්ර ලබා ගත් ගස ්රදාණ ට අද්ාළ දා 
ලලද්ාවයි. ඒක ිංග්රීසිශ  ම රී ා තිශබනවා, 
approved production capacity for each bottled 
toddy manufactory would be the total expected 
toddy yield from the number of trees licensed 

for tapping රී ලා. 

 (iii)  ඒ ඒ ශබෝත,  දා නිෂප්ාද්නාගාද ට අද්ාළ අව දත 
නාරිතාව වසරි ම වසද ශවනස ් වි  හැරීයි. එද 
ද්ත්ත සුදාබදු ශද්පාගයතශම් මතුමශැ වාගයෂික කාගය  
සානන වාගයතව දින ම රසිශන කදව  ලැශබ්. 

(ඟ) (i) ශද  සුදාබදු ශද්පාගයතශම් මතුමශැ විෂ පථ ට 
අ ත් ශනොශැ. නමුත් පතුමරු පළාශත් ත,  දා 
ආශ්රිත කගයදා මතකරුව ම සමුපකාද ක්රද   ටශත් 
සංවිනාන  වී ඟති බැවි ම, සුදාබදු බලපත්ර ගාසත්ුම 
අ  රීමම් සම්බ මනශ  ම එද රශශ  ට සීදා වන 
පරින් ලිහි,  ක්රි ාදාගයග අව ගදන  කදව  ලැශබ්. 

 (ii) අද්ාළ නැත. 

(ඈ) ශනොද්නී. 

 
ගු බුද්ධික ප සරණ ෙහතා 
(ைொண்புைிகு புத்திக பத்திரண)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  
ගරු කථානා කතුමදනි, දද එතුමදාට ස්තුමතිව මත ශවනවා. 

ශදද ර ්නශ  (ආ) (ii) වන ශකොටසට පිළිතුමරු ව ශ  ම එතුමදා 

සඳහ ම කළා, එ ඉ එ ඉ නිෂ්පාද්නාගාද ට අද්ාළව න්නකට අව දත 

නාරිතාව ගණ ම බල මශ ම ගස ් සංඛයාව අව ව රී ලා. දද 

ශහො ලා බැලුවා, සාදානයශ  ම ද්වසකට එක ගසරී ම දා  බටගය 

1.5 ඉ ග මන රාළුව ම. කාල , ශශ ගුණ  වාශනි විවින තත්ත්ව  

එ ඉක ඒක ශවනස් ශව මන රාළුව ම. මීය ට ද්වසකට ශපද, ඒ 

රී  මශ ම බද්ාද්ා දද ර ්න  ඉ අහරා ශවලාශැ ඔබතුමදා දට 

පිළිතුමද ඉ දු මනා. ඒ ශවලාශැ දද ඔබතුමදාට ශ, ඛන ශද්ක ඉ 

ින්රිපත් කළා. ගරු කථානා කතුමදනි, එද ශ, ඛන ශද්ක දද 

සභාගත* කදනවා.  

ඒ ශවලාශැ ඟදතිතුමදා පිළිතුමද ඉ දු මනා, "ජල , සීනි, ය ස්ට් 

ආදී බාහිද ද්රවය එකතුම කදන ලද් අවස්ථා නිම ඉෂණ  කද ඟති 

අතද, එවැනි අවස්ථාවලදී එද බලපත්රනාරි මට එශදහිව කාගයමික 

අපදාන වාගයතා  ින්රිපත් රීමදට පි වද ශගන ඟත" රී ලා. ගරු 

දාජය ඟදතිතුමදනි, ද්වසකට එක ගහරී ම ග මශ ම දා  බටගය 1.5යි.  

ඒ වාශනිද එද රදාණ  අ ස වැඩි ශව මන රාළුව ම. ගස් සංඛයාවත් 

අපි ද් මනවා නම්  ඒ අව ව ද්වසකට, සති කට, දාස කට 

ශකෝචාද රදාණ  ඉ ග මන රාළුව මද් රී ලා අපට රාශදෝකථන  

කද මන රාළුව ම. හැබැයි, එක සැශගයට වැට බම් කදනශකොට  

එතැන තිබි  ුරතුම ගණනට වඩා  බටගය හැට හැත්තෑද්ාහ ඉ 

තිබුශණොත් ඒක ජල , සීනි, ය ස්ට් එකතුම කදලා හද්නශකොට 

1977 1978 

————————— 
*  පුසනතකාලදේ තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மெக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 

[ගරු බුශධික පතිදණ දහතා] 
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ග මනා අපදාන වාගයතාව වාශනි ශපොඩි ශශකට සීදා ශව මන බැහැ. 

 බටගය 50 ඉ, 100 ඉ, 1,000 ඉ වශනි වැඩිවීද ඉ  ශව මන රාළුව ම. 

නමුත්,  බටගය 30,000 ඉ, ,0,000 ඉ වශනි වැඩි රදාණ  ඉ තදයි 

අහුශව මශ ම. තිශබ මන ඕනෑ රදාණ ට වඩා  බටගය ,0,000 ඉ 

වැඩිශ  ම අහුශවනවා. ඒශක ම ශපශනනවා,  ම් රීසි ශවනත් 

ශද්  ඉ නිෂ්පාද්න  කදනවා  රී න එක. ශද මන ශම්ක තදයි 

කෘත්රිද දාවල දහස.  

දද ඔබතුමදාශග ම තව ර ්න  ඉ අහ මන කැදැතියි. ශම් 

පිළිබඳව දට ලැබුණු ශතොදතුමරු අව වයි දද ශම් ර ්න  අහ මශ ම.  

දද ින්රිපත් කදන ර ්න තුමශන ම තුම මවැනි ර ්න  තදයි දද 

ද්ැ ම ඔබතුමදාශග ම අහ මශ ම. දද ද් මනවා, අ  වැ  සඳහා මුද්,  

අදාතයාං ශ  ශලොකු බදපැන ඉ තිශබන නිසා කාගය  බහුලයි 

රී ලා. නමුත්, දද ලබා දු ම ලිපි ශ, ඛනත් එ ඉක පසුගි  ර ්න 

ශද්ක අසා තිශබන න්න සිට ශම් ද් ඉවා කාල  තුමළ ඔබතුමදාට ශම් 

ශවව ශව ම සක්රි  ද්ා කත්ව  ඉ ලබා දී ශසො ා බල මන ශහෝ අ ස 

ගණශ ම කමිටුව ඉ පත් කද මන ශහෝ රාළුව මකද ඉ ලැබුණාද්? 

ඒශ ඉ රගති  ශදොක ඉද්? 

 

ගු අජිත් නිවාඩ් කේරාේ ෙහතා   
(ைொண்புைிகு அஜித் நிெொட் கப்ரொல்) 
(The Hon. Ajith Nivard Cabraal) 
ශබොශහොද ස්තුමතියි, ගරු ද ම්රීතුමදනි. ඔබතුමදා ශම් විෂ  

පිළිබඳව දීගයඝ අනය න  ඉ කද තිබීද ගැන දද සතුමටු ශවනවා. ඒ 

සදලද ශම් සම්බ මනශ  ම සම්පූගයණ වාගයතාව ඉ ලබා ශද් මන 

රී ලා දා ද්ැනටදත් සුදාබදු ශද්පාගයතශම් මතුමව ද්ැව වත් කදලා 

තිශබනවා. ඒ වාශනිද, මුද්,  ශ, කම්තුමද මලා ද්ැව වත් කද 

තිශබනවා. ඔබතුමදා එද්ා දට ලබා දු ම ලිපි ශ, ඛනත් දද ඒ අ ට 

ලබා දීලා තිශබනවා. ින්රිශ දී ශම් පිළිබඳව ිතාද  ගැඹුරි ම 

සාක්චඡා කදලා අනය න  කද මන  බලාශපොශදොත්තුම ශවනවා. 

එශත ඉ  ඔබතුමදාට ිතාද දීගයඝ ශහෝ සංඛයාත්දක පිළිතුමද ඉ ලබා 

ශද් මන බැරි වීද පිළිබඳව දට සදාශව මන. නමුත්, ින්රි න්න 

රීහිප  තුමළදී දද ඒ සඳහා ශ ොමුශවලා කරුණු ශසො ා බලනවා  

රී න එක ඔබතුමදාට රී නවා. 

 
ගු බුද්ධික ප සරණ ෙහතා 
(ைொண்புைிகு புத்திக பத்திரண)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  
ස්තුමතියි, ගරු දාජය ඟදතිතුමදනි.   

ගරු කථානා කතුමදනි, දශනි ශද්ශවනි  අතුමරු ර ්න  ශද යි.   
ගරු දාජය ඟදතිතුමදනි, දා පිළිබඳව කථා කදශන් ශපො,  ගස් දැදීද 
බලපත්ර ක්රද  දතයි පද්නම් ශව මශ ම රී ලා අද් දශනි ර ්න ට 
පිළිතුමරු ලබා දීශම්දී ඔබතුමදා සද්හ ම කළා. පතුමරු නැ ශලනහිද 
පළාශත් නම්,  රීතුම,  ගස් ශව මන රාළුව ම. ශම් කෘත්රිද දා නිපද්වීද 
පිළිබඳව පාගයලිශම් මතුමශැ න්ගි ම න්ගටද හඬ නැඟුවා. 
ශශ පාලන ට අද්ාළ ඔබතුමද මලා ශනොශවයි. දාජය ඟදතිතුමදා 
ශහෝ ඟදතිතුමදා ශනොශවයි. මුද්,  අදාතයාං ශ  සදහද නිලනාරි ම 
අ, ලස් ශහෝ ශවනත් වදරසාද් හා වදද්ාන හදහා තද මශනි 
හණ ට අ, ලා ශගන ශම් කෘත්රිද දා නිෂ්පාද්න  පහසු කද 
ග මන ගස් දත පද්නම් වූ බලපත්ර ක්රද  අශහෝසි රීමශම් 
පත්සාහ ක නිදත ශවමි ම ි මනවා. එද නිසා රතිපත්තිද  
ව ශ  ම ශද  ගණන  කද මන තිශබන ශහොඳද ක්රදශැද්  
ශම්ක නිසා  ඔබතුමදා ශම් ගස ් දත පද්නම් වූ බලපත්ර ක්රද  එක 
න්ගටද පවත්වාශගන   මන බලාශපොශදොත්තුම වනවාද්, නැශද් 
රී න එක තදයි දශනි ර ්න .  

ඊට අදතදව ශපො බසි  භාද රි ාශ අශමිදා,  සදත් වීදශසේකද 
දැතිතුමදාත් ශම් අවස්ථාශැ සභාශැ සි, න නිසා දද ශම් ර ්න  
දතුම කදනවා. දද ශම් ර ්න  න්ගි ම න්ගටද දතුම කළා. විශ ේෂ 
කාගය  බලකා  සහ ශපො බසි  ශම්වා අත් අඩංගුවට ගත්තාට 
සුදාබදු ශද්පාගයතශම් මතුමවට භාද ශද් මශ ම නැහැ ශ ම.  දද 

දාතරි ම check කළා. ගරු කථානා කතුමදනි, දාතද සුදාබදු 
කාගය ාලශ  ි මශ ම නිලනාරි ම 11ශද්නායි. ඔබතුමදාත්, දදත්,  
අපි ශද්ශද්නාද  ද් මනවා  දාතද න්ස්ත්රි ඉක  තුමළ ශපොලිස් ස්ථාන 
වි ාල සංඛයාව ඉ තිශබන බව. ශපො බසි  කදන ශස, ලද සුදාබදු 
නිලනාරි ම 11ශද්ශනකුට දාතද න්ස්ත්රි ඉකශ  කද මන බැහැ. 
දාතද සුදාව වැඩිව මන ශහේතුමවත් ශද මන ශම්කයි. එද නිසා අශේ 
 ,  පැන ගි  සුදාබදු ආඥා ප මශත්  4(, 50, 52 වග මති 
සංශ ෝනන  කදලා ශපො බසි ට සහ විශ ේෂ කාගය  බලකා ට 
ශම්වාට  සම්බ මන අ   අ, ලා පසාවි ට produce කද මන ිඩ 
ශද් මන. ගරු නිවාඩ් කබ්දා,  දැතිතුමදා ශම් පිළිතුමශගයදී රීැවා, 
rewards ශද්නවා රී ලා. ශපො බසි යි, STF එකයි සුදා අ, ලනවා. 
නමුත්, rewards   මශ ම සුදා බදු ශද්පාගයතශම් මතුමශැ 
නිලනාරි මට. නමුත් ශම් reward එක   මන ඕනෑ අ, ලන 
දව ස්ස ාට.  ශපො බසි  දු ඉ විඳලා, ජීවිත  ශද්ශවනි ට ති ලා 
සුදා අ, ලනවා. ඒ වාශනිද විශ ේෂ කාගය  බලකා ත් ඔවු මශනි 
ජීවිත  ශද්ශවනි ට ති ලා  සුදා අ, ලනවා. 

 

ගු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ද ම්රීතුමදනි, ඔබතුමදාශනි ර ්න  රී  මන. 

 

ගු බුද්ධික ප සරණ ෙහතා 
(ைொண்புைிகு புத்திக பத்திரண)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  
ඒ reward එක ග මශ ම සුදා බදු නිලනාරි ම. ගරු දාජය 

ඟදතිතුමදනි, ශද මන ශම් ක්රද  ශවනස් කද මන කටුරතුම කද මන 

රාළුව මද්? ඒ වාශනිද ගස ්දැදීශම් බලපත්ර ක්රද  අශහෝසි කදනවාද් 

රී ලාත් දද ඔබතුමදාශග ම ද්ැනග මන කැදැතියි. 

 

ගු අජිත් නිවාඩ් කේරාේ ෙහතා   
(ைொண்புைிகு அஜித் நிெொட் கப்ரொல்) 
(The Hon. Ajith Nivard Cabraal) 
ගරු ද ම්රීතුමදනි, ඔබතුමදාශනි ර ්න ට දට ශම් ශවලාශැ 

හරි ටද පිළිතුමද ඉ ශද් මන අපහසුයි. නමුත්, ශම් පිළිබඳව ගැඹුරි ම 

අනය න  ඉ කදලා ඊට පස්ශසේ ඔබතුමදාට පත්තද  ඉ ලබා දීදට 

තදයි දද බලාශපොශදොත්තුම ව මශ ම. ශම් සම්බ මනශ  ම පත්තද 

ශද් මන ඒ ඒ කරුණු ඒ ඒ ශද්පාගයතශම් මතුමවලිව ත් ලබාශගන 

සංස මද්න  කද බල මන ඕනෑ. ශදොකද්, ඔබතුමදා රී න කරුණු 

සහ ඒ කරුණු අතද  ම් රීසි අපැහැන්ලිතාව ඉ තිශබනවාද් රී ලා 

බල මන ඕනෑ. නමුත් දට ඔබතුමදාශනි ර ්න  පැහැන්ලියි. ඒ 

ඔස්ශසේ කටුරතුම කද,  ඒ අ ශනි පත්තදත් ලබා ශගන ඊට පස්ශසේ 

ඔබතුමදාශනි ශම් ර ්න ට හරි ාකාද පත්තද  ඉ ශද් මන දද 

බලාශපොශදොත්තුම වනවා.  

 

ගු (ආචාර්ය) සරත් වීරදසේකර ෙහතා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சரத் வீரதசக்கர)  

(The Hon.(Dr.) Sarath Weerasekera) 

ගරු කථානා කතුමදනි, විශ ේෂශ  මද ඒ රශශ ශ  සි, න 

ශපොලිස් නිලනාරි ම එද ශදශහුරම්වලට සහභාගිශවලා සුදාබදු 

ශද්පාගයතශම් මතුමශැ නිලනාරි මට හැද ශවලාශැද ඒ අ ශනි 

සම්පූගයණ සහශ ෝග  ලබා ශද්නවා. ඒ නිසා, සුදාබදු 

ශද්පාගයතශම් මතුමශැ නිලනාරි මශනි සංඛයාව අවද වුණාට, 

ශබොශහෝ විට ඒ රශශ ශ  ි මන ශපොලිස් නිලනාරි ම විසි ම ඒක 

රතිපූදණ  කදනවා.  

 

ගු බුද්ධික ප සරණ ෙහතා 
(ைொண்புைிகு புத்திக பத்திரண)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  
ගරු ඟදතිතුමදනි, ශපො බසි යි, විශ ේෂ කාගය  බලකා යි 

පපරිද සහශ ෝග  ශද්නවා. ශදතැන තිශබන ර ්න  තදයි, ශම් 

පනත අව ව, පසාවිශ  න ස පවද මන ඒ ශගො, ල මට බල  ඉ 

1979 1980 



පාගයලිශම් මතුමව 

නැතිකද. එතශකොට ඒ rewards   මශ ම සුදාබදු 

ශද්පාගයතශම් මතුමශැ අ ට. STF එකයි, ශපො බසි යි ජීවිත පදදුවට 

ති ලා ඒවා වටලනවා. හදකා ශද්කට ශබදුවාද ිස්සදහ කෑ, ල 

ගත්ත එ ඉශකනා වාශනි තදයි ශදතැනදී ශපො බසි යි, STF එකයි.   

 

ගු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ඟදතිතුමදා ඒ කාදණ  ශත්රුම් ගත්තා. එතුමදා ඒ ගැන 

බලාවි, ගරු ද ම්රීතුමදනි.   

 

2015-2019 ෙක්වා යන්දරෝපකරණ ආනයනය: 

විසනතර 
2015-2019 ெமர இயந்திர சொதனங்கள் இறக்குைதி: 

ெிபரம்  
IMPORT OF MACHINERY FROM 2015-2019: DETAILS 

 

224/2020 
3 . ගු දෙොහෙඩ් මුසම්මිේ ෙහතා 

(ைொண்புைிகு தைொஹைட் முஸம்ைில்)  

(The Hon. Mohamad Muzammil) 

අාදාතය  සහ මුද්,  අදාතයතුමදාශග ම ඟූ  ර ්න  - (1): 

(අ) වගයෂ 2015 සිට 2019 ද් ඉවා එ ඉ එ ඉ වගයෂ  තුමළ - 

 (i) ශ්රී ලංකාවට  ආන න  කළ   මශත්රෝපකදණ 
රදාණ  ශකොපදණද්; 

 (ii) එද   මශත්රෝපකදණ ආන න  කළ දටව,  
කවශගයද්; 

 (iii)  එද   මශත්රෝපකදණ ආන න  කළ සදාගම් 
කවශගයද්; 

   මන ශව ම ශව ම ව ශ  ම එතුමදා ශදද සභාවට 
ද් මව මශ මද්? 

(ආ) ප ඉත කාලසීදාව තුමළ ශ්රී ලංකාවට   මශත්රෝපකදණ 
ආන න  රීමද සඳහා වැ  වූ මුළු මුද්ල ශකොපදණද් 
  මනත් එතුමදා ශදද සභාව ට ද් මව මශ මද්? 

(ඟ) ශනො එශසේ නම්, ඒ ද මද්? 
 

பிரதை அமைச்சரும்  நிதி அமைச்சருைொனெமரக் தகட்ட 

ெினொ: 

(அ) 2015 ஆம் ஆண்டு ததொடக்கம் 2019 ஆம் ஆண்டு 

ெமரயிலொன ஒவ்தெொரு ெருடத்திலும்  - 

 ( i )   இலங்மகக்கு இறக்குைதி தசய்யப்பட்ட இயந்திர 

சொதனங்களின் அளவு யொததன்பமதயும்; 

 ( i i )  தைற்படி இயந்திர சொதனங்கள் எந்ததந்த 

நொடுகளிலிருந்து இறக்குைதி தசய்யப்பட்டன 

என்பமதயும்; 

 ( i ii )  தைற்படி இயந்திர சொதனங்கமள இறக்குைதி 

தசய்த கம்தபனிகள் யொமெதயன்பமதயும்; 

 தனித்தனியொக அெர் இச்சமபக்கு அறிெிப்பொரொ? 

(ஆ) தைற்படி கொலப்பகுதியில் இலங்மகக்கு இயந்திர 

சொதனங்கமள இறக்குைதி தசய்ெதற்கொகச் தசலெொகிய 

தைொத்தத் ததொமக எவ்ெளதென்பமத அெர் 

இச்சமபக்கு அறிெிப்பொரொ? 

(இ) இன்தறல், ஏன்? 

asked the Prime Minister and Minister of  Finance: 

(a) Will he inform this House separately, pertaining to 
each of the years during the period from 2015 to 
2019, of- 

 (i) the quantity of machinery imported into Sri 
Lanka; 

 (ii) the countries from which those machinery 
were imported; and 

 (iii) the companies which imported those 
machinery? 

(b) Will he also inform this House of the total 
expenditure on importing machinery into Sri 
Lanka during the period concerned? 

(c) If not, why?  

 
ගු අජිත් නිවාඩ් කේරාේ ෙහතා   
(ைொண்புைிகு அஜித் நிெொட் கப்ரொல்) 
(The Hon. Ajith Nivard Cabraal) 
ගරු කථානා කතුමදනි, අාදාතය  සහ මුද්,  අදාතයතුමදා 

ශවව ශව ම දා එද ර ්න ට පිළිතුමද ලබා ශද්නවා. 
 

(අ) (i) ඟමුණුද 01හි ද් ඉවා ඟත.    

 (ii) ඟමුණුද 02හි ද් ඉවා ඟත.   

 (iii)  අමුණුද 03හි ද් ඉවා ඟත.   

   

 ඟමුණුම් 01, 02 සහ 03 සභාගත* කදමි.  

 

(ආ) රුපි ,  1,19,,(00,40,,,70.00 

(ඟ) පැන ශනොනඟී. 

 
ගු දෙොහෙඩ් මුසම්මිේ ෙහතා 
(ைொண்புைிகு தைொஹைட் முஸம்ைில்)  

(The Hon. Mohamad Muzammil) 

ගරු කථානා කතුමදනි, දද විශ ේෂශ  ම ගරු දාජය 

ඟදතිතුමදාට ස්තුමතිව මත ශවනවා, පළමුවන වතාශැද ශම් 

ර ්න ට පිළිතුමරු දීද ගැන. ශද  ද්ත්ත වි ාල රදාණ  ඉ තිශබන 

පිළිතුමද ඉ. දශනි පළමුවන අතුමරු ර ්න  ශද යි.  

ශම් කාල සීදාව තුමළ   මශත්රෝපකදණ ශග මව මන රුපි ,  
බිලි න 1.19,.(ක අතිවි ාල මුද්ල ඉ වැ  ශවලා තිශබනවා. අද් 
දාජය ආ තනවලට   මශත්රෝපකදණ ලබා ගැනීශම්දී, EU 
standards තදයි සලකා බල මශ ම. අශේ දශට් ශම්වාට ගැළශපන 
ශශශී  නිෂ්පාද්න ද්ැ ම තිශබනවා. දජශ  procurement 
ක්රි ාවලිශ දී ශශශී  නිෂ්පාද්නවලට   මන බැහැ, ශම් සලකන 
standards නිසා. අශේ දශට් testing කද මන රාළුව ම ආ තනත් 
තිශබනවා. විශ ේෂශ  ම, IDB, NERD වැනි ආ තන හදහා 
සදහද ඒවා test කද මන රාළුව ම.  පසුගි  කාලශ  ශම් සඳහා 
රුපි ,  බිලි න 1,19, ඉ වැ  ශවලා තිශබනවා. ඒක අශේ 
ආගයථික ට ද්දා ග මන රාළුව ම මුද්ල ඉ ශනොශවයි.  

ඒ නිසා ශශශී  ව ශ  ම ඒ   මශත්රෝපකදණ නිෂ්පාද්න  
කදන ආ තනවලටත් procurement ක්රි ාවලි  ඟතුමළට එ මන 
රාළුව ම විධි ට ශම් රතිපත්තිවල  ම්රීසි ශවනස ඉ කද මන 
රාළුව මද්, ගරු දාජය ඟදතිතුමදනි?  

1981 1982 

[ගරු බුශධික පතිදණ දහතා] 

————————— 
*  පුසනතකාලදේ තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மெக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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ගු අජිත් නිවාඩ් කේරාේ ෙහතා   
(ைொண்புைிகு அஜித் நிெொட் கப்ரொல்) 
(The Hon. Ajith Nivard Cabraal) 
ගරු කථානා කතුමදනි, ඒක ිතා වැද්ගත් ර ්න  ඉ. අපි 

එවැනි මුද්,  රදාණ ක   මශත්රෝපකදණ ශම් දටට ආන න  

කදනවා රී න එශක ම ශපනී  නවා, ඒ   මශත්රෝපකදණ 

නිෂ්පාද්න  කදනවා නම් ශම් දශට්ත් එවැනි ිතා වි ාල ශවශළඳ 

ශපොළ ඉ බිහි වන බව. එ  ශත්රුම් අදශගන, ඒවායි ම 

ශකොටස ඉවත් අශේ දශට් නිෂ්පාද්න  කද ග මන ශ ොමු ශව මන 

රාළුව ම නම් ශහොඳයි රී ා දද පිළිග මනවා. ඒ ගැනත් සලකා 

බලා, EU standards ශහෝ, international standards අව ව අශේ 

  මශත්රෝපකදණ ලංකාශැ නිෂ්පාද්න  කදනවා නම් ඒක 

කද මශ ම ශකොශහොදද් රී න කාදණ  ගැනත් අවනාන  ශ ොමු 

කද මන බලාශපොශදොත්තුම ශවනවා. ඒ වාශනිද, අශේ දශට් 

ශකශන ඉ   මශත්රෝපකදණ  ඉ ආන න  කදනවා නම්, අශේ 

දශට් ශකශන ඉ එ  නිෂ්පාද්න  කදනවා නම්, එතැනදී ඒ 

නිෂ්පාද්ක ාට රමුඛත්ව  දීද ගැනත් අපි සලකා බලනවා, ගරු 

ද ම්රීතුමදනි.  

 

ගු දෙොහෙඩ් මුසම්මිේ ෙහතා 
(ைொண்புைிகு தைொஹைட் முஸம்ைில்)  

(The Hon. Mohamad Muzammil) 

ගරු කථානා කතුමදනි, දශනි ශද්වන අතුමරු ර ්න  ශද යි.  

ඒ   මශත්රෝපකදණ අශේ දශට් නිෂ්පාද්න  කදශදී ඒවාට 

අව ය ශදෝටගය වාශනි සදහද ශශව,  අපට ශගශන මන ශවනවා. 

ඒවා ආන න  කදශදී ශශශී  වයාපාරික ාශග ම tax එක ඉ අ  

ශවනවා. නමුත් BOI එක  ටශත් තිශබන සදාගම් ඒ ශශව,  

ශග මවීශම්දී tax free ශගශන මන රාළුව ම; බදු සහන  ඉ 

ලැශබනවා. ශශශී  නිෂ්පාද්ක ාටත් දජ  වි ාල ව ශ  ම බදු 

සහන ලබා දී තිශබනවා. නමුත් ඒ නිෂ්පාද්න  රවගයනන  කද මන 

තව ශශව,  අපි කද මන ඕනෑ. ගරු දාජය ඟදතිතුමදනි, 

විශ ේෂශ  මද ඒ   මත්ර ූ ත්රවලට වැ  වන වි ාල මුද්,  රදාණ  

ගැන අවනාන  ශ ොමු කද මන ඕනෑ. පසුගි  කාලශ  ඒ සඳහා 

වි ාල මුද්ල ඉ වැ  ශවලා තිශබනවා. ඒ නිසා ශශශී  

නිෂ්පාද්ක ාට  ම් රීසි බදු සහන  ඉ ශද් මන රාළුව ම නම් ශහොඳයි. 

ිබාගාශත් ඒ බදු සහන  න්  ුරතුම නැහැ. විශ ේෂශ  ම, දජශ  

නිගයශශ වලට  ටත්ව ක්රි ාත්දක වන සදාගම් බලලා ඒ අ ට  ම් 

සහන  ඉ ශද් මන කටුරතුම කද මන රාළුව මද් රී ලා දද ද්ැන 

ග මන කැදැතියි.  

 

ගු අජිත් නිවාඩ් කේරාේ ෙහතා   
(ைொண்புைிகு அஜித் நிெொட் கப்ரொல்) 
(The Hon. Ajith Nivard Cabraal) 
ගරු කථානා කතුමදනි, සාදානයශ  ම  ම්  ම් consumables 

වාශනි ඒවාට අදතදව ශදවැනි   මශත්රෝපකදණ නිෂ්පාද්න  රීමද 

ිතාද අදාරු කාගය   ඉ. ඒ සඳහා ශලොකු ආශ ෝජන  ඉ කද මන 

සිදු ශවනවා. ගරු ද ම්රීතුමදාශනි ර ්න  අද්ාළයි, ඒ පැත්ශතව ත් 

බලශදී. ඒ නිසා ඒවාට  ම් රීසි ආකාද කට සහන  ඉ ලබා දීලා, 

ඒවා න්රිදත් කශළොත් තදයි ඒ නිෂ්පාද්න කටුරතුම ශම් දශට් සිදු 

ව මශ ම. ඔබතුමදා රී රා කාදණ  දද තවදුදටත් අනය න  

කද මනම්.  ම් අවස්ථාවලදී එවැනි සහන  ඉ ලබා ශද් මන 

රාළුව ම නම්, එ  ලබා ශද් මනත් අපි කටුරතුම කද මනම්, ගරු 

ද ම්රීතුමදනි. 

 
ගු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ර ්න අංක 4 - 255/2020 - (1), ගරුශැලු කුදාගය දහතා - 
[සභා ගගයභ  තුමළ නැත.] 

 දපොදළොන්නුව දිසනත්රික්කදේ පාය ය ජල ගැ ව:ව: 

විසඳුම් 
தபொலன்னறுமெ ைொெட்டக் குடிநீர்ப் பிரச்சிமன: 

தீர்வுகள் 
 DRINKING WATER PROBLEM IN POLONNARUWA DISTRICT: 

SOLUTIONS 

500/2020 

 
5 .  ගු කංසන දනේසන් ෙහතා 

(ைொண்புைிகு கிங்ஸ் தநல்சன்) 

(The Hon. Kins Nelson) 

ජල සම්පාද්න අදාතයතුමදාශග ම ඟූ  ර ්න  - (1): 

(අ) (i) ශපොශළො මනරුව න්සත්්රි ඉකශ  ඟති ගම්දාන 
අතරි ම පානී  ජල දුෂක්දතා ඟති ගම්දාන 
සංඛයාව ශකොපදණද්; 

 (ii) එද ගම්දානවල නම් කවශගයද්; 

 (iii) එද ගම්දානවල පානී  ජල ගැටලුව විසඳීදට 
අදාතයාං   විසි ම ගව  ලබන ක්රි ා දාගයග 
කවශගයද්;  

   මන එතුමදා ශදද සභාවට ද් මව මශ මද්? 

(ආ)  ශනොඑශසේ නම්, ඒ ද මද්?   
 

 நீர்ெழங்கல் அமைச்சமரக் தகட்ட ெினொ: 

(அ) (i) தபொலன்னறுமெ ைொெட்டத்திலுள்ள கிரொைங் 

களுள் குடிநீர்த் தட்டுப்பொடு நிலவும் கிரொைங் 

களின் எண்ணிக்மக எவ்ெளவு  என்பமதயும்; 

 (ii) அக்கிரொைங்களின் தபயர்கள் யொமெ என்ப 

மதயும்; 

 (iii) அக்கிரொைங்களில் நிலவும் குடிநீர் பிரச்சிமன 

மயத் தீர்ப்பதற்கு அமைச்சினொல் தைற் 

தகொள்ளப்படும் நடெடிக்மககள் யொமெ 

என்பமதயும்; 

 அெர் இச்சமபக்கு அறிப்பொரொ? 

(ஆ) இன்தறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Water Supply: 

(a) Will he inform this House-  

 (i) the number of villages having difficulties 
associated with drinking water out of the 
villages in the Polonnaruwa District;  

 (ii) what the names of the villages concerned 
are; and  

 (iii) what courses of action will be adopted by 
the Ministry to solve the drinking water 
problem of the villages concerned?  

(b) If not, why?  

 
ගු වාසුදද්ව නානායක්කාර ෙහතා (ජල සම්පාෙන 

අොතයුරො)  
(ைொண்புைிகு ெொசுததெ நொணொயக்கொர - நீர் ெழங்கல் 

அமைச்சர்) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara - Minister of Water 
Supply) 

ගරු කථානා කතුමදනි, එද ර ්න ට පිළිතුමද ශදශසේයි. 

1983 1984 



පාගයලිශම් මතුමව 

(අ) (i) ගම්දාන 4(යි.   

 (ii) ාද නිලනාරි වසම් නම් ලැයිසත්ුමව ඟමුණුශදහි 

ද් ඉවා ඟත. එද ඟමුණුද සභාගත* කදමි.  

  ඟමුණුශම් සඳහ ම නාදාවලි  රී ැවීශම් අගයථ  ඉ 
එතුමදාටත් නැහැ; දටත් නැහැ.  

 (iii) අසා තිශබන වැද්ගත්ද ර න්  ශද යි. එ ට 
පිළිතුමද ශදශසේයි. 

   ශපොශළො මනරුව න්සත්්රි ඉකශ  ාද නිලනාරි වසම් 
299 ඉ ඟති අතද, එයි ම ද්ැනට ජාතික ජල 
සම්පාද්න හා ජලාපවහන දණ්ඩල  දින ම ාද 
නිලනාරි වසම් 10,කට ජල පහසුකම් ලබා ශද්ව  
ලැශබ්. එශසේද, ද්ැනට ක්රි ාත්දක  රාදනැඟුද 
වයාපෘති  රී  මශ ම ශවනත් වයාපෘති  ඉ. ඒක 
අශේ අදාතයාං    ටශත් ශනොශවයි තිශබ මශ ම. 
වකුග ස ශදෝග නිවාදණ වයාපෘති  තිශබ මශ ම 
ජනාධිපති කාගය  සානක බලකා   ටශත්. ඊළලට, 
පිබිශද්මු ශපොශළො මනරුව වයාපෘති ත් අශේ 
අදාතයාං    ටශත් ශනොශවයි තිශබ මශ ම. 
ශද මන ශම් වයාපෘති දිනව ත් පානී  ජල 
ආවදණ  වයාේත කදමි ම තිශබනවා. ශම් 
වයාපෘතිවල කටුරතුම හා ජාතික ජලසම්පාද්න හා 
ජලාපවහන දණ්ඩල  දින ම රමුඛතා වයාපෘති 
දාශි  ඉ ක්රි ාත්දක රීමදට බලාශපොශදොත්තුම 
ශවනවා. ශම්වා දින ම ජල ගැටලුව විසඳීදට 
ක්රි ාත්දක වැඩ පිළිශවළ ඉ ද්රී මනට රාළුව ම 
ශවයි. ඒ වැඩ පිළිශවළ 2022 වන විට අවස ම 
රීමදටත් රාළුව ම ශවයි. රමුඛතා වයාපෘති දින ම 
අශේ ජාතික ජලසම්පාද්න හා ජලාපවහන 
දණ්ඩලශ  මි මශ මරි , ශපොශළො මනරුව, 
ග, ලෑ, ල, දැන්රිගිරි   න පිරිපහදු දනයසථ්ාන 
වැඩින්ුරණු ශකොට ජල  ලබාදීදට ශ ෝජිතයි. ශම් 
හැද තැනකද ජල සම්පාද්න වයාපෘති තිශබනවා. 
ඒවාශ  පිරිපහදු නාරිතාව දන්. ඒවා වැඩින්ුරණු 
කදලා ඒ රමුඛතා වයාපෘති දින ම ජල  වැඩි 
රදාණ  ඉ සප  මන අපට රාළුව ම ශවනවා. ඒ 
වාශනිද, ශපොශළ ාා මනරුව නැ ශලනහිද 
ජලසම්පාද්න වයාපෘති දින ම මුලි ම රී රා ිතුමරු 
ගම්දාන 4( ආවදණ  ශවනවා. එද වයාපෘති  
දින ම ආවදණ  ශනොවන සි ලු රශශ  සඳහා 
පානී  ජල  ලබාදීදට කටුරතුම ශකශදනවා. ශම් 
වයාපෘතිශ  ශට මඩගය ඟගය ම් අවස ම කදලා 
තිශබ මශ ම.  China Harbour Engineering 

Company Ltd. එකටයි ශකො මත්රාත්තුමව ලබාදී 
තිශබ මශ ම. ශදද වයාපෘති  2024 වන විට 
අවස ම රීමදට නි මිතයි. 

 

(ආ)  අද්ාළ ශනොශැ. 
 

ගු කංසන දනේසන් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு கிங்ஸ் தநல்சன்) 

(The Hon. Kins Nelson) 

ගරු ඟදතිතුමදනි, පිළිතුමද ලබා දීද ගැන ඔබතුමදාට 

ශබශහවි මද ස්තුමතිව මත වනවා. දශනි පළමු අතුමරු ර ්න  

ශද යි. 

ගරු ඟදතිතුමදනි, වැලික මද් රාශශශී  ශ, කම් ශකොට්ඨාසශ  
සිංහරාද හා දහවැලිතැ මන ගම්දානවල "පිබිශද්මු 
ශපොශළො මනරුව" වයාපෘති   ටශත් වතුමද ටැංරී කුත් හද්ලා 
තිශබනවා. ඔබතුමදා රීැවා, ඒ වයාපෘති  ඔබතුමදාශනි 
අදාතයාං  ට අද්ාළ නැහැ රී ලා. ශලොකු නළ ළිඳකුත් හද්ලා 
තිශබනවා. හැබැයි, එද ළි ශඳේ තිශබන ජල   රදාණවත් දන්. මීය ටගය 
(00කට එහා පැත්ශත ම ශලොකු ගල ඉ තිශබනවා. ඒ වතුමද 
ටැංරීශ  සිට මීය ටගය (00යි ගලට දුද තිශබ මශ ම. ඔබතුමදාශනි 
අදාතයාං   දැන්හත් ශවලා බැරිද් ඒ හදහා පානී  ජල ගැටලුවට 
විසඳුද ඉ ලබා ශද් මන.  

 

ගු වාසුදද්ව නානායක්කාර ෙහතා   
(ைொண்புைிகு ெொசுததெ நொணொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

රාළුව ම, ගරු ද ම්රීතුමදනි. ඔබතුමදා ඒ කාදණ  අපට ශ ොමු 

රීමද ගැන ස්තුමතිව මත වනවා. එ  තිශබ මශ ම, සිංහරාදද්, 

වැලික මශශද්? 

 
ගු කංසන දනේසන් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு கிங்ஸ் தநல்சன்) 

(The Hon.Kins Nelson) 

දහවැලිතැ මන ගම්දානශ . 

 
ගු වාසුදද්ව නානායක්කාර ෙහතා   
(ைொண்புைிகு ெொசுததெ நொணொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ශහොඳයි. වැලික මද්, සිංහරාද, දහවැලිතැ මන ගම්දානශ . ගරු 

ද ම්රීතුමදනි, "පිබිශද්මු ශපොශළො මනරුව" වයාපෘති   ටශත් සිශන 

වන ඒ ක්රි ාද්ාද  වඩා සාගයථක රීමදට වුවදනා දැන්හත් වීද අශේ 

අදාතයාං ශ  ම ලබා දීද තුමළි ම ඔබ බලාශපොශදොත්තුම වන 

තත්ත්ව ට ග මන රාළුව ම රී ා දා වි ්වාස කදනවා. ඒ කරුණ 

දට ශ ොමු රීමද පිළිබඳව ඔබතුමදාට ස්තුමතියි. 

 
ගු කංසන දනේසන් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு கிங்ஸ் தநல்சன்) 

(The Hon. Kins Nelson) 

ගරු කථානා කතුමදනි, දශනි ශද්වැනි අතුමරු ර ්න  ශද යි. 

ගරු ඟදතිතුමදනි, දහවැලි ග ශේ ඟති ශව මන ජල  

තිශබනවා. ද්ැනට ශපොශළො මනරුව න්ස්ත්රි ඉකශ  පිහි,  කදුරුශවල, 

බැඳිවැව වාශනිද තද මක සව රාශශශී  ශ, කම් ශකොට්ඨාස ටද 

පානී  ජල  ලබා ශද් මශ ම දහවැලි ග ශේ ද්ැනට ක්රි ාත්දක වන 

ජල ශපොම්පාගාදශ  ම. ගරු ඟදතිතුමදනි, න්ඹුලාගල, දනම්පි,  , 

වැලික මද් රශශ වලටත් ශම් ශපොම්පාගාදශ  මද ලබා ශද් මන 

රාළුව ම තදදට ජල  ඟති ශව මන තිශබනවා. ශම් ගැන ඔබතුමදා 

ද්ැව වත්ද්, එශහද නැත්නම් ශදවැනි වැඩසටහන ඉ ඔබතුමදාශනි 

අදාතයාං ශ  ම ින්රිශ දී ක්රි ාත්දක කද මන බලාශපොශදොත්තුම 

වනවාද් රී ලා ද්ැන ග මන කැදැතියි. 

 
ගු වාසුදද්ව නානායක්කාර ෙහතා   
(ைொண்புைிகு ெொசுததெ நொணொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ශපොශළො මනරුවට නැ ශලනහිශද ම තිශබ මනා වූ සි ලු රශශ  

ආවදණ  වනවා, ශපොශළො මනරුව නැ ශලනහිද දහා වයාපෘති  

දින ම. ඊට අදතදව දද කලි ම රී න ලද් රමුඛතා වයාපෘතිවල 

පිරිපහදුව වැඩින්ුරණු කදලා, ද්ැනට ආවදණ  ශනොවන ගම්වලට 

ලබා ශද් මන කටුරතුම කදනවා. ගරු ද ම්රීතුමදනි, ඔබතුමදා රී න 

නි ්ි ත ගම්දාන ගැන දද ගිහි, ලා විදසලා බලලා, ඔබතුමදාට 

පිළිතුමද ඉ ශද් මනම්. ඒ රී රා ගම්දානවල නම් ඟතුමළත් ඔබතුමදා 

ඟූ  ර ්න , දද හැ මසාඩ් වාගයතාශව ම ලබා ග මනම්. 

1985 1986 

[ගරු වාසුශශව නානා  ඉකාද දහතා ] 

————————— 
*  පුසනතකාලදේ තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மெக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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"ළඟෙ පාසල - දහොඳෙ පාසල" වයාපි සය: පාසේ 

දගොඩනැඟිලි 
"அண்ைித்த பொடசொமல சிறந்த பொடசொமல" 

கருத்திட்டம்: பொடசொமலக் கட்டிடங்கள் 
"NEAREST SCHOOL IS THE BEST SCHOOL" PROJECT: SCHOOL 

BUILDINGS                   
 

559/2020 
6 . ගු ෙයන්ත දිසානායක ෙහතා 
    (ைொண்புைிகு ையந்த திசொநொயக்க) 

    (The Hon. Mayantha Dissanayake) 

අනයාපන අදාතයතුමදාශග ම ඟූ  ර ්න  - (1): 

(අ) (i) පසුගි  දජ  විසි ම ආදම්භ කදන ලද් "ළලද 
පාසල - ශහොඳද පාසල" වයාපෘති   ටශත් 
ින්රීමම් ආදම්භ කදන ලද් පාස,  ශගොඩනැිනලි 
සංඛයාව න්සත්්රි ඉක අව ව ශව ම ශව ම ව ශ  ම 
ශකොපදණද්; 

 (ii) එද එ ඉ එ ඉ න්සත්්රි ඉක  තුමළ පිහිටා ඟති එ ඉ එ ඉ 
පාසල සඳහා ලබා දී ඟති ශගොඩනැිනලි සංඛයාව 
ශව ම ශව ම ව ශ  ම ශකොපදණද්; 

 (iii) ඒ අතරි ම වැඩ අවස ම කද තිශබන ශගොඩනැිනලි 
සංඛයාව ශකොපදණද්; 

 (iv) වැඩ අවස ම ශනොකදන ලද් ශගොඩනැිනලි සංඛයාව 
ශකොපදණද්; 

 (v) එද වයාපෘති  සඳහා වි ද්ම් වූ මුද්ල ශකොපදණ  
  මන එතුමදා ශදද සභාවට ද් මව මශනහිද්? 

(ආ) (i) ශම් වනවිට එද වයාපෘති  නතද කද තිශබ්ද්; 

 (ii) එශසේ නම්, ඒ සඳහා ශහේතුම වූ කරුණු කවශගයද්;  

   මනත් එතුමදා ශම් සභාවට ද් මව මශනහිද්?  

(ඟ) ශනොඑශසේ නම්, ඒ ද මද්? 
 

 கல்ெி அமைச்சமரக் தகட்ட ெினொ: 

( அ) (i )  கடந்த அரசொங்கத்தினொல் ததொடங்கப்பட்ட 

"அண்ைித்த பொடசொமல சிறந்த பொடசொமல" 

கருத்திட்டத்தின் கீழ் நிர்ைொணப் பணிகள் 

ததொடங்கப்பட்ட  பொடசொமலக் கட்டிடங்களின் 

எண்ணிக்மக ைொெட்ட ெொொியொக தெவ்தெறொக 

எவ்ெளவு என்பமதயும்; 

 ( i i )  தைற்படி ஒவ்தெொரு ைொெட்டத்திலும் அமைந் 

துள்ள ஒவ்தெொரு பொடசொமலக்கும் ெழங்கப் 

பட்டுள்ள கட்டிடங்களின் எண்ணிக்மக 

தெவ்தெறொக எவ்ெளவு என்பமதயும்; 

 ( i ii )  அெற்றின் பணிகள் நிமறவு தசய்யப்பட்டுள்ள 

கட்டிடங்களின் எண்ணிக்மக எவ்ெளவு 

என்பமதயும்; 

 ( i v )  பணிகள் நிமறவு தசய்யப்படொத கட்டிடங்களின் 

எண்ணிக்மக எவ்ெளவு என்பமதயும்; 

 ( v )  தைற்படி கருத்திட்டத்துக்கொக தசலெிடப் 

பட்டுள்ள ததொமக எவ்ெளவு என்பமதயும்; 

 அெர் இச்சமபக்கு அறிெிப்பொரொ? 

( ஆ) (i )  இன்றளெில் அக் கருத்திட்டம் நிறுத்தப் 

பட்டுள்ளதொ என்பமதயும்; 

 ( i i )  ஆதைனில், அதற்கு கொரணைொன ெிடயங்கள் 

யொமெ என்பமதயும்; 

 அெர் இச்சமபக்கு அறிெிப்பொரொ? 

( இ) இன்தறல், ஏன்? 

asked the Minister of Education: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) the number of school buildings that have 
been started to be constructed under the 
"Nearest School is the Best School" Project 
initiated by the previous Government in 
each district separately; 

 (ii) the number of buildings given for each 
school in each of the aforesaid districts 
separately; 

 (iii) the number of buildings that have been 
completed, out of the aforesaid buildings; 

 (iv) the number of buildings that have not been 
completed; and 

 (v) the amount of money spent on that? 

(b) Will he also inform this House- 

 (i) whether the aforesaid project has been 
stopped at present; and 

 (ii) if so, the reason for that? 

(c) If not, why? 
 

ගු (ෙහාචාර්ය) ජී.එේ. පීරිසන ෙහතා (අධායාපන 

අොතයුරො) 
(ைொண்புைிகு (தபரொசிொியர்)  ஜீ.எல். பீொிஸ் - கல்ெி அமைச்சர்) 

(The Hon. (Prof.) G.L. Peiris - Minister of Education) 

ගරු කථානා කතුමදනි, එද ර ්න ට පිළිතුමද ශදශසේයි: 

(අ)    (i)   දීගයඝ විසත්ද  ඉ තිශබනවා. එ  ඟමුණුද 1 හි 
සඳහ ම ශැ. 

 (ii)  විසත්ද සහිතයි.  ඟමුණුද 2 හි සඳහ ම ශැ. 

 (iii)  2,030 රී.  

 (iv)  640 රී.  

 (v)  රුපි ,  මිලි න 47,317රී. (රුපි ,  මිලි න 
හතළිසහ්ත්ද්හස ්තුම මසි ද්ාහතරී) 

(ආ)     (i)   නැත. 

 (ii)  අද්ාළ ශනොශැ. 

(ඟ)  අද්ාළ ශනොශැ. 

 ඟමුණුම් 1 සහ 2 සභාගත* කදමි. 

 

ගු ෙයන්ත දිසානායක ෙහතා 
(ைொண்புைிகு ையந்த திசொநொயக்க) 

(The Hon. Mayantha Dissanayake) 

ගරු ඟදතිතුමදනි, අශේ ර ්නවලට ිතා පැහැන්ලිව පිළිතුමරු 

ලබා දීද පිළිබඳ ඔබතුමදාට ශබොශහොද ස්තුමතියි.  

දශනි පළමුශවනි අතුමරු ර ්න  හැ,  ට, I would like to ask 
the Hon. Minister to make a statement regarding the 
online system of education and also in terms of correcting 
exam papers and transportation given to teachers 
especially in view of the COVID-19 scenario in the 
country. 

1987 1988 

————————— 
*  පුසනතකාලදේ තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மெக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පාගයලිශම් මතුමව 

ගු (ෙහාචාර්ය) ජී.එේ. පීරිසන ෙහතා 
(ைொண்புைிகு (தபரொசிொியர்) ஜீ.எல். பீொிஸ்)  

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

ගරු කථානා කතුමදනි, online ක්රද  අපි කදශගන  නවා. 

පාස,  සෑශහන සංඛයාව ඉ වහලා තිශබන අවස්ථාවක ුගුරු 

ශගද්දු, ුe-ත ඉසලාවු වැනි වැඩ පිළිශවළ  අපි ආදම්භ කදලා 

තිශබනවා. ගරු ද ම්රීතුමදා ද් මනවා, අශේ දශට් තිශබන සම්පූගයණ 

පාස,  සංඛයාව 10,1,5 ඉ බව. ඒශක ම හරි අඩ ඉ විවෘත රීමදට 

අපහසු තත්ත්ව  ඉ පශගත ශවලා තිශබනවා. ඒ රී  මශ ම, පාස,  

5,100 ඉ විතද විවෘත කද මන බැහැ. ිති ම ඒ ද්රුව මශනි 

රශ ෝජන  සඳහා අපි online ක්රද   කදශගන  නවා. හැබැයි, 

දද ද්රීන හැ,  ට ඒක සම්පූගයණ විසඳුද ඉ ශනොශවයි. It is a 

supplement; it cannot be a substitute because it cannot reach 

the children in all parts of the country. ඒ නිසා ඒ ද්රුව මට 

ශවන පා සව අවද කද ගැනීද සඳහා අපි ඒ වැඩ පිළිශවළ න් ත් 

කදශගන  නවා.  

ඔබතුමදා අහරා ර ්නශ   ශද්වන ශකොටසට පිළිතුමද ව ශ  ම 
රී  මන කැදැතියි,  ර ්න පත්ර පම ඉෂා කදන අශන ඉ අ ට 
රවාහන පහසුකම් අපි සප ා ශද්න බව. ඒ වාශනිද එ ඉ එ ඉ විභාග 
දනයස්ථාන ට අදතද රුපි ,  10,000ක දීදනාව ඉ අපි ලබා 
ශද් මන බලාශපොශදොත්තුම වනවා. ඒ වැඩ කටුරතුම කදශගන  නවා, 
ගරු කථානා කතුමදනි. 

 

ගු ෙයන්ත දිසානායක ෙහතා 
(ைொண்புைிகு ையந்த திசொநொயக்க) 

(The Hon. Mayantha Dissanayake) 

I asked my first Supplementary Question in relation to 

the COVID-19 scenario. Thank you for giving the Answer. 

ශද්වැනි අතුමරු ර ්න  ගරු නලි ම බණ්ඩාද ජ දහ ද ම්රීතුමදා 

අහනවාට දද කැදැතියි. 
 

ගු නලින් බණ්ඩාර ජයෙහ ෙහතා 
(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர ஜயைஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

අශේ සශහෝද්ද ගරු ද  මත න්සානා ක ද ම්රීතුමදාට දද 

ස්තුමතිව මත වනවා. ගරු ඟදතිතුමදනි, දද ඔබතුමදාශග ම අහ මශ ම 

"න් අයිල මඩ්" පත්තශගය 01වැනි ද්ා පළ වුණු රවෘත්ති  ඉ 

සම්බ මනවයි.  "Henchman as Director General of Sports?" 

රී ලා රවෘත්ති  ඉ තිශබනවා. අනයාපන පරිපාලන ශසේවශ  

පළමුවැනි ප මතිශ  තනතුමද ඉ තදයි, Director General තනතුමද 

රී න එක ඔබතුමදා පැහැන්ලිවද ද් මනවා. ඒ තනතුමද සඳහා  

සුදුසුකම් නැති අනි,  වීදසිංහ රී න රාශගල ා පත් රීමදට 

කැබිනට් අව දැති  ලැබුණා  රී න  රවෘත්ති  ඉ තදයි ශම් රාවත් 

පශත් පළ  ශවලා තිශබ මශ ම.  

විශ ේෂශ  මද අනයාපන පරිපාලන ශසේවශ  ඒ වාශනි පසස ්
තනතුමදකට සුදුසුකම් නැති රාශගල  ම පත් කළාද ර ්න ඟති 
වනවා. ශදොකද්, ශම් සුදුසුකම් නැති රාශගල ාට  සිදු වනවා, 
පරිපාලන ශෂේත්ර  තුමළ ි මන අශනකුත් නිලනාරි මට අණ 
ශද් මන.  ශම් හදහා අනයාපන  ඉශෂේත්ර  තුමළ අද් වි ාල 
ශනොස මසු මතාව ඉ ඟති ශවලා තිශබනවා. ඔබතුමදා ශම් කරුණ 
ද් මනවාද්, ශම් කරුණ ඟත්තද් රී ලා දද ඔබතුමදාශග ම අහ මන 
කැදතියි. ශම් කාදණ   නිවැරැන් කද මන එශහද නැත්නම් ශම් 
වැරැශද් ශව මන ිඩ ති  මන එපා රී ලා දද ඔබතුමදාශග ම ි, ලා 
සි, නවා. නිවැදන් පිළිතුමද ඉ ඔබතුමදාශග ම දද බලාශපොශදොත්තුම 
වනවා. 

 

ගු (ෙහාචාර්ය) ජී.එේ. පීරිසන ෙහතා 
(ைொண்புைிகு (தபரொசிொியர்) ஜீ.எல். பீொிஸ்)  

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

ගරු නලි ම බණ්ඩාද ජ දහ ද ම්රීතුමදා අහරා ර ්න ට පිළිතුමද 

ව ශ  ම දද පැහැන්ලිව රකා  කදනවා, ඒ සඳහා කැබිනට් 

දණ්ඩලශ  අව දැති  ලැබිලා නැති බව. කැබිනට් දණ්ඩලශ  

අව දැති  සඳහා දශනි අත්සනි ම කැබිනට් පත්රිකාව ඉ ින්රිපත් 

කදලාත් නැහැ. කැබිනට් පත්රිකාව ඉ ින්රිපත් කදලා නැහැ, ගරු 

ද ම්රීතුමදනි.  එව ම පත්වීද ඉ සඳහා කැබිනට් අව දැති  ඉ නැහැ. 

කැබිනට් අව දැති  ි, ලමි ම කැබිනට් පත්රිකාව ඉ දද ින්රිපත් 

කදලාත් නැහැ. එශහද එක ඉ නැහැ.  

  
වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තදම්න්ුරව පවරා දගන ඇ ස 

ඉඩම්: උුරු පළාත 
ெனப் பொதுகொப்புத் திமணக்களத்தினொல் 

சுவீகொிக்கப்பட்ட கொணிகள்: ெட ைொகொணம்    
 LANDS ACQUIRED BY FOREST CONSERVATION 

DEPARTMENT: NORTHERN PROVINCE  
 

578/2020 
 

7 .  ගු චාේසන නිර්ෙලනාෙන් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு சொள்ஸ் நிர்ைலநொதன்) 

(The Hon. Charles Nirmalanathan) 

 වනජීවී හා වන සංද ඉෂණ අදාතයතුමදාශග ම ඟූ                  

ර ්න  - (1): 

(අ) (i) වන සංද ඉෂණ ශද්පාගයතශම් මතුමව විසි ම පතුමරු 

පළාශත් එ ඉ එ ඉ න්සත්්රි ඉකශ  ම පවදා ශගන ඟති 
ිඩම් රදාණ  ශව ම ශව ම ව ශ  ම ශකොපදණද්; 

 (ii) එද රදාණ  පතුමරු පළාශත් සදසත් ූමමි 
රදාණශ  රති ත  ඉ ශලස ශකොපදණද්;  

   මන එතුමදා ශදද සභාවට ද් මව මශ මද්? 
 

(ආ) ශදශලස ිඩම් පවදා ගැනීශම්දී, ශපෞශගලික ිඩම්, කෘෂි 
කාගයමික වැැ, කෘෂි කාගයමික ිඩම් සහ පශු සම්පත් සඳහා වූ 
තෘණ ූමමි ිඩම් ද් පවදා ශගන ඟති අතද එ  ජනතාවශනි 
ජීවශනෝපා   ට ශද මද සහජීවන ටද් අහිතකද ශලස 
බලපෑම් කද ඟති බව එතුමදා ද් මශ මද්? 

 

(ඟ) ප ඉත ිඩම් පවදා ගැනීශම්දී න්සත්්රි ඉ ශ, කම්වද ාශනි, 
රාශශශී  ශ, කම්වද ාශනි සහ පළාත් ිඩම් 
ශකොදසාරිසව්ද ාශනි පපශද්ස ් ලබා ශනොගැනීදට ශහේතුම 
කවශගයද්   මනත් එතුමදා ශදද සභාවට ද් මව මශ මද්? 

 

(ඈ) ශනොඑශසේ නම්, ඒ ද මද්? 

 

 ெனசீெரொசிகள் ைற்றும் ெனப் பொதுகொப்பு அமைச்சமரக் 

தகட்ட ெினொ: 

( அ) (I )  ெட ைொகொணத்தின் ஒவ்தெொரு ைொெட்டத்திலும் 

ெனப் பொதுகொப்புத் திமணக்களத்தினொல் 

சுவீகொித்துக் தகொள்ளப்பட்டுள்ள கொணிகளின் 

பரப்பளவு தனித்தனியொக எவ்ெளதென்பமதயும்; 

 ( i i )  அந்த அளெொனது ெட ைொகொணத்திற்கொன 

தைொத்தக் கொணிப் பரப்பளெின் எத்தமன 

சதவீதம் என்பமதயும்; 

 அெர் இச்சமபக்கு அறிெிப்பொரொ? 

 

( ஆ) இவ்ெமகயில் கொணிகள் சவீகொித்துக் தகொள்ளப்படும் 

தபொது தனியொர் கொணிகள், ெிெசொய ெொெிகள், 

ெிெசொயக் கொணிகள் ைற்றும் கொல் நமடகளுக்கொன 

புற்தமரகளும் சுவீகொித்துக் தகொள்ளப்பட்டுள்ளததொடு 

அது ைக்களின் ெொழ்ெொதொரத்தின் ைீது ைட்டுைன்றி 

சகெொழ்ெின் ைீதும் பொதகைொன தொக்கத்திமன 

ஏற்படுத்தியுள்ளததன்பமத அெர் அறிெொரொ? 

1989 1990 
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( இ) தைற்படி கொணிகள் சுவீகொித்துக் தகொள்ளப்படும்தபொது 

ைொெட்டச் தசயலொளர், பிரததச தசயலொளர் ைற்றும் 

ைொகொண கொணி ஆமணயொளர் என்தபொொின் 

ஆதலொசமனகள் தபற்றுக்தகொள்ளப்படொமைக்கொன 

கொரணங்கள் யொமெ என்பமதயும் அெர் இச்சமபக்கு 

அறிெிப்பொரொ? 

( ஈ) இன்தறல், ஏன்? 

 
 

asked the Minister of Wildlife and Forest 
Conservation: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) separately, of the extent of land acquired by 
the Forest Conservation Department from 
each district in the Northern Province; and 

 (ii) the extent of the aforesaid land area as a 
percentage from the total extent of land in 
the Northern Province? 

 

(b) Is he aware that private lands, agricultural tanks, 
agricultural lands and grass lands for livestock 
have been acquired in that manner and it has 
affected adversely on the livelihood and the co-
existence of the people? 

(c) Will he inform this House of the reason for not 
taking advice from the District Secretary, 
Divisional Secretary and Provincial Land 
Commissioner when such lands are acquired? 

(d) If not, why? 

 

ගු සී.බී. රත්නායක ෙහතා (වන ජීවී හා වන සංරක්ෂණ 

අොතයුරො) 
(ைொண்புைிகு சீ.பி. ரத்நொயக்க - ெனசீெரொசிகள் ைற்றும் ெனப் 

பொதுகொப்பு அமைச்சர்) 

(The Hon. C.B. Rathnayake -  Minister of Wildlife and 
Forest Conservation)  

ගරු කථානා කතුමදනි, එද ර ්න ට පිළිතුමද ශදශසේයි. 
 

 

(අ) (i) වන සංද ඉෂණ ශද්පාගයතශම් මතුමව විසි ම එ ඉ එ ඉ 
න්සත්්රි ඉකවලි ම ිඩම් පවදා ශගන ශනොදැති අතද, 
වනා මතද ශලස කළදනාකදණ  කළ හැරී 
දජශ  ිඩම් සංද ඉෂිත හා ද ඉෂිත වනා මතද 
ශලස ගැසට් දින ම රකා  ට පත් කද ඟත. දෑත 
භාගශ දී එනම් 2012 වසශද ම පසු වනා මතද 
ගැසට් රීමශම්දී GPS තා ඉෂණ  දින ම එද ූමමි 
භාග  තුමළ පවතින දජශ  ිඩම් පදණ ඉ 
වනා මතද ශලස රකා  ට පත් කද ඟත. 

   එශසේ ද ඉෂිත හා සංද ඉෂිත ශලස ගැසට් කද  ඟති 
වනා මතද ලැයිසත්ුමව න්සත්්රි ඉක ව ශ  ම ඟමුණුද 
01හි ද් ඉවා ඟත.  

  ඟමුණුද 01 සභාගත* කදමි. 

(ii)  
 

(ආ) එ ඉ එ ඉ න්සත්්රි ඉකවලි ම සංද ඉෂිත හා ද ඉෂිත වනා මතද 
ශලස ගැසට් දගි ම රකා  ට පත් රීමශම්දී ඒ සඳහා ශ ොද්ා 
ශගන ඟත්ශත් වනා මතද ශලස කළදනාකදණ  රීමදට 
හැරී ාව ඟති දජශ  ිඩම් පදික.  

(ඟ) ිඩම් පවදා ගැනීද ඉ සිදුකද ශනොදැති අතද, ගැසට් දගි ම 
වනා මතද රකා  ට පත් කද ඟත.  

(ඈ) අද්ාළ ශනොශැ. 
 

දීගයඝ ව ශ  ම පත්තද ශද් මන රාළුව ම. ඔබතුමදාට ඕනෑ නම්, 

ඒ ශතොදතුමරු ින්රිපත් කද මන රාළුව ම. 
 

ගු චාේසන නිර්ෙලනාෙන් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு சொள்ஸ் நிர்ைலநொதன்) 

(The Hon. Charles Nirmalanathan) 

நன்றி. தகௌரெ சபொநொயகர் அமைச்சர் அெர்கதள, 

என்னுமடய முதலொெது தைலதிகக் தகள்ெிமயக் 

தகட்கின்தறன்.  

தகௌரெ அமைச்சர் அெர்கதள, ெட ைொகொணத்தின் 

தைொத்தக் கொணிப் பரப்பளெின் 44 வீதத்மத ென இலொகொத் 

திமணக்களம் தன்ெசம் மெத்திருக்கிறது என்று தற்தபொழுது 

நீங்கள் கூறினீர்கள்.  “ெனைொக முகொமைத்துெம் தசய்ெதற்கு 

முடியுைொன அரச கொணிகள் ைொத்திரம்தொன் GPS ததொழில் 

நுட்பம்மூலம் இனங்கொணப்பட்டு ெனப் பொதுகொப்புப் 

பிரததசைொக gazette பண்ணப்படுகின்றன” என்று நீங்கள் 

கூறினீர்கள்.   

யுத்தம் கொரணைொக 1983 - 1984ஆம் ஆண்டு கொலப் 

பகுதியில் ைக்கள் இடம்தபயர்ந்தொர்கள். யுத்தம் முடிந்த பின்னர் 

அெர்கள் ைீளக் குடிதயறியதபொது, அெர்களுமடய ெயல் 

நிலங்கள், தைட்டு நிலங்கள் என்பெற்றில் கடந்த 25 

ெருடங்களொக ைரங்கள் ெளர்ந்திருந்தன. ென இலொகொத் 

திமணக்களம் அந்த இடங்கமளயும் தசொோ்த்து ெனப் 

பொதுகொப்புப் பிரததசம் என்று gazettes பண்ணியிருக்கிறது. 

அெர்கள் அந்த இடத்தில் உளுந்ததொ, தநல்தலொ 

பயிொிட்டமைக்கொன ஆதொரங்கள் இருக்கின்றன. அந்த 

ஆதொரங்கமள ைொெட்ட அதிகொொிகளிடம் சைர்ப்பிக்கின்ற 

தபொது, அக்கொணிகமள அம்ைக்களுக்குக் தகொடுப்பதற்கு உொிய 

நடெடிக்மக எடுக்க முடியுைொ? என நொன் உங்களிடம் 

தகட்கின்தறன்.  
 

ගු සී.බී. රත්නායක ෙහතා  
(ைொண்புைிகு சீ.பி. ரத்நொயக்க) 

(The Hon.C.B. Rathnayake)  
நொன் இது பற்றி ெிசொொித்து பொத்துட்டுத்தொன் உங்களுக்கு 

பதில் தகொடுக்க ஏலும்.  
 

ගු චාේසන නිර්ෙලනාෙන් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு சொள்ஸ் நிர்ைலநொதன்) 

(The Hon. Charles Nirmalanathan) 
அது அெர்களுமடய கொணி என்பதற்கொன ஆதரங்கள் 

அெர்களிடம் இருக்கின்றன. அெர்கள் இடம்தபயர்ந்ததற்குப் 

පතුමරු පළාශත් සදස්ත ූමමි රදාණ  

(ශහ ඉශට ාද) 

888,400 

පතුමරු පළාශත් ගැසට් දගි ම වනා මතද 

ශලස රකා  ට පත් කද ඟති සදස්ත ූමමි 

රදාණ  (ශහ ඉශට ාද) 

392,164 

ගැසට් දගි ම වනා මතද ශලස රකා  ට 

පත් කද ඟති ූමමි රදාණ  පතුමරු පළාශත් 

සදස්ත ූමමි රදාණශ  රති ත  ඉ ශලස 

44% 

1991 1992 

————————— 
*  පුසනතකාලදේ තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மெக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පාගයලිශම් මතුමව 

பின்னர் அங்கு  ைரங்கள் முமளத்திருக்கின்றன. நீங்கள் GPS 

ததொழில்நுட்பத்மதப் பயன்படுத்தி, அது ெனப் பொதுகொப்புப் 

பிரததசம் என்று gazette பண்ணிெிட்டீர்கள். இப்தபொழுது 

அெர்களுமடய ெொழ்ெொதொரத்துக்கு நிலம் இல்மல. உண்மை 

யொக அதுதொன்  பிரச்சிமன! அவ்ெிடயம் ததொடர்பில் நீங்கள் 

கெனம் தசலுத்த தெண்டுதைனக் தகட்டுக் தகொள்கின்தறன்.  
 

ගු සී.බී. රත්නායක ෙහතා  
(ைொண்புைிகு சீ.பி. ரத்நொயக்க) 

(The Hon.C.B. Rathnayake)  
அது பற்றி  நொன் நல்லொ ெிசொொித்து பொக்க தெணும். நொன் 

உங்களுக்கு உதெி தசய்தறன். 

 

ගු චාේසන නිර්ෙලනාෙන් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு சொள்ஸ் நிர்ைலநொதன்) 

(The Hon. Charles Nirmalanathan) 
தகௌரெ அமைச்சர் அெர்கதள, என்னுமடய இரண்டொெது 

தைலதிகக் தகள்ெிமயக் தகட்கின்தறன். ைிக முக்கியைொக 

எங்களுமடய பிரததசங்களில் அதநகைொனெர்களுமடய 

பிரதொன ததொழிலொக கொல்நமட ெளர்ப்பு கொணப்படுகின்றது. 

அெர்கள் தங்களுக்குொிய தைய்ச்சல் நிலங்கமளப் தபறுெது 

என்பது பொொிய பிரச்சிமனயொக இருக்கின்றது. நீங்கள் 

கூறியெொறு, ஏற்தகனதெ ென இலொகொத் திமணக்களத்துக்குச் 

தசொந்தைொக இருக்கின்ற 44 வீதைொன ெனப் பகுதியில் 

இருக்கின்ற தைய்ச்சல் நிலங்கமள ெிடுெிப்பததன ைொெட்ட 

அபிெிருத்திக் குழுக்கூட்டங்களில் தீர்ைொனம் எடுக்கப்பட்டும், 

அெற்மறத் தருெதற்கு ென இலொகொத் திமணக்களம் 

ைறுக்கின்றது. ைமழ கொலங்களில் தெள்ளொமை தசய்கின்ற 

தபொது ைொெட்ட அரசொங்க அதிபர், பிரததச தசயலொளர், ென 

இலொகொத் திமணக்கள உத்திதயொகத்தர்கள் என்தபொமர 

அமழத்துச்தசன்று பண்மணயொளர்கள் தங்களுமடய 

கொல்நமடகமளப் பரொைொிக்கக்கூடிய இடங்கமள அமடயொளப் 

படுத்தினொலும், “நொங்கள் பணிப்பொளர் நொயகத்திடம் தகட்க 

தெண்டும்; அமைச்சொிடம் தகட்க தெண்டும்” என்று கூறி, 

அெர்கள் அவ்ெிடங்கமளத் தருெதற்கு ைறுக்கிறொர்கள். 

தகௌரெ அமைச்சர் அெர்கதள, ைொெட்ட அபிெிருத்திக் 

குழுக்கூட்டங்களில் எடுக்கப்படுகின்ற தீர்ைொனங்களின் 

அடிப்பமடயில், அம்ைக்களுமடய கொல்நமடகமளப் பரொைொிப் 

பதற்கொன தைய்ச்சல் நிலங்கமள ெிடுெிப்பதற்கு 

ஏற்றெமகயில், உங்களொல் அெர்களுக்கு ஓர் ஆதலொசமன 

ெழங்க முடியுைொ? என நொன் உங்களிடம் பணிெொகக் 

தகட்டுக்தகொள்கின்தறன்.  
 

ගු සී.බී. රත්නායක ෙහතා  
(ைொண்புைிகு சீ.பி. ரத்நொயக்க) 

(The Hon.C.B. Rathnayake)  
நொன் தைிழ்ல பதில் தசொன்னொல் தகொஞ்சம் தகொஞ்சம்தொன் 

ெிளங்கும். அதுக்கு தயவுதசய்து ைன்னிக்க தெணும். இது பற்றி 

நிம்ைதியொ தயொசித்துப் பொக்க தெணும். ஏதனன்டொ, 

அெங்களுக்கு கொணி தகொடுத்தொல் கொட்டுல ைொடுகமளப் 

தபொட்டுெிட்டு, ைரம் தெட்டத்தொன் பொக்கிறொங்க. அதனொல 

தயொசித்துப் பொக்க தெண்டும். ெொர கிழமை நொங்க தரண்டு 

தபரும் தபொய்ப் பொர்ப்தபொம்.  
 

ගු චාේසන නිර්ෙලනාෙන් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு சொள்ஸ் நிர்ைலநொதன்) 

(The Hon. Charles Nirmalanathan) 

ගරු ඟදතිතුමදා, කැලෑ කපනවා රී නවා ශ ම. මිනිස්සු 500 ඉ 

විතද ි මන තැනි ම එ ඉශකශන ඉ, ශද් මශන ඉ එශහද කදනවා. 

මිනිස්සු 500 ඉ අතශගය ි මන එ ඉශකශන ඉ, ශද් මශන ඉ කදන ශශ 

නිසා මිනිස්සු 500ටද දස්සා නැතුමව ි මන ශවනවා. 

ගරු ඟදතිතුමදා, දද රී  මශ ම ශම්කයි. කැලෑ කප මශ ම 

political support තිශ න කට්,   විතදයි. අශන ඉ කට්,   ඒ 

වැශඩ්ට   මශ ම නැහැ. Police support තිශබන කට්,  , නැත්නම් 

දජශ  support තිශබන කට්,   විතදයි කැලෑ කප මශ ම. 

සානාදණ මිනිස්සු ඒ වැශඩ්ට   මශ ම නැහැ. ගරු ඟදතිතුමදනි, 

කරුණාකදලා සානාදණ මිනිසු මට පද්ැ කදන විධි ට තී මදුව ඉ 

ග මන රී ලා දද ි,  බද ඉ කදනවා. 

 

ගු සී.බී. රත්නායක ෙහතා  
(ைொண்புைிகு சீ.பி. ரத்நொயக்க) 

(The Hon.C.B. Rathnayake)  
ගරු කථානා කතුමදනි, සාදානයශ  ම එ, ටීටීඊ රීැවාද, 

ඔ ඉශකෝද එ, ටීටීඊ ශනොශවයි ශ ම. ඒ වුණාට දහා විනා   ඉ 

වුණා ශ ම. ඒ වාශනි, සි ලු ද්මිළ ජනතාව රීැවාද- [බානා රීමද ඉ] 

අපි ද්මිළ ජනතාවත් එ ඉක එකට ි මනවා. ගරු ද ම්රීතුමදනි, අපි 

ඔබතුමද මලාට පද්ැ කද මන ලෑස්තියි. ඒ දත ත් එ ඉක ශනොශවයි, 

  මන ඕනෑ. [බානා රීමද ඉ] නැහැ, නැහැ. 

 

ගු චාේසන නිර්ෙලනාෙන් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு சொள்ஸ் நிர்ைலநொதன்) 

(The Hon. Charles Nirmalanathan) 

ගරු ඟදතිතුමදා, ද්ැ ම ඔබතුමදා ඔ  විධි ට කතා කදලා 

ඔ ඉශකෝද join කදනවා ශ ම-  

 

ගු සී.බී. රත්නායක ෙහතා  
(ைொண்புைிகு சீ.பி. ரத்நொயக்க) 

(The Hon.C.B. Rathnayake)  
නැහැ, නැහැ. Join රීමද ඉ ශනොශවයි. දා රී න ශද්  අහ මන 

ශකෝ. ඔබතුමද මලාශනි කථාව රීැවා ශ ම. දද රී  මශ ම ශම්කයි. 

ඔබතුමදා රී  මශ ම, ගස් කපනවා නම්, ගස ් කපන තුම ම-හතද 

ශද්ශනකු නිසා ශම් ර ්න  ඟති ශවලා තිශබනවා රී ලා ශ ම. දද 

ඒක පද්ාහදණ  ඉ හැ,  ට තදයි ඔබතුමදාට රීැශැ.  [බානා 

රීමද ඉ]   

 

ගු චාේසන නිර්ෙලනාෙන් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு சொள்ஸ் நிர்ைலநொதன்) 

(The Hon. Charles Nirmalanathan) 

සාදානය මිනිස්සු කැලෑ කප මශ ම නැහැ.  

 

ගු සී.බී. රත්නායක ෙහතා  
(ைொண்புைிகு சீ.பி. ரத்நொயக்க) 

(The Hon.C.B. Rathnayake)  
ඔබතුමදාට පද්ාහදණ  ඉ හැ,  ටයි තදයි දද ඒක රීැශැ. ඒ 

නිසා ඒ ගැන ශසො ා බලා දද ඔබතුමදාට පද්ැ කද මනම්. 

 

කුලියාිළටිදේ  ඉදි කරීෙ  දයෝජිත වූ තාක්ෂණ 

පීඨය: විසනතර  
குளியொப்பிட்டியெில் அமைக்க 

உத்ததசிக்கப்பட்டுள்ள ததொழில்நுட்பப் பீடம்: ெிபரம்  
 FACULTY OF TECHNOLOGY  PROPOSED TO BE 

CONSTRUCTED IN KULIYAPITIYA: DETAILS  
776/2020 

8 .  ගු සෙන්ප්රිය දහේරත් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு சைன்பிொிய தஹரத்)  

(The Hon. Samanpriya Herath)  

        අනයාපන අදාතයතුමදාශග ම ඟූ  ර ්න - (1): 

(අ) (i) කුලි ාපි,   දැතිවදණ ශකොට්ඨාසශ  පිහි,  
ජාතික පශු සම්පත් දණ්ඩල ට අ ත් නාදංග, ල 
වතුම ා ට අ ත් ිඩදක පසුගි  දජ  සදශ  
තා ඉෂණ පීඨ  ඉ ආදම්භ රීමදට මු, ගල තැබූ 
බවත්; 

1993 1994 

[ගරු  ාා, ස ්නිගයදලනාද් ම දහතා] 
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 (ii)  ශදද තා ඉෂණ පීඨ  ආදම්භ රීමදට මු, ගල තැබූ 
ිඩද ශම් වන විට ව,  බිහි වී ඟති බවත්; 

 එතුමදා ද් මශ මද්? 

(ආ) (i) එද තා ඉෂණ පීඨ  ආදම්භ රීමශම් රනාන අදමුණ 
කවශගයද්;  

 (ii) තා ඉෂණ පීඨ  ශම් වනශත ඉ ආදම්භ ශනොරීමදට 
ශහේතුම කවශගයද්; 

 (iii) එද මු, ගල තැබීශම් පත්සව  සඳහා වැ  කළ 
මුද්ල ශකොපදණද්; 

 (iv)  ශම් සඳහා ශව ම කළ ිඩද ශම් වන විට අනයාපන 
අදාතයාං  ට පවදාගැනීද ඉ සිදු කද ඟත්ද්; 

   මන එතුමදා ශදද සභාවට ද් මව මශ මද්? 

(ඟ) ශනො එශසේ නම්, ඒ ද මද්? 

 
 கல்ெி அமைச்சமர தகட்ட ெினொ: 

( அ) (i )  குளியொப்பிட்டி ததர்தல் ததொகுதியில் 

அமைந்துள்ள ததசிய கொல்நமட ெளங்கள் 

சமபக்குச் தசொந்தைொன நொரங்கல்ல ததொட்டத்திற் 

குொிய கொணிதயொன்றில் கடந்த அரசொங்கத்தின் 

கொலத்தில் ததொழில்நுட்பப் பீடதைொன்மற 

அமைப்பதற்கொக அடிக்கல் நொட்டப்பட்டது 

என்பமதயும்; 

 ( i i )  இந்தத் ததொழில்நுட்பப் பீடத்மத ஆரம்பிப்பதற் 

கொக அடிக்கல் நொட்டப்பட்ட கொணி தற்தபொது 

கொடுபடர்ந்து கொணப்படுகின்றததன்பமதயும்; 

அெர் அறிெொரொ? 

( ஆ) (i )  தைற்படி ததொழில்நுட்பப் பீடம் 

ஆரம்பிக்கப்படுெதன் முக்கிய தநொக்கம் யொது 

என்பமதயும்; 

 ( i i )  ததொழில்நுட்பப் பீடம் இதுெமர ஆரம்பிக்கப் 

படொமைக்கொன கொரணம் யொது என்பமதயும்; 

 ( i ii )  தைற்படி அடிக்கல் நொட்டும் மெபெத்திற்கொக 

தசலெிடப்பட்ட ததொமக எவ்ெளவு என்ப 

மதயும்; 

 ( i v )  இதற்தகன ஒதுக்கப்பட்ட கொணி இன்றளெில் 

கல்ெி அமைச்சுக்கொக சுவீகொிக்கப்பட்டுள்ளதொ 

என்பமதயும்; 

 அெர் இச்சமபயில் அறிெிப்பொரொ? 

( இ) இன்தறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Education: 

 
(a) Is he aware that -  

 (i) the foundation stone was laid to establish a 
faculty of technology in a land in the 
Narangalla Estate belonging to the National 
Livestock Board in the Kuliyapitiya 
Electorate during the rule of the previous 
Government; and 

 (ii) the aforesaid land in which the foundation 
stone was laid to establish a faculty of 
technology has overgrown with wild plants 
at present? 

(b) Will he inform this House -  

 (i) the main objective of starting the aforesaid 
faculty of technology; 

 (ii) the reasons for not starting the faculty of 
technology up to now; 

 (iii) the amount of money that was spent on the 
event that was held to lay the foundation 
stone for that faculty of technology; and 

 (iv) whether the land that had been allocated for 
this purpose has now been taken over by 
the Ministry of Education? 

(c) If not, why? 
 

ගු (ෙහාචාර්ය) ජී.එේ. පීරිසන ෙහතා 
(ைொண்புைிகு (தபரொசிொியர்) ஜீ.எல். பீொிஸ்)  

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

ගරු කථානා කතුමදනි, එද ර ්න ට පිළිතුමද ශදශසේයි. 

(අ) (i) ඔැ. 

 (ii) කුලි ාපි,   නාදංග, ල රශශ ශ  ින් රීමදට 
ශ ෝජිතව තිබූ තා ඉෂණ විද්යාපීඨ  සඳහා මු, ගල 
තබා තිබුණ ද්, එහි ින් රීමම් කටුරතුම ශදශත ඉ 
ආදම්භ කද ශනොදැත. 

(ආ) (i)  පාස,  පශනති ට නව තා ඉෂිකක ද්ැව ද හා 
 හපත් ආක, පවලි ම පිරිරා ම වගරීව ුරතුම ගුරු 
පිරිස ඉ ද්ා ාද් රීමද. 

   අ.ශපො.ස. (සාදානය ශපළ) සහ අ.ශපො.ස. 
(පසස ් ශපළ) ප මතිවල තා ඉෂණ විෂ  
පග මවන ගුරුවරු මශනි  නතාව අවද රීමද. 

   අ.ශපො.ස. (පසස ්ශපළ) තා ඉෂණශැද්  විෂ  
නාදාව හද්ාදන සිසු මට තා ඉෂණ විෂ  ගුරු 
ශි ඉෂණලාභි ම ශලස පසස ් අනයාපන  
ලැබීදට අවසථ්ාව සැලසීද. 

   වගයතදානශ  තා ඉෂණ විෂ  පග මවන 
ගුරුවරු මට තද වෘත්තී  සංවගයනන  සඳහා 
ශසේවාසථ් ගුරු රාහුණුව ලබා දීද. 

 (ii) "තා ඉෂණ පීඨ  ශම් වනශත ඉ ආදම්භ 
ශනොරීමදට ශහේතුම කවශගයද්?" රී න එක තදයි 
ශදද ර න්ශ  වැද්ගත් ශකොටස.  

  ජාතික අනයාපන විද්යාපීඨ ින්රිශ දී වි ව්විද්යාල 
දට්ටදට පසස ් රීමදට ශ ෝජිත බැවි ම ද් 
තා ඉෂණශැද්  විෂ  නාදාව සඳහා ක්රි ාත්දක 
වන එකද ජාතික අනයාපන විද්යාපීඨ  ශද  වන 
බැවි ම ද්, පහසුශව ම ළලා වි  හැරී හා ශභෞතික 
පහසුකම් පහසුශව ම සප ාගත හැරී ශකොළඹ 
න්සත්්රි ඉකශ  ශ ඉ මරී  සථ්ාන ක ශද  
සථ්ානගත කළ ුරතුම නිසා. 

 (iii) රුපි ,  1,1,1,1,0.00රී. (රුපි ,  
එශකොශළොසල් ඉෂ  හැටඑ ඉද්හස ්එකසි හැටරී.) 

 (iv) ඔැ. 

(ඟ) අද්ාළ ශනොශැ. 
 

ගු සෙන්ප්රිය දහේරත් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு சைன்பிொிய தஹரத்)  

(The Hon. Samanpriya Herath)  

ගරු කථානා කතුමදනි, දද ස්තුමතිව මත ශවනවා, ගරු 

ඟදතිතුමදාට.  

1995 1996 



පාගයලිශම් මතුමව 

දද රනාන ව ශ  මද ශම් ර ්න  අහ මනත් ශහේතුමව වුශණ්, 

අශේ ආණ් සව ශද  ආදම්භ කද මශ ම නැහැ රී ලා ජනතාව 

අතද වැරැන් දත  ඉ  න නිසායි. එද ිඩද අනයාපන 

අදාතයාං  ට සැබැවි මද පවදාශගන තිශබනවාද් රී න 

කාදණ යි දද ඔබතුමදාශග ම ඟහුශැ. විශ ේෂශ  මද පසුගි  

දජශ  අනයාපන ඟදතිවද ා වූ අරීල විදාේ කාරි වසම් 

දහත්ද ාශනි ආසන  තදයි, එතුමදා ජීවත් ශව්චා ආසන  තදයි 

කුලි ාපි,   ආසන . දනි,  වික්රදසිංහ දහත්ද ා අගදැතිවද ා වූ 

හි මද්ා ශබොශහෝ ශශව,  එද ආසන ට ශගන ගි ා.  

ගරු ඟදතිතුමදනි, දශනි පළමුවැනි අතුමරු ර ්න  ශද යි. 

විශ ේෂශ  මද එද ිඩද අ ඉකද 12 ඉ පදණ වන ිඩද ඉ. එහි 

තිබුණා සශ්රීක ශපො,  ගස්. අරීල විදාේ කාරි වසම් දහත්ද ාශනි  

ලශ ෝ තදයි ඒවා කපාශගන ගිශ . එද ශපො,  ගස් කැපීද 

සම්බ මනශ  ම වාශනිද ඒවාට අද්ාළව ශට මඩගය ද්ැමීය ද 

සම්බ මනශ  ම අදාතයාං ශ   ම්රීසි සටහන ඉ තිශබනවාද්? 

දශනි අශන ඉ අතුමරු ර ්න  ශම්කයි. ගරු ඟදතිතුමදනි, එතැන 

රැකව, කරුව ම ශද්ශද්ශනකු ශ ොද්වා තිශබනවා. එද 

රැකව, කරුව ම ශද්ශද්නා  ශවව ශව ම කලාප අනයාපන 

කාගය ාල ට රුපි ,  32,000ක වාශනි මුද්ල ඉ දාසිකව ඟවි, ලා 

තිශබනවා. එද මුද්ල ඟවි, ලා තිශබ මශ ම නාදංග, ල දහශස ම 

ශගොවි සංවිනාන ට; එද රශශ ශ ද තිශබන ශගොවි සංවිනාන ට. 

ඊට පස්ශසේ එද නාදංග, ල ශගොවි සංවිනාන  එද ශද්ශද්නාට එද 

මුද්ල ලබා දීද රති ඉශෂේප කදලා තිශබනවා. එද ශගවීද 

නීතයව ූලල ශගවීද ඉද් රී න ර ්න , වගරීව ුරතුම අදාතයවද ා 

වන ඔබතුමදාශග ම දා අහ මන කැදැතියි. 

 
ගු (ෙහාචාර්ය) ජී.එේ. පීරිසන ෙහතා 
(ைொண்புைிகு (தபரொசிொியர்) ஜீ.எல். பீொிஸ்)  

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

ගරු ද ම්රීතුමදනි, එවැනි අක්රමිකතා සිදු ශවමි ම තිශබනවා 

නම්, ඒවා ගැන ශසො ා බලා ඒවා නිවැරැන් රීමදට අප ූ ද්ානම්. 

රනාන කාදණ  ව මශ ම, එද තා ඉෂණ පීඨ  හද් මශ ම ශකොශහේද් 

රී න තීදණ  ගැනීදයි. ඒක දටට ශහොඳ විධි ට ශ ම කද මන 

ඕනෑ. තා ඉෂණශැද්  විෂ  නාදාව සඳහා ක්රි ාත්දක වන එකද 

ජාතික අනයාපන විද්යාපීඨ  එ  වන නිසා එ  ශකොළඹ නගද ට 

ආස මන රශශ  ක පිහිටුවීද වඩාත් සුදුසුයි රී න එක තදයි අශේ 

හැඟීද. එතශකොට nanotechnology විද්යාලවලට සහා  ශද් මන 

රාළුව ම. HND ආ තන , කටුබැශද් වි ්වවිද්යාල  ආදී ශම් 

ආ තන සි , ල ඉද ඊට ආස මනශ  තිශබනවා. ශම් සඳහා 

ආධුනික රාහුණුවත් අව ය වනවා ශ ම.  ඩීශදෝ, අශ ෝ ඉ ශ, ල මඩ් 

වාශනි සදහද ශපෞශගලික සදාගම් ද් ඒ සඳහා අව ය වනවා. 

කුලි ාපි,  ට වඩා අගව වදට ආස මන රශශ  ක ශම් ආ තන  

පිහිටුවීශද ම ශම් ඔ ඉශකෝද කටුරතුම කද මන වඩා පහසු වනවා. ඒ 

අතද ගරු ද ම්රීතුමදා සඳහ ම කළ පරින් ශම් ූමමි  තුමළ වැදන් 

ක්රි ාද්ාද ඉ සිදුවනවා නම්, ඒ සඳහා දැන්හත් ශවලා ඒවා නිවැදන් 

කද මනත් අපි ූ ද්ානම්. 

 
ගු සෙන්ප්රිය දහේරත් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு சைன்பிொிய தஹரத்)  

(The Hon. Samanpriya Herath)  

ගරු ඟදතිතුමදනි, එශකොශළොස් ල ඉෂ ගණනක මුද්ල ඉ ශම් 

පත්සව ට වි ද්ම් කදලා තිශබනවා. ශම් ආසනශ  පාගයලිශම් මතුම 

ද ම්රීවද ා විධි ට ශම් ගැන දද ශහොඳි මද ද් මනවා. ශම් 

පත්සව ට මුළු ලංකාශව මද ළදයි ශගනාවා. ශම් පත්සව  

පැවැත්ශවන අවස්ථාශැදීත් දද ඒක නිම ඉෂණ  කළා. ඟත්තටද 

ශම් මුද්ල අපදාන මුද්ල ඉ. ගරු ඟදතිතුමදනි, ශම් මුද්ලට වග 

රී  මශ ම කවුද්? ශම් ිඩද රීනම් කාගය   ඉ සඳහාද් ශ ොද්ා 

ග මශ ම රී න කාදණ  පිළිබඳව අපට වි ාල ගැටලුව ඉ 

තිශබනවා. ශම්වා අරීල විදාේ කාරි වසම්ලා නිස්කාදශණ් කදරා 

වි ද්ම්. අවසාන ට ශම්වාට වග රී  මශ ම කවුද් රී න කාදණ  

අපට ද්ැනග මන අව යයි. ගරු ඟදතිතුමදනි, ඒ මුද්ල නැවත අ  

කද ග මන කටුරතුම කද මන රී න කාදණ ත් ශම් අවස්ථාශැදී 

දද ශම් ශගෞදවනී  සභාශව ම ි, ල මන කැදැතියි. 

 
ගු (ෙහාචාර්ය) ජී.එේ. පීරිසන ෙහතා 
(ைொண்புைிகு (தபரொசிொியர்) ஜீ.எல். பீொிஸ்)  

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

ගරු කථානා කතුමදනි, වැදන් විධි ට මුද්,  භාවිත කද 

තිශබනවා නම්, අපි ඒක නිකම් ති  මශ ම නැහැ. ඒ මුද්,  ආපසු 

ලබා ගැනීද සඳහා සුදුසු ක්රි ාදාගයගවලට අවතීගයණ ව මන අප 

ූ ද්ානම්. ඒ ගැන දද ශසො ා බලා සුදුසු වැඩ පිළිශවළ ඉ සකස් 

කද මනම්, ගරු කථානා කතුමදනි.   

 
ගු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධාන ෙහතා (දවදළඳ 

අොතයුරො) 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) பந்துல குணெர்தன - ெர்த்தக 

அமைச்சர்) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana - Minister of Trade) 

Sir, I rise to a point of Order.  

ගරු ද ම්රීතුමදා අසන ලද් ර ්න ට හිටරා අනයාපන 

ඟදතිවදශ කු ව ශ  ම දට ශම් ගරු සභාවට ශක,  පැහැන්ලි 

රීමද ඉ කද මන තිශබනවා. ශම් තා ඉෂණ විෂ  නාදාව හඳු මවා 

දීශම් කාගය  භාද  ිෂ්ට කශළේ දද අනයාපන ඟදති ධුද  ද්දන 

කාලශ . ශම්  තා ඉෂිකක ගුරුවරු රාහුණු රීමද සඳහා දද 

ශකොරි ාශැ KOICA ආ තන  සදල සාක්චඡා වට දාශි  ඉ 

පැවැත්වූවා. ඒ සඳහා වඩා සුදුසු ස්ථාන  ශලස ශහෝදාගද 

රශශ ශ  ම බිම් ශකොටස ඉ ශව ම කදගත්තා. ද ඉනිසාද් ත්, ශ්රී 

ජ වගයනනරාද වි ව්විද්යාලශ  තා ඉෂණ පීඨ  තිශබ මශ ම 

ශහෝදාගද, ශකොළඹ වි ්වවිද්යාලශ  තා ඉෂණ පීඨ  තිශබ මශ ම 

ශහෝදාගද, ශදොදටුව වි ්වවිද්යාලශ  තා ඉෂණ පීඨ  තිශබ මශ ම 

ශහෝදාගද, නැශනෝ තා ඉෂණ ආ තන  තිශබ මශ ම ශහෝදාගද 

නිසා. ඊ ළලට, NSBM එක තිශබ මශ මත් ශහෝදාගද, දහි මද් 

දාජප ඉෂ විද්යාල  තිශබ මශ මත් ශහෝදාගද. ශම් සි , ලට 

ශ ඉ මරී  ගුරුවරු, දහාාාගය වරු, ආාාගය වරු ලබා ග මන 

රාළුව ම ව මශ ම ශකොළඹට සමීය ප ස්ථාන ක ශම් ආ තන  

තිබුශණොත් පදණයි. ගරු කථානා කතුමදනි, දද ඒ සඳහා 

ඟශදරිකාව  ශඩොලගය බිලි න 13ක  ත  ඉවත් ආපසු ශගව මශ ම 

නැති රද්ාන  ඉ -ආනාද  ඉ-  ලබා ගත්තා. එ  ණ  ඉ ශනොශවයි. 

පසුගි  කාලශ  පැවැති ආණ් සශැ අනයාපන ඟදතිවද ා රීසිදු 

වග විභාග  ඉ නැතිව බලහත්කාදශ  ම ඒ ආ තන  

කුලි ාපි,  ට ශගන ගි ා. තා ඉෂණ  රාරුදු කද මන 

දහාාාගය වරු, ආාාගය වරු කුලි ාපි,  ට  ශගන   මශ ම 

ශකොශහොදද්? එතුමද මලා ඒක ක, පනා කද මන එපා ැ. දට ක 

ළදශ  ඉ අනයාපන ඟදති වුශණොත්, ඒ දටට වගතුමව ඉ ශව මශ ම 

නැහැ. එද නිසා සුදුසු අනයාපන ඟදතිවදශ  ඉ පත් කද ග මන 

බැරි වුණු දටක ඟති වූ විනා   ඉ තදයි ඒ. කුලි ාපි,  ට ශම් 

ආ තන  ශගන ගි ත්, අද් වන ශත ඉ ශකොරි ාශව ම ලැබුණු 

පරිතයාග  පාවි්චි  කද ග මන බැරි වුණා. ශපො,  ගස් කැපීද හැද 

ශවන ශද්  ඉ කද මන බැරි වුණා. ශම් වාශනි ශශව,  තදයි ඒ  හ 

පාලන ආණ් සව කශළේ. 

1997 1998 

[ගරු සද මප්රි  ශහේදත් දහතා] 
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ගු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Second round.  

Question No. 4 -  255/2020 - (1), the Hon. Velu 
Kurmar.  

 

ගු බුද්ධික ප සරණ ෙහතා 
(ைொண்புைிகு புத்திக பத்திரண)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  
ගරු කථානා කතුමදනි, ගරු ශැලු කුදාගය දහතා ශවව ශව ම දා 

එද ර ්න  අහනවා. 
 

ගු දජොන්සන න් ප්රනාන්දු ෙහතා   
(ைொண்புைிகு தஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ගරු කථානා කතුමදනි, කෘෂිකගයද ඟදතිතුමදා ශවව ශව ම දා 

එද ර ්න ට පිළිතුමද ලබා දීද සඳහා සති ශද්කක කාල  ඉ ි, ලා 

සි, නවා. 
 

ප්රශ්නනය ෙුර දිනකදී ඉදිරිපත් කරීෙ  නිදයෝග කරන ලදී. 
ெினொமெ ைற்தறொரு தினத்திற் சைர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 

ගු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ස්ථාවද නිශ ෝග 27.(2)  ටශත් ර ්න . ගරු සජිත් ශරේදද්ාස 

දහතා. 
 

ගු සජිත් දප්රේෙොස ෙහතා (විුද්ධා පාර්ශ්නවදේ 

නායකුරො)  
(ைொண்புைிகு சஜித் பிதரைதொஸ - எதிர்க்கட்சி முதல்ெர்) 

(The Hon. Sajith Premadasa - Leader of the Opposition) 

Hon. Speaker, prior to raising my Question under 
Standing Order 27(2), I would like to bring to the notice 
of the House that there was a news item published in 
yesterday's "Daily Mirror" newspaper regarding a 
revelation made by the FactCheck platform.  

They had basically alluded to a wrong statistic that 
had been stated in one of my speeches in Parliament, 
which was also reported in the "Divaina" newspaper.  
Having gone through it, I confirm the fact that an error 
had been made on my part.  I want to state in this House 
that I apologize for my mentioning of the miscalculated 
figure. Also, I would commend the "Daily Mirror" 
newspaper and the FactCheck team of Verité Research for 
examining the facts and the details presented by 
politicians and policymakers. I applaud their FactCheck 
platform.  

Again, I want to apologize to the House for stating an 
incorrect statistic in one of my speeches and want to 
applaud the FactCheck platform and the "Daily Mirror" 
newspaper for their performance in the media arena, 
acting as a watchdog in the process of democracy that we 
have in our country today.  

 

ගු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ස්ථාවද නිශ ෝග 27.(2)  ටශත් ර ්න . ගරු සජිත් ශරේදද්ාස 

දහතා. 

දපෞද්ගලිකව  ෙැනුම් දීදෙන් ඇසූ ප්රශ්නනය 
தனி அறிெித்தல் மூல ெினொ 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 ජලගැව:ම් නිම්න ජා සක වදනෝෙයානය ෙැදින් 

ොර්ගයක් ඉදිකරීෙ 
தெள்ளச் சைதெளித் ததசியப் பூங்கொெினூடொக ஒரு 

பொமதமய உருெொக்குதல் 
CONSTRUCTION OF ROAD THROUGH FLOOD PLAINS 

NATIONAL PARK  
 

ගු සජිත් දප්රේෙොස ෙහතා   
(ைொண்புைிகு சஜித் பிதரைதொஸ ) 

(The Hon. Sajith Premadasa ) 
ගරු කථානා කතුමදනි, ස්ථාවද නිශ ෝග 27(2)  ටශත් 

ර ්න  දා ින්රිපත් කදනවා. 

ගරු කථානා කතුමදනි, 19(4 වගයෂශ දී ජාතික පද්යාන  ඉ 
ව ශ  ම ගැසට් කදන ලද් "ජලගැලුම් නිම්න ජාතික 
වශනෝද්යාන " දැන් ම දාගයග  ඉ ින්රීමදට අවසද ශද්න ශලස 
ශශ පාලන බලපෑම් ඟති බවට වාගයතා ශවනවා. 

කඩිනම් දහවැලි වයාපාද  ක්රි ාත්දක රීමශම්දී ඟතිවන 
අහිතකද පාරිසරික බලපෑම් අවද කද ගැනීද සඳහා ශද මද 
වාසස්ථාන අහිමිවන වන සතුම මශනි පැවැත්ද සඳහා සහ පරිසද 
සදතුමලිතතාව ආද ඉෂා කද ගැනීදට ශදද ජලගැලුම් නිම්න 
ජාතික පද්යාන  රකා  ට පත්කද තිශබනවා. TAMS Report 
ව ශ  ම හඳු මවව  ලබන කඩිනම් දහවැලි වයාපාද ට අද්ාළ 
රනාන පාරිසරික ඟගය ම් වාගයතාශැත්  සඳහ මවන පරින් දහවැලි 
කලාප තුමළ ිතා සුවිශ ේෂී සහ පසස් රමිතිශ  වනජීවී කලාප  ඉ 
ව ශ  ම, ශසෝදාවති  ජාතික පද්යාන  සහ වස්ගමුව ජාතික 
පද්යාන ත්, එද පද්යාන  ම අතද පිහි,  ජලගැලුම් නිම්න ජාතික 
පද්යාන ත් සලකව  ලබන බැවි ම, ශදද වනජීවී කලාප ිතා  
ව, නා ජාතික සම්පත් ශලස සැලශකනවා.  

ජලගැලුම් නිම්න ජාතික පද්යාන  පිහිටුවීදට ශපද, 
පද්යානශ  ද්ැනට භාවිත වන ස්වාභාවික දායිද වන ශගෝදති ඟළ 
-කාලිංග ඟළ- ද්කුණු ිවුදට  ාබද්ව රාදාණ ගම්දාන  ඉ වූ 
"  ඉරාද " ගම්දාන  සහ පාසල පිහිටා තිබුික. 

ගරු කථානා කතුමදනි, 19(4 වසශගය පද්යාන  ගැසට් රීමදට 
ශපද පද්යානශ  ආද ඉෂාව ශද මද එද ගම්දානශ  ජීවත් වූ 
ගම්වාසී මශනි ආද ඉෂාව ද් තහවුරුවන පරින් ගම්වාසී ම 
සි ලුශද්නාද ශගෝදති ඟළ වම් ිවුශගය, පද්යානශ  ම පිටත 
ූමමි ක පන්ංි  කද, එද අලුති ම ින්කදන ලද් ගම්දාන  
"  ඉරාද " නමි මද හැඳි මවීදටත්, ගම්දානශ  පිවිසුම් දාගයග  
වඩාත් ශහොඳ තත්ත්වශ  දාගයග  ඉ බවට සංවගයනන  කද සිරිරාද 
රශශ  ට සම්බ මන රීමදටත් කටුරතුම කදව  ලැබුවා. 

ශදද ගම්දාන  පද්යානශ  ම පිටත ූමමි කට ශගන  ෑශම් 
රනාන අව යතා  තුමන ඉ වි . එනම්, පද්යානශ  ස්වාභාවික දායිද 
ශලස ශගෝදති ඟළ ශ ොද්ා ගැනීදත්,   ඉරාද  සහ 
ශපොශළො මනරුව-දනම්පි,   රනාන දාගයග  සම්බ මන කදන 
පැදික දාගයග  අලි ඟතුම මශනි වාසස්ථාන හදහා පිහිටා තිබීද නිසා 
ඟතිවන අලි මිනිස් ගැටුද නතද රීමදත්, "හඳපා ම වි, ලුව", 
"බැ මඩි  වි, ලුව" රශශ   සහ දහවැලි ගල අතද පරිසද 
පශනතිශ  සම්බ මනතාවට මිනිස් ක්රි ාකාදකම් නිසා ඟතිවන 
බලපෑද අවද කදගැනීදටත්, හැරීවන ශලස පැදික දාගයග  
භාවිත  නවතා ද්ැමීය  . 

පද්යාන  ඟතුමළත ශගෝදති ඟළ ද්කුණු ිවුශගය පිහිටා තිබුණු 
රාදාණ "  ඉරාද " ගම්දානශ  පාස,  ශගොඩනැින, ල, වනජීවී 
බීට්ටු කාගය ාල  ඉ ව ශ  ම කාල  ඉ භාවිත ට  ශ ොද්ාශගන 
තිබුණත්, පසුකා බනව ශගොඩනැින, ල ගදා වැටීදට භාජන වී 
තිශබනවා. 

ගරු කථානා කතුමදනි, ජලගැලුම් නිම්න ජාතික පද්යානශ  
ඟති වි, ලු 3( ඉ පදණ හඳුනාශගන ඟති අතද වි ාලතද වි, ලු 
ව ශ  ම "හඳපා ම වි, ලුව" සහ "බැ මඩි  වි, ලුව" හඳුනාශගන 
තිශබනවා. ශදවැනි විශ ේෂිත ජලගැලුම් නිම්න  ආසි ාතික 
අලි ාශනි පරිණාද ටද් ශහේතුම සානක වූ හැ,  ට වි ්වාස කදන 
ඟලුවි ,  ගංවතුමද වාසස්ථාන ශලස හැඳි මශවනවා. 

1999 2000 



පාගයලිශම් මතුමව 

වග රීව ුරතුම විප ඉෂ  ඉ ශලස අප ශදද සභාවට අවනාදණ  

කදව  ලබ මශ ම, ශදවැනි ිතා වැද්ගත් ව, නා පරිසද පශනති කට 

හිමිකම් රී න, ජාතික ව, නාකදරී ම ුරතුම "ජලගැලුම් නිම්න 

ජාතික පද්යාන " තව තවත් ආද ඉෂා රීමදට අව ය පි වද ගත 

ුරතුම බවත්, ජාතික පද්යාන  විනා  ට ද්දමි ම රීසි ම් 

අුරදරී මවත් දාගයග  ඉ ින්රීමදට ශහෝ පැදික දාගයග   ළි භාවිත 

රීමදට වනජීවී සංද ඉෂණ ශද්පාගයතශම් මතුමව රීසිශසේත්ද අවසද 

ලබා ශනොන්  ුරතුම බව . 

එශසේද ිතා ිහළ වජව විවිනත්ව රී ම ශහබි "ජලගැලුම් 

නිම්න ජාතික වශනෝද්යාන " දම්සා ශතත්බිම් පශනති  ඉ ශලස 

නම් රීමදට අව ය පි වද ගත ුරතුම බව දද ශදද ගරු සභාවට 

ශ ෝජනා රීමදට කැදැත්ශතමි. 

ජලගැලුම් නිම්න ජාතික පද්යානශ  අද්ාළ ශකොටශසේ පිහිටා 

ඟති හඳපා ම සහ බැ මඩි  වි, ලු පිහිටා ඟත්ශත් ගම්දාන දාශි  ඉ 

සහ දනම්පි,           නගද ට  ාබද්ව ශහයි ම, රශශ ශ  න්ළිඳු 

ජනතාවශනි ආද්ා ම් දාගයග සහ රැරී ා  ශබොශහෝ විට ස්වාභාවික 

සම්පත්වල නිෂ්පාද්න දත දඳා පැවතීද නිසා ශදද පද්යාන ට 

ජනගහන පීඩන  ිතා වැඩිශවමි ම පවතිනවා. 

ගරු කථානා කතුමදනි, ශදද තත්ත්ව  අවද කද ගැනීදට 

පපා  දාගයග  ඉ ව ශ  ම අනයාපන කටුරතුම සහ පාස, වල 

පහසුකම් වැඩි රීමදටත්, කෘෂිකාගයමික  ඉශෂේත්රශ  ලලද්ායිතාව 

ිහළ නැංවීද ශසේද සදස්ත  ඉ ශලස දහවැලි බී කලාපශ  

ජනතාවශනි වෘත්තී  ද් ඉෂතා වැඩි න්ුරණු රීමද  නාදී ඒකාබශන 

දානව සම්පත් සංවගයනන වැඩසටහනකට දජශ  අවනාන  ශ ොමු 

කළ ුරතුම බව අපශනි වි ්වාස  යි. එවැනි සංවගයනන වැඩසටහ ම 

ක්රි ාත්දක රීමද දින ම ජලගැලුම් නිම්න  වැනි ව, නා පරිසද 

පශනතිවලට ජනගහන පීඩන  නිසා ඟති වන විවිනාකාද බලපෑම් 

අවද කද ගැනීදටත්, වඩාත් ලලද්ාය  සදාජ, ආගයථික සංවගයනන  ඉ 

රශශ ශ  ජනතාවට ලබා දීදටත් හැරී වව  ඟත. ශද  ජාතික 

වැද්ගත්කදරී ම ුරතුම කරුණ ඉ වන බැවි ම පහත සඳහ ම ර ්න 

සඳහා නි ්ි ත පිළිතුමරු හා පැහැන්ලි රීමම් දජශ  ම 

බලාශපොශදොත්තුම ශවනවා. 

1.  වාගයතාවන ආකාද ට නව   ඉරාද  ගම්දානශ  සිට 
ජලගැලුම් නිම්න ජාතික පද්යාන  ඟතුමළති ම, දනම්පි,   
පාලද අවට රශශ ශ  ම, ශපොශළො මනරුව නගදශ  සිට 
දනංපි,   නගද ට  න රනාන දාගයග ට සම්බ මන වන 
පරින් දාගයග  ඉ ින් රීමදට ශහෝ තිබූ පැදික දාගයග  නැවත 
භාවිත රීමදට වනජීවී අනය ඉෂ ජනදා, වද ා විසි ම අවසද 
ලබා දීදට තීදණ  කද තිශබ්ද්? 

2.  වනජීවී අනය ඉෂ ජනදා, වද ා විසි ම එශසේ අවසද ලබා 
දීදට තීදණ  කද තිශබ් නම්, එද තීදණ  ගැනීදට ශපද 
ජාතික පද්යාන ක ශදවැනි කටුරත්තකට අවසද දීශම්දී 
වැද්ගත් වන පාරිසරික බලපෑම් ත ඉශසේරු වාගයතාව ඉ - 
Environmental Impact Assessment report එක ඉ - 
ලබාශගන තිශබ්ද්? එශසේ ලබාශගන තිශබ් නම්, ශදද ගරු 
සභාවට එද වාගයතාව ින්රිපත් කද මශ මද්? ශනොඑශසේ නම් 
ඒ ද මද්? 

3.  වන ජීවී අනය ඉෂ ජනදා, වද ා විසි ම ශදවැනි 
කටුරත්තකට අවසද ලබා දීදට තීදණ  කද තිශබ් නම්, 
එදින ම ඟති වි  හැරී මිනිස ්ජීවිත හානි සහ වන සතුම මශනි 
ජීවිත හානිවලට වගකීද වන ජීවී අනය ඉෂ ජනදා, වද ා 
විසි ම භාද ග මශ මද්? 

4.  ිතා ිහළ වජව විවිනත්ව රී ම ශහබි ජලගැලුම් නිම්න 
ජාතික පද්යානශ  ආද ඉෂාව ින්රිශ දී තවදුදටත් තහවුරු 
රීමදට ශදද පද්යාන  රැම්සා ශතත් බිම් පශනති  ඉ ශලස 

නම් කදවා ගැනීද සඳහා වනජීවී ශද්පාගයතශම් මතුමව විසි ම 
කඩිනමි ම අව ය කටුරතුම ශ ොද් මශ මද්? ශනොඑශසේ නම් ඒ 
ද මද්? 

ගරු කථානා කතුමදනි, ශම් wetland එක - හඳපා ම වි, ලුව 

සහ බැ මඩි  වි, ලුව - පිළිබඳ වාගයතාව  ගරු අදාතයතුමදාශනිත්, 

එද නිලනාරි මශනිත් රශ ෝජන  පශද්සා ශම් අවස්ථාශැ දී දා 

සභාගත* කදනවා, ස්තුමතියි. 
 

ගු විෙලවීර දිසානායක ෙහතා (වනජීවී රැකවරණය  අලි 

වැ  හා අගේ ඉදිකරීෙ ඇුරළු ආරක්ෂිත වැඩ ිළිතදවළවේ 

හා කැලෑ නැවත වගා කරීෙ හා වන සම්පත් සංවර්ධාන  

රාජය අොතයුරො)  
(ைொண்புைிகு ெிைலவீர திசொநொயக்க - ெனசீெரொசிகள் 

பொதுகொப்பு, யொமன தெலி ைற்றும் அகழிகமள நிர்ைொணித்தல் 

உள்ளிட்ட பொதுகொப்பு நடெடிக்மககள் ைற்றும் ைீள் கொடொக்கம், 

ெனெள அபிெிருத்தி  இரொஜொங்க அமைச்சர்)   

(The Hon. Wimalaweera Dissanayake - State Minister of 
Wildlife  Protection, Adoption of Safety Measures including 
the Construction of Electrical Fences and Trenches and 
Reforestation and Forest  Resource Development) 
ගරු කථානා කතුමදනි, අශේ විප ඉෂනා කතුමදා ින්රිපත් කළ 

ර ්න හතශද ම පළමු වැනි ර ්න ට පිළිතුමරු ව ශ  ම දට 

රී  මන තිශබ මශ ම ශද යි.    

1. ද්ැනට වනජීවී අනය ඉෂ ජනදා, වද ා ශම් 
සම්බ මනශ  ම තීදණ  ඉ අදශගන නැහැ. 
අදාතයාං ශ  තී මදු ග මශ ම වනජීවී අනය ඉෂ 
ජනදා, වද ා පදණ ඉ ශනොශවයි, ඟදතිවරුත් ඒ 
සම්බ මනශ  ම තී මදු ග මනවා. ශම් සම්බ මනශ  ම 
අශේ අදදකීගයති අතුමශකෝදළ ද ම්රීතුමදා, රීංස් 
ශන, ස ම ද ම්රීතුමදාත් ඟතුමළුව ශපොශළො මනරුව 
න්ස්ත්රි ඉකශ  දහජන නිශ ෝජිත  ම කරුණු සඳහ ම 
කළා.  සදගි ජන බලශැගශ  රීංස් ශන, ස ම 
ද ම්රීතුමදා ඊශ  පපශශ ක කාදක සභාවට ඟවි, ලා 
රීැවා, ශම් පාද විවෘත කද මන රී ලා. ඒ වාශනිද 
රශශශී  සභා, පාගයලිශම් මතුමව ඟතුමළු සි ලු 
ආ තනවල දහජන නිශ ෝජිත  ම වැඩිශද්නා  ි, ලා 
සි, නවා, ශම් පාද විවෘත කද මන රී ලා. එද නිසා 
අද්ාළ ශතොදතුමරු ශම් ශදොශහොත ද් ඉවාද අනය න  
කදමි ම පවතිනවා. ඒ වාශනිද ශතොදතුමරු රැස් 
කදශගනත් තිශබනවා.  අනය ඉෂ ජනදා, තුමදා ශම් 
සම්බ මනශ  ම තවද තී මදුව ඉ අදශගන නැහැ. 

 

ගු කංසන දනේසන් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு கிங்ஸ் தநல்சன்) 

(The Hon. Kins Nelson) 

ගරු කථානා කතුමදනි, විදලවීද න්සානා ක දාජය ඟදතිතුමදා 

දශනි නද රීැවා. පාද ඉ විවෘත කද මන රී ලා දා රීැශැ නැහැ. 

ශපොශළො මනරුව න්ස්ත්රි ඉකශ  දහවැලි ගලත් එ ඉක   ඉරාද ට 

  මන කදත්ත පාද ඉ තිශබනවා රී ලා විතදයි දා රීැශැ. දා 

රීැශැ නැහැ, ඒ පාද විවෘත කද මන රී ලා. කදත්ත පාද ඉ 

තිශබනවා රී ලා විතදයි දා රීැශැ. 

 

ගු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහොඳයි, ශබොශහොද ස්තුමතියි. අද්හස රී ැවුණා.  

2001 2002 

[ගරු සජිත් ශරේදද්ාස දහතා] 

————————— 
*  පුසනතකාලදේ තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மெக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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ගු අෙරකීර් ස අුරදකෝරළ ෙහතා 
(ைொண்புைிகு அைரகீர்த்தி அதுதகொரல)   

(The Hon. Amarakeerthi Athukorala)  

ඔබතුමදාද ඊශ  රීැවා, ඒ පාද අව යයි රී ලා. ඒක 

ඔබතුමදාශනි තාත්තාටත් කද ග මන බැරි වුණු පාද. ඒ පාද විවෘත 

කදලා ශද් මන රී ලා ඔබතුමදා රීැවා. [බානා රීමද ඉ] 
 

ගු විෙලවීර දිසානායක ෙහතා  
(ைொண்புைிகு ெிைலவீர திசொநொயக்க)   

(The Hon. Wimalaweera Dissanayake) 
ගරු කථානා කතුමදනි, දට පත්තද ශද් මනයි අවස්ථාව දීලා 

තිශබ මශ ම.  
 

ගු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ද්ැ ම ඟදතිතුමදාට පත්තද ශද් මන ිඩ ශද් මන.  [බානා 

රීමද ඉ] 
 

ගු විෙලවීර දිසානායක ෙහතා  
(ைொண்புைிகு ெிைலவீர திசொநொயக்க)   

(The Hon. Wimalaweera Dissanayake) 
දද පත්තද දු මනාද කථා කද මන. [බානා රීමද ඉ]  ඒක ශ ම 

රාරුශද්. ඊශ   එක ඉ රී නවා,  අද්  එක ඉ රී නවා. [බානා 

රීමද ඉ] ගරු කථානා කතුමදනි, ශම් දශනි අවස්ථාව. 

 

ගු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු විදලවීද න්සානා ක දාජය ඟදතිතුමදාට පත්තද ශද් මන 

අවස්ථාව ශද් මන. ඊට පසුව කථා කද මන. 
 

ගු විෙලවීර දිසානායක ෙහතා  
(ைொண்புைிகு ெிைலவீர திசொநொயக்க)   

(The Hon. Wimalaweera Dissanayake) 
තාත්තා නම් ඔශහොද නැහැ. 

2.  පරිසද අනය න වාගයතාව ඉ - EIA report - ලබා ගැනීද 
සඳහා ශම් වන විට අපි ක්රි ා කදමි ම සි, නවා.  

3.  වන ජීවී සංද ඉෂණ ශද්පාගයතශම් මතුමශැ අනය ඉෂ 
ජනදා, වද ා ශම් සම්බ මනශ  ම තී මදුව ඉ අදශගන නැති 
නිසා ඔවු ම ශම් සම්බ මනශ  ම ද්ැනට වග රීවුරතුම නැහැ.  

4.  ශම් වනා මතද  පදණ ඉ ශනොශවයි, අශනකුත් ද ඉෂිත 
සි , ලදත් අපි ආද ඉෂා කදනවා. "රැම්සා" වනා මතද  ඉ 
බවට පත් කද මන තවද අපි තී මදුව ඉ අදශගන නැහැ. ඒ 
ගැන අනය න  ඉ කදමි ම ි මනවා. 

 

ගු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

විසගයජන පනත් ශකටුම්පත - 2021, කාදක සභාව.  
 

විසර්ජන පනත් දකටුම්පත  2021 
ஒதுக்கீட்டுச் சட்டமூலம், 2021 

APPROPRIATION BILL, 2021 
 

කාදක සභාශැදී තවදුදටත් සලකා බලන ලදී.- [රගති : 
ශද්සැම්බගය 03 ] 

[ගරු කථානා කතුමදා මූලාසනාරූඪ වි .] 
 

குழுெில் தைலும் ஆரொயப்தபற்றது.- [ததர்ச்சி: டிசம்பர் 03] 

[ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள் தமலமை ெகித்தொர்கள்.] 
 

Considered further in Committee.- [Progress: 03rd December] 
[HON. SPEAKER in the Chair.] 

ගු සභාප සුරො  
(ைொண்புைிகு தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

කගයදා මත අදාතයාං  , වැ  ශීගයෂ 149. බති ඉ, අත්  මත්ර 

ශදන් හා ශශශී  ඟලලුම් නිෂ්පාද්න දාජය අදාතයාං  , වැ  ශීගයෂ 

439 සහ 303. දැික ඉ හා ස්වගයණාභදණ ආශ්රිත කගයදා මත දාජය 

අදාතයාං  , වැ  ශීගයෂ 440. ශැවැ, , පිත්තල, දැ, ,  බ බ ස සහ 

ාමීය   කගයදා මත රවගයනන දාජය අදාතයාං  , වැ  ශීගයෂ 40(. 

ශවළඳ අදාතයාං  , වැ  ශීගයෂ 11,, 29(, 299 සහ 300. 

සමුපකාද ශසේවා, අශලවි සංවගයනන හා පාරිශභෝගික ආද ඉෂණ 

දාජය අදාතයාං  , වැ  ශීගයෂ 43(, 301 සහ 302.  

සලකා බැ බද පූ.භා. 10.00 සිට 12.30 ද් ඉවා ද්, අ.භා. 1.00 සිට 

5.00 ද් ඉවා. කපා හැමශම් ශ ෝජනාව, ගරු බුශධික පතිදණ දහතා. 

 
149 වන ශීර්ෂය.- කර්ොන්ත අොතයවරයා 

 

01 වන වැඩසටහන.- ශදශහුරම් වැඩසටහන - රානදාවගයතන වි ද්ද, 
රු.4,4,3,2,000 

தமலப்பு 149.- மகத்ததொழில் அமைச்சர் 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள் - ைீண்டுெருஞ் 

தசலவு ரூபொ 464,362,000 

HEAD 149. - MINISTER OF INDUSTRIES                                                                                     
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,                   

Rs. 464,362,000 

 
439 වන ශීර්ෂය.- බ සක්  අත්යන්ර දරදි හා දද්ශීය ඇඟළුම් 

නිෂනපාෙන රාජය අොතයවරයා 
 

01 වන වැඩසටහන.- ශදශහුරම් වැඩසටහන - රානදාවගයතන වි ද්ද, 
රු.170,000,000 

 

தமலப்பு 439.- பத்திக், மகத்தறி துணிகள் ைற்றும் உள்நொட்டு 

ஆமட உற்பத்தி இரொஜொங்க அமைச்சர் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள் - ைீண்டுெருஞ் 

தசலவு ரூபொ 170,000,000 

 
HEAD 439. - STATE MINISTER OF BATIK, HANDLOOM AND 

LOCAL APPAREL PRODUCTS                                                                                   
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,                     

Rs. 170,000,000 
 

440 වන ශීර්ෂය.- ෙැණික් හා සනවර්ණාභරණ ආශ්රිත කර්ොන්ත 

රාජය අොතයවරයා 
01 වන වැඩසටහන.- ශදශහුරම් වැඩසටහන - රානදාවගයතන වි ද්ද, 

රු.121,947,000 
 

தமலப்பு 440. - இரத்தினக் கல், தங்க ஆபரணங்கள் ைற்றும் கனிய 

ெளங்கள் சொர்ந்த மகத்ததொழில் இரொஜொங்க அமைச்சர் 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள் - ைீண்டுெருஞ் 

தசலவு ரூபொ 121,947,000 
HEAD 440. - STATE MINISTER OF GEM AND JEWELLERY 

RELATED INDUSTRIES                                                                                           
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure, 

Rs.121,947,000 
 

408 වන ශීර්ෂය.- දේවැේ  ිළත්තල  ෙැටි  ලී බඩු සහ ග්රාමීය 

කර්ොන්ත ප්රවර්ධාන රාජය අොතයවරයා 
 

01 වන වැඩසටහන.- ශදශහුරම් වැඩසටහන - රානදාවගයතන වි ද්ද, 
රු.2,0,920,000 

தமலப்பு 408. - பிரம்புகள், பித்தமள, ைட்பொண்டங்கள், 

ைரப்தபொருட்கள் கிரொைியக் மகத்ததொழில் தைம்பொட்டு இரொஜொங்க 

அமைச்சர் 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள் - ைீண்டுெருஞ் 

தசலவு ரூபொ 260,920,000 
HEAD 408. - STATE MINISTER OF RATTAN, BRASS, POTTERY, 

FURNITURE AND RURAL INDUSTRIAL PROMOTION                                                                                        
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure, 

Rs.260,920,000 
 

2003 2004 



පාගයලිශම් මතුමව 

116වන ශීර්ෂය.- දවළඳ අොතයවරයා 
 

01වන වැඩසටහන.- ශදශහුරම් වැඩසටහන -   රානදාවගයතන වි ද්ද, 
රු. 232,800,000 

தமலப்பு 116.- ெர்த்தக அமைச்சர் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள் - ைீண்டுெருஞ் 

தசலவு ரூபொ 232,800,000 

 

HEAD 116. - MINISTER OF TRADE 
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,                 
Rs. 232,800,000 

 

438වන ශීර්ෂය .- සමුපකාර දසේවා  අදළවි සංවර්ධාන හා 

පාරිදභෝගික ආරක්ෂණ රාජය අොතයවරයා  
 

01වන වැඩසටහන.- ශදශහුරම් වැඩසටහන -   රානදාවගයතන වි ද්ද, 
රු.13,,150,000 

 
தமலப்பு 438.-  கூட்டுறவுச் தசமெகள், சந்மதப்படுத்தல் 

அபிெிருத்தி ைற்றும் நுகர்தெொர் பொதுகொப்பு இரொஜொங்க அமைச்சர் 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள் - ைீண்டுெருஞ் 

தசலவு ரூபொ 136,150,000 

 

HEAD 438.- STATE MINISTER OF COOPERATIVE SERVICES, 
MARKETING DEVELOPMENT AND CONSUMER PROTECTION 

  
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,                     

Rs. 136,150,000 
 

[පූ.භා. 10.41] 
 

ගු බුද්ධික ප සරණ ෙහතා 
(ைொண்புைிகு புத்திக பத்திரண)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  
ගරු සභාපතිතුමදනි, "2021 විසගයජන පනත් ශකටුම්පශත් 

කාදක සභා අවස්ථාශැ අද් න්න, එනම්  2020.12.04 වන න්න 

සිකුදාද්ා විවාද් ට ගැශනන අදාතයාං  හා ඒවා  ටශත් ඟති 

අශනකුත් ශද්පාගයතශම් මතුම හා ආ තන අද්ාළ අංක 149, 439, 303, 

440, 40(, 11,, 29(, 299, 300, 43(, 301 සහ 302 ද්දන වැ  

ශීගයෂ වලි ම සාම්රද්ා ාව ූලලව එ ඉ එ ඉ වැඩසටහ මවල සි ලු  

රානදාවගයතන වි ද්ම් හා මූලනන වි ද්ම් රුපි ,  10රී ම කපා 

හැරි  ුරතුම "යි දා ශ ෝජනා කදමි. 

ගරු සභාපතිතුමදනි, "රුපි ,  10රී ම කපා හැරි  ුරතුම "  

රී  මශ ම නැතිව, "රුපි ,  1,000රී ම කපා හැරි  ුරතුම "  

රීැවාට කද ඉ නැශද්? ශම්ක හරි  "ශජෝ ඉ" එක ඉ ශ ම. ගරු 

සභාපතිතුමදාශගව ත් දද අහනවා, ගරු සභානා කතුමදාශගව ත් 

අහනවා.  ශම් නිද්හස් ලංකාශැ 75වැනි අ  වැ  විවාද් . අපි 

නිද්හස ලබලාත් අවුරුදු 72 ඉ ශවනවා. ඒ කාලශ  රුපි ,  10 ඉ 

රී  මශ ම අද් රුපි ,  ල ඉෂ  ඉ විතද. "එ ඉ එ ඉ වැඩසටහ මහි 

සි ලු රානදාවගයතන වි ද්ම් හා මූලනන වි ද්ම් රුපි ,  10රී ම 

කපා හැරි  ුරතුම " රී ලා හැද අ  වැ කදීද කවුරුත් ගිදැ වාශනි 

රී වාශගන  නවා. ශම්වා ශවනස් ශව මන ඕනෑ, ගරු 

සභාපතිතුමදනි. සම්රද්ා   මවල ශහොඳ ශශව,  පවත්වාශගන 

  මන ඕනෑ. එශහද නැති ඒවා ශවනස් කද මන ඕනෑ. නැත්නම් 

ශම්ක "ශජෝ ඉ" එක ඉ ශවනවා.  

 

ගු සභාප සුරො  
(ைொண்புைிகு தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු ද ම්රීතුමදනි, ශම්ක සම්රද්ා  ඉ. ඒ ගැන රී  මශ ම නැතිව 

ඔබතුමදා බාද ගත්ත දාජකාරි  කදනවා නම් ශහොඳයි.  

ගු බුද්ධික ප සරණ ෙහතා 
(ைொண்புைிகு புத்திக பத்திரண)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  
ගරු න්ශ මෂ් ගුණවගයනන සභානා කතුමදනි, ඔබතුමදා ශම් ගැන 

ශදොක ඉද් හිත මශ ම? 

 
ගු දිදන්ෂන ගුණවර්ධාන ෙහතා (විදද්ශ් අොතය සහ 

පාර්ලිදම්න්ුරදේ සභානායකුරො) 
(ைொண்புைிகு  திதனஷ் குணெர்தன - தெளிநொட்டு அலுெல்கள் 

அமைச்சரும் பொரொளுைன்றச் சமப முதல்ெரும்) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena - Minister of Foreign and 
the Leader of the House of Parliament) 
ගරු ද ම්රීතුමදා, "රුපි ,  10රී ම කපා හැරි  ුරතුම " රී න 

ශ ෝජනාව ින්රිපත් කදලා රුපි ,  10ට විරුශනව කථා කදනවා.  

නමුත්, දද නම් ගරු බුශධික පතිදණ ද ම්රීතුමදා සදල එකලයි.  
 

ගු බුද්ධික ප සරණ ෙහතා 
(ைொண்புைிகு புத்திக பத்திரண)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  
අ මන ඒක ශ ම. 

 

ගු දිදන්ෂන ගුණවර්ධාන ෙහතා  
(ைொண்புைிகு  திதனஷ் குணெர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
"රුපි ,  10රී ම කපා හැරි  ුරතුම "   න වග මති  පිළිබඳව 

අපි ඊළල අ  වැ  විවාද්වලදී ඔබතුමද මලා එ ඉක සාක්චඡා කදලා 

තීදණ  ඉ ගනිමු. විප ඉෂශ  ම පළමුවැනි කථාව කදනවා රී න 

එක ශ ම ශම්ශ ඉ එකලතාව.  ඟත්තටද "රුපි ,  10රී ම කපා 

හරිනවා" රී න එක විහිළුව ඉ. රුපි ,  10 ඉ රී න එක අද් 

ගණ ම ග මන බැහැ ශ ම. We must be realistic. Realistic 

ශවනවාට වඩා ශහොඳයි ඒ වග මති  අපි සාක්චඡා කදලා ශවනස් 

කද ග මන එක. 
 

ගු බුද්ධික ප සරණ ෙහතා 
(ைொண்புைிகு புத்திக பத்திரண)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  
ගරු සභාපතිතුමදනි, අපි ශහොඳ සම්රද්ා  ම පවත්වාශගන 

  මන ඕනෑ.  

 

ගු සභාප සුරො  
(ைொண்புைிகு தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

හරි. ඔබතුමදා රී රා ශශට ගරු සභානා කතුමදා පිළිතුමද ඉ 

දු මනා. 

 
ගු බුද්ධික ප සරණ ෙහතා 
(ைொண்புைிகு புத்திக பத்திரண)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  
වි ්වවිද්යාල ද්රුව මට, පාස,  ද්රුව මට පවා "ශජෝ ඉ" එක ඉ 

ශවන සම්රද්ා  ම ශවනස් කද ග මන ඕනෑ. 
 
ගු සභාප සුරො  
(ைொண்புைிகு தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

හරි. ඊළල අ  වැශ දී අපි ඒ ශශ ශවනස් කද ගනිමු. 

 
ගු බුද්ධික ප සරණ ෙහතා 
(ைொண்புைிகு புத்திக பத்திரண)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  
 ගරු සභාපතිතුමදනි, රුපි ,  10 ඉ රී  මශ ම ශලොසි මජද 

10යි.  රුපි ,  ශද්ශ ඉ ශටොපි 5යි.  

2005 2006 
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ගු සභාප සුරො  
(ைொண்புைிகு தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

අපි ඊළල වතාශැදී ඒක ශවනස් කද ගනිමු.  
 

ගු බුද්ධික ප සරණ ෙහතා 
(ைொண்புைிகு புத்திக பத்திரண)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  
අපි ඒක ඊළල වතාශැ ශවනස් කද ගනිමු. ද්ැ ම ගරු විප ඉෂ 

නා කතුමදා කථා කළාට පස්ශසේ ඊළල වටශ  දද කථා කද මනම්. 
  

ගු සභාප සුරො  
(ைொண்புைிகு தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

රුපි ,  10  අදශගන, රුපි ,  1,000ක කථා කළා.  

 
ගු බුද්ධික ප සරණ ෙහතා 
(ைொண்புைிகு புத்திக பத்திரண)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  
"රුපි ,  10රී ම කපා හැරි  ුරතුම "යි  රී  මන ඕනෑ නිසා 

දද රීැවා.  කැදැත්ශත ම ශනොශවයි, රී  මන ඕනෑ නිසා.  ඊළල 

පාද ශම්ක ශනොරී  මන ලැශබ්වා!  

 
ගු සභාප සුරො  
(ைொண்புைிகு தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 
ගරු විප ඉෂ නා කතුමදා. 

 
[10.43 a.m.] 
 

ගු සජිත් දප්රේෙොස ෙහතා (විුද්ධා පාර්ශ්නවදේ 

නායකුරො)  
(ைொண்புைிகு சஜித் பிதரைதொஸ - எதிர்க்கட்சி முதல்ெர்) 

(The Hon. Sajith Premadasa - Leader of the Opposition) 
Hon. Chairman, at a time when this august Assembly 

is discussing the Votes of two important Ministries, the 
Ministry of Industries and the Ministry of Trade, I believe 
it is imperative and vital that we focus on the national 
financial issues which have a direct bearing on the 
industrial policy and also the trade policy of our country.  

Sir, if I may, with your permission, revert to the whole 
economic exposé that was presented to this august 
Assembly by the State Minister of Money and Capital 
Market and State Enterprise Reforms a few days ago in 
response to a Question I posed under Standing Order 27
(2) regarding the downgrading of Sri Lanka by the Fitch 
Ratings, I would like to say that, as usual, with all his 
bullishness, the State Minister went on a whole essay on 
the financial and economic policy of our country. I was 
restricted in replying to him because of the Standing 
Orders. So, I take this opportunity when the Votes of the 
Ministry of Industries and the Ministry of Trade are being 
discussed to articulate the present situation of our 
economy. In all bullishness, the State Minister expressed 
a series of opinions and some have gone on to provide 
him with accolades that he had provided all of us with a 
lesson in finance.  

Now, let me bring to the notice of this august 
Assembly the fact that the present administration has 
failed in its duty to present to the country the second and 

third quarters' figures of economic growth. We all know 
that the Department of Census and Statistics announced 
that, in the first quarter, we had a negative growth, a 
minus 1.6 per cent growth. It is incumbent upon the 
Department of Census and Statistics and the present 
administration to put out the figures of economic growth 
after 75 days from the conclusion of that particular 
quarter. But, this Government or the administration has 
woefully failed in providing these figures to the country 
as a whole and to this august Assembly, the Parliament. 
Since the Government has engaged in hiding these 
statistics, a negative impression has been created in the 
financial markets, which does not bode well for our 
country’s economy. Various international institutions 
which have a pre-eminent role in managing the world 
economy have expressed their surprise at this negligent 
conduct of the present administration. This Government 
cannot express either to our country or to the International 
Community the growth rate in the second and third 
quarters. What are you all hiding? Why are you all 
running away from exhibiting these statistics?  

The second issue I want to raise, Sir, is that this 
Government, through the Budget Speech, 2021, 
expounded the fact that the State’s income is going to 
achieve a humongous rise from the present state of 9 per 
cent of GNP to 14 per cent.  

I would like to ask the State Minister, when have we 
in our history achieved such a huge jump in State income 
within a course of twelve months? This Government is 
predicting that State income will rise from 9 to 14 per 
cent of GNP. This is preposterous; this is absolute 
humbug! This is an attempt to deceive both the 
Parliament and the people of our country.  

Sir, the so-called economic maestro of the present 
administration, the State Minister of Money and Capital 
Market, says that the present administration is embarking 
on a revolutionary, path-breaking economic policy which 
no other Government has implemented ever in our 
economic and political history. Well, in a sense, I agree 
with him because at the end of last year, this Government 
took the most ludicrous decision of cutting taxes to 
benefit the rich, the super-rich in our country, thereby 
ensuring that up to Rs. 600 billion to Rs. 800 billion of 
Government revenue was given as handouts to the well-
off section, to the rich in our society. What was the theory 
behind it? The entrepreneurial class of our country, the 
super-rich would invest the savings they would receive 
through these tax cuts to ensure that speedy economic 
activities take place in our domestic economy and 
thereby, propel economic growth in our country. So, if 
that was the theory of the Government, it is no different  
to the neoliberal economic theory of trickle-down 
economics. Through these tax cuts, this Government has 
crowned themselves as a super neoliberalist in the whole 
world. Rs. 600 billion to Rs. 800 billion in tax cuts to the 
super-rich, and  the State Minister is trying to claim that 
he is the economic guru of this present administration.  

Sir, this Government has embarked on a policy, as I 
see it, of some medieval autarky putting import 
restrictions and having a process whereby we are moving 
towards a command economic model, a restricted 
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economic model which stifles international trade and we 
are somewhat moving towards an economy that is akin to 
North Korea, a failed State, a failed economy, a bankrupt 
economy. This  administration is striving to disengage 
themselves from international activity. Kindly focus your 
attention to the statement of the EU countries. They are 
alarmed. When the EU countries are alarmed, we, as a 
responsible Opposition, too, are alarmed because the EU 
is a vital export destination for Sri Lankan exports. The 
EU is talking about a one-way street attitude of the Sri 
Lankan Government.  

If the EU countries decide that they would reject the 
import restriction policy the Sri Lankan Government is 
embarking upon, has the Government given some thought 
to the detrimental impact it would bring on Sri Lankan 
exporters? Has the Government given an iota of attention 
to the loss of the EU market and how it is going to impact 
on domestic employment? I think the Government has 
not.  

Sir, the international ratings are an important indicator 
of gauging international confidence in our economy and 
how the international society perceives the present status 
of our economy. That has a direct bearing on investment 
inflows. Foreign Direct Investment has a direct bearing on 
businesses that are proposed to be set up in our country. 
Sir, I would like to point out that when the whole 
international society is looking at Fitch Ratings, Moody's 
Ratings, Standard & Poor's and so on and so forth, we are 
the only country that is rejecting those international 
ratings. I would like to ask the Hon. Members of the 
Government, is there a domestic rating system that is 
going to encourage and induce foreign investors to come 
to Sri Lanka? Does the Government possess some magic 
wand which they can exhibit and which would attract 
foreign investors to come and set up businesses in Sri 
Lanka and promote employment? ගරු සභාපතිතුමදනි, ශශශී  
ශශ්රේිකගත රීමශම් ආ තන  ඉ තිශබනවාද් Fitch එකටයි, 
Standard & Poor's එකටයි, Moody's එකටයි වැඩි ? ඒ ශශශී  
ශශ්රේිකගත රීමශම් ආ තන ට රාළුව මද් විශශශී  ආශ ෝජන අශේ 
දටට ශගශන මන? Come on! It is a ridiculous argument that 
is proposed by the so-called "economic guru" of the 
present administration who happens to represent 
Parliament on the National List.  

Also, Sir, in his reply to my Question raised under 
Standing Order No. 27(2), he was talking of post-COVID 
as if COVID had dissipated or disappeared from our 
society. We are going through the second wave of 
COVID-19 and does the State Minister of Money and 
Capital Market and State Enterprise Reforms not realize 
that? Is he not in touch with the grassroots of our country? 
Is he detached from the reality of our country? He is 
mentioning in this august Assembly that we are in a post-
COVID situation. We are not. We are in the midst of the 
second wave. But, the State Minister has failed even to 
realize that. So, a person who is in cloud cuckoo land, 
who is in a dream land comes to this august Assembly to 
explain the Government’s financial and economic policy. 
Sir, I pity the Government. That is what I have to say. 
These people are deciding on Government economic 

policy while languishing in the clouds, while being in 
seventh heaven. They do not realize the present situation.  

I will tell you, Sir, what the Government is engaging 
in. It is engaging in what once President Bush spoke of, 
Reaganomics: they are engaging in voodoo economics; 
they are engaging in crony capitalism. They are 
propagating lies, untruths and  deception to mislead the 
people. The present administration is a hostage to super-
rich business interests and business, oligarchical interests. 
So, I want to basically state the fact that the State 
Minister uses his natural suave to deceive the people of 
our country, going to the extent of deceiving those who 
report business within this august Assembly. So, I can tell 
you, yes, the Hon. Cabraal did give us a lesson, but the 
lesson was confined to deception, lies and untruths. He 
gave a super defence of crony capitalism and the 
oligarchic and  hegemonic economic policy this 
Government is implementing and they are trying to hide 
behind their ineptness. This Government is totally 
incompetent. 

ගරු සභාපතිතුමදනි, දශනි අද්හස් ින්රිපත් රීමද අවස ම 

කද මනට ශපද ශසෞඛය  ඉශෂේත්ර  පිළිබඳව සඳහ ම කද මන රාංි  

අවස්ථාව ඉ දා ි, ලා සි, නවා. ඊශ   දද දුටුවා, දාතශ,  න්ස්ත්රි ඉ 

දහ ශදෝහල ශ ඉ මද්ර කද ගනිමි ම ශසෞඛය  ඉශෂේත්රශ  ද්ැවැ මත 

වගයජන  ඉ සිදු ශවන බව. විශ ේෂශ  මද ශසෞඛය  ඉශෂේත්රශ  හැද 

අං  කද  නිලනාරි දහත්ද දහත්මීය  ම හා ුරන හමුද්ාව, ශපො බසි  

ඟතුමළු සි ලුශද්නා ශලොකු අවද්ානදරී ම ශකොවිඩ් දගයද්න  

ශවව ශව ම ිතා ද්ැවැ මත කාගය භාද  ඉ ිෂ්ට කදනවා.  ශසෞඛය 

 ඉශෂේත්රශ  නිලනාරි ම රී  මශ ම ශදොනවාද්? ඒ අ ට ශලොකු 

අවද්ානද ඉ තිශබනවා. ඒක සතය  ඉ. ඒ අ ශනි පිට පඩ වදද් 

පටව මන හද්නවා, ශකොවිඩ් නිගයදාණ  ශව මශ ම ශසෞඛය කාගය  

දණ්ඩල නිසා රී ලා. ශදශහද රී  මශ ම දද ශනොශවයි, ශසෞඛය 

 ඉශෂේත්රශ  නිලනාරි ම. ඒ  අ  රී නවා, ශකොශදෝනා වයාේති ට 

රනානතද කාදණාව ශසෞඛය කාගය  දණ්ඩලවල 

අකාගය  ඉෂදතාව රී ලා  ඒක  සදාජගත කද මන හද්නවා 

රී ලා. දද ශනාාශවයි රී  මශ ම, දාතශ,  න්ස්ත්රි ඉ දහ 

ශදෝහශ,  සදස්ත නිලනාරි ම. ශසෞඛය නිලනාරි මශනි වදන් මලු 

ශකොවිඩ් රැලි නිගයදාණ  ශව මශ ම. ඒ අ  රී නවා, "ඒ 

ශගො, ල මට පහසුකම් නැහැ. දීදනා නැහැ" රී ලා. ඒ  අ ට 

අව ය Personal Protective Equipment නැහැ රී නවා. 

එ ඉශකනාට එකයිලු තිශබ මශ ම. දජ ට ශකොවිඩ් දගයද්න  

රීමශම් සැලැස්ද ඉ නැහැ රී නවා. බැරිශවලාවත්  ශසෞඛය 

 ඉශෂේත්රශ  නිලනාරි මට ශකොවිඩ් වැලඳුශණොත් නිශදෝනා න  

කද මන ක්රදශැද්  ඉ නැහැ රී නවා.  ඒ අ ට දීදනා ලබා 

ශද් මශ ම නැහැ. කවුද්, ශම් ශසෞඛය නිලනාරි මශනි ජීවිතවල 

වගකීද බාද ග මශ ම? එක පැත්තරී ම ආද ඉෂක ඟඳුම් නැහැ. 

අශන ඉ පැත්ශත ම  අවද්ානම් දීදනාව ඉ, Personal Protective 

Equipment - PPE- ලබා ශද් මනට වගයතදාන දජ  කටුරතුම කදලා 

නැහැ.  ඒ නිසා ගරු සභාපතිතුමදනි, දද ශම් ගරු සභාවට කරුණ ඉ  

අවනාදණ  කද මන කැදැතියි.   දාතශ,  න්ස්ත්රි ඉ දහ ශදෝහල 

පට ම ගත්ත වගයජන රැ, ල වයාේත ව මනට ශපද ශසෞඛය 

බලනාරි මශග ම, ඟදතිවරි ශග ම ි,  බද ඉ කදනවා, 

කරුණාකදලා ශකොවිඩ් 19 සටශ ම ින්රිශපළ වළ, ශ,  ිඳශගන 

සට ම කදන අශේ ශසෞඛය  ඉශෂේත්රශ  සදස්ත නිලනාරි මට අව ය 

ඒ පහසුකම් -ඒ අවද්ානම් දීදනා , ක ලබා ශද් මන, Personal 

Protective Equipment - PPE - , ක ලබා ශද් මන රී ලා. ශම් 

සහන , ක ලබා ශද් මන රී ලා දජ ට බලකදනවා. ශදව ම 

ශදොශහොතක වගරීව ුරතුම විප ඉෂ ක ුරතුමකද ශදොක ඉද්? කුදන 

ශහෝ ර ්න  ඉ ශ ඉ මද්ර කදශගන කවුරු ම ශහෝ වැඩ වගයජන 

ක්රි ාවලි කට  නවා නම්, ඒක ශනොකද සි,  මන  රී ලා සදින 

2009 2010 

[ගරු සජිත් ශරේදද්ාස  දහතා] 
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ජන බලශැගශ  අපි රී නවා. ජනාධිපතිවදණ  ශ ඉ මද්ර 

කදශගන අද එහා පැත්ශත් ඟත්ශතෝ නිගයදාණ  කදරා වැඩ වගයජන 

රැ, ල හැශදෝද ද් මනවා. නමුත් ඒ අවස්ථාවාදී ශශ පාලන  අපි 

කද මශ ම නැහැ. අපි ශසෞඛය බලනාරි ම   ට, ශසෞඛය ඟදතිවරි ට 

රී නවා  ශකොවිඩ් දගයද්න  කද මනට ශසෞඛය  ඉශෂේත්රශ  ින්රි 

ශපළ වළ, ශ,  සටන කදන  අ ට කරුණාකදලා ඒ දීදනා , ක, 

පපකදණ , ක ලබා ශද් මන රී ලා.   

එශලසද අපි රී නවා, කරුණාකදලා දට අනතුමදකට පත්වී 

තිශබන ශදොශහොතක, ශකොවිඩ් ශද්වන රැ, ල ඉ ක්රි ාත්දක වන 

ශදොශහොතක, වගයජනවලට   මශ ම නැතිව සාක්චඡාශව ම ඒ අද්ාළ 

බලනාරි ම එ ඉක කථා කදලා ශම් ර ්න  විසඳා ග මන රී ලා. 

හැබැයි, ශසෞඛය ඟදැතිවරි ට තදයි රනානතද වගකීද 

තිශබ මශ ම. ශසෞඛය ඟදතිවරි  හැංගිලා ිඳලා හරි   මශ ම 

නැහැ. ශසෞඛය ඟදතිවරි ට සිශන ශවනවා   දහා වගයජන රැ, ල ඉ 

නිගයදාණ  ශව මනට ශපද සදස්ත ශසෞඛය  ඉශෂේත්ර ත් සදලද 

සාක්චඡා ආදම්භ කද මන. ඒ වාශනිද ඒ අ ශනි අතයව ය ි,  බම් 

, ක, සානාදණ ි,  බම් , ක -ඒ දීදනා, පහසුකම්- ලබා ශද් මන 

කටුරතුම කද මන  රී ලා දද එතුමමි ට ශ ෝජනා කදනවා.  

ගරු සභාපතිතුමදනි, කගයදා මත අදාතයාං ශ  හා ශවශළඳ 

අදාතයාං ශ  වැ  ශීගයෂ සාක්චඡාවට භාජන  වන ශම් 

ශදොශහොශත්  දට ශම් දාතෘකා ශද්ක පිළිබඳ කථා රීමදට අවස්ථාව 

ලබා දීද පිළිබඳ ඔබතුමදාට ස්තුමතිව මත වනවා. 
 

ගු සභාප සුරො  
(ைொண்புைிகு தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 
Hon. Leader of the Opposition, I think, during your 

speech, it is by mistake that you mentioned about the 
country as a "failed State". So, permit me to expunge that 
part from your speech because I think that has nothing to 
do with us. 

 

ගු සජිත් දප්රේෙොස ෙහතා  
(ைொண்புைிகு சஜித் பிதரைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
Hon. Chairman, I never mentioned “ failed State”.  
 

ගු සභාප සුරො  
(ைொண்புைிகு தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 
Yes, you did. 
 

ගු සජිත් දප්රේෙොස ෙහතා  
(ைொண்புைிகு சஜித் பிதரைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
No, I never mentioned that. It is not in my notes. I 

never mentioned that. What I said was "a failed, 
incompetent and inept Government", not the State. ගරු 
සභාපතිතුමදනි, දද රීැශැ, "අසාගයථක දාජය  ඉ" රී ලා 
ශනොශවයි, "අසාගයථක දජ  ඉ" රී ලායි.  

 

ගු සභාප සුරො  
(ைொண்புைிகு தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 
I do not know whether I have misheard.  
 

ගු සජිත් දප්රේෙොස ෙහතා  
(ைொண்புைிகு சஜித் பிதரைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
නැහැ, සදාශව මන. දශනි speech එක එශහද expunge 

කද මන ඔබතුමදාට බැහැ. 

 

ගු සභාප සුරො  
(ைொண்புைிகு தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 
No, I must have misheard. 

 

ගු සජිත් දප්රේෙොස ෙහතා  
(ைொண்புைிகு சஜித் பிதரைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු සභාපතිතුමදනි, ඟයි ශම් mike එක off කද මශ ම? 

 

ගු සභාප සුරො  
(ைொண்புைிகு தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 
No, it is not switched off.   

 

ගු සජිත් දප්රේෙොස ෙහතා  
(ைொண்புைிகு சஜித் பிதரைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

කවුරු හරි ි මනවාද් "රිවස්" ශපත්ත ගහලා අද කු,   ඟතුමශළේ 

mikes off කදන? 

 

ගු සභාප සුරො  
(ைொண்புைிகு தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 
The mike is on. 

 

ගු සජිත් දප්රේෙොස ෙහතා  
(ைொண்புைிகு சஜித் பிதரைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
"රිවස්"  ශපත්ත ඉ ගහලා ි මනවාද්? එශහද කදන එක හරි 

නැහැ ශ ම. ඔබතුමදායි, දදයි අතද කථාව ශකශද මශ ම. 

සම්රද්ා  ඉ විධි ට mike එක ශද් මන ඕනෑ.  

ගරු සභාපතිතුමදනි, දද රීසිද විශටක “ failed State” රී ලා 

රීැශැ නැහැ. No, I did not. I am sorry. 

 

ගු සභාප සුරො  
(ைொண்புைிகு தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 
Anyway, if it had been so stated, I will get it 

expunged. 

 

ගු සජිත් දප්රේෙොස ෙහතා  
(ைொண்புைிகு சஜித் பிதரைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
No, I did not utter the words “ failed State”. 

 

ගු සභාප සුරො  
(ைொண்புைிகு தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 
If you did not, there is no problem. 

 

ගු සජිත් දප්රේෙොස ෙහතා  
(ைொண்புைிகு சஜித் பிதரைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
I am insisting. I know my English. Please respect my 

linguistic skills.  

 

ගු සභාප සුරො  
(ைொண்புைிகு தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 
It is okay. I have no question about that.  

2011 2012 



පාගයලිශම් මතුමව 

ගු සජිත් දප්රේෙොස ෙහතා  
(ைொண்புைிகு சஜித் பிதரைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
I never mentioned “ failed State”. Please understand 

the distinction between the two terms “failed State” and 
“failed Government”.  අසාගයථක දාජය  සහ අසාගයථක 
ආණ් සව - දජ -  රී න ශද්ශ ඉ ශවනස ශත්රුම් ග මන.    

 

ගු සභාප සුරො  
(ைொண்புைிகு தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 
If it had been so stated, we will get it expunged.  

 

ගු සජිත් දප්රේෙොස ෙහතා  
(ைொண்புைிகு சஜித் பிதரைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
This is ludicrous! I am sorry, I never mentioned the 

words “ failed State”. You are totally wrong.  

 

ගු ජී.ජී. දපොන්නම්බලම් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு ஜீ.ஜீ. தபொன்னம்பலம்)  

(The Hon. G.G. Ponnambalam)  

Sir, I rise to a point of Order. 

 

ගු සභාප සුරො  
(ைொண்புைிகு தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 
Yes, Hon. Ponnambalam? 

 

ගු ජී.ජී. දපොන්නම්බලම් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு ஜீ.ஜீ. தபொன்னம்பலம்)  

(The Hon. G.G. Ponnambalam)  

Hon. Chairman, on what grounds can you expunge the 
term “ failed State”? There is nothing in the Standing 
Orders that can make you expunge that term. 

 

ගු සභාප සුරො  
(ைொண்புைிகு தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 
No, it has nothing to do with - 

 

ගු ජී.ජී. දපොන්නම්බලම් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு ஜீ.ஜீ. தபொன்னம்பலம்)  

(The Hon. G.G. Ponnambalam)  

That is an opinion. For example, if I, in the course of a 
speech, use the term “failed State”, you cannot expunge 
that. That is my opinion. How on earth can you expunge 
that? What gives you the right to expunge such terms? 
You cannot. That is entirely an opinion. It is an opinion 
that can be expressed rightfully and legally to depict what 
we consider to be the situation. So, you cannot expunge 
that.   

 

ගු සජිත් දප්රේෙොස ෙහතා  
(ைொண்புைிகு சஜித் பிதரைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
Sir, I do not think we need to waste time of the House 

on this.  

 

ගු සභාප සුරො  
(ைொண்புைிகு தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

Yes, we will look into that. 

ගු සජිත් දප්රේෙොස ෙහතා  
(ைொண்புைிகு சஜித் பிதரைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
Basically, - [Interruption.] Sorry, what is it? What is 

the problem? - [Interruption.]  
 

ගු ජී.ජී. දපොන්නම්බලම් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு ஜீ.ஜீ. தபொன்னம்பலம்)  

(The Hon. G.G. Ponnambalam)  

No, it was not supportive. 
 

ගු සජිත් දප්රේෙොස ෙහතා  
(ைொண்புைிகு சஜித் பிதரைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
Hon. Dayasiri Jayasekara, I do not need anyone’s 

support. 
 

ගු  ෙයාසිරි ජයදසේකර ෙහතා (බ සක්  අත්යන්ර දරදි හා 

දද්ශීය ඇඟව:ම් නිෂනපාෙන රාජය අොතයුරො) 
(ைொண்புைிகு தயொசிறி ஜயதசகர - பத்திக், மகத்தறி துணிகள் 

ைற்றும் உள்நொட்டு ஆமட உற்பத்தி இரொஜொங்க அமைச்சர்) 

The Hon. Dayasiri Jayasekara - State Minister of Batik, 
Handloom and Local Apparel Products) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගු සභාප සුරො  
(ைொண்புைிகு தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ඔැ, ද් ාසිරි දාජය ඟදතිතුමදා? 
 

ගු ෙයාසිරි ජයදසේකර ෙහතා  
(ைொண்புைிகு தயொசிறி ஜயதசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
Sir, it was a very supportive comment from the Hon. 

Ponnambalam because they wanted to say that Sri Lanka 
is a failed State. That is what they wanted to say. - 
[Interruption.]   
 

ගු ජී.ජී. දපොන්නම්බලම් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு ஜீ.ஜீ. தபொன்னம்பலம்)  

(The Hon. G.G. Ponnambalam)  

Sir, I rise to a point of Order. He mentioned my name. 
- [Interruption.] 

 

ගු සජිත් දප්රේෙොස ෙහතා  
(ைொண்புைிகு சஜித் பிதரைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
Let me handle it. Sir, I am surprised by the Hon. 

Dayasiri Jayasekara’s kindness towards me. I can vouch 
for the fact that I do not need  anybody’s support because 
I have a very strong backbone. I am sure he may need the 
support of many to ensure that he could serve the people 
of this country and I am surprised by the utter ignorance 
that has been displayed by the Hon. Member on the 
opposite side.  

 

ගු සභාප සුරො  
(ைொண்புைிகு தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 
It is okay. We do not need to go into the details of 

that.   

 

ගු සජිත් දප්රේෙොස ෙහතා  
(ைொண்புைிகு சஜித் பிதரைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
Are you telling me that ignorance is okay? Hon. 

Chairman, are you telling me that ignorance is okay? 
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ගු සභාප සුරො  
(ைொண்புைிகு தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 
No. - [Interruption.] The Hon. Leader of the 

Opposition.  

 

ගු සජිත් දප්රේෙොස ෙහතා  
(ைொண்புைிகு சஜித் பிதரைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
How come the microphone goes off? Hon. Chairman, 

I want you to have an investigation into this. Even just 
now the mike went off. Who do you have in the corridors 
to handle the microphone? Who is handling it? How can 
they switch it off like this? Are they given special 
instructions that my speech has to be disturbed?  

 

ගු සභාප සුරො  
(ைொண்புைிகு தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 
No. Normally when I start speaking - [Interruption.]  

 

ගු ෙන්ත්රීවරදයක් 
(ைொண்புைிகு உறுப்பினர் ஒருெர்) 

(An Hon. Member) 
It is by your previous leader. 

 

ගු සජිත් දප්රේෙොස ෙහතා  
(ைொண்புைிகு சஜித் பிதரைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

Really? Are you privy to that information? Come on, I 
am just having a conversation with the Hon. Chairman.  

 

ගු සභාප සුරො  
(ைொண்புைிகு தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 
Hon. Leader of the Opposition, we do not need to go 

into details. If it had not been stated, we will forget about 
it. It is okay.  

 

ගු සජිත් දප්රේෙොස ෙහතා  
(ைொண்புைிகு சஜித் பிதரைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
I think ignorance should not be tolerated in this 

House. There are so many who are ignorant. 

Thank you. 
 

ගු සභාප සුරො  
(ைொண்புைிகு தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 
Yes, it has to be applied to everybody.  

The next speaker is the Hon. Namal Rajapaksa.   
 

[පූ.භා. 11.10] 
  

ගු නාෙේ රාජපක්ෂ ෙහතා (තුණ හා ක්රීඩා 

අොතයුරො) 
(ைொண்புைிகு நொைல் ரொஜபக்ஷ - இமளஞர் ைற்றும் 

ெிமளயொட்டுத்துமற அமைச்சர்) 

(The Hon. Namal Rajapaksa - Minister of Youth and Sports) 

ගරු සභාපතිතුමදනි, අශේ විරුශන පාගය ්වශ  නා කතුමදාට 

තිශබන ශලොකුද ර ්න , mike එක හසුදව මශ ම කවුද් රී න 

එක. එතුමදා පසුගි  ආණ් සශැ අවුරුදු පහ තුමළ ශම් දශට් 

අදාතයවද කු විධි ට හි,  ා. එතුමදා අවුරුදු පහ ඉ අදාතයවද කු 

විධි ට ිඳලාත්, අද් විරුශන පාගය ්වශ  නා ක ශවලා සි,  දී 

තිශබන ශලොකුද ර ්න  mike එක පිළිබඳව තිශබන ගැටලුව. ගරු 

සභාපතිතුමදනි, ඒ නිසා එතුමදාට mike එක ඊළල වතාශැ හරි ට 

ශද් මන රී ලා ඔබතුමදාශග ම ි, ලනවා. නැත්නම්, එතුමදා සි ලු 

ශජයෂ්ඨ  ම වාඩි කදවාශගන mike එක ි, ලමි ම සි, යි. එතුමදා 

හැද කථාශැද වැඩිරාද ි, ල මශ ම, mike එකයි; කැදදාවයි. 

එතුමදා නිවාස අදාතයවද ා විධි ට සි, ශන් අපි ද්ැ ඉකා, ශගව,  

හද්න රදාණ  ශකශසේ ශවතත් කැදදාවයි, mike එකයි නම් හැද 

තැනද අදශගන ගි  බව. 

ගරු සභාපතිතුමදනි, ශම් දශට් අනාගත ට බලපාන 

විශ ේෂශ  මද කගයදා මත සහ ශවශළඳ අදාතයාං ත්, තවත් දාජය 

අදාතයාං  හතදකත් වැ  ශීගයෂ විවාද් ට ග මනා ශම් ශවලාශැ 

අද්හස්  රකා  කද මන අවස්ථාව ලැබීද පිළිබඳව දද සතුමටු 

වනවා.  

පසුගි  ආණ් ස කාල සීදාව තුමළ ශම් දශට් කගයදා මත නැත්නම් 

ශශශී  වයාපාරික ා පිළිබඳව එතුමද මලා ගත්ත තී මදු තීදණ හා 

කාදණා පිළිබඳව අපි අමුතුමශව ම ශම් ගරු සභාවට දත ඉ කද මන 

පත්සාහ කද මශ ම නැහැ.  ශදොකද්, ඒකට ශහොඳද පත්තද  

පසුගි  පාගයලිශම් මතුම දැතිවදණශ දීත්, ජනාධිපති 

දැතිවදණශ දීත් දශට් ජනතාව ලබා දු මන නිසා. ඔබතුමද මලාට 

එද්ා  තිබුණු ශලොකුද ගැටලුව තදයි ශශශී  සදාගම් ශනොව, 

විජාතික සදාගම් ආද ඉෂා රීමද. හැබැයි, ශශශී  සදාගම් න්හා 

බලන ශකොටත් අපි රාශ ෝගිකව බල මන ඕනෑ කාදණා කීප  ඉ 

තිශබනවා, ගරු සභාපතිතුමදනි. ගරු හගයෂ ද් සි, වා හිටරා 

අදාතයතුමදාත් ශම් ගරු සභාශැ ශම් අවස්ථාශැ  ි මනවා. එතුමදාට 

ශම් කාදණ  පිළිබඳව ශහොඳ අවශබෝන  ඉ තිශබනවා.  

ශශශී  සදාගම් ගැන කථා කදනශකොට රී  මන ඕනෑ,  එ ඉ 

පැත්තරී ම ශශශී  නිෂ්පාද්න අපි ආද ඉෂා කළ ුරතුම බව. අනි ඉ 

පැත්ශත ම අපි විශශ  ආශ ෝජන අශේ දටට ශගශන මන ඕනෑ, 

ගරු සභාපතිතුමදනි. ඒ විශශ  ආශ ෝජන අශේ දටට එනශකොට ඒ 

ආශ ෝජන තුමළ අපි පත්පාද්න  කද මනා වූ රැරී ා රදාණ  

පිළිබඳව අශේ අවනාන  ශ ොමු කද මන ඕනෑ.  

ඔබතුමදාත් ද් මනවා, අද් ශම් දශට් ජාතික ආගයථික ට සහ 

ජාතික ආද ඉෂාවට රමුඛතාව ලබා  ශද්න ආණ් සව ඉ විධි ට අපට 

තිශබන අභිශ ෝග අතුමරි ම රනානතද අභිශ ෝග  තදයි ශම් දශට් 

තරුණ තරුික  මශනි විරැරී ා ර ්න ට විසඳුද ඉ ලබා දීද. අශේ 

විප ඉෂ නා කතුමදා කළා වාශනි ආණ් ස දාරු වනශකොට 

ශශ පාලනික ශහේතුම දත තාවකාලික පත්වීම් ලබා දීශගන   මන 

බැහැ.  

 
ගු සභාප සුරො  
(ைொண்புைிகு தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 
Order, please! The Hon. Deputy Speaker will now 

take the Chair.. 
 

අනුරුව ගු කථානායකුරො මූලාසනදයන් ඉවත් වූදයන්   
නිදයෝජය කථානායකුරො [ගු රංජිත් සියලලාිළටිය ෙහතා] 
මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள் 

அக்கிரொசனத்தினின்று அகலதெ, பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள் 

[ைொண்புைிகு ரன்ஜித் சியம்பலொபிட்டிய] தமலமை ெகித்தொர்கள். 

Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and DEPUTY 
SPEAKER [THE HON. RANJITH SIYAMBALAPITIYA] took the 
Chair. 
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පාගයලිශම් මතුමව 

ගු නාෙේ රාජපක්ෂ ෙහතා  
(ைொண்புைிகு நொைல் ரொஜபக்ஷ) 

(The Hon. Namal Rajapaksa) 

විරුශන පාගය ්වශ  නා කතුමදා   මන. [බානා රීමම්] ද්ැ ම 

ර ්න  අවසානයි. 

ගරු සභාපතිතුමදනි, අශේ දශට් අපට තිශබන වි ාලතද 

අභිශ ෝග  තදයි, ශම් දශට් තරුණ පදම්පදාශැ රැරී ා ර ්න ට 

විසඳුද ඉ ලබා දීද. ඒක තදයි තිශබන ශලොකුද අභිශ ෝග . අද් 

දශට් ජනගහන  ගත්ශතොත්, අශේ දශට් ජනගහනශ  ම තරුණ 

විරැරී ා රති ත   20 ඉ,  21 ඉ පදණ වනවා. ඒක පසුගි  අවුරුදු 

පශහේ ඟති වුණු කාදණ  ඉ ශනොශවයි. හැබැයි, 2015 වනශකොට 

අශේ දශට් තරුණ විරැරී ා රති ත  තිබු ශණ්  12ට, 13ට. නමුත් 

පසුගි  අවුරුදු පශහේ එ  20 ද් ඉවා වැඩි වුණා, ගරු සභාපතිතුමදනි.  

ශම් දශට් ඒ ර ්න ට තිශබන විසඳුද ශදොක ඉද්? ඒකට විසඳුද 

තාවකාලිකව ශශ පාලන පත්වීම් ලබා ශද්න එක ශනොශවයි, ගරු 

ඟදතිතුමදනි. ඔබතුමද මලා කශළේ ඒක . හැබැයි, ඒකට විසඳුද ඉ 

ලැබු ශණ් නැහැ. ඒ ද්රුව මට නිසි  වැටුප ඉ ලැබු ශණ්ත් නැහැ.  

ගරු සභාපතිතුමදනි,  ආණ් සව ඉ විධි ට අපි ශම් ගැටලුවට 
තිදසාද විසඳුද ඉ ශහො ා ග මන ඕනෑ. ඒ තිදසාද විසඳුදට  න 
ශකොට එ ඉ පැත්තරී ම ශම් දටට වි ශශ  ආශ ෝජන ශගශන මන 
ඕනෑ; ඒ ආශ ෝජක  ම රැරී ා පත්පාද්න  කද මන ඕනෑ; ශශශී  
නිෂ්පාද්න    ඉතිදත් කද මන ඕනෑ. ඒ වාශනිද කෘෂි 
කගයදා මත , ධීවද කගයදා මත  තුමළ  තා ඉෂණ   පපශ ෝගි 
කදශගන නව රැරී ා පත්පාද්න  රීමශම් වැඩ පිළිශවළකට අපි 
ආණ් සව ඉ විධි ට ගද ම කද මන ඕනෑ. ශගෝඨාභ  දාජප ඉෂ 
ජනාධිපතිතුමදා හා දහි මද් දාජප ඉෂ අගදැතිතුමදාශනි ආණ් සව 
 ටශත් ගරු විද,  වීදවං  අදාතයතුමදා ඟතුමළු දාජය 
අදාතයතුමද මලා, බ මදුල ගුණවගයනන ඟදතිතුමද ම ඟතුමළු  දාජය 
ඟදතිතුමද මලා අද් ඒ අදාතයාං  තුමළ ඒ සඳහා වූ වැඩ පිළිශවළ ඉ 
හද්ලා තිශබනවා.  

තරුණ හා ක්රීඩා අදාතයාං   විධි ට අපට තිශබන වි ාලද 
අභිශ ෝග  තදයි,  ඒ රැරී ා පත්පාද්න  රීමශම් කගයතවය ට 
සහශ ෝග  ලබා දීද,  ගරු සභාපතිතුමදනි. ශම් දශට් තරුණ 
රජාශව ම මිලි න 4.4ක විරැරී ා රදාණ  ඉ තිශබන බව ඔබතුමදා 
ද් මනවා. එ  රති ත  ඉ විධි ට ගත්ශතොත් තරුණ රජාශව ම 
සි  ට 23කට රැරී ා අහිමි ශවලා තිශබනවා. සංඛයා ශ, ඛන 
විධි ට ගත්ශතොත් සදස්ත රැරී ා විදහිත රති ත ට අදතදව ශම් 
වන ශකොට දශට් ල ඉෂ අට හදාදකට වැඩි තරුණ පිරිස ඉ 
විරැරී ාශව ම  ශපශළනවා.  

ශම් සඳහා අපි ආණ් සව ඉ විධි ට විශ ේෂ අවනාන  ඉ ශ ොමු 
කද මන  ඕනෑ. අද් අපි දශට් ආශ ෝජන තද කද මන තී මදු 
අදශගන තිශබනවා, ගරු සභාපතිතුමදනි. පසුගි  න්නවල 
ඔබතුමද මලා ද්රී මන ඟති, හම්බ මශතොට වදා  ශ ඉ මද්ර කදශගන 
ශඩොලගය මිලි න 300ක ආශ ෝජන  ඉ ලංකාවට ආරා බව. ඒ පළමු 
අන් ද  ටශත් රැරී ා 2,000 ඉ පත්පාද්න  වනවා. ශද්වැනි 
අන් දටත් පා තබ මන ශම් වනශකොට අපි සාක්චඡා කදමි ම  නවා. 
ශම්වා පසුගි  කාලශ  වාශනි පත්සව පවත්වලා, ශතොදණ ගහලා, 
පිළිශගන කදරා ආශ ෝජන ශනොශවයි. ඒවා ුශවො ඉස්වාග මු වාශනි 
ශනොශවයි. ඟත්තටද දහශපොශළොශැ හැශද්න ආශ ෝජන විධි ට 
අද් ලංකාවට ආශ ෝජන ශගශන මන අපි කටුරතුම කදලා 
තිශබනවා.  

ඒ තුමළි ම අප බලාශපොශදොත්තුම ව මශ ම, ශම් දටට එක 
පැත්තරී ම විශශ  විනිද , විශශ  ආශ ෝජන  ශගශන මන 
වාශනිද, අශන ඉ පැත්ශත ම ශම් දශට් තරුණ-තරුික  මශනි 
විරැරී ා ර ්න ට විසඳුද ඉ ශද් මන රාළුව ම ආකාදශ  වැඩ 
පිළිශවළ ඉ ක්රි ාත්දක රීමදයි. ඒ වාශනිද අපි බලාශපොශදොත්තුම 
ශවනවා කුඩා හා දනය පරිදාණ වයාපාරික  ම   ඉතිදත් කද මන. 

ගරු හගයෂ ද් සි, වා ද ම්රීතුමදනි, ශලෝකශ  දටවලි ම බහුතද ක 
තිශබ මශ ම කුඩා හා දනය පරිදාණ වයාපාද එ ඉක බැඳි්චා 
ආගයථික  ඉ බව ඔබතුමදා ද් මනවා. අද් ශලෝක ආගයථික  ශගොඩ 
නැශග මශ ම කුඩා හා දනය පරිදාණ වයාපාද දත. එද නිසා අපි 
ආණ් සව ඉ විධි ට විශ ේෂ අවනාන  ශ ොමු කද තිශබනවා, අශේ 
දශට් කුඩා හා දනය පරිදාණ වයාපාද සඳහා විශ ේෂ ද්ා කත්ව  ඉ 
ද් ඉව මන. ශම් අ  වැ  ශ, ඛන  තුමළත් කුඩා හා දනය පරිදාණ 
වයාපාරික  ම   ඉතිදත් කද මන අව ය වැඩ පිළිශවළ අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමදා ශ ෝජනා කද තිශබනවා. ගරු සභාපතිතුමදනි, ඒ 
තුමළි ම අප බලාශපොශදොත්තුම ව මශ ම, ින්රි කාල සීදාව තුමළ ශම් 
දශට් රැරී ා පත්පාද්න  කද මන ම බවට,  ැශප මන ම ශවව වට 
පපද්ව මන ම බවට ශම් දශට් තරුණ රජාව පත් කද මනයි. ඒ 
දින ම ශම් දශට් ශශශී  ආගයථික    ඉතිදත් කද මන රාළුව ම වැඩ 
පිළිශවළ ඉ ින්රි කාල  තුමළ අශේ දශට් බිහි කද මන අව ය 
පරිසද  සැකසීදට ආණ් සව ඉ විධි ට අපට හැරී ාව ලැශබයි 
රී ලා අපි බලාශපොශදොත්තුම ශවනවා.  

අපි ද් මනවා, අද් ශලෝක රැරී ා ශවශළඳ ශපොළත් ලංකාශැ 
අනයාපන ක්රදශැද් ත් අතද ශලොකු පදතද  ඉ තිශබන බව. අද් 
ශලෝකශ  රැරී ා ශවශළඳ ශපොළට සරිලන අනයාපන ක්රදශැද්  ඉ 
අපි අශේ දශට් නිගයදාණ  කද මන ඕනෑ. ඒ සඳහා අශේ ගරු 
ජී.එ, . පීරිස් කැබිනට් අදාතයතුමදාශනි සහ අශේ ගරු සුසි,  
ශරේදජ  මත දාජය ඟදතිතුමදාශනි අදාතයාං  තුමළි ම අනයාපන  
රතිවයුහගත රීමශම් වැඩ පිළිශවළ අද් ආදම්භ කද තිශබනවා. ගරු 
සභාපතිතුමදනි, මිනිස්බල හා රැකී ද ඉෂා ශද්පාගයතශම් මතුමව හා 
තරුණ හා ක්රීඩා අදාතයාං   දින ම ඒ සඳහා විශ ේෂ 
ද්ා කත්ව  ඉ ලබා ශද් මන අප කටුරතුම කදනවා  රී න එකත් 
ශම් අවස්ථාශැදී අපි දත ඉ කද මන ඕනෑ. 

දට තුමළ නව වයවසා ක  ම බිහි කදනවා වාශනිද ද්ැනට 
සි, න තරුණ වයවසා ක  ම   ඉතිදත් රීමදත් අප කද මන 
ඕනෑ. ඒ අ ට අලුත් ශවශළඳ ශපොළ හඳු මවා ශද් මන ඕනෑ. ඒ 
අ ට බැංකුවකට   මන රාළුව ම ක්රදශැද්  පහසු කද මන ඕනෑ. 
දහ බැංකුශැ -ඔබතුමද මලා  ශකො, ල කාරා දහ බැංකුශැ- 
ශදගුලාසි එ ඉක කුඩා හා දනය පරිදාණ වයාපාරික  මට 
බැංකුවකට ගිහි, ලා ණ  ඉ ග මන ශ, සි ව මශ ම නැහැ, ගරු 
සභාපතිතුමදනි. අද්  ථාගයථ  එ යි. ඒ නිසා ඒ සඳහා අව ය විශ ේෂ 
විධිවිනාන ශ ොද් මන සහ තරුණ අදමුද්ල ඉ - trust fund එක ඉ - 
ශගොඩනග මන අපි ලබන අවුරුශද් තුමළ බලාශපොශදොත්තුම ශවනවා  
රී න කාදණ  දා දත ඉ කදනවා.  

ගරු සභාපතිතුමදනි, දට ශම් අවස්ථාව ලබා දීද සම්බ මනව 

ඔබතුමදාටත් ස්තුමතිව මත ශවමි ම, අශේ දශට් තරුණ 

වයවසා ක  ම බිහි කද මන, කාගයමික ජනපද් තුමළි ම නව රැකී 

ද ඉෂා බිහි කද මන සහ ශම් දශට් තරුණ පිරිසශනි විරැරී ා 

ර ්න ට විසඳුද ඉ ශද් මන අශේ ආණ් සව ලබන වසද තුමළ 

කටුරතුම කදනවා  රී න එකත් දත ඉ කදමි ම දද නිහඬ 

ශවනවා. ශබොශහොද ස්තුමතියි. 

 

ගු සභාප සුරො  
(ைொண்புைிகு தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

මීය ළලට, ගරු බුශධික පතිදණ ද ම්රීතුමදා. 

 

[පූ.භා. 11.20] 

 

ගු බුද්ධික ප සරණ ෙහතා 
(ைொண்புைிகு புத்திக பத்திரண)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  
ස්තුමතියි, ගරු සභාපතිතුමදනි. කගයදා මත අදාතයාං ශ ත්, 

ශවළඳ අදාතයාං ශ ත්, ඒ හා බැඳුණු අශනකුත් දාජය 

අදාතයාං වලත් වැ  ශීගයෂ පිළිබඳ වාද්ශ දී කගයදා මත හා වාිකජ 
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කටුරතුම නිශ ෝජය ඟදතිවද කු විධි ට, දාජය ඟදතිවදශ කු 

විධි ට සහ , ක කාල  ඉ වැඩ බලන කැබිනට් ඟදතිවද කු 

විධි ට කටුරතුම කදරා ශකශනකු හැ,  ට ඒ  ඉශෂේත්ර  පිළිබඳ දශනි 

අද්හස් ස්ව, ප  ඉ එකතුම කද මන දා ශද  අවස්ථාව ඉ 

කදග මනවා.  

දා පට මග මන කැදැතියි, ශවශළඳ අදාතයාං  ට අ ත්, 

ශපොඩි මිනිහාශනි වයාපාද  ශව්චා සමුපකාද වයාපාදශ  ම. 

සමුපකාද වයාපාද ත්, සණස වයාපාද ත් තදයි ලංකාශැ දෑත 

ුරගශ  පදණ ඉ ශනොශවයි, ඈත ුරගශ ත් ශපොඩි මිනිහාත් එ ඉක 

තන් ම බැඳුණු වයාපාද වුශණ්. ඒ නිසා දා වැඩ බලන කැබිනට් 

ඟදතිවද ා විධි ට සි,  වකවාව ශැදී දට රාළුව මකද ලැබුණා, 

ජාතික සමුපකාද රතිපත්ති  නීතිගත කද මන,   එ  ශම් දශට් 

ක්රි ාවට නග මන.  

1972 අංක 5 ද්දන සමුපකාද සමිති පනත සංශ ෝනන  රීමද 

සඳහා දීගයඝ කාල  ඉ තිස්ශසේ සාක්චඡා සිශන ශවමි ම පවතිනවා. 

ගරු ලස මත අලගි ව මන දාජය ඟදතිතුමදා ශම් ගැන ශහො ා 

බැලුශවොත් එතුමදාට එද විස්තද ශසො ාග මන රාළුව ම. ඒ වාශනිද, 

මූලය ශසේවා සමුපකාද සමිති පනත් ශකටුම්පත පිළිබඳත් සඳහ ම 

කද මන ඕනෑ.  ඉෂුද්ර මූලය පනත ශගශනන ශැලාශැ සමුපකාද 

වයාපාද  ශලොකු ි,  බද ඉ කළා, "අශේ අනනයතාව රැකග මන 

ශවනද පනත ඉ ශගශන මන" රී ලා. ඒ අව ව පනත් ශකටුම්පත් 

ශද්ක ඉ හැදීශම් වැඩ පිළිශවළ දීගයඝ කාල  ඉ තිස්ශසේ ක්රි ාත්දක 

වුණා, ගරු ඟදතිතුමදනි. එද වැඩ පිළිශවළ ින්රි ට ශගන   මන.  

ඒ වාශනිද, අද් සමුපකාද වයාපාද ට තිශබන ශලොකුද 

ර ්න  ඉ තදයි, ඒ අ ට බැංකු අයිදාව ඉ ග මන තිශබන අපහසුව. 

ශම් කවුරුත් ද් මනවා, දහජන බැංකුව, ලංකාශැ සමුපකාද 

වයාපාදශ  ම පප ම ද්රුශවකු බව. සමුපකාද සමිතිවල ට එද 

සමිතිවල සභාපතිවරු මශනි ශපෞශගලික ශපෞරුෂ  පඩ  ම්රීසි 

බැංකු අයිදාව ඉ ගත්ශතොත් හැශද මනට, දහජන බැංකුශව ම වත් 

එශහද ග මන රාළුව ම තත්ත්ව  ඉ නැහැ. ඒ නිසා ඒ පිළිබඳ 

අවනාන  ශ ොමු කළ ුරතුමදයි. 
 

ඊළලට, සශතොස ගැන රී  මන ඕනෑ. සදහද රාශශශී  

ශ, කම් ශකොට්ඨාසවල සශතොස ආ තන එක ඉ තිශබනවා. සදහද 

ඒවාශ  ශද්ක ඉ තිශබනවා. වැඩිද වුශණොත් සශතොස ආ තන 

තුමන ඉ තිශබ්වි, අධිනාගරික රශශ වල. ද්ැ ම හැද ගදකටද 

සශතොස ඉ විවෘත රීමද පිළිබඳ රවෘත්ති විවින දානයවල පළ 

ශවනවා. දද ඔබතුමදාට රී නවා, එශහද කශළොත් ඒක ගශම්  

සමුපකාද කඩ ට, සමුපකාද ට හානි  ඉ වනවා රී ලා. එද නිසා 

ද්ැනට තිශබන සශතොස ආ තන marketing assessments කදලා 

තවත් ලලද්ායිව පවත්වාශගන  න අතශගය, ගශම් සමුපකාද කඩ  

වඩා සංවිධිතව ශගොඩ නල මන කටුරතුම කළ ුරතුමයි. සමුපකාද 

වයාපාද  ගැන රී ශදී, ඩී.එස්. ශසේනානා ක දැතිතුමදා, 

විජ ාන මද් ද්හනා ක දැතිතුමදා, ඩී.බී. විශේතුමංග දැතිතුමදා සිහිපත් 

වනවා. වද්රීපාල සිරිශසේන දැතිතුමදා ද් සමුපකාරික කු විධි ට 

හඳු මව මන රාළුව ම. ශම් දශට් දාජය නා ක  ම බිහි ශවලා 

තිශබනවා, සමුපකාද වයාපාද  හදහා. එද නිසා 

සමුපකාරික  මශනි ර ්න පිළිබඳ විශ ේෂශ  ම අවනාන  ශ ොමු 

කද මන ඕනෑ. දාජ ස මතක කදන පඳු, දාජස මතක කදන කහ 

ආන් ශශව,  නි ද රමිති  තිශබනවාද් රී ා පම ඉෂා කදලා, 

සශතොසට ලබා ශද්නවාට අදතදව සමුපකාද ටත් ලබා දීද 

අතයව යයි රී න එක දද විෂශ ේෂශ  ම රී නවා. 

ඒ වාශනිද, සමුපකාද විගණන  ගැනත් කථා කළ ුරතුමයි. ගරු 

ලස මත අලගි ව මන දාජය අදාතයතුමදනි, ඔබතුමදා දජශ  ගිණුම් 

පිළිබඳ කාදක සභාශැ සභාපතිවද ා විධි ට කටුරතුම කළ නිසා 

ද් මනවා, සමුපකාද විගණන  පිළිබඳ ර ්න  ඉ තිශබන බව. 

ඟත්තටද සමුපකාද නි ාදන  නම් කදශගන  නවා, පළාත් 

සභාවත් එ ඉක ඒකාබශනව. සමුපකාදවල  ම්රීසි විගණන 

ක්රි ාවලි  ඉ තිශබන බව ඟත්ත. හැබැයි, ඒක පාගයලිශම් මතුමවට 

ශනි මන  ම්රීසි ක්රදශැද්  ඉ අව යයි. ශහෝදාගද රශශ ශ  

තිශබන, නැ ශලනහිද ශහේවාගම් ශකෝදලශ  සමුපකාද වයාපාද  

තුමළ ගැටලුව ඉ තිබුණා. ශම් ශදොශහොශත් ගරු න්ශ මෂ් ගුණවගයනන 

ඟදතිතුමදා සි,  ා නම්, ගරු විදුද වික්රදනා ක දැතිතුමදා සි,  ා 

නම් ඒ ගැන රී යි. ශද මන ශම් කාදණ  පිළිබඳ අවනාන  ශ ොමු 

කළ ුරතුමයි රී ා දා රී  මන කැදැතියි. විශ ේෂශ  මද 

සමුපකාරික  ම සහ සමුපකාද ශසේවක  ම පපස්තම්භන  

කද මන කටුරතුම කද මන ඕනෑ. ශම් වන විට "සමුප දීපනී" සලදාව 

නවත්වා තිශබනවා, ගරු ඟදතිතුමදනි. ශම් පාගයලිශම් මතුමශැ 

සදහද ශසේවකශ ෝත් එද සලදාව පරිශීලන  කදනවා, දද ද්ැක 

තිශබනවා. එද සලදාශැ තිශබන රශහේලිකාව රාදවා  වන 

පාගයලිශම් මතුම ශසේවකශ ෝ ි මනවා. එද නිසා "සමුප දීපනී" 

සලදාව  ළි පළ කද මන කටුරතුම රීමද ිතාද වැද්ගත්.  

ඒ වාශනිද, දාජය වාිකජ නීතිගත සංස්ථාවත්   ඉතිදත් 
කද මන ඕනෑ. ඟත්තටද, ගරු විද,  වීදවං  දැතිතුමදා විෂ   භාද 
අදාතය ධුද  ද්දරා කාලශ , එනම් 2010-2014 වකවාව ශැ දාජය 
වාිකජ නීතිගත සංස්ථාශැ  ාඛා ජාල   ම්රීසි දට්ටදරී ම දට 
රාදා විසිරුණා. අශේ කාලශ ත් ඒ  ාඛා ජාල  වගයනන  රීමශම් 
කටුරත්තක නි ැළුණා. එහි නි ද ලල රශ ෝජන ග මන නම් 
දජශ  මිලදී ගැනීම්වලදී තදගකාරි මිල ගණ මවලි ම ශතොදව 
දාජය වාිකජ නීතිගත සංස්ථාව හදහා මිලදී ගැනීම් කළ ුරතුමයි. 
දාජය වාිකජ නීතිගත සංස්ථාශව ම බ ස භාණ්ඩ ලබා දීම් කද මශ ම 
එ ඉ පැත්තරී ම මිල පිළිබඳත් සලකායි. අශන ඉ පැත්ශත ම, දාජය 
වාිකජ නීතිගත සංස්ථාශැ බ ස භාණ්ඩ කාගය  ඉෂදව නි ද 
ශවලාවට ලබා ශද්න ක්රදශැද්  ඉ සෑන්  ුරතුමයි. දජ ට අව ය බ ස 
භාණ්ඩ දාජය වාිකජ නීතිගත සංස්ථාශව ම ග මන ඕනෑ. ශම්ක 
රීැවාද සදහරු තදහා ශවයි. ශදොකද්, ශට මඩගය කශළොත් 
සදහරු මට වාසි තිශබනවාශ ම. හැබැයි, ගරු ඟදතිතුමදනි, හන්සි 
අවස්ථාවලදී, හන්සි ආපද්ාවකදී දාජය වාිකජ නීතිගත සංස්ථාවට 
සෘජුව මිලදී ගැනීම් කද මන රාළුව ම. අශන ඉ අවස්ථාවල බැහැ. 
ද ම්රීවරු මශනි ද ම්රී විදනයගත අදමුද්ලි ම ශව මන රාළුව ම, 
දජශ  ආ තනවලට අව ය ශශව,  මිලදී ගැනීශම්දී ශව මන 
රාළුව ම, එ  දාජය වාිකජ නීතිගත සංස්ථාව හදහා රීමද දින ම 
එද ආ තන    ඉතිදත් රීමද අව යයි රී ලා දද රී නවා.  

ශම් ශවලාශැ ගරු බ මදුල ගුණවගයනන දැතිතුමදා නැති වුණත් 

ශවශළඳ අදාතයාං   ගැනත් දද රී  මන ඕනෑ. ශදද 

අදාතයාං  ට ිස්සද ශවශළඳ හා වාිකජ කටුරතුම අදාතයං    

රීැවා; පසුව වාිකජ අදාතයං   රීැවා. ශවශළඳ අදාතයාං   

  ඉතිදත් ශව මන නම් වාිකජ ශද්පාගයතශම් මතුමවත් එද 

අදාතයාං   තුමළ තිශබ මන ඕනෑ. එද නිසා ඒ පිළිබඳත් අවනාන  

ශ ොමු කළ ුරතුමදයි. Commerce Department එක නැති ශවශළඳ 

අදාතයං   රී  මශ ම, "කට තිශබනවා, හැබැයි ද්ත් නැහැ වාශනි" 

එක ඉ. එද නිසා, ඒ ගැන අවනාන  ශ ොමු කළ ුරතුමදයි. 

විශ ේෂශ  මද මිව ම් ඒකක, රමිති සහ ශසේවා 

ශද්පාගයතශම් මතුමව ගැනත් රී  මන ඕනෑ.  එ  අශේ දටට ිතා 

වැද්ගත්. ඒ තදයි, වයාජ තදාන් පිළිබඳ, ඒ වාශනිද මිව ම් ඒකකවල 

 ම්  ම් ගැටලු පිළිබඳ ශසො න ආ තන . එද නිසා එද 

ආ තන    ඉතිදත් කද මන ඕනෑ. එ ට පම ඉෂණ නිලනාරි ම 

වැඩි රදාණ  ඉ බඳවාග මන;  වාහන පහසුකම් ලබා ශද් මන. 

ශදොකද්, මිව ම් ඒකක, රමිති සහ ශසේවා ශද්පාගයතශම් මතුමශැ 

 ශසේවක  මට වි ාල ව ශ  ම ර ්න තිශබනවා, දාජය 

ඟදතිතුමදනි. එද ර ්නවලට පිළිතුමරු ශසවීද සඳහා කැබිනට් 

ඟදතිතුමදා සදල එ ඉකාසු ශවලා ක්රි ාත්දක කදන ඒකාබශන වැඩ 

පිළිශවළ ඉ අව යයි.  
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පාගයලිශම් මතුමව 

ඒ වාශනිද, පාරිශභෝගික කටුරතුම පිළිබඳ අධිකාරි  පිළිබඳත් 

රීව ුරතුමයි. පාරිශභෝගික කටුරතුම පිළිබඳ අධිකාරි ටත් පම ඉෂණ 

නිලනාරි ම, වාහන සහ විශ ේෂශ  මද පගයශ ෂණාගාද පහසුකම් 

ලබා න්  ුරතුමයි. ගරු විද,  වීදවං  ඟදතිතුමදාට දතක ඟති, එද්ා 

දා ඔ  පැත්ශත්, ඔබතුමදා ශම් පැත්ශත් සි,  දී ඔබතුමද මලාශනි සහ 

අශේ සාමුහික ර ත්න  ඉ විධි ට ශම් දශට් රීරි පි,  පිළිබඳ 

පම ඉෂණ වාගයතාව ඉ සකස් කළ බව. 

විද,  වීදවං  ඟදතිතුමදා ඒ පම ඉෂණ වාගයතාව අනය න  

කද මන කාල  ඉ ි, ලුවා. ි ම පසුව එතුමදා ඒ වාගයතාව 

අනය න  කදලා රීැවා, "ශම්ක දාද වාගයතාව ඉ. ශම්ක අපි 

ින්රි ට  ශගන   මන ඕනෑ"  රී ලා. ද්ැ ම ශවශළඳ අදාතයාං   

එතුමදාට අයිති නැහැ. නමුත්, ශද මන ශම් වද්නික පරිශභෝජන ට 

ග මනා රනාන පාරිශභෝගික භාණ්ඩවල මිල වාශනිද 

ගුණාත්දකභාව  පිළිබඳවත් අපි ද්ැඩි අවනාන  ඉ ශ ොමු කළ 

ුරතුමයි රී ලා දද හිතනවා.  

ගරු සභාපතිතුමදනි, ජනාධිපති ශ, කම්තුමදා "ජනාධිපතිතුමදාශනි 

පපශද්ස් පරින්" රී ා ලිපි  ඉ  වා තිශබනවා, ශ්රී ලංකා දහජන 

පපශ ෝගිතා ශකොමිසද ඈවද කද මන. දද රී  මශ ම ශම්කයි. ඒ  

සදහද කාදණා එකතුම කද මන  නවා, පාරිශභෝගික කටුරතුම 

පිළිබඳ අධිකාරි ට. පාරිශභෝගික කටුරතුම පිළිබඳ අධිකාරි  පනත 

සංශ ෝනන  රීමද පිළිබඳව කාල  ඉ තිස්ශසේ කථා කදනවා. ඒක 

සංශ ෝනන  කදනවාත් එ ඉකද ඟත්තටද විදුලි බිල විතද ඉ 

ශනොශවයි, ජල බිල පිළිබඳවත් සලකා බැලි  ුරා තුම වනවා. ඒ 

වාශනිද ජලශ  සහ විදුලිශ  ගුණාත්දකභාව , දුදකථන පහසුකම් 

ආදී ශම් සි , ල පාරිශභෝගික කටුරතුම පිළිබඳ අධිකාරි ට එකතුම 

කද මන. ගරු ඟදතිතුමදනි, ඒකට ගැ ළශපන විධි ට පනත 

සංශ ෝනන  කද ග මන ඕනෑ. ඒක අතයව යයි. ද්ැ ම ශම්වා රී න 

ශකොට ශකශන ඉ රී  මන රාළුව ම, "ශම් අදාතයාං ශ  ඔබත් 

හි,  ා" රී ලා. ඟත්ත, දද දාස 10 ඉ හි,  ා.  න ශකෝ්චි ශ  

අ මතිද ශපට්,  ට ඟමිණුණා වාශනි දට අවස ම ශදොශහොශත් 

ලැබුණු ඟදතිකද ඉ ඒක. දාස 10 ඉ තුමළ දද ඒ සදහද 

කාදණාවලට මුල පිරුවා. ගරු විද,  වීදවං  ඟදතිතුමදනි, ඔබතුමදා 

ශසො ා බැලුශවොත් ශපශනයි,  දද වුවදනාශව ම ජාතික කගයදා මත  

රතිපත්ති කට මුලපිරුව බව.  

ශම් සභාශැ සි, න ශපො මනම්බලම් ද ම්රීතුමදාශනි මුත්තණුව ම 

වන ජී.ජී. ශපො මනම්බලම් දැතිතුමදා තදයි නිද්හස් ශ්රී ලංකාශැ 

පළමුශවනි කගයදා මත ඟදතිවද ා. ඒ, නිද්හස් ශ්රී ලංකාශැ 

පළමුවැනි කැබිනට් දණ්ඩලශ . ගරු ඟදතිතුමදනි, එතැන සිට 

ඔබතුමදා ද් ඉවා ආ කගයදා මත ඟදතිවරු ශදශත ඉ ශම් ද ශට් 

කගයදා මත රතිපත්ති  ඉ නැතිව -  හිටරා අගදැති දනි,  වික්රදසිංහ 

දහතාත් ශම් ඟදති ධුද  ද්ැරුවා. 
 

ගු විෙේ වීරවංශ් ෙහතා  (කර්ොන්ත අොතයුරො) 
(ைொண்புைிகு ெிைல் வீரெங்ஸ - மகத்ததொழில் அமைச்சர்) 

(The Hon. Wimal Weerawansa - Minister of Industries) 

ගරු ද ම්රීතුමදනි,- 
 

ගු බුද්ධික ප සරණ ෙහතා 
(ைொண்புைிகு புத்திக பத்திரண)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  
ගරු ඟදතිතුමදනි, දට තිශබ මශ ම ශපොඩි ශවලාව ඉ. දද 

ඔබතුමදාශනි පිළිතුමරු කථාව අහශගන ි මනවා. ජාතික කගයදා මත 

රතිපත්ති  ඉ හද් මන ඔබතුමදාවත් මුල රාද මන. ඟදතිතුමදනි, ඒක 

ිතා වැද්ගත්. දටකට කගයදා මත රතිපත්ති  ඉ අව යදයි. ඒ 

වාශනිද තදයි අභය මතද ශවශළඳ රතිපත්ති  ඉ දටට අව යයි. 

කගයදා මත රතිපත්ති ත්, අභය මතද ශවශළඳ රතිපත්ති ත් දටට 

අතයව යයි රී න කාදණ  දද ශම් අවස්ථාශැදී සඳහ ම 

කදනවා.  

ඊළලට ශවශළඳ රද්ගය න ගැනත් දද රී  මන ඕනෑ. ශවශළඳ 

රද්ගය න  ඉ රී  මශ ම හුශද් ඉ කානිව,  එක ඉ ශනොශවයි. 

ශවශළඳ රද්ගය න  ඉ හදහා සෘජු හා වක්ර රැරී ා වි ාල රදාණ  ඉ 

නිගයදාණ  වනවා. දට දතකයි, ශකොළඹ වයාපාරික සංගද ත් 

එ ඉක එකතුම ශවලා අපට රාළුව මකද ලැබුණා, එවැනි 

ක්රදශැද් කට   මන; ශවශළඳ රද්ගය න ආදම්භ කද මන. 

ශවශළඳ අදාතයාං   ශවශළඳ රද්ගය න පැවැත්වීදත් එ ඉක ගශම් 

සි, න සුළු හා දනය පරිදාණශ  රාශගල  මට ශම් ශකොවිඩ් 

වසංගත ත් එ ඉක ශම් ශදොශහොශත් ඊට සම්බ මන ව මන බැරි 

ශවයි. හැබැයි, අපි ශවශළඳ රද්ගය න ක්රද ට  ා ුරතුමයි. ඒ එ ඉකද 

ශවශළඳ රද්ගය න  තවදත් ාමීය   රශශ වලට market  වුණාට, 

නාගරික රශශ වලට apps හදහා, ශ ද්වුම් හදහා online ක්රද ට 

භාණ්ඩ අශළවි කදන e-marketing, e-commerce වැනි ශශව,  

කද මන රාළුව ම. ගරු ලස මත අලගි ව මන දාජය ඟදතිතුමදනි, 

ශම්ක  ඔබතුමදාට කද මන රාළුව ම. ඔබතුමදා COPA එක ශවනස් 

කශළේ අ මතගයජාල ත් එ ඉක බශන කදලා. ඒ නිසා ශද මන ශම් 

ශක ්ෂේත්ර  පිළිබඳවත් අවනාන  ශ ොමු කද මන ඕනෑ. එක 

පැත්තරී ම ශවශළඳ රද්ගය නත්, අශන ඉ පැත්ශත ම අ මතගයජාල  

හදහා ශවශළඳාම් කටුරතුම රීමදත් න්ුරණු කද මන ඕනෑ.   සුළු හා 

දනය පරිදාණ කගයදා මතකරුව ම එකතුම කද මන අව ය සානනී  

ක්රි ාදාගයග ගත ුරතුමයි රී න කාදණ  දද ශම් අවස්ථාශැදී දතුම 

කද මන කැදැතියි. 

ඊළලට සශතොස පිළිබඳවත් දද රී  මන ඕනෑ. ගරු 

සභාපතිතුමදනි, සාදානයශ  ම භාණ්ඩාගාද ට දාසශ  10ශවනි 

ද්ා,  20ශවනි ද්ා, 25ශවනි ද්ා රී  මශ ම , ක ඉ ුසහශලෝනු ද්වස්. 

ඟයි?  දාස ක 10ශවනි ද්ා ශවනශකොට විශ්රාද වැටුේ ද්ද මන 

ඕනෑ, 20ශවනි ද්ා ශවනශකොට දාජය ශසේවශ  ශකොටසකශනි වැටුේ 

ද්ද මන ඕනෑ, 25ශවනි ද්ා ශවනශකොට තව ශකොටසකශනි වැටුේ 

ද්ද මන ඕනෑ. එතශකොට භාණ්ඩාගාදශ  ම  න ස, ලි , ක ආපහු 

සශතොස හදහා භාණ්ඩාගාද ටද ශගන එන ක්රද  ඉ -සම්පූගයණ 

මුද්ලද නැති වුණත් සැලරී  ුරතුම ශකොටස ඉ ශහෝ- අපි සකස මන 

ඕනෑ. ගණ ම හද්ා බැලුවාද සාදානයශ  ම ශකශනකුශනි දාසික 

වැටුශප ම සි  ට 40 ඉ පදණ පරිශභෝජන වි ද්ම්. ආදම්භ  ඉ 

විධි ට ශම් ශ ෝජනාවත් දද ඔබතුමදාට කදනවා. ශදොකද්, ශම්ක 

දද තදද ඉ දුදට ක්රි ාත්දක කද ශගන ගි  ශ ෝජනාව ඉ. දාජය 

ශසේවක  මට, අගයන දාජය ශසේවක  මට, වයවස්ථාපිත දණ්ඩල, 

සංස්ථා, ශද්පාගයතශම් මතුම හා බැඳුණු දාජය හා අගයන දාජය ශසේවශ  

සි ලු ශසේවක  මට, දාජය අං ශ  සිට විශ්රාද ගි  අ ට, ඒ 

වාශනිද සංස්ථා, වයවස්ථාපිත දණ්ඩල වාශනි ආ තනවල ශසේව  

කදලා විශ්රාද ගි  අ ට කාඩ් ක්රද  ඉ හඳු මවා ශද් මන සශතොසට 

රාළුව ම නම්, එ  සාගයථක ශවයි රී ලා දද හිතනවා. හැද දාජය 

ශසේවකශ කුටද, අගයන දාජය ශසේවකශ කුටද, විශ්රාමික  මට සහ 

ඕනෑ නම් සුළු හා දනය පරිදාණ කගයදා මතකරුව මටත් කාඩ් 

ක්රද  ඉ හඳු මවා දීලා, ඔවු ම ඒ කාඩ් එක අදශගන පඩි ද්වසට 

සශතොසට ගිහි, ලා බ ස ගත්තාද ඒ බ ස භාණ්ඩවලට විශ ේෂ 

වට්ටද ඉ ලබා ශද් මන ඕනෑ. එතශකොට දාජය ශසේවශ  වැටුේ 

විධි ට, අගයන දාජය ශසේවශ  වැටුේ විධි ට සහ විශ්රාමික වැටුේ 

විධි ට භාණ්ඩාගාදශ  ම එළි ට  න මුද්ලි ම සැලරී  ුරතුම 

ශකොටස ඉ ශහෝ නැවත භාණ්ඩාගාද ට ග මන රාළුව ම. එද නිසා 

රථදශ  ම දාජය ශසේවක ා ිල ඉක කදලා ශදද ක්රද  

ක්රි ාත්දක කද මන. ඊට පස්ශසේ ශම්ක සාගයථක නම්, ශපෞශගලික 

අං  ටත් ශද  ශගන  මු; දානය  ඉශෂේත්ර ටත්  ශගන  මු. 

අ මතිදට සෑද  ඉශෂේත්ර කටද ශම් ක්රද  රාාද  කදමු.  අද් 

ලංකාශැ supermarket chain එශ ඉ ශබොශහෝ ආ තන තිශබනවා. 

සශතොස, කාගයගි, ස්, කී, ස්, ආගයපිශකෝ සුපගය ශස මටගය, ලාෆ්ස්, 

ශසොෆ්ට්ශලොජි ඉ වැනි ආ තන ඒ අතද තිශබනවා. 
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හැබැයි, වැඩිද  ාඛා සංඛයාව ඉ තිශබන ආ තන  තදයි 

සශතොස ආ තන . නමුත් පිරිවැටුශද ම ශද්වන ස්ථානශ  

ි මශ ම. සශතොස ආ තනශ   ාඛා සංඛයාවට වඩා අ ස  ාඛා 

සංඛයාව ඉ තිශබන කාගි, ස් ආ තන  වැඩිද පිරිවැටුද ඉ 

ලබනවා. ඒක එශහද ශව මන බැහැ. සශතොස ආ තන ට වැඩිද 

පිරිවැටුද ඉ ලබාග මන රාළුව ම. ඒ සඳහා ශදවැනි ක්රදශැද් කට 

අපි  ා ුරතුමයි රී ලා දා ශ ෝජනා කදනවා.  

ඒ විතද ඉ ශනොශවයි. ශම් අවස්ථාශැදී ශවශළඳ අදාතයාං  
 ටශත් තිශබන ශේට මට් බලපත්ර හා ශවශළඳ ලකුණු කාගය ාං   
ගැන දා විශ ේෂශ  මද සඳහ ම කද මන ඕනෑ. ශම් කාගය ාං ශ  
තත්ත්ව  ිතා නදකයි. දා ශම් අවස්ථාශැදී ඔබතුමදාට CD පට  ඉ 
ශද් මනම්. දා මුලි මද නිශ ෝජය අදාතයවද ා විධි ට පත් වුණාද, 
කැදදාව  සහිත දශනි ශම් පෑනත් එ ඉක ශවශළඳ ලකුණු 
කාගය ාං  ට එ ඉ රාශගලශ  ඉ  ැැවා, ශේට මට් බලපත්ර  ඉ 
ග මන විධි ට ගිහි ම කථා කද මන  රී ලා. ඒ කාගය ාං ශ  
නිම ඉෂණ ාාරිකාවට   මන කලි ම දට ඒ කාගය ාං ශ  තිශබන 
ශතොදතුමරු ද්ැනග මන අව ය වුණා. ඒ රාශගල ා එතනැට 
 නශකොට එ ඉ ශකශන ඉ කාඩ් ශස, ලම් කදමි ම ිඳලා 
තිශබනවා. ඒ  CD පට  ඉ ඔබතුමදාට ලැශබ මන සලස්වනවා. 
කැබිනට් ඟදතිතුමදාටත් ඒ CD පට  ශද් මන. ඒ කාගය ාං ශ  එ ඉ 
ශකශන ඉ කාඩ් ශස, ලම් කදමි ම තදයි අද රාශගල ාත් එ ඉක 
කථා කද මශ ම, ගරු ශජො මස්ට ම රනා මදු ඟදතිතුමදනි. ඔබතුමදාත් 
ශවශළඳ ඟදතිවද ා ව ශ  ම සි,  ා ශ ම.  ම්රීසි ශකශන ඉ නව 
නිපැුරද ඉ අදශගන එ මශ ම ද්හස ඉ බලාශපොශදොත්තුම තබාශගනයි. 
ඒ දව ෂය ා අශේ දශට් අංකුද නිගයදාණකරුශව ඉ. ඒ දව ෂය ාත් 
එ ඉක කථා කද මශ ම නැතුමව computer  එශ ඉ කාඩ් ශස, ලම් 
කදනවා. ඒ ශස, ලම් කදන ගද ම තදයි ඔහුත් එ ඉක කථා 
කද මශ ම. ඒ CD පට  දා ශද් මනම්.  

නව නිපැුරම්කරුවාට අද් තිශබ මශ ම ශේද්නී  ිදණද ඉ. ව ස 
බාස්ප මනැශහේ ශකනකුට අලුත් සංක, ප  ඉ තිශබ මන රාළුව ම. 
ජාතික ශි, ප සභාශැ ි මන ශි, පි කුට අලුත් සංක, ප  ඉ 
තිශබ මන රාළුව ම. හැබැයි, එතැන තිශබන international format 
එක රාදවා ග මන ඔහුට අවශබෝන  ඉ නැති ශව මන රාළුව ම. 
සදහද විට ඔහු පාස,  ගිහි ම නැහැ. ඔහුට රී නවා, "ශම්ක 
රාදව මන ඔ ාට බැරිද්? අපි පද්වු කද මනම්. ශපොඩි ගණන ඉ 
ශගවලා රාදවාග මන රාළුව ම" රී ලා. එතැනද කට්,   ඉ 
ලෑස්තිශවලා ි මනවා, අතද දැන් brokersලා ශ ොද්වා ඒ proposal 
එක ලි ා ශද් මන. ඒකත් කද ඉ නැහැ. කී  ඉ ශහෝ දීලා ලි ා 
ගත්තත්, ශේට මට් බලපත්ර  ග මන අවුරුදු තුමන ඉ පදණ  නවා. 
ඒකත් කද ඉ නැහැ. හැබැයි, ඒක ලි ාශගන එන අතශගය අද 
concept එක විකුණලා. ඒ concept එක ි මන් ාවට ශහෝ 
ශකොශහේට ශහෝ විකුණලා. ශම්ක තදයි ලංකාශැ දෑත කාලශ  
අවුරුදු 20ක කාල  තුමළ හැද ආණ් සව ඉද  ටශත් නව 
නිපැුරම්කරුව මශනි ශ ෝානී  ශේද්ා මත . ඒ නිසා දා රී නවා, 
ශේට මට් බලපත්ර හා ශවශළඳ ලකුණු කාගය ාං   පිළිබඳව ශසො ා 
බල මන  රී ලා.  ශම්ක ශම් කාගය ාං   නිද්හසි ම පස්ශසේ කදරා 
වැරැශද්. ශම්කට එක ආණ් සවකට දා ශද්ොස් රී  මශ ම නැහැ. අද් 
බල මන, ශකෝදාරිකා, ශකොතල හිඹුටු, ශකොශහොඹ, ව,  
රු ඉඅත්තන, පිල, බටු කරිවිල ආන්ශ  අයිති  තිශබ මශ ම 
ශකොශහේද්? එ ඉශකෝ ජපානශ , එ ඉශකෝ ඟශදරිකාශැ, එ ඉශකෝ 
චීනශ , එ ඉශකෝ ුරශදෝපශ . ඒවා ශම් දටවලට සි මනශවලා. 
ශකො,  මද, Naja naja රී න සත්ව විද්යාත්දක නාදශ  ම 
හඳු මවන ලංකාශැ න ාශනි විශස ම තදයි, නශ  ඉ ද්ෂ්ඨ කශළොත් 
ශද්න antivenom එක හද් මශ ම. ඒශ ඉ ශේට මට් අයිති  පවා 
ගිහි ම තිශබ මශ ම ලංකාශව ම එළි ට. ශද  ශපොදුශැ සිදුවන 
ශේද්නී  තත්ත්ව  ඉ. ශම් ශේද්නී  තත්ත්ව ට අපි විසඳුම් 
ශසො  මන වුවදනාදයි. 

ශවශළඳ අදාතයාං   පිළිබඳව සඳහ ම කදරා කාදණා , ශක ම 

එහාට ගිහි ම කගයදා මත අදාතයාං ශ  වැ  ශීගයෂ  ශද්සට 

හැශද මන දා කැදැතියි. ගරු විද,  වීදවං  දැතිතුමදාශනි 

නා කත්වශ  ම ක්රි ාත්දක වන කගයදා මත අදාතයාං    ටශත් 

තිශබන රනාන ආ තන ශද්ක ඉ තදයි, ජාතික වයවසා  සංවගයනන 

අධිකාරි  සහ ලංකා කාගයමික සංවගයනන දණ්ඩල . සුළු හා දනය 

පරිදාණ කගයදා මතකරුව ම ශවව ශව ම ශම් ආ තන ශද්කට 

ඟත්තටද වැඩි මුද්,  රදාණ  ඉ ශව ම කද තිශබනවා. ගරු 

ඟදතිතුමදනි, ඔබතුමදා ගැඹුරි ම අනය න  කදලා බැලුශවොත් 

ජාතික වයවසා  සංවගයනන අධිකාරි ත් - NEDA - ඒ වාශනිද 

ලංකා කාගයමික සංවගයනන දණ්ඩල ත්  න ආ තන ශද්ක 

ඒකාබශනවයි දුද ගදන ඉ   මන රාළුව ම ශව මශ ම. ශම් ආ තන 

ශද්ක ශවන ශවනද ගද ම රීමද තුමළ සදහද විට ලබාග මන 

තිශබන නි ද ලල රශ ෝජන ලබා ගැනීශම් හැරී ාශැ  නතාව ඉ 

තිශබනවා. ශම් රී  මශ ම, එක ආ තන  ඉ නැති කදලා අනි ඉ 

ආ තන   වගයනන  කද මන රී න එක ශනොශවයි, ඟදතිතුමදනි. 

ශම් ශද්ක රාළුව ම තදම් ඒකාත්මික කද මන. ශම් ශද්ශක මද 

සදහද විට එකද කාදණ  සිශන ශවනවා. එතශකොට මුද්, , 

කාල , ශ්රද  අපදාශශ වැ  ශව මන රාළුව ම. ඒ වාශනිද තදයි, 

ජාතික ශි, ප සභාවත්, ජාතික ශදෝස්තද දනයස්ථාන ත්, 

ල ඉසලත් -ශ්රී ලංකා හස්ත කගයදා මත දණ්ඩල  -  ශම් ආ තන 

තුමන එකට එකතුමශවලා කටුරතුම කද මන ඕනෑ. ජාතික ශදෝස්තද 

දනයස්ථාන  ශදෝස්තද නිගයදාණ  කදනවා. ජාතික ශි, ප සභාව 

ශි, පී ම එ ඉක එකතුමශවලා කදන නිගයදාණ සදාජගත කදනවා. 

ල ඉසල , එශහද නැත්නම් ශ්රී ලංකා හස්ත කගයදා මත දණ්ඩල  

ඒවා අශළවි කදනවා. ශම් සි , ල එකට බශන කදලා   මන ඕනෑ.  

ගරු විද,  වීදවං  ඟදතිතුමදනි, විශ ේෂශ  ම ජාතික දැික ඉ 
සහ ස්වගයණාභදණ අධිකාරි  පිළිබඳව ඔබතුමදා කණ්ඩා ද ඉ 
ශ ොද්ව මන. ගරු ඟදතිතුමදනි, පසුගි  වකවාව ශැ අවුරුදු 
ගණන ඉ තිස්ශසේ සිශනශවලා තිශබන විවින වංාා, දූෂණවලට අද්ාළ 
ලිපි ශ, ඛන දා ඔබතුමදාශනි අතට පත් කදනවා. ඒ ගැන ගැඹුරු 
පම ඉෂණ  ඉ පවත්ව මන. ඔබතුමදාට දතක ඟති, දා වැඩබලන 
ඟදතිවද ා හැ,  ට ි මන කාලශ  විවින ආ තන පිළිබඳව 
දානයශ  පළ වුණා  රී ලා. දානයශ  පළ වුණත්, ඒ නිලනාරි ම 
තවදත් අදාතයාං  ශ  ඟති. ශම්වාශ  නිදවද්යතාව ගැන 
ඔබතුමදාට ශසො ා බල මන රාළුව ම. ජාතික ශදෝස්තද 
දනයස්ථානශ  සිදු වී ඟතැයි රී න අක්රමිකතා පිළිබඳවත් දා 
විදගය න  ඉ ශකශදැවා. ඒ වාගයතාව ඔබතුමද මලාශනි අතට පත් 
කළා. ඔබතුමද මලා ඒ ගැන ශහො  මන කාල කුත් ි, ලුවා.  

ඊළලට, ලංකා සශතොස ආ තනශ  වාහන පාවි්චි   
සම්බ මනශ  ම රූපවාහිනි නාළිකාවල විකා   වූ ශතොදතුමරු 
සම්බ මනශ  ම විදගය න  ඉ කදලා, ඒ අවස්ථාශැ දද විශ ේෂ 
පපශශ ක කාදක සභාව ඉ කැඳවලා, ඒ වා ගයතාව ඔබතුමදාශනි 
අතට පත් කළා. ඊළලට, සමුපකාද ශතොග ශවශළඳ සංස්ථාශැ 
ශගොඩනැගි, ල හා එහි ආද ඉෂාව සම්බ මනශ  ම දානය දගි ම 
විකා   වූ කාදණ .  ශම් සි ලු ශපොත් ඔබතුමදා ළල තිශබනවා. ඒ 
වාශනිද ලංකා කාගයමික සංවගයනන දණ්ඩල  දින ම 
කගයදා මතකරුව ම ශවත අමුද්රවය ලබා දීද පිළිබඳව විදගය න  
රීමදට පත් කළ, තඹ පිළිබඳ වාගයතාව. එද්ා එද නිලනාරි ම 
ශකොශළේ වහලා ගහලා තිශබනවා නම්, ඔබතුමද මලාට ද්ැ ම පූගයණ 
බල  තිශබනවා.  

ඒ වාශනිද තදයි ශ්රී ලංකාවට ආන න  කදන රීරිපි, වල 
රමිති  සම්බ මන වාගයතාව. ශම් ඔ ඉශකෝද සභාගත වුණු වාගයතා. 
ශම්වාශ  පිටපත් පපශශ ක කාදක සභාවල තිබුණා. ඒ 
පපශශ ක කාදක සභා සි , ලට එද්ා විද,  වීදවං  දැතිතුමදාත් 
සහභාගි වුණා. දද වැඩ බලන කැබිනට් ඟදතිවද ා විධි ට  ද්වස ්
49 ඉ සි,  ා, අශරේ,  21 රහාදශ  ම පසුව.  ශද මන ශම් රී න 
වාගයතා පහ පිළිබඳව ගැඹුරු අනය න  ඉ කදලා, ඒ අව ව ග මනා 
ින්රි ක්රි ාදාගයග  දා ද්ැන ග මන කැදැතියි.  

කගයදා මතරාද ගැනත් රී  මන ඕනෑ. කාගයමික සංවගයනන 

දණ්ඩල   ටශත් කගයදා මතරාද තිශබනවා. ඒ වාශනිද ඍජුවද 

අදාතයාං   ටශත් කගයදා මතරාද තිශබනවා. එද 
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පාගයලිශම් මතුමව 

කගයදා මතරාදවල  , තල පහසුකම් සංවගයනන  වාශනිද, තවත් 

ිතාද වැද්ගත් කාදණ  ඉ  සඳහ ම කළ ුරතුමයි, ගරු විද,  වීදවං  

දැතිතුමදනි.  එද කගයදා මතරාදවල සදහද ිඩම්,  සදහද අ  

ශවනත් රශ ෝජනවලට අදශගන තිශබනවා. ඒවාශ  කගයදා මත 

කද මශ ම නැහැ. දත්නරාදශ , කුරුවිට කගයදා මතරාදශ  ිඩද ඉ 

එ ඉ රාශගලශ  ඉ අදශගන ශශවාල  ඉ පවත්වාශගන ගි ා.  ඒ 

රාශගල ා දා හම්බ ශව මන ආවා. දද ඔහුට රීැවා, "ශශවාල  

කදන ගද ම එතැන කගයදා මත කුත් කද මන ඕනෑ, ිඩද දීලා 

තිශබ මශ ම කගයදා මත  ඉ කද මන" රී ලා. එතශකොට ඔහු 

රීැවා, ශශවාල  කදන ගද ම කගයදා මත  ඉ කද මන බැහැ 

රී ලා. දද රීැවා, "නැහැ, ශශවාල  කදන ගද ම 

කගයදා මත කුත් කද මන" රී ලා. "අශ ම! බැහැ, සශද් බශද් 

එනවා" රීැවා. දා රීැවා, එශහද බැහැ, ශශවාල ට අද්ාළ 

කගයදා මත  ඉ කද මන රී ලා.  2010-2015 අතද කාලශ , 

කුදාද ශව, ගද දැතිතුමදා හිටරා කාලශ  ඒක දීලා තිශබ මශ ම. 

දහි මද් දාජප ඉෂ දැතිතුමදාත් දට ඒ සම්බ මනශ  ම කථා කළා; 

ඩබ්ලිැ.ඩී.ශේ. ශසශනවිදත්න දැතිතුමදාත් කථා කළා. දා ඒ 

රාශගල ාට රීැවා, කගයදා මතරාද ක ශකොස්වලි ම ශදොනවා හරි 

value add කදන වැඩ ඉ කදනවා නම්, අපි එතැන ශකොස් , ක 

ශහෝද්ා ග මන ටැංරී  ඉ ශද්නවා රී ලා. ඒ වාශනි ශශවාල  කදන 

ගද ම පහ ම තිද අඹද මන, සුවඳ කු ස හද් මන, සාම්බ්රානි වාශනි 

ශශව,  හද් මන, හඳු මූලරු හද් මන රී ලා දා රීැවා.  ඒවා 

ශශවාශ,  ති ලා ද්වස් හත ඉ ජප කදලා විකුණන හඳු මූලරු 

රී ලා විකුණ මන රීැවා. එතශකොට අද ශකොස් ශහෝද්න ටැංරී  

වාශනි ශශවාල  සලකනවා, එතැන ජප කදනවා. එතශකොට 

කගයදා මත ත් ශකශදනවා, ශශවාල ත් තිශබනවා. දද රීැවා, 

දදත් බුදු ම සහ ශද්විශ ෝ අද්හන ශකශනකු විධි ට ශශවාල  කු ස 

කද මන රී  මශ ම නැහැ, ශශවාල  කදන ගද ම හඳු මූලරු 

හද් මන, සුවඳ කු ස හද් මන, පහ ම තිද අඹද මන රී ලා. ඒවා 

හද්ලා න්න හත ඉ ශශවාල ක ජප කද විකුණනවා රී ලා 

විකුණ මන රීැවා. එතශකොට ඒ රාශගල ාශනි ශශවාල ත් 

රැශකනවා, එතැන කගයදා මත කුත් ආදම්භ ශවනවා. එද නිසා 

නව රශැ  ලබා දීලා ඒ කටුරතුම සිදු කද මන ඕනෑ.  

ඊළලට, ඔබතුමදාශනි අදාතයාං    ටශත් තිශබන ආංශික 

සංවගයනන අං  තුමන ගැනත් රී  මන ඕනෑ. Sector 1, Sector 2, 

Sector 3 රී න අං  තුමනත්, ඒ වාශනිද SMILE 111 ණ  

වැඩසටහන, ඒ වාශනිද E-friends Loan Scheme. පරිසද ට 

සමීය පව කගයදා මත ශවනස් කද ගැනීද සඳහා ශද්න ණ  මුද්,  

පිළිබඳව දට  තිබුණු අත්ද්ැකීද අව ව  ඒක සදාජගත ශවනවා 

අ සයි, ගරු ඟදතිතුමදනි. කගයදා මතකරුව ම ඒ ගැන සදහද 

ශවලාවට ද් මශ ම නැහැ. එද නිසා ඒකට  අතයව ය වැඩ 

පිළිශවළ ඉ පිළිබඳව ශම් අවස්ථාශැ දා සඳහ ම කද මන කැදැතියි.  

රා, මුශඩ් ඛනිජවැලි නිධි  ජාතිශ  දහා සම්පත ඉ. එ  

ශකෝරීලායි ද් ඉවා වගයනන  කදලා, වයාේත කදලා, ශද්වැනි අන් ද 

ක්රි ාත්දක කද මන දීගයඝ කාල  ඉ තිස්ශසේ ශනොහැරී ශවලා 

තිශබනවා. එද නිසා රා, මුශඩ් ඛනිජ වැලි නිධිශ  ශද්වන අන් ද 

ශකෝරීලායි ද් ඉවා වගයනන  කදලා ඒ ජාතික සම්පත ප රශ ෝජන ට 

ග මන කටුරතුම සම්පාද්න  ශවයි රී ා දා බලාශපොශදොත්තුම 

ශවනවා.  

ඒ වාශනිද වාල්චශ්චන සහ ඟඹිලිපි,   කඩද්ාසි 

කගයදා මත ාලා ගැනත් රී  මන ඕනෑ. විද,  වීදවං  දැතිතුමදනි, 

වාල්චශ්චන කඩද්ාසි කගයදා මත ාලාශැ වැඩ ආදම්භ ශවලා 

තිශබනවා. ඒක ිතා ශහොඳි ම පවත්වාශගන   මන නම් දශට් 

ි, ලුදට ගැළශපන කඩද්ාසි වගයග නිෂ්පාද්න  කළ ුරතුමව 

තිශබනවා. ඒ,  අංක එක.  ඊළලට, අංක ශද්ක.  2013-2014 

කාලශ  ශම් කගයදා මත ාලා ශද්කද වැශහ මන එක ශහේතුමව ඉ 

වුශණ් ආන නික කඩද්ාසි දත පනවා තිබුණු බශද් පිළිබඳ 

ර ්න යි. ඔබතුමදා බැලුශවොත්, එද කගයදා මත ාලා ශද්ක වැහුණු 

කාල යි, අද බශද් ිවත් කළ කාල යි ශද්කද එකයි. එද නිසා 

අනිවාගය ශ  මද එද කගයදා මත ාලා ශද්ක ඔබතුමදා 

බලාශපොශදොත්තුම වන ිල ඉක ට අදශගන   මන නම්, 

අනිවාගය ශ  මද ආන නික කඩද්ාසි හා ඒවාශ  නිෂ්පාද්න  

කදන කඩද්ාසි එ ඉක ගැටුද ඉ ඟති ශනොව මන කටුරතුම රීමදත්, 

ගැටුද ඉ ඟති ශවනවා නම් ආන නික කඩද්ාසිවලට බශද් ඉ 

පැනවීදත් අතයව ය ශවනවා. එශහද නැත්නම් ආපසු සැද  ඉ 

එද කගයදා මත ාලාවලට අත් වන ිදණද ගැන රී  මන ශද්  ඉ 

නැහැ.  

ඒ වාශනිද ඟඹිලිපි,   කගයදා මත  ාලාවට ශහොරු වි ාල 

රදාණ  ඉ ඟතුමළු ශවලා එහි විවින ශශව,  ගලවා ශගන ගිහි ම 

තිශබනවා. ඒකත් අදාතයාං ශ  ඍජු දැන්හත්වීදරී ම, එශහද 

නැත්නම් දාජය ශපෞශගලික හවු, කාරිත්ව  දත පවත්වාශගන 

 න වැඩ පිළිශවළරී ම  ඒ වැඩ පිළිශවළ පිළිබඳවත් අවනාන  

ශ ොමු කදව මන.  

ඒ වාශනිද, එේපාවල ශෆොස්ශේට් නිධි ත් ජාති  සතුම දහා 

සම්පත ඉ. ඒ සම්පතට අග  එකතුම රීමද - value adding process 

එක - ක්රි ාත්දක කද මන. ඒ වාශනිද  ඔබතුමදා පද මත ම දසා න 

කගයදා මත  ාලාශැ සංාාද  කදලා තිබුණු ආකාද  ඔබතුමදාශනි 

Facebook එශ ඉ තිබුණා, දද ද්ැ ඉකා.  ඔබතුමදාත් ද්රී මන ඟති, 

ශගොඩනැිනලිවල කෑලි , ක ඉ විතදයි එතැන ිතිරි ශවලා තිබුශණ්. 

හැබැයි, එතැන පරිසද හිතකාමීය  දසා න කගයදා මත ාලාව ඉ ඟති 

කද මන දජ ත්, ශපෞශගලික අං  ත් එකතුම ශවලා වැඩ 

පිළිශවළකට  ෑශම් අතයාව ය වුවදනාව තිශබනවා.  ශදොකද්, අද් 

පද මත ම දසා න කගයදා මත  ාලාශැ ශකොටස ඉ තිශබ මශ ම 

ශකොළඹ වදා  ළල. ශකොළඹ වදාශ  ම ඒ ිඩද ි, ලලා ශපොද 

කනවා. තව ශකොටස ඉ තිශබනවා, කළුතද. ශම් ශකොශදෝනා 

වසංගත  කාලශ  සාදානයශ  ම ඒ ශගො, ල ම දාස කට 

ගැළශපන  ඉශලෝරි ම ති ා ග මන ඕනෑ. එ ඉ වතාවක  ඉශලෝරි ම 

සංි ත අ ස ශව මන ගි ා. ඒ ශගො, ල ම ඒ ගැන අවනාන  ශ ොමු 

කදලා නැහැ. විශ ේෂශ  මද ශකොශදෝනා වැනි වසංගත  ඉ 

පවතින වකවාව වක දාස ක  ඉශලෝරි ම සංි ත  ඉ ශනොශවයි, 

ශම් ද්වස්වල දාස ශද්කක සංි ත  ඉ ති ා ග මන රී ලා දද 

ඔබතුමදාට ශ ෝජනා කදනවා.  ශදොකද්, නැත්නම් ජල  පිරිපහදු 

කද ගැනීශම් ගැටලුව ඉ ඟති ශව මන රාළුව ම. දාස ශද්කක 

 ඉශලෝරි ම සංි ත  ඉ ති ා ග මන රී ලා එද නිලනාරි මට 

පපශද්ස් ශද් මන.  ගරු විද,  වීදවං  ඟදතිතුමදනි, ඒ වාශනිද ශම් 

 ඉශලෝරි ම රවාහන  රීමදත් හරිද භ ානකයි. ඒකට හන්සි ආපද්ා 

සැලැස්ද ඉ අව යයි.  එවැනි හන්සි ආපද්ා සැලැස්ද ඉ 2019දී අපි 

ආණ් සශව ම ිවත් ශවන ශදොශහොත ශවනශකොටත් අදාතයාං  ට 

තිබුශණ් නැහැ. දද ඒ ගැන සාක්චඡා වට ශද්ක ඉ ශගන ගි ා. ඒ 

අතදතුමද තදයි ජනාධිපතිවදණශ  ම පසුව අශේ ආණ් සව ශවනස් 

වුශණ්.   ඉශලෝරි ම රවාහනශ දී හන්සි ආපද්ා සැලැස්ද ඉ 

අතයව යයි. එක අවස්ථාවක  ඉශලෝරි ම රවාහන  කදනශකොට 

කුරුණෑගල රශශ ශ  දී    ඉශලෝරි ම leak වීද ඉ සිදුශවලා 

තිබුණා.  ඒ අවස්ථාශැ එද රි ැදුදාට රාළුව ම වුණා, වාහන  

කැලෑ රශශ  කට ද්ාග මන. පසුව පම ඉෂා රීමශම්දී එද කැලෑ 

රශශ  ද පි්චි ලා ගිහි ම තිබුණා. ඒ සම්බ මනශ  ම ඔබතුමදාට 

ශසො ා බල මන රාළුව ම. ඒ නිසා ශම්  ඉශලෝරි ම රවාහන ට 

ක්රදවත් වැඩ පිළිශවළ ඉ අව යයි රී න කාදණ  දද ශම් 

අවස්ථාශැදී දතුම කද මන කැදැතියි.  

දා අවසාන ව ශ  ම ජාතික ශි, ප සභාව පිළිබඳව කථා කද මන 

කැදැතියි. ශම් දශට් සාම්රද්ායික ශි, පී ම වන දත්ද ම වැඩ කදන 

අ ,  බ වැඩ කදන අ , දැ, වලි ම නිගයදාණ කදන අ   වාශනි 

ශබොශහෝ ශද්ශන ඉ ි මනවා. බති ඉ, දැ, , ද ම, රිදී, ලා ඉෂා, ප ම, 
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ශපො, , සිේපි කටු, ශපො,  ිදටු, ශපො,  කටු, ත,  ශකොළ, බීදළු 

ශගය මද් ශම් වාශනි ශබොශහෝ කගයදා මත තිශබනවා. ගරු විද,  

වීදවං  ඟදතිතුමදනි, ශම් කගයදා මතවලි ම ශකොටස ඉ අශේ දශට් 

කුල සංස්කෘති ත් එ ඉක බැඳිලා තිශබනවා. ශම් ගම්දාන කුල 

සංස්කෘති ත් එ ඉක බැඳිලා තිශබ මශ ම. සදහරු ශම් ගැන කථා 

කද මශ ම නැහැ. ඔබතුමදා ගිහි ම බැලුශවොත් ශපශ මවි, ශම් ගම්වල 

තවදත් තිදස්චීන කුල ක්රද  විසි ම ශම් අහිංසක මිනිස්සු තලලා, 

ශපළලා, ාේප කදලා ද්දන සදහද රාශගල  ම සි, න බව. සදහද 

ශවලාවට එහි පාද හද්ාශගන ගිහි, ලා, සදහද තැ මවලදී "ශම් 

අහව,  අ ශනි ගද ශ ම" රී ලා ඒ , ක හද් මශ ම නැතිව අත 

හැදලා ගිහි ම තිශබනවා. ශම් ගැන ඔබතුමදාට ශහොඳ අවශබෝන  ඉ 

තිශබනවා. ඒ නිසා සදහරු ම ශද මන ශම් ශි, පී ම ශම් කුල ක්රද  

තුමළ තවදත් හිද කද මන ග මනා පත්සාහශ  ම අපි ඔවු ම  මුද්වා 

ග මන ඕනෑ. ඒක හරි ශේද්නී  තත්ත්ව  ඉ.  

ශම් ශි, පී මශනි නිගයදාණ ඊළල පදම්පදාවත් එ ඉක ින්රි ට 

ශගන  මන නම්, ඔවු මශනි ඊළල පදම්පදාශැ තරුණ දුවට, රාතාට 

පරිගණක ආශ්රශ  ම apps නිගයදාණ  කදලා අතදදැන්  මශග ම 

ශබ්රිලා තද මශනි නිෂ්පාද්න අශළවි කදග මන ශද් මන ඕනෑ. 

ශම්ක බති ඉ කගයදා මත ටත් අද්ාළයි, ගරු ද් ාසිරි ජ ශසේකද 

ඟදතිතුමදනි. දාතද වැලිගද රශශ  ටත් සංාාදක  ම එනවා. 

සදහද කප,  tourist guidesලා සංාාදක  ම එ ඉකශගන බති ඉ 

හද්න ශගද්දට  නවා. ඟතුමළු ශවශදීද රී නවා, "ෂගයට් එක ඉ 

ග මන එ මශ ම, රුපි ,  700 එක රුපි ,  2,500යි  රී  මන 

ඕනෑ" රී ලා. අශ ම! අද දව ස්ස ා තද මශනි නිෂ්පාද්න  අශලවි 

කද මශ ම රුපි ,  700කට.  නමුත් tourist guides රුපි ,  

2,500 ඉ මිල රී ලා ඒ ිතුමරු ස, ලි tourist guide ග මනවා. හැද 

tourist guide ශකශන ඉද එශහද කද මශ ම නැහැ.  නමුත් 

නිෂ්පාද්න  කදන දව ස්ස ාට වඩා අතදදැන් ා ගසා කනවා. 

ශම්කට app එක ඉ හද්ලා, ශම්වා ඔ ඉශකෝද අ මතගයජාල ට එකතුම 

කළා නම් tourist guidesලාට එශහද පිස්සු නට මන බැහැ. 

ශදොකද්, සංාාදකශ ෝ අශේ දටට එ මශ ම නැති කාශ,  අපි ශම්  

වයුහ  සකස් කද ග මන ඕනෑ. ශම් වයුහ  සකස් කද ගත්තාද 

සංාාදක  ම අශේ දටට එන කාල  ශවනශකොට අපි ූ ද්ානම්. 

එතශකොට සංාාදක  මද බලලා රී නවා, "ශම්, එතැනට 

ශනොශවයි   මන ඕනෑ, ශදතැනට" රී ලා. ඔබතුමද මලා ද් මනවා, 

ිස්සද අශේ දටට සංාාදක  ම ආවාද ශ්රී පාද්ස්ථාන  රී ලා 

ශකොළඹ ශකොශහේ හරි ප මසල ඉ ගිහි ම ශප මවරා අවස්ථා තිබුණු 

බව. ද්ළද්ා දාළිගාව රී ලා එ ඉක ගිහි ම ශකොළඹ ශකොශහේ හරි 

තැන ඉ ශප මවුවා. සුශද්ා ද් මශ මත් නැතුමවද සුශද්ා සුශන කළා. 

හැබැයි, ද්ැ ම එශහද කද මන බැහැ. ද්ැ ම Google App එක ද්ා 

ගත්තාද සුශද්ා ද් මනවා, ව වදට   මන ශකෝචාද ශවලා  නවා ද්, 

ද්ළද්ා දාලිගාව ශදොන වශනිද් රී ලා. අ මන ඒ වාශනි ශම්කටත් 

නූතන තා ඉෂණ  එකතුම කදග මන ඕනෑ. සාම්රද්ායික ශි, පි ාට 

ඒ සුහුරුභාව  නැත්නම් ජාතික ශි, ප සභාව හදහා අපි ඊළල 

පිරිසට  ඒ සුහුරුබව ශද් මන ඕනෑ.  ශම් ශි, ප ගම්දානත්, ශම් 

ශි, පීව ත්, ගුරු ශි, පීව ත් රැක ග මන ඒ අ ට ද ඉෂණ ක්රද  ඉ 

ක්රි ාත්දක ශවනවා. ශම් ද ඉෂණ ක්රදශ  ම එහා ගිහි, ලා ශගොවි 

විශ්රාද වැටුප, ධීවද විශ්රාද වැටුප වාශනිද,  ශම් අ  ශවව ශවව ත් 

විශ්රාද වැටුේ ක්රද  ඉ පිළිබඳව අපි අවනාන  ශ ොමු කළ ුරතුමදයි.  

ගරු සභාපතිතුමදනි,  අද් අපි කගයදා මත අදාතයාං   ගැනත් 

කථා කදන නිසා දද විශ ේෂශ  මද ශම් කාදණ  රී  මන ඕනෑ. 

දා මතායි ලුණු ශ, වා   ටශත් තදයි එලිෆ මට්පාස් ලුණු 

ශ, වා ත් තිශබ මශ ම. ගරු විද,  වීදවං  ඟදතිතුමදනි, ශම් 

ශගොඩ ඉ කගයදා මත සදල සංාාදක වයාපාද  බශන කද මන 

රාළුව ම. ඒ ගැන ඔබතුමදාශනි අවනාන  ශ ොමු කද මන. ශලෝකශ  

තිශබන වැද්ගත්ද ස්ථාන තුමශන ම එක ඉ තදයි, ශම් එලිෆ මට්පාස්  

ලුණු ශ, වා  පිහි,  ස්ථාන . දද එශහද රී  මශ ම ඟයි? එතැනට 

ගිහි, ලා ද්කුණු පැත්ත බැලුවාද, ිද නගිනවා බල මන රාළුව ම; 

හවසට ගිහි ම වම් පැත්ත බැලුවාද ිද බහිනවා බල මන රාළුව ම. 

ශලෝක ශ ද එශහද තැ ම තිශබ මශ ම ශද්ක ඉ ශහෝ තුමන ඉ 

පදණයි. ි ම එක ස්ථාන  ඉ තදයි, එලිෆ මට්පාස්. 

එලිෆ මට්පාස්වල තිශබන ඒ ශ, වාශ  ම ලුණු නිස්සාදණ  කදන 

ගද මද, එතැන සංාාදක වයාපාද ටත් පාවි්චි  කදලා අදතද 

ආද්ා ද ඉ ග මන රාළුව ම. ූමශගෝ බ  පිහිටීද අව ව, ිද නැඟීදත් 

එතැන ිඳ ම බල මන රාළුව ම, ිද බැසීදත් බල මන රාළුව ම. ඒ 

නිසා එලිෆ මට්පාස්හි ඒ ූමමි  පතුමද හා ද්කුණ  ා කදන පාලද ඉ 

වාශනිද ිතා වැද්ගත් දගයදස්ථාන  ඉ  ශවනවා. අපට එ  

ශලෝක ට ශප මව මන රාළුව ම. ඒ නිසා, ඒ රශශ ශ  ම ලුණු 

නිස්සාදණ  කදනවා වාශනිද, සංාාදක  මට විවෘත රීමද 

සම්බ මනශ ව ත් වැඩි අවනාන  ඉ ශ ොමු කද මන, ගරු 

ඟදතිතුමදනි. 

ගරු විද,  වීදවං  ඟදතිතුමදනි, කහටගහ සහ 

ශකොශලො මනගහ පත,  ශද්ක ආශ්රිතව තිශබන කහටගහ ැෆයිට් 

ලංකා ලිමිටඩ් ආ තනශ  තත්ත්ව  ගැනත් දද විශ ේෂශ  මද 

රීව ුරතුමයි. ඔබතුමදා ශපෞශගලිකව එතැනට ගිහි ම බල මන, එහි 

ශසේවක  මට හරි ට වාඩි ශව මන තැන ඉ නැහැ; ක මන ශබො මන 

තැන ඉ නැහැ. ඔබතුමදා වාදාංශික පද්නමි ම ආරා නා ක කු නිසා 

දද ඔබතුමදාට ශම් කාදණ  රී  මශ ම. ඟශදරිකාශැ හිටරා 

වහලු මට ඊට වඩා සැප තිශබ මන ඟති. ඔබතුමදා ගිහි, ලා 

බල මන.   ඒ ශසේවක  මට හරි ට වැසිරීළි පහසුකම්වත් නැහැ.  

දද  එතැනට ගි  නිසායි රී  මශ ම. 

 

ගු සභාප සුරො  
(ைொண்புைிகு தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

කාල  අවසානයි, ගරු ද ම්රීතුමදනි. කථාව අවස ම කද මන. 
 

ගු බුද්ධික ප සරණ ෙහතා 
(ைொண்புைிகு புத்திக பத்திரண)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  
දට තව සුළු ශවලාව ඉ ලබාශද් මන, සභාපතිතුමදනි. 
 

ගු සභාප සුරො  
(ைொண்புைிகு தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

 ඔබතුමදාට ශගොඩ ඉ ශවලාව දු මනා. 

 

ගු ගයන්ත කුණා සලක ෙහතා 
(ைொண்புைிகு கயந்த கருணொதிலக்க)  

(The Hon. Gayantha Karunatilleka)  

ගරු සභාපතිතුමදනි, එතුමදාට තව විනාඩි ශද්ක ඉ ශද් මන. 

 

ගු බුද්ධික ප සරණ ෙහතා 
(ைொண்புைிகு புத்திக பத்திரண)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  
ගරු ඟදතිතුමදනි, කහටගහ ැෆයිට් ලංකා ලිමිටඩ් ආ තනශ  

සි, න ශසේවක  මශනි සුබසානන කටුරතුම පිළිබඳව ශසො ා බල මන 

රී ා දද ි, ලා සි, නවා.  

ැෆයිට් ආශ්රිතව නිපද්වි  හැරී ැෆීන් මවලට අද් ශලෝකශ  

ශලොකු දාගයකට් එක ඉ හැන්ලා තිශබනවා. ැෆීන් ම තදයි ශම් 

ශදොශහොශත් අපට ආද්ා ම් පප ා ගැනීදට ශලෝක ට ශද් මන 

රාළුව ම ශහොඳද ශද්  ව මශ ම. කහටගහ පතශ,  හැශද්න 

ැෆයිට්වල තිශබන විශ ේෂත්ව  තදයි, සි  ට 95 ි ඉදවරා 

කාබ ම රදාණ  ඉ තිබීද. ශම්ක ලංකාවට සුවිශ ේෂියි; ලංකාවට 

unique. එහි අළු රදාණ  අ සයි, ැෆයිට් රදාණ  වැඩියි. ැෆයිට් 

නිෂ්පාද්න  කදන ශලෝකශ  අශන ඉ දටව,  එ ඉක බලනශකොට 

අශේ ැෆයිට්වල තිශබන සුවිශ ේෂත්ව  ඒකයි.  
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පාගයලිශම් මතුමව 

ැෆීන් ම පිළිබඳව අද් ශලෝකශ  අවනාන  ශ ොමු ශවලා 

තිශබනවා. විශ ේෂශ  මද semiconductors, IC, transistors, 

touch phones සඳහා ැෆීන් ම රාදුද විධි ට ශ ොද්නවා. ඒ නිසා 

ැෆීන් ම පිළිබඳව අපි ගැඹුරු අනය න  ඉ කළ ුරතුමයි. දද ඔබතුමදාට 

රී නවා, විශ ේෂඥ  ම, වි ව්විද්යාලවල ි මන රාදාිකක 

බුශධිදතුම ම එකතුම කදලා ලංකාශැ ැෆීන් ම, එේපාවල ශෆොස්ශෆේට් 

නිධි , රා, මුශඩ් ඛනිජ වැලි නිධි   වැනි එා්වා සම්බ මනශ  ම 

ජාතික වැඩ පිළිශවළ ඉ, ජාතික රතිපත්ති  ඉ හද් මන රී ලා.  

2019 ශනොවැම්බගය 01වන ද්ා වි,  නිශකෝ,  විසි ම ලියූ ලිපි  ඉ 

දද රීශ ැවා. ඒශ ඉ රී නවා, "Stronger than steel, thinner 

than paper, graphene could be the future of technology" 

රී ලා. ඒ රී  මශ ම, “ැෆීන් ම වාශ මවලට වඩා   ඉතිදත්, 

කඩද්ාසිවලට වඩා තුමනීයි ” රී ලා. ැෆීන් ම න් ද මතිවලටත් වඩා 

hard. න් ද මති තදයි ශලෝකශ    ඉතිදත්ද ඝන ද්රවය ව මශ ම. 

ැෆීන් ම ඊටත් වඩා   ඉතිදත්. ැෆීන් මවලි ම අශේ දටට ශලොකු 

ආද්ා ද ඉ පත්පාද්න  කදග මන රාළුව ම. ගරු ඟදතිතුමදනි, 

අදාබි ට "ශත, " වාශනි, ඟතැම් දටවලට "දත්තද ම" වාශනි, 

අපට "ැෆීන් ම" රී  මශ ම, දහා මූලය නන  ඉ පත්පාද්න  කළ 

හැරී ශද්  ඉ. ඒ නිසා ැෆීන් ම ආශ්රිතවත්, ඒ වාශනිද අශේ අශනකුත් 

සම්පත් පපරිද විධි ට නිස්සාදණ  කද ග මනත් ජාතික 

රතිපත්ති  ඉ හද් මන. විශවත් කමිටුව ඉ පත් කදලා ඒ සඳහා වැඩ 

පිළිශවළ ඉ හද් මන. ඒ කාදණශ දී අපි ඔබතුමදාට පපරිද   ඉති  

ලබා ශද්නවා. විශ ේෂශ  මද ශම් වාගයතා පිළිබඳව, ඔබතුමදාත් 

ශවශළඳ ඟදතිතුමදාත් එකතුම ශවලා කඩිනම් ක්රි ා දාගයග ගනීවි 

රී ලා දට ශලොකු වි ්වාස  ඉ තිශබනවා.  ස්තුමතියි. 
 

ගු සභාප සුරො  
(ைொண்புைிகு தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

 ගරු පද් න රීරිඳිශගොඩ ද ම්රීතුමදා. ඔබතුමදාට විනාඩි හ ක 

කාල  ඉ තිශබනවා. 

 

[අ.භා. 11.51] 

 

ගු උෙයන කරිඳිදගොඩ ෙහතා 
(ைொண்புைிகு உதயன சொைிந்த கிொிந்திதகொட)  

(The Hon. Udayana  Kirindigoda)  
ගරු සභාපතිතුමදනි, දට ශම් අවස්ථාව ලබාදීද පිළිබඳව 

ඔබතුමදාට ස්තුමතිව මත ශවනවා. අද්  අපි රනාන ව ශ  ම සාක්චඡා 

කද මශ ම  කගයදා මත අදාතයාං ශ ත්, ශවශළඳ අදාතයාං ශ ත් 

වැ  ශීගයෂ පිළිබඳවයි.   

මුලි මද, දහව වද න්ස්ත්රි ඉක  නිශ ෝජන  කදන අශේ 

ශලොහා ම දත්වත්ශත් දැතිතුමදා  ටශත් තිශබන දැික ඉ හා 

ස්වගයණාභදණ ආශ්රිත කගයදා මත දාජය අදාතයාං   පිළිබඳව 

කතිකාව ඉ ශගොඩනැගි  ුරතුමයි රී ා දා හිතුමවා. 

ස්වගයණාභදණ සහ දැික ඉ ආශ්රිත නිෂ්පාද්න ශම් දශට් අනාගත 

ආශ ෝජන සඳහා විශ ේෂ වූ, වැද්ගත්  ඉශෂේත්ර  ඉ විධි ට අපි 

හඳුනාශගන තිශබනවා.  අශේ දැික ඉ විශශ වලට අපන න  

රීමශම් ක්රදශැද් පිළිබඳ අපි නැවත සලකා බලමි ම සි, නවා. ඒ 

අව ව, දැික ඉවලට වැඩි ව, නාකද ඉ ලබා ගත හැරී වන පරින් 

ස්වගයණාභදණ කගයදා මත  සදල ඒකාබශන කද විශශ වලට 

විරීණීශද ම -අපන න  රීමශද ම- වි ාල ආද්ා ද ඉ ලබාගත 

හැරී බව දජ  ඉ විධි ට අව ශබෝන කදශගන අපි ඒ සම්බ මනශ  ම 

ක්රි ාත්දක ශවමි ම සි, නවා. ශදතැන තිශබන එකද ර ්න  

විධි ට දා ද්රී මශ ම ශම්  ඉශෂේත්ර ට සම්බ මන නිගයදාණ 

ශි, පී මශනි අ සවයි.  

විරැරී ාව පිළිබඳව හැද ද්ාද සාක්චඡා කදන, විරැරී ාව 

සම්බ මනශ  ම හැද ද්ාද අඬන ජාති  ඉ ශනොවී, අලුත්  ඉශෂේත්ර 

ශකශදහි අශේ තරුණ රජාව ශ ොමු කදවීද තදයි දජ  ඉ විධි ට 

අපශනි අදමුණ වි  ුරත්ශත්.  ඒ අව ව, "ශසෞභාගයශ  

ද්ැ ඉද"රතිපත්ති රකා   තුමළ වෘත්ති  රාහුණුව සම්බ මනශ  ම 

විශ ේෂ අවනාන  ඉ ශ ොමු කද තිශබනවා. ශම්  ඉශෂේත්ර ට අද්ාළ 

නිගයදාණකරුව ම බිහි රීමද ශකශදහි අදාතයාං ශ   විශ ේෂ 

අවනාන  ශ ොමු වි  ුරතුමයි. ශදද තරුණ නිගයදාණකරුව මශනි 

වෘත්තී  කුසලතා වගයනන  කද, ඒ අ ට  NVQ සහතික ලබා දීද 

තුමළි ම ශදද  ඉශෂේත්ර ට අද්ාළ ශශශී  ශද මද විශශශී  අව යතා 

සරාදාගත හැරීශවයි රී ලා දද හිතනවා.   

ගරු ඟදතිතුමදනි,  දහව වද න්ස්ත්රි ඉක ට ආශැිකක පිත්තල, 

රිදී, ලා ඉෂා කගයදා මතකරුව ම සි, නවා. ශකොවිඩ් වසංගත ත් 

එ ඉක ඔවු මශනි ශවශළඳ ශපොළ අහිමිවීද ශහේතුමශව ම සංාාදක 

වයාපාද ත් බිඳ වැටීදකට ල ඉ ශවලා තිශබනවා. ශම් සම්බ මනව 

සාව කම්පිතව බලා, ශම් ශකොවිඩ් වසංගත කාල  තුමළ ඔවු මට  ම් 

අනාගත ආශ ෝජන  ඉ සකස් කද ශද් මනත් අපි කටුරතුම කළ 

ුරතුමයි. ඒ වාශනිද ශදද කගයදා මතකරුව ම  රැරී ා රීමශම්දී 

මුහුණ ශද්න ශදෝගබාන, අනතුමරු ගැනත්, ඔවු මශනි විශ්රාද 

කාලශ දී දතුම වන ර ්න සම්බ මනශ ව ත් අදාතයාං ශ  

අවනාන  ශ ොමු වි  ුරතුමයි. ඒ වාශනිද ඔවු මට සුදුසු ද ඉෂණ 

ක්රදශැද්  ඉ, විශ්රාද වැටුේ ක්රද  ඉ සකස් රීමද සඳහාත් කටුරතුම 

කළ ුරතුමයි. 

බුශධික පතිදණ දැතිතුමදා රීැවා වාශනි, ශම් දශට් ජනතාව 

ශවව ශව ම ශගොඩනැින  හැරී ශහොඳද  ශශ සමුපකාද වයාපාද යි 

රී ලා දාත් හිතනවා. ඒ සඳහා අද් දාජය අදාතයාං   ඉ පිහිටුවා 

තිශබනවා. ඒ දාජය අදාතයාං   තුමළි ම සමුපකාද වයාපාදශ  

න්ුරණුව පශද්සා වැද්ගත් කටුරතුම දාශි  ඉ සිදු ශවමි ම පවතිනවා. 

ජගයදනිශ  DZ බැංකු සමූහ , නවසීල මතශ  ශෆො මශටදා ගෲේ, 

ි මන් ාශැ අමු,  සදාගද වැනි සමුපකාද වයාපාද  පාද්ක 

කදශගන ඟති කද ග මනා ලද් වයාපාදවලි ම ලබා ග මනා 

අත්ද්ැකීම් තුමළි ම ශම් දශට් සමුපකාද වයාපාද  ින්රි ට ශගන  ා 

හැරීයි.  ඒ  න ගදන තුමළ විශ ේෂශ  මද කෘෂිකාගයමික නිෂ්පාද්න, 

අශේ අපන න නිෂ්පාද්න සඳහාත් ශහොඳ ශවශළඳ ශපොළ ඉ ඟති 

කදගත හැරීයි.  

බති ඉ කගයදා මත , දැ,  හා පිත්තල භාණ්ඩ කගයදා මත , 

දැික ඉ හා ස්වගයණාභදණ ආශ්රිත කගයදා මත  සඳහා අප දජ  

අලුති ම අදාතයාං  තුමන ඉ ඟති කළා. ශම් සි ලු කගයදා මත තුමළ 

නි ැශළ මන ම සමුපකාද ක්රද  තුමළි ම ඒකාබශන ශකොට ශගන 

ඔවු මට අව ය ද්ැව ද,   ඉති  හා අව ය තා ඉෂණ  ලබා දීද 

තුමළි ම අපට විශශ  ශවශළඳ ශපොළ ජ  ග මන හැරී ශවයි රී ා දා 

වි ්වාස කදනවා.  

ගරු සභාපතිතුමදනි, පාරිශභෝගික ආද ඉෂණ  ගැනත් දද 

කථා කළ ුරතුමයි. එ  ශම් සදාජ  තුමළ විශ ේෂශ  ම කතිකාවට 

ල ඉ කළ ුරතුම දාතෘකාව ඉ. නමුත් අපි හැද ද්ාද එ ට ලබා 

ශද් මශ ම අ ස අවනාන  ඉ. පාරිශභෝගික ආද ඉෂණ  රී  මශ ම 

ජනතාවට -පාරිශභෝගික ාට- ගුණාත්දක බවි ම ුරතුමව, සානාදණ 

මිලකට ඔවු මශනි ශසෞඛය පැවැත්දට ගැළශපන ආකාද ට 

භාණ්ඩ ලබා දීද සඳහා පවත්වාශගන  න ක්රදශැද්  ඉ. අශේ දශට් 

ශම් ක්රදශැද් ට ගැළශපන නීති පශනති තිශබනවා.   අපි ද්රීන, ඒ 

නීති පශනති  ක්රි ාත්දක රීමශම් අ ස පා ස සහ ඒ සඳහා සි, න 

ශසේවක  මශනි අ ස පා සකම් සම්බ මනශ  ම අපි විශ ේෂ 

අවනාන  ඉ ශ ොමු කළ ුරතුමයි. ඒ  අතශගය   කගයදා මත ආශ්රිත 

නිෂ්පාද්නවල රමිති  පිළිබඳවත් විශ ේෂ අවනාන  ඉ අපට ශ ොමු 

කද මන සිදු වන බව. රමිති  ඉ නැති නිෂ්පාද්න ශවශළඳ ශපොළට 

ඒද නිසා ජනතාවශනි ශසෞඛය  පැත්ශත ම ර ්න ඟතිශවලා 

2029 2030 

[ගරු  බුශධික පතිදණ දහතා] 
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තිශබනවා. ඒ සම්බ මනශ  ම පාරිශභෝගික ආද ඉෂණ පනශත් 

සඳහ ම ආකාද ට ක්රි ාත්දක වීද තදයි ශවශළඳ අදාතයාං ශ  

වගකීද.   

ශවශළඳ අදාතයාං   විධි ට පාරිශභෝගික  ම ශවව ශව ම 

කටුරතුම කදන අවස්ථාශැදී, ඒ නීති-මති තුමළ තිශබ මනා වූ  ම්  ම් 

අ සපා ස සකස ්කළ ුරතුමයි රී ලා දද ශ ෝජනා කදනවා.   ම්  ම් 

මූලය රවගයනන ආ තන සමුපකාද  තුමළි ම රිංගලා -1972  අංක 5 

ද්දන සමුපකාද සමිති පනශත් හිසත්ැ මවලි ම රිංගලා- ජනතාවශනි 

මුද්,  අුරතුම ශලස ලබාශගන, ඔවු ම අපහසුතාවට පත් කළ අවස්ථා 

තිශබනවා. එද නිසා, අධිකදණ අදාතයාං   සදල එකතුම ශවලා 

ශම් සමුපකාද සමිති පනත සංශ ෝනන  කද මනත් ශවශළඳ 

අදාතයාං   පි වද ග මන ඕනෑ. "ශගෝඨාභ  දට හද්න 

ශසෞභාගයශ  ද්ැ ඉද" වැඩසටහන තුමළ  න ගදනට   ඉති  ඉ 

ශව මනට ශම් අදාතයාං  ශද්ශ ඉ අදාතයවරු මට, දාජය 

අදාතයවරු මට හැරී ාව ලැශබ්වා රී ා රාගයථනා කදමි ම දශනි 

කථාව අවස ම කදනවා.   

 

ගු සභාප සුරො  
(ைொண்புைிகு தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු කබීගය හෂීම් ද ම්රීතුමදා, ඔබතුමදාට විනාඩි 1(ක කාල  ඉ 

තිශබනවා. 

 
 [පූ.භා. 11.57] 

 

ගු කබීර් හෂීම් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு கபீர் ஹஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

ගරු සභාපතිතුමදනි, විශ ේෂශ  මද ශවළඳ අදාතයාං   හා 

කගයදා මත අදාතයාං ශ   වැ  ශීගයෂ ගැන කථා රීමදට අවස්ථාව 

ලැබීද පිළිබඳව දද සතුමටු වනවා. ශදතැන ගරු බ මදුල 

ගුණවගයනන ඟදතිතුමදා ශනොහි,  ත් ශවශළඳ, ආගයථික, කගයදා මත 

ගැන හසළ බුශධි  ඉ හා ද්ැව ද ඉ තිශබන අදාතයවද කු වන 

එතුමදාටවත් අද් ශම් ආණ් සශැ ඊනි ා වි තුම මශනි රතිපත්ති 

ි  මතන  කුද ඉද් රී ලා ශත්රුද ඉ නැහැ රී ලා දද හිතනවා. 

ශම් රතිපත්තිවලි ම  න න්සාව  කුද ඉද් රී න එක ගරු බ මදුල 

ගුණවගයනන ඟදතිතුමදාටවත් ශත්රුම් ග මන රාළුව ම ශවලා ඟශද් 

රී ලා දට හිතා ග මන බැහැ.  

ශකොළඹ න්ස්ත්රි ඉක  නිශ ෝජන  කදන කගයදා මත අදාතය 

විද,  වීදවං  දැතිතුමදා ශම් ගරු සභාශැ ි මනවා. එතුමදා ඡ මද් 

කාලශ  ශැන්කාව,  ගණශ ම ගිහි, ලා, ලස්සනට මිනිසු මශනි හිත 

රාදව මන කථා කළ ආකාද  දට දත ඉ ශවනවා. එතුමදා රී රා 

ශශව,  වානශ  ම වාන ට රී නවා නම් ශද මන ශදශහදයි 

රී ලා තිබුශණ්. "වි ළි ආහාද, හා, , පරිේරා, හා,  දැස්ශසෝ, 

කදවල, ලූව , වි ළි මිරිස්, සීනි සහන මිලට ලබා දීද වා ශනිද, ජල 

බි, පත සඳහා දාසිකව සි  ට 15ක සහන  ඉ ශද්නවා. ඒ වාශනිද 

දාසික විදුලි පරිශභෝජන  ඒකක 30කට අ ස බි, පතට සි  ට 

25ක සහන  ඉ ශද්නවා. රූපවාහිනි   මත්ර  ඉ, ගෑස් ළිප ඉ, දයිස ්

කුකද  ඉ සි  ට 25ක අ ස මිලකට ශද්නවා. ඒ වාශනිද දුදකථන 

බිලට ගහන බදුවලි ම සි  ට 50 ඉ අ ස කදනවා"  එතුමදා එශහද 

රීැවා.  

 
ගු විෙේ වීරවංශ් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு ெிைல் வீரெங்ஸ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ගරු ද ම්රීතුමදනි, ඔබතුමදා නිවැරැන් කද මන ඕනෑ. ඒ සි ලු 

 කාදණා "ශගෝඨාභ  දට හද්න ශසෞභාගයශ  ද්ැ ඉද" රතිපත්ති 

රකා නශ  තිශබන කාදණා. ගත ශවලා තිශබ මශ ම අවුරුශද්යි. 

තව අවුරුදු හතද ඉ අශේ ආණ් සවට තිශබනවා. ඒ "ශගෝඨාභ  දට 

හද්න ශසෞභාගයශ  ද්ැ ඉද" රතිපත්ති රකා නශ  තිශබන 

කාදණා රීැවා හැද, ඒවා දද හිතලා රී රා කාදණා ශනොශවයි. ඒ 

රතිපත්තිද  කාදණා ින්රි කාල  ඟතුමළත අශේ ආණ් සව 

ක්රි ාත්දක කද මන බැඳී ි මනවා.  

 
ගු කබීර් හෂීම් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு கபீர் ஹஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

ඒවා "ශගෝඨාභ  දට හද්න ශසෞභාගයශ  ද්ැ ඉද"  ටශත් 

තිශබන කාදණා රී ලා ඔබතුමදා රී නවා. "අවුරුශද් ඉ ගත වුණා. 

තව අවුරුදු තුමන හතද ඉ තිශබනවා. ින්රි කාල  තුමළ ඒ කාදණා 

කදයි" රී ලා ඔබතුමදා රී නවා. හැබැයි, ඒක ශනොශවයි තිශබන 

ර ්න . දයිස ්කුකද ට සි  ට 25ක සහන  ඉ ශද්නවා රී නවා. 

නමුත් දයිස ්කුකද  ඉ ඕනෑ නැහැ. හා,  - rice - නැහැ. හා, වලට 

සි  ට 25 ඉ ශද් මනශකෝ. ඒක තදයි රනානද ර ්න . හැබැයි, 

ඊට වඩා වැද්ගත් ශශ ශද යි. 

ගරු සභාපතිතුමදනි, 2015න් අපට ශම් ආණ් සව බාද ශද්න 

ශකොට ශද මන ශම්ක තදයි මිල ද්ගය න . 2015 පරිේරා රීශලෝවක 

මිල රුපි ,  1,0යි; 2019 අපි නැවත ආණ් සව බාද ශද්න ශකොට 

පරිේරා රීශලෝව රුපි ,  110යි; හැබැයි, අවුරුශද් ඉ ගිහි, ලා 

ුසගයශනිු පාලන   ටශත් පරිේරා රීශලෝව ඉ රුපි ,  220යි. 2015 

අපි ආණ් සව බාද ග මන ශකොට සීනි රීශලෝව රුපි ,  115යි; 

2019 අපි ආණ් සව බාද ශද්න ශකොට රුපි ,  100යි; අවුරුශද් ඉ 

ගිහි, ලා අද් සගයශනි ආණ් සව  ටශත් සීනි රීශලෝව රුපි ,  125යි.   

2015 අපි ආණ් සව බාද ග මන ශකොට හා,  දැස්ශසෝ රීශලෝව 

රුපි ,  ,50යි; හැබැයි, 2019 බාද ශද්න ශකොට රුපි ,  450යි; අද් 

අවුරුශශද් ම පස්ශසේ හා,  දැස්ශසෝ රීශලෝව රුපි ,  ,50යි. අපි 

ආණ් සව බාද ග මන ශකොට සැද ම ,  ම එකක මිල රුපි ,  240යි; 

අපි ආණ් සව බාද ශද්න ශකොට එ  රුපි ,  195යි. හැබැයි, අද් 

සැද ම ,  ම එකක මිල රුපි ,  270යි. ජාති  අදතලා රීැවා, 

"සැද ම ,  ම එක ඉ රුපි ,  100ට ශද්නවා" රී ලා. ශම්ක තදයි 

ගැටලුව. ඒක පැත්තක ති  මන.  

වාගයතාගත වී අස්වැ මන ඉ තිශබන කාල පරිශ්ච ේද්  තුමළ හා,  

, ක හරි ට දී ග මන බැරි ආණ්  සව ඉ අද් තිශබ මශ ම. එතශකොට 

failed State රී න එක රාදුද  ඉ ශනොශවයි. මිනිසස්ු මට පහසුකම් 
ශද් මන බැහැ. නා ස රීශලෝව රුපි ,  110යි; සම්බා රීශලෝව 

රුපි ,  130යි. කනගාටුයි, ලේජයි  ඒ ගැන රී  මන. සීනි සඳහා වූ 

ආන න  බශද් රුපි ,  50රී ම අ ස කළා, ගරු සභාපතිතුමදනි. 

සීනිවලට අ  කදන ආන න බශද් රුපි ,  50රී ම අ ස කළා 

රී  මශ ම රුපි ,  ශකෝ,  ගණන ඉ දාජය ආද්ා දට පා ස වනවා  

රී න එකයි. හැබැයි, සීනි සත රී මවත් මිල අ ස වුශණ් නැහැ. 

ශකෝ,  ගණන ඉ අ ස කදරා බශද් කාශනි සා ඉකුවටද්   මශ ම? ඒක 

ර ්න  ඉ. ශම් සහන මිනිස්සු මට  ශද් මශ ම නැහැ. තද මශනි ශම් 

ප ්ාාත් නශ ම ්වද සංවගයනන දාන්ලිශ  ශදොඩල ට අලුත් -නව- 

නශ ම ්වද ප මති  ඉ බිහි කදවලා, ඔවු මට හම්බ කද මන 

ක්රදශැද්  ඉ හද්ා තිශබනවා  රී න කාදණ  තදයි අපට 

පැහැන්ලිව ශපනී   මශ ම.  

ගරු සභාපතිතුමදනි, 1950 ගණ මවල කීගයතිදත් ආගයථික 

විශ ේෂඥ  ම ශද්ශද්නකු වන සගය ශජෝ ම හි ඉස් වාශනිද දහාාාගය  

ශජෝ ම ශදොබි මස ම අශේ දටට ආවා.  

ඒ අවස්ථශැ ඔවු ම ශම් දශට් ආගයථික   ඉතිසම්ප මනභාව  

ගැන කථා කළා, ඒ ගැන වගයණනා කළා. එද කාල පරි්චශේද්ශ ද 

-1950 ද් කශ - සිංගේපූරුශැ අගදැති  බ  ඉවා ම යූ දහතා 

ලංකාවට පැමිික ා. එතුමදාත් ශම් දශට් ආගයථික 

  ඉතිසම්ප මනභාව  ගැන රකා   ඉ කළා. හැබැයි, 1975 
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පාගයලිශම් මතුමව 

ශවනශකොට ශම් දශට් ශවශළඳාද ද්ළ ශශශී  නිෂ්පාද්නශ  

රති ත  ඉ හැ,  ට 50රී ම අ ස ශවලා තිබුණා. රී  මන 

කනගාටුයි. 1970 සිට 1977 ද් ඉවා වූ කාල පරි්චශේද්ශ  සංවෘත 

ශදොඩල  අව ගදන  රීමද නිසා ඒක ශෆේ,  වුණා  රී න එක 

කවුරුත් පිළිග මනවා. හැබැයි, 19(0-90 ද් ක ශවනශකොට ශම් 

සංවෘත ශදොඩල  ශලෝකශ  මද ශෆේ,  වුණා  රී න එක අද් හැද 

ශකශනකුද පිළිග මනවා. තිදසද ආගයථික සංවගයනන ගදන ඉ 

  මන නම්, දශට් සදාජ ආගයථික පසුතල ට ගැළශපන, ඒ වාශනිද 

ූමශගෝ බ  සානක එකතුම කදගත් සබුශධික ආගයථික රතිපත්ති 

දාමුව ඉ සකස් කද තිබි  ුරතුමයි. ශම් දජ  පත් ශවලා ද්ැ ම 

අවුරුශද් ඉ ශගවී ගිහි, ලා. හැබැයි, ශම් අවුරුශද් තුමළ අපට එශහද 

ශද්  ඉ ශපශන මශ ම නැහැ.  

දද අහශගන සි,  ා, නාද,  දාජප ඉෂ ඟදතිතුමදා විරැරී ාව 

ගැන කළ කථා. අවුරුදු 25රී ම, අවුරුදු 20 ඉද බලශ  සි, ශ  ඒ 

ශගො, ල ම. ශම් දශට් විරැරී ාව ර ්න  ඉ ශවලා තිශබනවා නම්, 

ඒකට පත්තද  තිශබ මශ ම ඒ ශගො, ල මශනි අශත්. ඒ ර ්න  

ඟති කශළේ ඒ ශගො, ල ම. පැහැන්ලි රතිපත්ති  ඉ නැතුමව වැඩ කදරා 

නිසා තදයි ශම් ර ්න  ඟති ශවලා තිශබ මශ ම. ඒ නිසා ගරු 

සභාපතිතුමදනි, දද - 

 
ගු නාෙේ රාජපක්ෂ ෙහතා  
(ைொண்புைிகு நொைல் ரொஜபக்ஷ) 

(The Hon. Namal Rajapaksa) 

Sir, I rise to a point of Order. 

He mentioned my name, Sir. ගරු ද ම්රීතුමදනි, ඔබතුමදා 
ද්ැ ම ශබෝල පාස් කද මශ ම නැතුමව, ඔබතුමද මලා හිටරා අවුරුදු 
පශහේ කදරා ශශව,  ගැන රී  මන. ඔබතුමද මලාශනි නා ක ා 
තාවකාලික පත්වීම් දීලා ළදයි ම 2,000 ඉ ශගද්ද  ැැවා. ඒක 
හරිද්, වැරැන්ද් රී  මන ශකෝ. [බානා රීමද ඉ] ඒක හරිද්, වැදන්ද්? 

 
ගු කබීර් හෂීම් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு கபீர் ஹஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

දද ඒකට පත්තද  ඉ ශද් මනම්. 

 
ගු නාෙේ රාජපක්ෂ ෙහතා  
(ைொண்புைிகு நொைல் ரொஜபக்ஷ) 

(The Hon. Namal Rajapaksa) 

ඒක හරිද්, වැරැන්ද් රී ලා රී  මන ශකෝ. ගරු සභාපතිතුමදනි, 

අපි අශේ වැඩ පිළිශවළ ක්රි ාත්දක කදනවා. [බානා රීමද ඉ] අපි 

විරැරී ා රති ත  පහළට ශගශනනවා. අපි රැරී ා පත්පාද්න  

කදනවා. 

 
ගු කබීර් හෂීම් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு கபீர் ஹஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

අපි ශදන් ගැලශව මන පත්තද ශද් මනම්. බ  ශව මන එපා. 

[බානා රීමම්] ගරු සභාපතිතුමදනි,  රතිපත්ති  ඉ නැති නිසා විශටක 

ඔවු ම විසි මද ජනතාව ින්රිශ  දශට් සංවගයනන ට, 

ස්වාධිපතය ට සහ ජාතික ආද ඉෂාවට අහිතකද  ැයි ශශ පාලන 

ශැන්කාවල හංව ස ගැූ , වටපි,  ම අහුලා ගත් රතිපත්ති සහ 

වයාපෘති රීහිප  ඉ නිසි අවශබෝන රී ම ශතොදව, පිළිගත් 

ක්රදශැද් රී ම ශතොදව අත්තශනෝදතික ශලස අද් ක්රි ාත්දක 

කදශගන  නවා. ඒක තදයි ර න් . [බානා රීමම්] දද  ශම්වා 

නිකම් රී  මශ ම නැහැ. [බානා රීමම්] ඒවා තහවුරු කද මන දද 

කරුණු රීහිප  ඉ රී  මනම්.  

එ ඉසත් ජාතික ප ඉෂ  දාජය ශශපළ විකුණනවා රී ලා අපට 

ඟින, ල න්ගු කළා; ශාෝද්නා කළා. ඒවා පට්ටප,  ශබොරු. ශම් 

ශගො, ල ම කශළේ ශදොක ඉද්? ආරා ගද ම කශළේ ශදොක ඉද්? Galle 

Face  එශ ඉ අ ඉකද තුමන ඉ චීන ට විරීණුශැ නැශද්? [බානා 

රීමම්] අ ඉකද තුමන ඉ විරීණුශැ නැශද්? [බානා රීමම්] ගි  දාසශ   

වදා  ඟතුමශළේ තිශබන ECT එක ි මන් ාවට ශද් මන ගිශ  නැශද්? 

[බානා රීමම්] කනගාටුයි ශම්වා රී  මන. කථා කශළේ ශවන 

ශදොක ඉ හරි. ශසෞභාගයශ  ද්ැ ඉශම් 13 වැනි පිටුශැ රී  මශ ම 

ශදොක ඉද්? අපි මුද්,  විශුශධිකදණ  කද මන ිඩ ශද් මශ ම නැහැ  

රීැවා. හැබැයි, අ  වැ  කථාශැ ශදොක ඉද්, රී  මශ ම? පිටදට 

තිශබන ශහොද ස, ලි ශගශන මන, ශුශන කද මන අපි බදු සදාව ඉ, 

ශපොදු සදාව ඉ ශද්නවා රී නවා. ශද මන ශම් වාශනි කථා 

තිශබ මශ ම. රතිපත්ති අතද රීසිද සංගතභාව  ඉ -  
 

ගු නාෙේ රාජපක්ෂ ෙහතා  
(ைொண்புைிகு நொைல் ரொஜபக்ஷ) 

(The Hon. Namal Rajapaksa) 

ගරු ද ම්රීතුමදනි, කරුණාකද ශම් පාගයලිශම් මතුමව ශනොදල 

 ව මන එපා. ඔබතුමදා  අසතය රී  මශ ම. 
 

ගු කබීර් හෂීම් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு கபீர் ஹஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

රී  මන ශදොක ඉද් අසතය රී ලා. 
 

ගු නාෙේ රාජපක්ෂ ෙහතා  
(ைொண்புைிகு நொைல் ரொஜபக்ஷ) 

(The Hon. Namal Rajapaksa) 

රී රා ඔ ඉශකෝද අසතය. [බානා රීමද ඉ] පදණ තැ,  ද 

ශදෝ,  කද මන ලෑස්ති ශව මන එපා. ශකොශහේද්, රීැශැ, කළු 

ස, ලි සුදු කද මන ශද්නවා රී ලා? ශකොශහේද් එශහද තිශබ මශ ම? 

[බානා රීමම්]  මුද්,  විශුශධිකදණ  කද මන ශද්නවා රී ලා 

ශකොශහේද් තිශබ මශ ම? ගරු ද ම්රීතුමදනි, ඔබතුමදා පගත් බුශධිදත් 

ශකශන ඉ. 

 
[මූලාසනදේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

වාශනි ගරු සභාශැ හැසිශද මන එපා. 
 

ගු කබීර් හෂීම් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு கபீர் ஹஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

ගරු සභාපතිතුමදනි, [බානා රීමම්] - ශම් ශගො, ල ම කටුරතුම 

කදශගන  නවා. දද ද්ැ ඉකා පසුගි  ද්වසක ශකශහළි  

දඹු ඉවැ, ල ඟදතිතුමදා රූපවාහිනි නාළිකාවක රී නවා, "අපි 

ණ  ග මශ ම නැහැ. අපි විශශ  ආශ ෝජන ශගශන මන  නවා" 

රී ලා. ිතා ශහොඳයි. විශශ  ආශ ෝජන ශගශන මන රාළුව ම නම් 

ශහොඳයි. හැබැයි, ඒකට අව ය පසුබිද - [බානා රීමම්] 

ජාතය මතද  තුමළ වි ්වාස  ඉ න්නා ග මනට හැරී ාව ලැබුණාද්? 

සංවෘත ආගයථික  ඉ ගැන එක පැත්තරී ම කථා කදනවා. විශශ  

ආශ ෝජක  ම ශගශනනවා රී ලා අශන ඉ පැත්ශත ම රී නවා. 

විශශ  ආශ ෝජක  ම ශගශනනවා නම්, ඔවු මට බදු සහන 

ශද් මන, ඔවු මට අව ය අමු ද්රවය ආන න  රීමදට සහන 

ශද් මන. ඒ ශගො, ල ම භාණ්ඩ නිෂ්පාද්න  කදලා දටවලට 

අපන න  කදන ශකොට, ඒ දටවලි ම භාණ්ඩ ශම් දටට 

ශගශන මන ඒ හැරී ාව - reciprocity - තිබි  ුරතුමයි. හැබැයි, ඒ 

රීසි ශද්  ඉ නැහැ. 

ගරු සභාපතිතුමදනි , ශගෝඨාභ  දාජප ඉෂ ජනාධිපතිතුමදා 

බල ට ආවාට පසුව ජාතය මතද වි ්වාස  න්නා ශගන තිශබනවාද් 

2033 2034 

[ගරු  කබීගය හෂීම් දහතා] 
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රී ලා දද අහ මන කැදැතියි. අවුරුශද් ඉ ගත ශවලා ිවදයි.  

අවුරුශද් ඉ ඟතුමළත ශම් දටට ආශ ෝජන ශගශන මන රාළුව ම 

වුණාද්? දද ඒ ගැන රී  මනම්. ඛනිජ ශත,  - [බානා රීමද ඉ]  

 

ගු දලොහාන් රත්වත්දත් ෙහතා (ෙැණික් හා 

සනවර්ණාභරණ ආශ්රිත කර්ොන්ත රාජය අොතය සහ 

බන්ධානාගාර කළෙනාකරණ හා සිරකුවන් 

පුනුත්ථාපන ක යුුර රාජය අොතයුරො ) 
(ைொண்புைிகு தலொஹொன் ரத்ெத்தத - இரத்தினக் கல், தங்க 

ஆபரணங்கள் சொர்ந்த மகத்ததொழில் இரொஜொங்க அமைச்சரும் 

சிமறச்சொமலகள் முகொமைத்துெம் ைற்றும் சிமறக்மகதிகள் 

புனர்ெொழ்ெளிப்பு அலுெல்கள் இரொஜொங்க அமைச்சரும்) 

(The Hon. Lohan Rathwaththe - State Minister of Gem and 
Jewellery Related Industries and State Minister of  Prison 
Management  and Prisoners Rehabilitation) 

Sir, I rise to a point of Order. 

ගරු ද ම්රීතුමදනි, JEDB එශ ඉ තිබුණු සි ලු වතුම 

තමු මනා මශසේශනි ඥාතිවරු මට දු මනාද්, නැශද්? [බානා රීමම්]  

 
ගු සභාප සුරො  
(ைொண்புைிகு தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු කබීගය හෂීම් ද ම්රීතුමදා කථා කද මන. 

 
ගු කබීර් හෂීම් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு கபீர் ஹஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

ශලොහා ම දත්වත්ශත් දාජය ඟදතිතුමදනි, ඔබතුමදා ලැයිස්තුමව 

අදශගන ඟවි, ලා දද ිඩම් දීරා ඥාති මශනි නම් ලැයිස්තුමව දට 

ශද් මන. එතශකොට දද ඒකට පත්තද ශද් මනම්. දද භ  නෑ 

ඒවාට.  

ශගෝඨාභ  දාජප ඉෂ දහත්ද ාශනි කාලශ  ආශ ෝජන 

ආවාද්?  දද රී  මනම්. දද ඛනිජශත,  සහ බල  ඉති 

අදාතයවද ා හැ,  ට හි,  ා. අශේ කාලපරි්චශේද්  තුමළ ශලෝකශ  

ශලොකුද සදාගද ඉ වන Total SE රී න French company එක 

සහ Equinor රී න Norwegian සංගද  ශ්රී ලංකාශැ ද මනාදද 

අ ඉශවදළ ශද්රෝිකශ  ස්වභාවික වාුර නිධි ගශැෂණ  රීමද සඳහා 

ශම් අවුරුශශශ සැේතැම්බගය දාසශ  ඒ ශගො, ල මශනි වි ද්මි ම 

joint study එක ඉ කද මන ආවා. ඒ ශලොකු ශකොම්පැනි ශද්කද 
අත්ස ම කදලා පසුව අයි ම ශවලා ගි ා. ශම් දශට් වැඩ කද මන 

බැහැ රී ලා අයි ම ශවලා ගි ා. ශම්ක තදයි  ථාගයථ . 

 
ගු නාෙේ රාජපක්ෂ ෙහතා  
(ைொண்புைிகு நொைல் ரொஜபக்ஷ) 

(The Hon. Namal Rajapaksa) 

Sir, I rise to a point of Order. 

ඔබතුමදා ඛනිජ ශත,  ඟදැතිවද ා හැ,  ට සි,  ා රී ලා ද්ැ ම 

රකා  කළා. ශපොඩි පැහැන්ලි රීමද ඉ අව යයි. ශම්ක ඔබතුමදාට 

ශහොඳ ශද්  ඉ. ඔබතුමදා මු, ග,  තිබ්බ හම්බ මශතොට refinery 

එකට ශදොකද් වුශණ්? 

 
ගු කබීර් හෂීම් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு கபீர் ஹஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

දද රීසිද ශද්  ඉ කරුණු නැතුමව රී  මශ ම නැහැ. ඟදතිතුමදා 

වාඩිශවලා ි මන, ඒකට පත්තද  දශනි කථාශැ තිශබනවා. දද 

තව , ක ශැලාවරී ම රී  මනම්. 

ගරු සභාපතිතුමදනි, විසිවැනි ආණ් සක්රද වයවස්ථා 
සංශ ෝනන  ශගනැ, ලා රජාත මත්රවාද් ට පයි ම ගැහුවා. ශම් 
දශට් ආශ ෝජන  කද මන අද් විශශශික  ම තුමළ වි ්වාස  ඉ ඟති 
කදලා නැහැ. සිදකරුව ම ආද ඉෂා කද මන බැරි දටකට 
විශශශික  ම එයිද්? ඊළලට, කගයදා මත ඟදති විධි ට ි මන  ගරු 
විද,  වීදවං  ඟදතිතුමදාට සුශශද් ඉ ද්ැ ඉකාද පණ හැශද්නවා. 
එතුමදා ළලට ආශ ෝජකශ  ඉ ආවද ඒ ආශ ෝජක ා නැවත ශම් 
දටට එයිද්? 
 

ගු දලොහාන් රත්වත්දත්  ෙහතා   
(ைொண்புைிகு தலொஹொன் ரத்ெத்தத)  

(The Hon. Lohan Rathwaththe) 
Sir, I rise to a point of Order. 

ගරු ද ම්රීතුමදනි, තමු මනා මශසේට සිදකරුව ම ගැන 

ශදොනවාද් ද්ැනග මන ඕනෑ? 

 

ගු කබීර් හෂීම් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு கபீர் ஹஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

බ මනනාගාදශ  ි මන අ  කශළේත් ජාතය මතද 

කුද මත්රණ  ඉ රී නවා. ශම් වාශනි අ  ශම් දශට් ඟදතිකම් 

කදනශකොට ආශ ෝජන  කද මන ජාතය මතදශ  ම ශදහාට 

එ මශ ම ශකොශහොදද්?  

ගරු සභාපතිතුමදනි, අශේ දජ  විසි ම ආදම්භ කදන ලද් 

වයාපෘති දටට ශනොගැලශපන ඒවා රී මි ම දැතිවදණ සදශ දී, ඒ 

වාශනිද අශේ දජ  කාලශ දී ශදොද හඬ දු මනා. හැබැයි, ද්ැ ම පැන 

පැන ඒවාද තද මශනි ඒවා  ැයි රී  මන, ඒවාට අයිතිවාසිකම් 

රී  මන පත්සාහ කදනවා. ඔබතුමද මලාට දතක ඟති, 

හම්බ මශතොට වදා  සඳහා ශ්රී ලංකා වදා  අධිකාරි  සහ චීන 

සදාගද ඉ අතද සිදු කදන දාජය-ශපෞශගලික හවු,  වයාපාද 

ගිවිසුම් දටට සහ ජාතික ආද ඉෂාවට අති යි මද අහිතකද බවත්, 

බල ට පැමිික සැනි ම ඒවා අවලංගු කදන බවත් වි,  ම විට  රකා  

කළ බව. ශදතැන ි මන ඟදතිවරු එශහද රකා  කළා. හැබැයි, 

ජනාධිපතිතුමදා ි මන් ාවට  ගි  ගදශ මදී විශශ  දානය,- 

 

ගු විෙේ වීරවංශ් ෙහතා   
(ைொண்புைிகு ெிைல் வீரெங்ஸ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගු කබීර් හෂීම් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு கபீர் ஹஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

ඟයි දට කථා කද මන ශද් මශ ම නැත්ශත්? භ ද්? 
 

ගු නාෙේ රාජපක්ෂ ෙහතා  
(ைொண்புைிகு நொைல் ரொஜபக்ஷ) 

(The Hon. Namal Rajapaksa) 

ඔබතුමදා අපි අහන ර ්නවලට පත්තද ශද් මශ ම නැහැශ ම.  
 

ගු කබීර් හෂීම් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு கபீர் ஹஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

ශදොක ඉද්  ර ්න ? 
 

ගු නාෙේ රාජපක්ෂ ෙහතා  
(ைொண்புைிகு நொைல் ரொஜபக்ஷ) 

(The Hon. Namal Rajapaksa) 

ඔබතුමදා හම්බ මශතොට ගිවිසුද ගැන රී නවා. ඒශ ඉ අව ය 

ශවනස්කම් කද මන අපි ශම් ශවනශකොට සාක්චඡා කදලා 

තිශබ මශ ම.  
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පාගයලිශම් මතුමව 

ගු කබීර් හෂීම් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு கபீர் ஹஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

ශදොනවාද්  ඒ?  

 

ගු නාෙේ රාජපක්ෂ ෙහතා  
(ைொண்புைிகு நொைல் ரொஜபக்ஷ) 

(The Hon. Namal Rajapaksa) 

ඔබතුමදා ද්ැ ම රී රා දටට හානිකද ශශව,  ශවනස් කද මන අපි 

සාක්චඡා කදනවා විතද ඉ ශනොශවයි, ඒවා ශවනස් කදනවා. 

හැබැයි, ඔබතුමද මලා ඒ කාලශ  ශදොක ඉද් කශළේ? හම්බ මශතොට 

වදා  ගැන ලිුරද ඉ ලිැවා. 

 

ගු කබීර් හෂීම් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு கபீர் ஹஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

අපි අත්ස ම කදරා ගිවිසුද දටට අහිතකදයි රී ලා ඔබතුමද මලා 

බල ට ආරා ගද ම ඒක අවලංගු කදනවා රීැවා. අවුරුශද් ඉ 

ගතවුණා, තවද ඒක කද මන බැරිශවලා තිශබනවා. ජනාධිපතිතුමදා 

ි මන් ාවට ගි  ගදශ මදී විශශ  දානය හදහා රකා  කුත් කළා, 

"ඒවා අවලංගු කද මශ ම නැහැ, අපි අනිවාගය ශ  මද ඒක 

කදනවා" රී ලා. හැබැයි, එශහද රී රා ජනාධිපතිවද ා ශම් 

ශවනශකොට එ  දටට අහිතකද ශනොවන වයාපාරික ගිවිසුද ඉ 

බවට රසිශධිශ  පිළිශගන තිශබනවා. ද්ැ ම ජනාධිපතිතුමදා ඒක 

අවලංගු කද මශ ම නැහැ රී ලා පිළිශගන තිශබනවා. ශම්ක රාදුද 

වැඩ ඉ! බල ට එ මන රී රා ශශව,  අද් කද මශ ම නැහැ. ඒක 

තදයි කුහකකද රී  මශ ම. ශකළි මද ඒක කුහකකද. එද්ා 

ඔබතුමද මලා ශපළපාළි ගි , එද්ා පශශඝෝෂණ කදරා, අශේ දජ  

විසි ම ආදම්භ කළ විශ ේෂ ආගයථික සංවගයනන කලාප  - Southern 

Economic Zone - අ ඉකද 15,000ක,- 

 

ගු විෙේ වීරවංශ් ෙහතා   
(ைொண்புைிகு ெிைல் வீரெங்ஸ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

Sir, I rise to a point of Order. 

ගරු සභාපතිතුමදනි, එතුමදා දශනි නද සඳහ ම කළා. ශද්වනගල 

ප මසශ,  හාමුදුරුශවෝ රී නවා, ඒ ප මසලට අයිති ිඩම් 

අත්තශනෝදතිකව අයිති කදග මන එතුමදාශනි සශහෝද්ද ා   ැැවා, 

ස, ලි ශද් මනම් රීැවා, පගාව ශද් මන හැදුවා. ඒ ශද්වනගල රාද්බිද 

ද්ැ ම,- 

 

ගු සභාප සුරො  
(ைொண்புைிகு தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

පැහැන්ලියි. ගරු කබීගය හෂීම් ද ම්රීතුමදා කථා කද මන. [බානා 

රීමම්] 

 

ගු කබීර් හෂීම් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு கபீர் ஹஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

ගරු සභාපතිතුමදනි, කෑග, ල රශශ ශ  මිනිස්සු ද් මනවා, 

දශනි ශද්දවුපි  මශනි ිඩම්වල තදයි නැැගල විහාද  හද්ලා 

තිශබ මශ ම රී ලා. ඒ වාශනිද දශනි ශද්දැපිශ ෝ දීරා ිඩම්වල 

තදයි ශද්ොඩ මශද්ික  ප මසල හද්ලා තිශබ මශ ම රී ලා. දට ඒවා 

රී  මන එ මන එපා. නිකම් අව ය නැති කථා රී  මන එ මන 

එපා. දං ගැන ශබෞශනශ ෝ ද් මනවා. එද නිසා අනව ය කථා 

රී  මන එ මන එපා. 

ගරු සභාපතිතුමදනි, එද්ා ඔබතුමද මලා ශපළපාලි ගිහි, ලා අශේ 

Southern Economic Zone එකට - විශ ේෂ ආගයථික සංවගයනන 

කලාප ට- විශදෝන  පළ කළා. ද්ැ ම දද ඔබතුමදාට ශම් විස්තද 

රී  මනම්. ශඩොලගය බිලි න 14ක ආශ ෝජන  ඉ සහිතව අශේ 

දජ  විසි ම BOI එක සදල ගිවිසුම් අත්ස ම කදරා සි  ට 100ක 

අපන න  සඳහා ශව ම වූ ශත,  පිරිපහදුවට සහ ඊට ආශ්රිත 

කගයදා මත ශවව වට අද් ශම් ආණ් සශැ හිතමිත්ර, වි ත්දග, ඥාති 

ආදී ශම් ඔ ඉශකෝද ද්ැ ම විවින වයාපෘති ශම් සංවගයනන කලාප  

තුමළ ස්ථාපිත රීමදට- 
 

ගු නාෙේ රාජපක්ෂ ෙහතා  
(ைொண்புைிகு நொைல் ரொஜபக்ஷ) 

(The Hon. Namal Rajapaksa) 

Sir, I rise to a point of Order. 
  
ගරු සභාපතිතුමදනි, එතුමදා  අසතය රී  මශ ම. ශම් සභාව 

ශනොදල  ව මන ිඩ තබ මන එපා. ශම් තනිකද අසතය 
රී  මශ ම. ශඩොලගය බිලි න 14ක ගිවිසුද ඉ ඔබතුමද මලා 
ශකොශහේද් අත්ස ම කද තිශබ මශ ම? 

 

ගු කබීර් හෂීම් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு கபீர் ஹஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

ආණ් සව ඒ ද්වස්වල ශම්කට විරුශන වුණා. අපි ආදම්භ කළ 

ශවශළඳ කලාප  තුමළ තිශබන ඒ කගයදා මතවලට ගිහි, ලා ද්ැ ම 

ජැ ඉ ගහ මන බලනවා. ශම්වා රී  මනත් හරි ලේජයි. ඒක තදයි 

ඟත්ත. ගරු සභාපතිතුමදනි, තව පැත්තරී ම බල මන. [බානා රීමම්] 

අහශගන ි මන. ඟයි භ ද්? අපි ශවශළඳ ගිවිසුම් අත්ස ම 

කද මන ගි ාද ඒ ශවශළඳ ගිවිසුම්වලට ශකොපදණ විරුශන 

වුණාද්? ඒ ශවශළඳ ගිවිසුම්වලට තන් මද විරුශන වුණා. හැබැයි, ඒ 

අත්ස ම කළ ශවශළඳ ගිවිසුම් ගැන දද රී  මන කැදැතියි. [බානා 

රීමම්] 
 

ගු සභාප සුරො  
(ைொண்புைிகு தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

එතුමදාට කථා කද මන ශද් මන. එතුමදාට තිශබ මශ ම විනාඩි 

ශද්කක වාශනි තව ශපොඩි ශවලාව ඉ. 
 

ගු කබීර් හෂීම් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு கபீர் ஹஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

අපි ශවශළඳ ගිවිසුම් අත්ස ම කද මන ගි ාද ඔබතුමද මලා 

විරුශන වුණා. ගරු සභාපතිතුමදනි, සිංගේපූරුවත් එ ඉක අත්ස ම 

කළ ජාතය මතද නිද්හස් ශවශළඳ ගිවිසුදට විරුශනව දහ පාදට 

බැහැලා විද,  වීදවං ලා ශතොවිල  ඉ නැටුවා, ශම්වාට විරුශන 

වනවා රී ලා. ඒ ශශව,  ඔබතුමද මලාට දතක ඟති. ලේජයි. 

හැබැයි, ඔබතුමද මලා බල ට ඟවි, ලා ද්ැ ම අවුරුශද් ඉ ශවනවා. ඒ 

ගැන එක වාන  ඉ කථා කදනවාද්? 
 

ගු විෙේ වීරවංශ් ෙහතා   
(ைொண்புைிகு ெிைல் வீரெங்ஸ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

Sir, I rise to a point of Order. 

ගරු සභාපතිතුමදනි, එතුමද මලාශනි ආණ් සව තදයි 

සිංගේපූරුශව ම කුණු ශගනාශැ. කුණු ශගනැ, ලා ශගොඩ ගැහුශැ. 

ශම් දටට කුණු ශගනැ, ලා ශගොඩ ගැූ  
 

 

[මූලාසනදේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

, ක ද්ැ ම එනවා- 

2037 2038 



2020 ශද්සැම්බගය 04 

ගු සභාප සුරො  
(ைொண்புைிகு தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු කබීගය හෂීම් ද ම්රීතුමදා කථා කද මන. ඔබතුමදාට තව 

විනාඩි යි තිශබ මශ ම. 

 

ගු කබීර් හෂීම් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு கபீர் ஹஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

ඔබතුමද මලා සිංගේපූරු ශවශළඳ ගිවිසුදට විශදෝනතාව පළ 

කළා. එහි රතිපාද්න තිශබනවා , ඕනෑද ශවලාවක ඕනෑද දටකට 

දාස තුමනක ද්ැව ම් දීද ඉ කදලා අවලංගු කද මන රාළුව ම බවට. 

ද්ැ ම අවුරුශද් ඉ ගතශවලා තිශබනවා. ඟයි අවලංගු කද මශ ම 

නැත්ශත්? ද්ැ ම ඒක පිළිශගන ි මනවා. සශද්  ඉ නැහැ, ලේජා 

නැහැ. ඒක තදයි කුහකකද. ඒ ගිවිසුද අත්ස ම කදන ශකොට කෑ 

ගැහුවා. ද්ැ ම රී නවා, ඒක ශහොඳයි රී ලා. 

ගරු සභාපතිතුමදනි, 1970-77 කාල පරි්චශේද්  තුමළ ලංකාව 

තුමළ ආන න ආශශ  රතිපත්ති  ඉ ක්රි ාත්දක කළා. ඒක 

සම්පූගයණශ  මද අසාගයථක වුණා. 1977 ම පසුව අපි  විවෘත 

ශවශළද් ශපොළ ආගයථික ක්රද  ආදම්භ කළා,. ඒ විවෘත ශවශළඳ 

ශපොළ ආගයථික ක්රද  ආදම්භ කළාද ඒකත් ද්ැඩි ශලස විශැාන  

කළා. ශම් දශට් ශශශී  ආගයථික ට ශලොකු බලපෑද ඉ සිදුවනවා, 

ශශශී  කගයදා මතවලට ශලොකු බලපෑද ඉ සිදුවනවා රී ලා ද්ැඩි 

විශැාන  ඉ කළා. හැබැයි, ඒක මිථයාව ඉ පදණයි. ශදොකද්, 

1977 ම පසුව ශේ.ආගය. ජ වගයනන හිටරා ජනාධිපතිතුමදාශනි 

කාලශ   නව ආගයථික විේලව  ඉ තුමළි ම ශශශී  කෘෂිකගයද ට නව 

ජීව  ඉ ලබා දු මනා. අපි විවෘත ආගයථික ක්රද  ක්රි ාත්දක කළාට 

ශශශී  කගයදා මත සහ ශශශී  කෘෂිකගයද  ආද ඉෂා කළා. දද ඒක 

සංඛයා ශ, ඛනාත්දකව ශම් සභාශැ තහවුරු කද මන කැදැතියි. 

 

ගු දජොන්සන න් ප්රනාන්දු ෙහතා (ෙහාොර්ග අොතය සහ 

ආණ්ඩු පාර්ශ්නවදේ ප්රධාාන සංවිධාායකුරො) 
(ைொண்புைிகு தஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து - தநடுஞ்சொமலகள் 

அமைச்சரும் அரசொங்கக் கட்சியின் முதற்தகொலொசொனும்) 

(The Hon. Johnston  Fernando - Minister of Highways and 
Chief  Government Whip) 
ගරු සභාපතිතුමදනි, ආණ් ස ප ඉෂශ  ශවලාශව ම දද ග මශ ම. 

ගරු ද ම්රීතුමදනි, දද ඔබතුමදාශග ම ශම් ර ්න  අහනවා. 

හම්බ මශතොට වදා  ඔබතුමද මලා දු මනා ශ ම? ඒ මුද්, වලට 

ශදොකද් වුශණ්? 

 

ගු කබීර් හෂීම් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு கபீர் ஹஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

දද රී  මනම්. දද මුද්,  අදාතයාං ශ  විවාද්  ද්වශසේ  ඒකට 

පත්තද ශද් මනම්. 

 

ගු දජොන්සන න් ප්රනාන්දු ෙහතා   
(ைொண்புைிகு தஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

නැහැ, ද්ැ ම රී  මන.  

 

ගු කබීර් හෂීම් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு கபீர் ஹஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

දට ශවලාව නැහැ.  

 

ගු දජොන්සන න් ප්රනාන්දු ෙහතා   
(ைொண்புைிகு தஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ඒ මුද්, වලට වුණු ශද්  ඉ නැහැ. ජාතික අපදාන  ඉ කශළේ. 

ගු කබීර් හෂීම් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு கபீர் ஹஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

දද රී  මනම්. 
 

ගු සභාප සුරො  
(ைொண்புைிகு தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු ද ම්රීතුමදනි, ඔබතුමදාට නි මිත කාල  අවස ම.  
 

ගු කබීර් හෂීම් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு கபீர் ஹஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

ගරු සභාපතිතුමදනි, ඒ මුද්,  පාවි්චි  කළා,- [බානා රීමම්] 

ශපොඩ්ඩ ඉ වාඩිශව මන. දහි මද් දාජප ඉෂ දහතාශනි කාලශ දී 

කැලෑවක ක්රිකට් ක්රීඩාංගණ  ඉ හැදුවා; ගුව ම  ානා එ මශ ම නැති 

ගුව ම ශතොටුශපොළ ඉ දත්තල හැදුවා; නැැ නැති වදා  ඉ හැදුවා. ඒ 

ණ  , ක අපි ශගැශැ ඒ ස, ලිවලි ම. ඔවු ම නාස්ති කළ ණ  , ක 

ශගැවා.[බානා රීමම්]  
 

ගු සභාප සුරො  
(ைொண்புைிகு தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු ද ම්රීතුමදනි, ඔබතුමදාට ශව ම වූ කාල  අවස ම, 

ඔබතුමදාශනි කථාව නවත්ව මන. ඔබතුමදාට ස්තුමතියි.  

මීය  ළලට, ගරු ද් ාසිරි ජ ශසේකද දාජය ඟදතිතුමදා කථා 

කද මන. 
 

[අ.භා. 12.1,] 
 

ගු ෙයාසිරි ජයදසේකර ෙහතා (බ සක්  අත්යන්ර දරදි හා 

දද්ශීය ඇඟව:ම් නිෂනපාෙන රාජය අොතයුරො) 
(ைொண்புைிகு தயொசிறி ஜயதசகர - பத்திக், மகத்தறி துணிகள் 

ைற்றும் உள்நொட்டு ஆமட உற்பத்தி இரொஜொங்க அமைச்சர்) 

The Hon. Dayasiri Jayasekara - State Minister of Batik, 
Handloom and Local Apparel Products) 

ගරු සභාපතිතුමදනි, අශේ ගරු කබීගය හෂීම් ද ම්රීතුමදාශනි 

සම්පරලාපවලි ම පිරි්චා, ශබ්ග, වලි ම පිරි්චා ඒ අමිහිරි කථාවට 

පස්ශසේ දට කථා කද මන ලැබීද ගැන එක පැත්තරී ම දද 

කනගාටු ශවනවා. සාදානයශ  ම එතුමදා ශහොඳ කථාව ඉ කදන 

ද ම්රීවදශ  ඉ. දා එතුමදාට රී නවා, කථාව ඉ කදන හැ,  අද 

බුශධික පතිදණ ද ම්රීතුමදාශග ම ිශගනග මන රී ලා. ගරු 

බුශධික පතිදණ ද ම්රීතුමදා ිතාද ශහොඳ කථාව ඉ කළා. එ , ශම් 

අදාතයාං  ට වැද්ගත් වන, ගැළශපන කථාව ඉ. [බානා රීමම්] දා 

ශබොශහොද පැහැන්ලිව ශම් කාදණ  රී  මන කැදැතියි. [බානා 

රීමම්] 
 

ගු කබීර් හෂීම් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு கபீர் ஹஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගු ෙයාසිරි ජයදසේකර ෙහතා  
(ைொண்புைிகு தயொசிறி ஜயதசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
 දට කථා කද මන ශද් මන. දා ඔබතුමදාට කථා කද මන 

අවස්ථාව ශද් මශ ම නැහැ. 
 

ගු කබීර් හෂීම් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு கபீர் ஹஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

ගරු සභාපතිතුමදනි, හිටරා ජනාධිපතිතුමදා ශම් සභාශැ ි මන 

නිසා දා අහ මන කැදැතියි, ශදොදගහක මද් වයාපෘති  හිටරා 

2039 2040 



පාගයලිශම් මතුමව 

ජනාධිපතිතුමදා ශ මද් ආදම්භ කශළේ රී ලා. හිටරා ජනාධිපතිතුමදනි, 

ඔබතුමදා ශ මද් එ  ආදම්භ කශළේ? [බානා රීමම්] ඔබතුමදා එ  

සනාථ කදලා රී  මන. [බානා රීමම්] 

 

ගු සභාප සුරො  
(ைொண்புைிகு தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

එතැන මති ර ්න  ඉ නැහැ, ගරු ද ම්රීතුමදා. ගරු දාජය 

අදාතයතුමදාට කථා කද මන ිඩ ශද් මන. ගරු දාජය ඟදතිතුමදනි, 

ඔබතුමදා කථා කද මන. [බානා රීමම්] 

 

ගු ෙයාසිරි ජයදසේකර ෙහතා  
(ைொண்புைிகு தயொசிறி ஜயதசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
දා රී  මන කැදැතියි, [බානා රීමම්] දට කථා කද මන 

ශද් මන. [බානා රීමම්] දා රී  මනම්. දට කථා කද මන ශද් මන. 

ශම් ද්ැ ම [බානා රීමම්] ශදොක ඉද් ශවලා තිශබ මශ ම? රීසි 

ගැටලුව ඉ නැහැ. අපි හරි ශශව,  "හරි" රී ලා පිළිග මනවා. ඒක 

දතක තබාග මන.  

අපි කැබිනට් දණ්ඩලශ  ි මන ශකොට කටුරතුම කදරා ආකාද  

ගරු කබීගය හෂීම් ද ම්රීතුමදා ද් මනවා. එ ාගය ලංකා ආ තන ට 

ින්රිපත් කදරා planes , ක cancel කදන ගිවිසුද ගැන එතුමදා 

ද් මශ ම නැහැ. එතුමදා අපට ලිපි  ඉ දු මනා, ඒ රීසිද ශද්  ඉ 

එතුමදාට රී ලා නැහැ රී ලා; එතුමදා සම්බ මන කදශගන නැහැ. 

එතුමදා අදාතයාං  ට සම්බ මන කදශගන නැහැ. ඒ සම්පූගයණ 

තී මදුව ගත්ශත් මුද්,  අදාතයාං ශ  ම. ඒක දතක තබාග මන. අපි 

හරි ශශවලට "හරි" රී ලා ආණ් සව ඟතුමශළේ ිඳ ම කථා කළා. බැරි 

තැන අපි ආණ් සශව ම එළි ට ආවා. ඒක දතක තබාග මන. [බානා 

රීමම්] ඒ කථාව දා රී  මන ඕනෑ. ගරු කබීගය හෂීම් 

ද ම්රීතුමදාශග ම දා අහ මනම්. ඕනෑ නම් එතුමදාශග ම අහ මන 

රාළුව ම. එතුමදාශග ම ඟහුශවොත් එතුමදා රී යි. රුපි ,  ශකෝ,  

ගණ ම, රුපි ,  බිලි න ගණ ම දටට පා ස වුණු planes ගත් 

ගිවිසුද - එ ාගය ලංකා ගිවිසුද - අශහෝසි කද මන එතුමදාශග ම 

වාන  ඉවත් ඟහුවාද් රී ලා අහ මන. එතුමදා රී යි, "නැහැ" 

රී ලා. [බානා රීමද ඉ]  

 

ගු කබීර් හෂීම් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு கபீர் ஹஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

පී.බී. ජ සු මද්ද- [බානා රීමද ඉ] 

 

ගු ෙයාසිරි ජයදසේකර ෙහතා  
(ைொண்புைிகு தயொசிறி ஜயதசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
නැහැ, නැහැ. දට ඒක අද්ාළ නැහැ. ගරු කබීගය හෂීම් 

ද ම්රීතුමදනි, දා ඔබතුමදාට ශගෞදවශ  ම රී නවා, විෂ  භාද 

ඟදති විධි ට ඔබතුමදාශග ම වාන  ඉවත් අහ මශ ම නැතිව තදයි 

එද්ා දටට පා ස වන විධි ට ඒ ගුව ම  ානා , ක ආපසු ශද් මන 

තීදණ  ඉ ගත්ශත්. ඒ ගැන ඔබතුමදා ද් මශ ම නැහැ. ඒ නිසා දතක 

තබාග මන, හරි ශශවලට "හරි" රී ලා ඒ ශවව ශව ම ශපනී 

සි,  ත්, වැරැන් ශශව,  ශවව ශව ම ශපනී ි මන අපි ූ ද්ානම් නැහැ 

රී න එක.  

ගරු සභාපතිතුමදනි, දා ද්ැ ම දශනි දාජය අදාතයාං  ට අ ත් 

විෂ   පිළිබඳ කථාව කද මනම්. දා අද් ස මශතෝෂ ශවනවා, 

බති ඉ, අත්  මත්ර ශදන් හා ශශශී  ඟලලුම් නිෂ්පාද්න දාජය 

අදාතයවද ා විධි ට කථා කද මන ලැබීද ගැන. දශනි 

අදාතයාං  ට පැවැම තිශබන දාජකාරි තුමළ අපි ර ්න ගණනාව ඉ 

හඳුනාගත්තා. බති ඉ කගයදා මත  තුමළ ර ්න ගණනාව ඉ 

තිශබනවා. විශ ේෂශ  මද අවුරුදු ගණනාවක ිඳලා ලංකාශැ 

පැවතුමණු ශම් වයාපාද  පිළිබඳ රීසිදු ශතොදතුමද ඉ ලබාගත 

ශනොහැරී තත්ත්ව  ඉ තදයි තිබුශණ්. ඒ නිසා අපි ද්ැ ම ිතාද 

ක්රදාව ූලලව සි ලු බති ඉ කගයදා මතකරුව මශනි නම්, 

නිෂ්පාද්ක  මශනි නම්, ඔවු මශනි capacity එක, එශහද නැත්නම් 

ඔවු ම ශකොයි තදම් රදාණ  ඉ නිෂ්පාද්න  කදනවාද් රී න 

ශතොදතුමරු එකතුම කදමි ම  නවා. අපි ඒ අව ය ශතොදතුමරු , ක 

ි ඉදනි ම සකස් කදනවා. ඒ ආකාද ට ලංකාශැ බති ඉ 

නිෂ්පාද්න  පිළිබඳ නිවැරැන් ශතොදතුමරු -ද්ත්ත- ලබාග මන මූලික 

ව ශ  ම අපි බලාශපොශදොත්තුම ශවනවා.  

අපි බති ඉ කගයදා මතකරුව ම එ ඉක කථා කදලා ඔවු මට 

තිශබන ර ්න ගණනාව ඉ හඳුනාගත්තා. විශ ේෂශ  මද ඔවු මට 

තිබුණු ර ්න  ඉ තදයි, අපද්රවය බැහැද රීමද සඳහා වන වැඩ 

පිළිශවළ ඉ ශනොතිබීද. පරිසද හානි  නිසා ඔවු මට වි ාල අගයබුද් 

ඟති ශවලා තිබුණා. අපි ඒ සඳහා ද්ැ ම වැඩ පිළිශවළ ඉ සකස් කද 

තිශබනවා. ලබන අවුරුශශශ ලංකාව රාදාද ශපොදු පහසුකම් 

දනයස්ථාන 50 ඉ ඟති කද මන අව ය මුද්,  අපි ශව ම 

කදවාගත්තා. ඒ අව ව ඒ සඳහා විසඳුද ඉ ලබා ශද්න වැඩ 

පිළිශවළ ඉ අපි සකස් කද තිශබනවා.  

විශ ේෂශ  මද බති ඉ කගයදා මතශ  නිෂ්පාද්නවලට අද් වි ාල 

ි, ලුද ඉ තිශබනවා. ශකොවිඩ්- 19 අගයබුද් ත් එ ඉක විශ ේෂශ  මද 

ඩයිවල මිල වි ාල ව ශ  ම ිහළ ගි ා. දද ඊශ  සාක්චඡා කළා, 

ලංකාවට ඩයි ශග මවන ශශවී ආ තන  සදල. ද්ැනට ඔවු මට 

කද මන රාළුව ම විධි ට  සි  ට 2ක පදණ රදාණ රී ම මිල අ ස 

කද මන ඔවු ම තීදණ  කද තිශබනවා.  

ඒ වාශනිද ින්රිශ දී ඔවු මට ග මන රාළුව ම පපරිද පි වද 

ග මනවා රී න එකත් ශම් අවස්ථාශැදී අපි දත ඉ කද මන 

කැදැතියි. ඒ වාශනිද ශම් සම්බ මනශ  ම තිශබන ඒකාධිකාද  - 

monopoly -  නැති රීමද සඳහා විශ ේෂශ  මද "ල ඉසල", 

"සළුසල" ආ තන එ ඉක සම්බ මන කදලා, දීප වයාේතව සි, න 

ශම් දශට් බති ඉ කගයදා මතකරුව මට අව ය ඩයි සහ ශදන් 

සැපය දට අපි කටුරතුම කදනවා. ශදන් සම්බ මනශ ව ත් ශම් 

තත්ත්ව දයි ද්රී මන තිශබ මශ ම. ඒ ඒකාධිකාද  නැති රීමද 

සඳහාත් අපි වැඩ පිළිශවළ ඉ සකස ්කදනවා.  

ඒ වාශනිද, ලංකාශැ බති ඉ කගයදා මතකරුව මට සිත්තම් - 

designs - සම්බ මනශ  ම තිශබන ර ්න  අවස ම රීමද සඳහා 

අව ය  වැඩ පිළිශවළ ලංකාශැ අශේ Design Centre එකත් 

එ ඉක කථා කදලා සකස් කදලා තිශබනවා. ඒ වාශනිද, අද් බති ඉ 

හා සම්බ මන ශවශළඳාශම් වි ාල අ සව ඉ තිශබනවා. අශේ බුශධික 

පතිදණ ද ම්රීතුමදා රීැවා, දාතද රශශ ශ  සංාාදක වයාපාද  

ආශ්රිතව ශකරුණු වි ාලද කගයදා මත  ඉ වූ බති ඉ කගයදා මත  අද් 

කඩා වැ, ලා තිශබනවා රී ලා. අපි ිතාද ි ඉදනි ම ඒ 

රශශ වලට ගිහි, ලා, එද කගයදා මතකරුව ම සදල සාක්චඡා 

කදලා, අව ය  කටුරතුම , ක කද මන බලාශපොශදොත්තුම ශවනවා.  

ලංකාශැ බති ඉ කගයදා මතශ  නි ැශළන අ  අතරි ම NVQ 

Certificate එක තිශබන හතදශද්නායි ි මශ ම. අපි 

බලාශපොශදොත්තුම ශවනවා, ලංකාශැ සි ලු බති ඉ 

කගයදා මතකරුව මට අව ය certificate එක දීලා, අලුත් 

කගයදා මතවලට ින්රිපත් වන අ ට ණ  පහසුකම් ලබා ශද්න වැඩ 

පිළිශවළ ඉ ක්රි ාත්දක කද මන. ඒ විතද ඉ ශනොශවයි. ලබන 

අවුරුශශශ ලංකාශැ හැද රාශශශී  ශ, කම් ශකොට්ඨාස කද 

බති ඉ රාහුණු රීමශම් දනයස්ථාන ඟති රීමද සඳහා මුද්,  ශව ම 

කදශගන තිශබනවා. ඒ සඳහා අව ය ක්රි ා දාගයග ග මන අප 

ූ ද්ානම් රී න එක දා ශම් අවස්ථාශැ රකා  කද මන කැදැතියි.  
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අත්   මත්ර ශේෂකගයද  ගැනත් රී  මන ඕනෑ. පළාත් 

සභාවලට බල  ශබදීදත් එ ඉක අත්  මත්ර ශේෂකගයද  ජාතික 

ශේෂ කගයදා මත ශද්පාගයතශම් මතුමශව ම ිවතට ගි ා. ඒ නිසා අද් 

පළාත් සභා  ටශත් තදයි එ  තිශබ මශ ම. පළාත් සභාවලට අද් 

මුද්,  නැහැ, ඒවාට ලබා ශද් මන. ිතාද ක්රදාව ූලලව වුණත්, 

ිතාද සුළුශව ම තදයි එද කගයදා මත  ශවව ශව ම වැඩ 

පිළිශවළ ඉ සකස් කදලා තිශබ මශ ම. ඒ නිසා සදස්ත  ඉ 

ව ශ  ම ගත්තාද, ිස්සද අශේ ගශම් තිබුණු ශදන් ිස්ශකෝශ,  

පැවැති තත්ත්ව  අද් කඩාශගන වැ, ලා, ඒවා වි ාල රදාණ  ඉ -

හැද ගදකද වාශනි- වැහිලා තිශබනවා. එද කගයදා මත  පිළිබඳත් 

අපි ද්ැ ම ශතොදතුමරු එකතුම කදමි ම  නවා. අපි අශේ ගරු 

ද ම්රීතුමද මලාශගව ත් ි,  බද ඉ කළා, ඒ සම්බ මනශ  ම තිශබන 

ශතොදතුමරු අපට ශද් මන රී ලා. ඒ වාශනිද අශේ පළාත් 

අනය ඉෂතුමද මලා හදහා සි ලු ශතොදතුමරු , ක අදශගන අපි 

බලාශපොශදොත්තුම ශවනවා ඒ වැහිලා තිශබන සි ලු ආ තන නැවත 

  ඉතිදත්ව ස්ථාපිත කද මන අව ය කටුරතුම කද මන.  

ගරු සභාපතිතුමදනි,  තිශබන රනාන ර ්න  ඉ තදයි ශම් 

නිෂ්පාද්න කටුරතුම සඳහා ජනතාව ශ ොමු ශනොවීද. දාස කට 

රුපි ,  (,000 ඉ විතද දීලා රාහුණු රීමම් කළත් නැවත වැඩට 

එ මශ ම ිතාද සුළු පිරිස ඉ. දද එ ට පද්ාහදණ  ඉ ග මනම්. ගි  

අවුරුශශශ කුරුණෑගල න්ස්ත්රි ඉකශ  එකසි  අනූශද්ශද්ශනකු 

රාහුණු කළත්, ඒ අතරි ම 40ශද්නායි නැවත වැඩට ආශැ. ශදොකද්, 

වැඩට ආවාද ද්වසකට එක මීය ටද කට රුපි ,  120 ගණශ මයි ඒ 

අ ට ශගව මශ ම. ඒ නිසා ඒ අ ට න්රි දීදනාව ඉ ශගවලා, 

ඔවු මශනි ආගයථික  තවත්   ඉතිදත් කදන වැඩ පිළිශවළ ඉ 

ක්රි ාත්දක කදනවා. ඒ වාශනිද, ඒ රාහුණුව ලබා ශද්න 

සි ලුශද්නාට අනාගතශ දී අත්   මත්ර දැසිද ඉ  ලබා දීලා cottage 

industry එක ඉ විධි ට එ  න්ුරණු කද මනත් අපි බලාශපොශදොත්තුම 

ශවනවා. දදද්මුශණ් ආන් රශශ වල එද කගයදා මතශ  වි ාල 

වයාේති  ඉ තිශබනවා. අශේ ආද්දණී  මුස්ලිම් සශහෝද්දවරු ඒ 

රශශ  ශ  වි ාල වැඩ ශකොටස ඉ කදශගන  නවා. ඒ වාශනිද 

දඩකළරාව රශශ ශ ත් එ  වි ාල වයාපාද  ඉ බවට පත් ශවලා 

තිශබ මශ ම ඔවු ම ශගව, වල එද කගයදා මත  රීමද නිසායි. ඒ 

නිසා අපි බලාශපොශදොත්තුම ශවනවා, cottage industry එක ඉ 

විධි ට එද කගයදා මත    ඉතිදත් කද මන. අව ය නූ,  වගයග 

සළුසල ආ තන  හදහා ලබා දීද සඳහා ද්ැ ම සාක්චඡා කදශගන 

 නවා. අපි ඒ සඳහා අව ය කටුරතුම , ක කදනවා. ඒ විතද ඉ 

ශනොශවයි. ශදන් විවීශම් වැඩ පිළිශවළ ක්රි ාත්දක කද මන අව ය 

මූලික ශකොටස  ා ම්රීකදණ  කදන වැඩ පිළිශවළ ක්රි ාත්දක 

රීමද සඳහා හැද ආසන  ඉ තුමළද ශපොදු ස්ථාන  ඉ හද්ලා, 

ශබොබි ම එක, ඊට අව ය නූල හද්ාග මන warping   මත්ර ත්, 

winding   මත්ර ත් ලබා දීද සඳහා අපි ක්රි ා දාගයග  ඉ ග මනවා.  

අශේ අතිගරු ජනාධිපතිතුමදාටත්, ගරු අාදාතයතුමදාටත්, 

කැබිනට් දණ්ඩල ටත්, විශ ේෂශ  මද අශේ ගරු විද,  වීදවං  

ඟදතිතුමදාටත් දා ස්තුමතිව මත ශවනවා. ශද්චාද කාල  ඉ, අවුරුදු 

ගණන ඉ පිට ද,  ම ශගනාරා සාරි දු මනත්, ශම් අවුරුශශශ ද්හම් 

පාස, වලට අව ය  සාරි 7,,000 ඉ අද් ලංකාශැ අශේ ශශශී  

නිෂ්පාද්ක  ම හදහා වි  මන අව ය  වැඩ පිළිශවළ අපි සකස් 

කදලා තිශබනවා. ඒ ශවව ශව ම අප ගත් පි වද නිසා, ඒ 

ක්රි ාද්ාද  නිසා අද් ාමීය   දට්ටශම් ි මන විවීම් කදන සි ලු 

අහිංසක දුේපත් මිනිසු මට අලුත් ආද්ා ද ඉ, අලුත් වගකීද ඉ, 

අලුත් බලාශපොශදොත්තුමව ඉ ඟති ශවලා තිශබනවා.  

ඒ වාශනිද, දා තවත් කාදණ  ඉ රී  මන කැදැතියි. ගරු 

විද,  වීදවං  දැතිතුමදාත්, ගරු ඩලස් අලහේශපරුද දැතිතුමදාත් 

එද්ා ශම් ආණ් සව පට මග මන ශකොට ින්රිපත් කළ කැබිනට් 

පත්රිකාව නිසා ලංකාශැ පාස,  නිල ඟඳුම් , ක හද්ාග මන රාළුව ම 

වැඩ පිළිශවළ අපි සකස ් කළා. අපි ඒකට අව දැති  ගත්තා. ඒ 

අව ව අද් අපට රාළුව මකද ලැබිලා තිශබනවා, පාස,  නිල ඟඳුම් 

, ක සැකසීද සඳහා ශශශී  නිෂ්පාද්ක  මට අවස්ථාව ලබා දීශම් 

වැඩ පිළිශවළ ඉ සකස් කද මන. ශම් අවුරුශශශ  ම්  ම් ර ්න 

තිබුණත් ලබන අවුරුශශශ අනිවාගය ශ  ම හැද පාස,  නිල 

ඟඳුද ඉද කලට ශැලාවට ශද් මන අව ය වැඩ පිළිශවළ සකස් 

කද මන අව ය  කටුරතුම , ක අපි කද තිශබනවා.  

හමුද්ාවට සහ ශපො බසි ට අව ය නිල ඟඳුම් , ක පිට ද,  ම 

ශගශනන එක නතද කදලා ඒවා ලංකාව තුමළ නිෂ්පාද්න  කද මන 

අව ය කටුරතුම , කත් කදනවා. ඒ විතද ඉ ශනොශවයි. ලංකාශැ 

ශහෝට,  කගයදා මත  සඳහා අව ය  සි ලු ශදන් පිළි -ශශශී  

ව ශ  ම නිෂ්පාද්න  කදන තුමවා, ශශශී  ව ශ  ම නිෂ්පාද්න  

කදන bed sheets ආන් ව ශ  ම- ශශශී  අත්   මත්ර ශදන් පිළිවලි ම 

සකස් කද මන, ශශශී  ව ශ  ම නිෂ්පාද්න  කද මන අපි වැඩ 

පිළිශවළ සකස් කදනවා. ඒවා පිට ද,  ම ශගශනන එක 

සම්පූගයණශ  ම නවත්ව මන රාළුව ම වාතාවදණ  හද් මන අපි 

බලාශපොශදොත්තුම ශවනවා.  

ඒ වාශනිද, ශශශී  ඟලලුම් කගයදා මතශ  වි ාල ර ්න 
ගණනාව ඉ අපි පසුගි  කාලශ  ද්ැ ඉකා. ගරු සභාපතිතුමදනි, දද 
ඔබතුමදාට ගි  අවුරුශද් සහ ශම් අවුරුශද් ගැන විතද ඉ රී  මනම්. 
2019 වසශගය පදණ ඉ අපි ශඩොලගය මිලි න 1,(77ක නිමි ඟඳුම් 
ලංකාවට ශගනැ, ලා තිශබනවා. ඒ විතද ඉ ශනොශවයි, ශම්වා අශේ 
දශට් හද්ාග මශ ම නැතිව රුපි ,  මිලි න 347,245ක මුද්ල ඉ අපි 
පිට දටට  වලා තිශබනවා. ඒ විතද ඉ ශනොශවයි, අශේ ඟඳුම් අපිද 
නිෂ්පාද්න  කද ග මශ ම නැතිව චීන , ශහොංශකොං, බැංශකො ඉ ආදී 
දටවලි ම ලංකාවට ඟඳුම් ආන න  කදන නිසා 2020 වසශගය 
ශඩොලගය මිලි න 1,457ක මුද්ල ඉ, එශහද නැත්නම් ලංකාශැ 
මුද්ලි ම රුපි ,  මිලි න 2,9,545ක අති වි ාල මුද්ල ඉ ලංකාශව ම 
පිට දටට ගිහි ම තිශබනවා.  ශම් මුද්ල පිට දටට ඟදී ෑද නතද 
රීමද සඳහා අව ය කටුරතුම රාළුව ම තදම් ි ඉදනි ම අපි ලෑස්ති 
කදනවා. අපි ඒ සඳහා වැඩ පිළිශවළ ඉ සකස් කළා. ඒ අව ව විද,  
වීදවං  දැතිතුමදා ඟතුමළු අපි සි ලුශද්නා සාක්චඡා කදලා ලබන 
අශරේ,  පළමුවැනි ද්ා ිඳලා ලංකාවට විශශ  නිමි ඟඳුම් ශග මවන 
එක සීදා රීමද සඳහා අව ය වැඩ පිළිශවළ සකස් කදනවා. පිට 
දට නිමි ඟඳුම් ලංකාවට ශගන ඒශම්දී ඒ සඳහා ිහළ tax එක ඉ 
ගහලා නිමි ඟඳුම් ලංකාවට ශගන ඒද අවනගය දත් කද මන අපි 
කටුරතුම කදනවා. ලංකාශැ ශශශී  වයාපාරික  මට අපි රී නවා, 
අලුති ම කගයදා මත ාලා ඟති කද මන රී ලා. ලංකාවට අව ය 
ඟඳුම් , ක අපට දහග මන රාළුව ම; ඒ stylesවලට අපට දහග මන 
රාළුව ම. හැද ද්ාද පිට දටවලි ම ඟඳුම් ශගනැ, ලා ලංකාශැ අපට 
අඳි මන වුවදනා නැහැ. දට ඟතුමශළේ ශශව,  "සි දට ශශ සිරි සැප 
ශශ" රී න සංක, ප  අව ව අලුත් ක්රදශැද් කට ශම් වැඩ 
පිළිශවළ අදශගන  මු  රී න එකත් දද විශ ේෂශ  මද රකා  
කද මන කැදැතියි.  

ඊළලට අපි "සළුසල" සහ "ල ඉසල" ශවව ශව ම අලුති ම වැඩ 
පිළිශවළ ඉ සකස් කදලා තිශබනවා, ශලෝකශ  හැද තැනකද 
franchise shops හද් මන. එංගල මතශ  ම, ඟශදරිකාශව ම, විවින 
දටවලි ම ද්ැ ම ි, ලනවා, ලංකාශැ ඟඳුම්, ලංකාශැ බ ස පිට දට 
විකුණ මන අවස්ථාව ශද් මන රී ලා. ඒ සඳහා අව ය  වැඩ 
පිළිශවළ අපි සකස් කදනවා. ඒ වාශනිද, ලංකාශැ සි ලු  දාජය 
ශසේවක  මශග ම දද ශගෞදවශ  ම ි, ලා සි, නවා, බති ඉ ශහෝ 
අත්   මත්ර ශදන්වලි ම සකස් කදන ලද් ඟඳුද ඉ ලබන ජනවාරි 
පළමුවැනි ද්ා ිඳලා අඳි මන ලෑස්ති ශව මන රී ලා. ඒක දද 
සි ලුශද්නාශග මද කදන ශගෞදවනී  ි,  බද ඉ. ශම්ක ි,  බද ඉ 
පදණයි රී න එකත් දද ශම් අවස්ථාශැදී දත ඉ කදනවා. ඒකට 
අව ය වැඩ පිළිශවළ අපි ද්ැ ම සකස් කදනවා. අඳි මන ඕනෑ ඟඳුම් 
ශදොනවාද්, ග මන තිශබන තැ ම ශදොනවාද් රී ලා දාජය 
ශසේවක  ම ද්ැව වත් කදන වැඩ පිළිශවළ ඉ සඳහා අපි ක්රි ාත්දක 
ශවනවා. ඒ වාශනිද, පත්සව සද ත් එ ඉක වි ාල වැඩ ශකොටස ඉ 
අපි පට ම ගත්තා. ලංකාවට අවුරුශද්කට සිවුරු 40,000 ඉ අපි පිට 
ද,  ම ශනිනවා. අපි අශේ ශගෞදවනී  ස්වාමීය  ම වහ මශසේලාට පූජා 

2043 2044 



පාගයලිශම් මතුමව 

කදන අට පිරිකද පිට ද,  ම ශගනැ, ලා තදයි ලංකාශැ හද් මශ ම. 
අට පිරිකදට අව ය පාත්තශගය ිඳලා අද් අපි ලංකාශැද 
නිෂ්පාද්න  කද මන වැඩ කටුරතුම සකස් කදලා තිශබනවා. අපි 
ිතාද ි ඉදනි ම අශේද රී න අට පිරිකද ඉ හද්ා ග මන වැඩ 
පිළිශවළට  නවා.  

 
ගු සභාප සුරො  
(ைொண்புைிகு தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ද්ැ ම කථාව අවස ම කද මන ගරු ඟදතිතුමදා. 

 

ගු ෙයාසිරි ජයදසේකර ෙහතා  
(ைொண்புைிகு தயொசிறி ஜயதசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
දට තව විනාඩි  ඉ ශද් මන, ගරු සභාපතිතුමදනි. ශම් ක්රි ාද්ාද  

තුමළ අපි පඬු ශපවීශම් වැඩ පිළිශවළ ඉ පට ම ගත්තා. අවුරුදු 

ගණනාවකට පස්ශසේ ලංකාශැ පළමුවැනි වතාවට දාජය කිනන 

දශහෝත්සව  අතිගරු ජනාධිපතිතුමදාශනි රනානත්වශ  ම, ගරු 

අගදැතිතුමදාශනි නා කත්ව   ටශත් අපි පැවැත්වූවා. ඒ වාශනිද, 

ිතාද ාාම් නත්ත,  පත්සව  ඉ සදද මනත් අව ය වැඩ පිළිශවළ 

අපි සකස් කදලා තිශබනවා. විශ ේෂශ  මද අපි දැ, කම් දංජිත් 

කාන්න,  පතුමදාණ ම එ ඉක සාක්චඡා කළා, ලබන 25වැනි ද්ා දා්රී 

පවත්වන ශශව ශදශහ වලදී ලංකාශැ හද්ා ගත්ත cloak එක 

අන් මන රාළුව ම වැඩ පිළිශවළ ඉ සකස් කද මන.  

අපි දාජය ශසේවක  මශග ම ි, ලා සි,  ා ජනවාරි පළමුවැනි 

ද්ා  අශේද ඟඳුද ඉ අඳි මන රී ලා. ගරු සභාපතිතුමදනි, ශපබදවාරි 

4වැනි ද්ා ලංකාශැ නිෂ්පාද්න  කදරා සිංහ ශකොඩි  ඉ අශේ දශට් 

හැද ශගද්දකද ශලළ ශද්නවා නම් අශේ දශට් මිනිස්සු විධි ට අපි 

  ඉතිදත් ශවලා රී ලා  රී  මන රාළුව ම. පසුගි  ිතිහාසශ  පිට 

ද,  ම ශගනාරා ශකොඩිවල විවින ශශව,  තිබුණා. දද ද්ැ ඉකා, ගරු 

හරි ම රනා මදු දැතිතුමදා අපට  ම් ශද්ෝෂාශදෝපණ  ඉ කදලා 

තිබුණා. දද ඒකට කනගාටු ශව මශ ම නැහැ. චීනශ  ම ශගනාරා 

ශකොඩිවල තිබුණු වැරැන් ගැන කවුරුවත් කථා කශළේ නැහැ. හැබැයි, 

ලංකාශැ මිනිශහ ඉ ශම් ශකොඩි  හැදුවාද තදයි ඒකට විරුශනව 

කථා කශළේ. දට ගැන ආද්ද  ඉ තිශ න මිනිස්සු විධි ට අපි 

ශශශී ත්ව  අග  කදලා වැඩ කදමු රී න එකත් ි, ලා සි, නවා.  

අවසාන ව ශ  ම අශේ අදාතයාං ශ  ශ, කම්තුමමි  ඟතුමළු 

සි ලු ආද්දණී  නිලනාරි දහත්ද දහත්මීය  මටත්, අශේ 

සභාපතිතුමද මලා ඟතුමළු සි ලුශද්නාටත් දශනි හද්වති මද 

ස්තුමතිව මත ශවනවා. අශේ ගරු විද,  වීදවං  දැතිතුමදා ඟතුමළු 

අශේ සි ලු  දාජය අදාතයාං වල සි ලු ශද්නාටදත් දශනි 

ශගෞදව  රාද් කදමි ම දශනි වාන ස්ව, ප  අවස ම කදනවා.  

 

ගු සභාප සුරො  
(ைொண்புைிகு தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

 න්වා ශභෝජන  සඳහා ප.ව. 1.00 ද් ඉවා සභාශැ කටුරතුම 

අත්හිටුවනවා. 

 

රැසනවීෙ ඊ  අනුකූලව තාවකාලිකව අත් හිටුවන ලදින්  අ.භා.1.00 
  නිදයෝජය කාරක සභාප සුරො (ගු අංගජන් රාෙනාෙන් ෙහතා) 
දේ සභාප සත්වදයන් නැවත පවත්වන ලදී. 

அதன்படி, அைர்வு பி.ப.  1.00  ைணிெமர இமடநிறுத்தப்பட்டு 

ைீண்டுந் ததொடங்கிற்று. குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள் 

[ைொண்புைிகு அங்கஜன் இரொைநொதன்] தமலமை ெகித்தொர்கள்.   

Sitting accordingly suspended till 1.00  p.m. and then resumed, 
DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. ANGAJAN 
RAMANATHAN] in the Chair. 

ගු නිදයෝජය සභාප සුරො 
(ைொண்புைிகு பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
The Hon. Anura Dissanayaka. You have 25 minutes.  
 

[අ.භා. 1.00] 

 

ගු අනුර දිසානායක ෙහතා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayaka) 

ගරු නිශ ෝජය සභාපතිතුමදනි, විශ ේෂශ  මද  බති ඉ, 

අත්  මත්ර ශදන් හා ශශශී  ඟලලුම් නිෂ්පාද්න දාජය අදාතයාං  , 

දැික ඉ හා සව්ගයණාභදණ ආශ්රිත කගයදා මත දාජය අදාතයාං  , 

ශැවැ, , පිත්තල, දැ, ,  බ බ ස සහ ාමීය   කගයදා මත රවගයනන 

දාජය අදාතයාං    න අදාතයාං  ගණනාව ඉ පිළිබඳව විවාද් ට 

භාජන කදන අද්  දටත් කථා කද මන අවස්ථාව ඉ ලබා දීද 

පිළිබඳව  ඔබතුමදාට ශබශහවි මද ස්තුමතිව මත වනවා.  

එද අදාතයාං  කවද ඉ තිබුණත්,  විශ ේෂශ  මද ශවශළඳ 

අදාතයාං   පිළිබඳව ශම් අවසථ්ාශැදී දා  අවනාන  ශ ොමු 

කද මන ලෑස්තියි. ශලෝක  වගයතදානශ  ශවශළඳ ශපොශළ ම, 

තා ඉෂණශ  ම, රවාහනශ  ම ඒකාබශන ශවලා තිශබන බව අපි 

ද් මනවා. ඒ නිසා අපි කාටවත් ඒ ශලෝකශ  ම විතැ ම ශවලා ජීවත් 

වීශම් හැරී ාව ඉ නැහැ. ඒ හැරී ාව තිශබ මශ ම ග,  ුරග ටයි. 

වගයතදානශ  ශවශළඳ ශපොශළ ම, රවාහනශ  ම, තා ඉෂණශ  ම 

ඒකාබශන වුණු ශලෝක  ඉ තිශබනවා. අ මන ඒ ශලෝක  තුමළ 

ශවශළඳ ශපොශළේ අශේ පංගුව, ශවශළඳ ශපොශළේ අශේ රතිපත්ති  

අශේ දශට් අනාගත  ශවව ශව ම අති   වැද්ගත් වනවා.   

ගරු නිශ ෝජය සභාපතිතුමදනි, අද් ශම් සභාශැ ඟදතිතුමදා ශහෝ 

නිශ ෝජය ඟදතිතුමදා ශහෝ  නිලනාරි මශනි කු, ශ  ශහෝ රීසිශව ඉ 

නැති ශවලාවක ශවශළඳ අදාතයාං   පිළිබඳව  දා ඔබතුමදාශනි 

අවනාන  ශ ොමු කද මන කැදැතියි.  

ශවශළඳ අදාතයාං   විසි ම ගව  ලබන ශවශළඳ  රතිපත්ති  
රනාන කරුණු තුමනරී ම ගැබ් වි  ුරතුමයි. පළමුවැනි රතිපත්ති  
තදයි අශේ ජාතික නිෂ්පාද්න ආද ඉෂා කද ගැනීද සඳහා වූ 
ශවශළඳ රතිපත්ති . ශද්වැනි රතිපත්ති  තදයි ශපොදු ජනතාවට 
ගුණාත්දක රමිතිශ  ම ුරතුම භාණ්ඩ හා ශසේවා ලබා දීද සඳහා වූ 
ශවශළඳ රතිපත්ති . තුම මවැනි රතිපත්ති  තදයි ශපොදු ජනතාවට 
භාණ්ඩ හා ශසේවා සානාදණ මිලකට මිලදී ගැනීද සඳහා වූ ශවශළඳ 
රතිපත්ති . ශද  තදයි අශේ දටට අව ය වන ශවශළඳ 
රතිපත්ති . හැබැයි, වගයතදානශ  ශම් කරුණු තුමශන ම අශේ 
ජාතික නිෂ්පාද්න  ආද ඉෂා කද ගැනීද, ජනතාවට ගුණාත්දක හා 
රමිතිශ  ම ුරතුම භාණ්ඩ හා ශසේවා ලබා දීද හා සානාදණ මිලකට 
භාණ්ඩ හා ශසේවා මිලදී ගැනීශම් අවස්ථාව සකස ්රීමද ශවව ශව ම 
තිශබන අශේ ශවළඳ රතිපත්ති  මුළුදනි මද අසාගයථකයි. 

දා ඒ ගැන එරී ම එක රී  මනම්, ගරු නිශ ෝජය 

සභාපතිතුමදනි.  අශේ ශම් ශවශළඳ රතිපත්ති  ජනතාවට සානාදණ 

මිලකට භාණ්ඩ හා ශසේවා  ලබා ශද් මන සදත් වී තිශබනවාද්? 

වි ාල ශශව,  අව ය නැහැ. අ සද තදමි ම ජනතාවශනි මූලික 

ආහාද  වන බත, ඒ ශවව ශව ම අව ය වන සහ,  සානාදණ 

මිලකට ලබා ශද් මන සදත් වී තිශබනවාද්? සහ,  ශවව ශව මද 

පදණ ඉ ආණ් සව ශම් සානාදණ මිල ලබා දීද සඳහා ගැසට් පහ ඉ 

ගහලා තිශබන බව පසුගි  කාලශ  දා ද්ැ ඉකා. 

ගරු නිශ ෝජය සභාපතිතුමදනි, සාදානයශ  ම අශේ දශට්  ල 

සහ දහ රී ලා ක මන ශද්කයි තිශබ මශ ම. හැබැයි, ක මන 

ශද්ක ඉ තිශබන දශට් හා,  ශවව ශව ම ගැසට් පහ ඉ ගැහුවා. 

පළමුවැනි ගැසට් එක බල ට ඟවි, ලා ිතා ශක,  කාල රී ම -
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2019.12.19 වැනි ද්ා- නිකුත්  කළා. එතැනදී රීැවා, සම්බා 

රුපි ,  9(යි, සුදු/දතුම නා ස රුපි ,  9(යි රී ලා. නැවත ගැසට් 

එක ඉ ගැහුවා,  2020 අශරේ,  දාසශ  10වැනි ද්ා.  ඒ ශවලාශැ 

රීැවා, කීරි සම්බා රුපි ,  125යි, සුදු /දතුම සම්බා රුපි ,  90යි, 

සුදු/දතුම කැකුළු සම්බා රුපි ,  90යි, නා ස රුපි ,  90යි රී ලා. ඒ 

වාශනිද දතුම කැකුළු හා,  රීශලෝව ඉ රුපි ,  (5යි රී ලා 2020 

අශරේ,  දාසශ  10වැනි ද්ා ගැසට් එක ඉ ගැහුවා. නැවත දාස කට 

පසුව 2020.05.2(වැනි ද්ා ගැසට් එක ඉ ගැහුවා.  කීරි සම්බා 

රුපි ,  120යි,  සුදු/දතුම සම්බා රුපි ,  9(යි,  සුදු/දතුම කැකුළු 

සම්බා රුපි ,  9(යි, දතුම කැකුළු සහ,  රුපි ,  93යි රී ලා 

දාස කට පස්ශසේ නැවත ගැසට් එක ඉ ගහනවා. ඒ ගැසට් එක 

ගහ මශ ම 2020 දැයි දාසශ  2(වැනි ද්ා. ඊළල ගැසට් එක 

ගහනවා, 2020 ජුලි දාසශ  23වැනි ද්ා. ජූලි දාසශ  23වැනි ද්ා 

ගැසට් එශක ම නැවත අද මිල ස්ථාවද කදනවා. ඒ ගැසට් එකද 

ගහනවා. 

ඊළලට, 2020.11.04වන ද්ා නැවත ගැසට් එක ඉ නිකුත් 

කදනවා. ඒ ගැසට් පත්ර ට අව ව සම්බා රුපි ,  94යි. සුදු දතුම 

කැකුළු සම්බා රුපි ,  94යි. නා ස රුපි ,  92යි , කැකුළු සහ,  

රුපි ,  (9යි. ආණ් සව සානාදණ මිලකට ශගොවි ජනතාවට භාණ්ඩ 

ලබාදීශම් එක රතිපත්ති  ඉ තදයි, ගැසට් නිකුත් රීමද. දට 

දතකයි, පසුගි  න්නක ගරු ජනක බණ්ඩාද ශත මනශකෝ ම 

ඟදතිතුමදාශනි ද්ඹු, ල ආසන ට ගරු බ මදුල ගුණවගයනන 

ඟදතිතුමදා ගි  ශවලාශැ එතුමදා රී නවා, "ගැසට් එකට අව ව 

ගැසට් එශ ඉ මිලට හා,  ලැශබ මශ ම ලබන ක මනශ දී"  රී ලා.  

ගරු ජනක බණ්ඩාද ශත මනශකෝ ම ඟදතිතුමදනි, ඔබතුමදාට ඒ 

ගැන දතක ඟති. ඒ රූප දාමුවල ඔබතුමදාත් සි,  බව දා ද්ැ ඉකා. ඒ 

එ ඉකද එතුමදා රී නවා, ක මන කැශප මනත් ළලයි රී ලා. 

ඔබතුමදාත් ඔළුව වැව වා, ජනක බණ්ඩාද ඟදතිතුමදනි.  ඔබතුමදා 

ද් මනවා, ශම් ද්වස්වල ද්ඹු, ශ,  ක මන කැශප මශ ම නැහැ, වරාදන 

කාල  රී ලා. අ සද තදශම් ක මන කැශප මශ ම ශකොයි කාලශ දී 

ද් රී ලාවත් ශවශළඳ ඟදතිතුමදා ද් මශ ම නැහැ. "ක මන 

කැශප මන ළලයි" රී නශකොට ඔබතුමදාත් ඔළුව වන මශ ම ඟයි 

රී ලා දා ක, පනා කළා.  ඔබතුමදා ද් මනවා, අහළ පහළ කුඹුරු 

වගා කදන කාල . ගරු නිශ ෝජය සභාපතිතුමදනි, ශම් ගැසට් 

පත්රශ  තිශබ මශ ම ශදොක ඉද්? "ශදද නිශ ෝග  2020.11.04 න්න 

සිට බලපැවැත්ශවව  ඟත" රී ලා ඒ ගැසට් පත්රශ  සඳහ ම 

ශවනවා. ගැසට් නිශැද්න නිකුත් කදනවා, නමුත් එවැනි මිලකට 

හා,  ශද් මන සදත්ශවලා නැහැ.  

ඊට පස්ශසේ ශදොක ඉද් රීැශැ? ඊට පස්ශසේ ගැසට්වලි ම විතද ඉ 

ශනොශවයි රීැශැ. දට දතකයි, ජනාධිපතිතුමදා කාගය  සානක 

බලකා  කැඳවරා ශවලාශැ, හමුද්ාශැ ජනදා, වදශ  ඉ රීැවා, 

"අපි ළල database එක ඉ තිශබනවා. හා,  තිශබ මශ ම 

ශකොතැනද්, වී තිශබ මශ ම ශකොතැනද් රී ා සඳහ ම database 

එක ඉ එක ඉ තිශබනවා"  රී ලා. ඒ විතද ඉ ශනොශවයි. වී 

ශදට්රි ඉශටො ම 50,000 ඉ මිලදී ශගන තිශබනවා  රී ලාත් රීැවා. 

සදාජ දානය ජාලවල දා ද්ැ ඉකා, වී ශදට්රි ඉ ශටො ම 50,000 ඉ මිලදී 

ගත්තා  රී ලා වි ාල පශද්ාද කට පත්ශවලා ි මනවා. ආණ් සව 

රී නවා, මීය ට වඩා වැඩියි රී ලා. දශනි පපක, පන  නම්,  අශේ 

දටට ද්වසකට හා,  ශදට්රි ඉ ශටො ම ,,000 ඉ අව යයි. වී 

ශදට්රි ඉශටො ම 50,000 ඉ  රී  මශ ම හා,  ශදට්රි ඉශටො ම 32,000යි. 

එතැනදී ආණ් සව වි ාල රාදාශේරුව ඉ ගහනවා, "අපි ළල වී 

තිශබනවා" රී ලා. හැබැයි, ඒ හා,  රදාණවත් ව මශ ම න්න 5කට. 

Databases තුමළි ම කුඩා හා,  එකතුම රීමම්වලි ම ශම් මිල පාලන  

කද මන රාළුව මකද ඉ ලැශබ මශ ම නැහැ.  

ඊළලට, ජනාධිපතිවද ා පිටශකොටුශැ ශතොග ශවශළඳ 

සැ, වලට ගිහි ම හා,  මිල විදූ  ආකාද  අපට දතකයි. 

පාරිශභෝගික කටුරතුම පිළිබඳ අධිකාරිශ  සභාපතිවද ා වී ශදෝ,  

පස්ශසේ ගිහි ම හා,  මිල විදසුවා. හැබැයි, ශදොක ඉද් සිදු වී 

තිශබ මශ ම? තවදත් ශම් දශට් ජනතාවට සානාදණ මිලකට හා,  

ග මන බැරිශවලා තිශබනවා. ඒ නිසා ශවශළඳ අදාතයාං ශ  

රනාන කාගය   ඉ තදයි, ශපොදු ජනතාවට සානාදණ මිලකට 

භාණ්ඩ හා ශසේවා  මිලදී ගැනීද සඳහා අවස්ථාව සලසා ශද්න එක. 

නමුත් ඒ අවස්ථාව සලසා ශද් මන බැරිශවලා තිශබනවා.  

ඒ විතද ඉ ශනොශවයි. ශ්රී ලංකා දහ බැංකු වාගයතාශැ සඳහ ම 
ශවනවා, ශම් අවුරුශශශ තදයි වැඩිද වී නිෂ්පාද්න  සිදුශවලා 
තිශබ මශ ම රී ලා. ශම් අවුරුශශශ වී නිෂ්පාද්න  ශදට්රි ඉශටො ම 
මිලි න 5.1යි. ඒ රී  මශ ම වී ශදට්රි ඉශටො ම ල ඉෂ 51යි. ගරු 
නිශ ෝජය සභාපතිතුමදනි, ආස මන ව ශ  ම ගත්ශතොත් අශේ දශට් 
ද්වසකට සහ,  ශදට්රි ඉශටො ම ,,000 ඉ පරිශභෝජන  කදනවා නම්, 
අපට අව ය ව මශ ම වී ශදට්රි ඉශටො ම ල ඉෂ 32 ඉ වාශනි 
රදාණ  ඉ.  නමුත් ආණ් සව රී නවා නම්  ඊට වඩා බත් කනවා 
රී ලා,  ආණ් සශැ සංඛයාශ, ඛන ගත්තත්, සහ,  ශදට්රි ඉ ශටො ම 
ල ඉෂ 4(යි ඕනෑශවලා තිශබ මශ ම. හැබැයි, සහ,  ශදට්රි ඉශටො ම 
ල ඉෂ 51ක අස්වැ මන  ල, දහ ශද්ක මනශ  ම ලැබුණා  රී ලා 
ශ්රී ලංකා දහ බැංකු වාගයතාශැ සඳහ මශවලා තිශබනවා. එශහද 
නම් ශදොකද් ශවලා තිශබ මශ ම? ආණ් සව රී න විධි ට 
අව දානරාද , ශපොශළො මනරුව, අම්පාද, කුරුණෑගල හා 
හම්බ මශතොට වී නිෂ්පාද්න තිශබනවා. ශම් පැත්ශත් හා,  
පාරිශභෝගික ා ි මනවා. ඒ නිසා ආණ් සව අසදත්ශවලා 
තිශබනවා  ම් පාලන  ඉ ඟති කද මන. වී නිෂ්පාද්ක ාත්, සහ,  
පාරි  ශභෝක ාත් අතද ද්ාද  ඉ තිශබනවා. ඒ ද්ාද  තදයි, වී මිලදී 
ගැනීද සහ ගබඩා රීමද, වී ඟඹමද, සහ,  බවට පත් රීමද හා 
ශතොග ශවශළඳාද. අව දානරාදශ  කුඹුශගය ශනළන වී  අස්වැ මන 
ශකොළඹ සි, න පාරිශභෝගික ා ළලට එ මන ද්ාද තුමන ඉ 
පහුකද මන ඕනෑ. පළමුවන එක, වී මිලදී ගැනීද සහ ගබඩා රීමද. 
ශද්වන එක, වී ඟඹමද සහ තුම මවන එක ශතොග ශවශළඳාද. එශහද 
නම්, අ ස මිලට ග මන වී වැඩි මිලට හා,  බවට පත් ශව මශ ම , ශම් 
සානක තුමශ ම තිශබන විකෘතිශ  ම. එතශකොට ආණ් සව ශදොකද් 
කද මශ ම? ආණ් සව එ ඉශකෝ ගැසට් නිකුත් කදනවා, එ ඉශකෝ 
මිල බල මන ශපොශළේ  නවා.  අද් රනාන ව ශ  ම ශදෝ, කරුව ම 
ශද්ශද්නකුට පහද ගහනවා. ඒක සානාදණ නැහැ. ඒ ශදෝ,  
පිළිබඳව අපටත් විශැාන තිශබනවා. හැබැයි, සහ,  ශවශළඳ 
ශපොශළේ රමිති  ඉ ශගනාශැ දහා පරිදාණශ  ශදෝ,  හිමි  ම. 
ශදෝ,  හිමි  මට බැණ වැදීශද ම වැඩ ඉ නැහැ. ඒක ඔවු මශනි 
වයාපාද . අශේ සහ,  ශවශළඳ ශපොළ අද් කගයදා මත  ඉ බවට 
පත් කළා. ඒ සඳහා රමිති  ශගනාවා. කගයදා මත න්ුරණු කළා.  
අපට දතකයි, ිස්සද හා,  ශද්වතාව ඉ ශසෝද්ලා, ශද්වතාව ඉ 
ගද මන ඕනෑ. හැබැයි, අද් හා,  ශගශන, ලා එක වතාව ඉ ශසෝද්ලා 
ප  මන රාළුව ම. ඒ පිරිසිදු හා,  ලබා ශද් මන ශම් කගයදා මත ට 
ආරා අලුත් තා ඉෂණ  වැද්ගත් වුණා. ඒ නිසා ශදෝ, කරුව මට 
පහද ගැසීශද ම වැඩ ඉ නැහැ. එශහද නම් කද මන ඕනෑ 
ශදොක ඉද්? ඒ ශදෝ, හිමි  ම අශත් තිශබන ඒකාධිකාරිත්ව  
බිඳි මන ඕනෑ. වී මිලදී ග මශ මත් ඔවු ම, ශතොග රැස් කද මශ මත් 
ඔවු ම, වී සහ,  බවට පත් කද මශ මත් ඔවු ම, ඒ වාශනිද ශතොග 
ශවශළඳාශම් නිදත ශව මශ මත් ඔවු ම.  

ඒ නිසා ඔවු ම සදත් වී තිශබනවා, සහ,  ශවළඳ ශපොශළේ 
අධිකාරිත්ව  නිගයදාණ  කද ග මන. අ මන ඒ සඳහා තදයි අපට 
ශවළඳ අදාතයාං   ඉ තිශබ මශ ම. ශවශළඳ ශපොශළේ තිශබන ඒ 
අධිකාරිත්ව  බිඳි මන ඕනෑ. ශවශළඳ ශපොශළේ තිශබන 
අධිකාරිත්ව  බිඳීද සඳහා සැලැස්ද ඉ තිශ  මන ඕනෑ. නමුත්, 
පශශට නැින, නශකොට, “දනයද දා්රී 12 සිට ක්රි ාත්දක වන පරින් 
සහ,  මිල...” රී ලා ගැසට් නිකුත් කද මන අදාතයාං   ඉ 
තිශබනවා.   

දහි මද්ාන මද් අලුත්ගදශනි අදාතයවද ා ව වදඑළිශ  දාගයකට් 

එකකට ගිහි, ලා එතැනි ම එළවලුවල මිල ගණ ම අහනවා දද 

ද්ැ ඉකා. දාගයකට් එශක ම රී නවා, “ලි ඉස් රීශලෝ එක රුපි ,  

20යි” රී ලා. දහි මද්ාන මද් අදාතයතුමදා ශ, කම්ශග ම අහනවා, 

2047 2048 



පාගයලිශම් මතුමව 

නාදාශහේ මපිට ආගයථික දනයස්ථානශ   බ ඉස් මිල කී ද් රී ලා. 

එතශකොට රී නවා, “රුපි ,  140යි” රී ලා. ඒක රී  මන 

ඟදතිවදශ  ඉ ඕනෑද්? ව වදඑළිශ  එළවලු තිශබනවා. 

ව වදඑළිශ  රුපි ,  20ට තිශබන  බ ඉස් රීශලෝව නාදාශහේ මපිට 

ආගයථික දනයස්ථාන ට එනශකොට රුපි ,  140 ශව මශ ම කුද ඉ 

නිසාද්?  

ගරු නිශ ෝජය සභාපතිතුමදනි, අශේ දශට් ර ්න  ඉ තිශබනවා. 

අපි ඒක ශහොඳි ම ශත්රුම් ග මන ඕනෑ. අශේ දටට ශදෝසම් සුළං 

ශද්කරී ම වගයෂාව ලැශබනවා. ඒ විතද ඉ ශනොශවයි, අප අතදදැන් 

ශදෝසද ඉ තිශබන දට ඉ. ශලෝකශ  ශබොශහෝ දටව,  ක මන 

ශද්ක ඉ වගා කද මශ ම නැහැ. ශලෝකශ  දටව,  වගා කද මශ ම 

එක ක මන යි. ජපාන  ගත්තත්, චීන  ගත්තත් ුරශදෝපශ  

ශබොශහෝ දටව,  ගත්තත් ඔවු ම වගා කද මශ ම අවුරුශද්ට එක 

ක මන යි. ඔවු මට එක ශදෝසදයි තිශබ මශ ම. හැබැයි, ඒ 

ශදෝසශම් වගා කදලා ශනළන අස්වැ මන ඔවු ම එ ඉරැස් කද 

ග මනවා. ඒ සඳහා ගබඩා තිශබනවා; ඟසුරුම්කදණ  කළ 

කගයදා මත  ඉ තිශබනවා;  ිතා ශහොඳ රවාහන පශනති  ඉ 

තිශබනවා.   

ශලෝකශ  ඕනෑද දට ඉ අස්වැ මන ිතා ශක,  කාල  ඉ 
ඟතුමළත ශනළනවා. අශේ දශට් වගා කදන ත ඉකාලි ගත්ශතොත්, 
වගා කදන ත ඉකාලි සි , ශ, ද අස්වැ මන සති ශද්ක ඉ ඟතුමළත 
ශනළනවා. අපි වගා කදන ශලොකු ලූව  ගත්ශතොත්, සති ශද්ක ඉ 
ඟතුමළත ද්ඹු, ශ,  තිශබන සි ලු ශලොකු ලූව  අස්වැ මන 
ශනළනවා. හැබැයි, සති ශද්ක ඉ ඟතුමළත ශනළන ත ඉකාලි ඊළල 
සති  තුමළ කාලා අවස ම කද මන ඕනෑ. සති ශද්ක ඉ ඟතුමළත 
ශනළන ලූව , ඊළල සති ශද්ක තුමළ කාලා අවස ම කද මන ඕනෑ. 
ශම් එකතුම වන අස්වැ මන රැස්කද තබා ග මනා ක්රදශැද්  ඉ අපට 
තිශබනවාද්? ඒ ශදොශහොශත් ඟති වන අතිරි ඉත  ගබඩා කද මන 
ගබඩා සංකීගයණ  ඉ හද්ලා තිශබනවාද්? ඒ නිසා ශම් අතිරි ඉත  
ශවශළඳ ශපොශළ ම අයි ම කද ග මන ඕනෑ. අතිරි ඉත  ශවශළඳ 
ශපොශළ ම අයි ම කදලා, ශවශළඳ ශපොශළේ ඒවා  හිල වන ශකොට 
අතිරි ඉතශ  ම තැ මපත් කද ගත්තුම ගබඩාශැ තිශබන එළවලු සහ 
පලතුමරු අපි ශවශළඳ ශපොළට ින්රිපත් කද මන ඕනෑ. එශහද 
කශළාාත් තදයි ස්ථාවද මිල ඉ ති ා ග මන රාළුව ම ශව මශ ම.  

ශලෝකශ  ශබොශහෝ දටවල අවුරුශද්කට සත පනහරී මවත් 
මිල ශවනස් ශව මශ ම නැහැ. ගරු සභාපතිතුමදනි, අශේ දශට් 
ශකොශහොදද්? එක කාල කට ත ඉකාලි රීශලෝවක මිල බහිනවා 
රුපි ,  20ට. ඒ අවුරුශශශද ත ඉකාලි රීශලෝවක මිල ිහළ 
 නවා, රුපි ,  400ට. කාල කට අමුමිරිස් රීශලෝවක මිල පහළ 
බහිනවා, රුපි ,  50ට. ඒ අවුරුශශශද අමුමිරිස් රීශලෝවක මිල 
ිහළ  නවා, රුපි ,  (00ට. ඟයි ඒ? ශවශළඳ ශපොශළේ මිල 
ප්චාාවාන  පාලන  කද මන ඕනෑ. ඒකට තදයි අදාතයාං  
තිශබ මශ ම. ඒ සඳහා කද මන ඕනෑ ශදොක ඉද්? සාදානය ශවශළඳ 
ශපොළ ක්රදශැද්  අව ගදන  රීමදයි කළ ුරත්ශත්. ඒ රී  මශ ම, 
ි, ලුදට සැපුරද. සැපුරද වැඩි වනශකොට ි, ලුද අ ස ශවලා 
තිශබනවා නම්, ශවශළඳ ශපොශළේ මිල බහිනවා. ඒකට අපි 
ශදොක ඉද් කද මන ඕනෑ? අතිරි ඉත  ශවශළඳ ශපොශළ ම අයි ම 
කද ග මන ඕනෑ. ඒ සඳහා තදයි ශවශළඳ අදාතයාං   
රතිපත්තිද  තී මදු ගත ුරත්ශත්. ඒ නිසා, එළවලු ශවළ ශාඳ 
ශපොශළේත්, සහ,  ශවශළ ශපොශළේත් ඟති වන ශම් විකෘති  ගැසට් 
හදහා ශහෝ ඟදතිවරු ගිහි, ලා ආගයථික දනයස්ථාන වැට බශද ම 
ශහෝ ශ, කම්වරු මට දුදකථනශ  ම  අදතා නාදාශහේ මපිට ආගයථික 
දනයස්ථානශ  මිල ගණ ම විදසීශද ම ශහෝ විසඳ මන බැහැ. ඒ 
නිසා, ශගොවි ජනතාවට සානාදණ සහ අතයව ය මිලකුත්, 
පාරිශභෝගික ජනතාවට සානාදණ මිලකුත් ලැශබන පරින් ශම් මිල 
ප්චාාවාන  පාලන  කද මන ශම් අ ට බැරි වී තිශබනවා. 
පැවැති ආණ් ස වාශනිද ශම් ආණ් සවත් එ ට අසදත් වී තිශබනවා. 

ශවශළඳ අදාතයාං ශ  රනාන කාගය   ඉ වන, පාරිශභෝගික 
ජනතාවට සානාදණ මිලට භාණ්ඩ හා ශසේවා ලබා ගැනීද සඳහා 
අවස්ථාව ඉ සකස් කද මන ඔවු ම අසදත් වී තිශබනවා. 

ගරු නිශ ෝජය සභාපතිතුමදනි, ශවශළඳ අදාතයාං ශ  රනාන 

කාගය   ඉ තදයි, රමිතිශ  ම සහ ගුණාත්දකභාවශ  ම ුරත් 

භාණ්ඩ හා ශසේවා ජනතාවට ලබා දීද. ශම් ශදොශහොශත් ගරු 

බ මදුල ගුණවගයනන නශ  මිල ගණ ම විදසීශද ම 

ශහෝඅදාතයවද ා ශම් සභාශැ හි,  ා නම්, ශම් කාදණ  දට ද්ැන 

ග මන තිබුණා. ශම් කාදණ  එතුමදාශනි අදාතයාං  ට අද්ාළයි. 

සශතොශසේ සභාපතිවද ා දැන්හත් ශවලා සැද ම ,  ම ශතොග  ඉ 

ශගනාවා. ඒ සැද ම ,  ම ශතොග  පිළිබඳව පම ඉෂණ  ඉ ගි ා. 

ඒකට ශහේතුමව තදයි, ආන න  කළ එද සැද මවල සි  ට 2.5ක 

රදාණ  ඉ ආසනි ඉ අඩංගු ශවලා තිශබනවා  රී න කාදණ . ශ්රී 

ලංකා රමිති ආ තන  ඒ පම ඉෂණ  ආදම්භ කළා. එද 

ආ තන  රීැවා, “ශම් සැද ම විෂයි. ශම්වාශ  ආසනි ඉ අඩංගු 

ශවලා තිශබනවා. ඒ නිසා ශම් සැද ම ශතොග  පම ඉෂා කළ ුරතුමයි” 

රී ලා. රමිති ආ තන  ඒ සඳහා දැන්හත් වුණා. දද ද් මනවා, 

බ මදුල ගුණවගයනන අදාතයවද ා එ ට විරුශන වුශණ් නැති බව. 

එතුමදා හිතුමවා, තද මශනි අදාතයාං   විෂවලි ම පිරිණු සැද ම 

ශග මවා තිශබනවා නම්, සශතොස ආ තනශ  ඒවා රාදවා 

තිශබනවා නම්, රමිති ආ තන  ඒ සඳහා පම ඉෂණ කළ ුරතුමයි 

රී ලා.  

රමිති ආ තන  ඒ ගැන පම ඉෂණ කළා. ශදොක ඉද් සිශන 

වුශණ්? පසුගි  සතිශ , බ මදුල ගුණවගයනන ඟදතිතුමදාශනි 

අදාතයාං ශ  ම රමිති ආ තන  ගලවලා තා ඉෂිකක 

අදාතයාං    ටතට ගත්තා. ඔ මන  රතිලල ! ඟයි  ඒ? දද 

ද් මනවා, සශතොස සභාපතිවද ා ිහළද රාටුවලට ිතා 

සමීය පතදශ  ඉ බව. ඒකයි, ඟත්ත කථාව. සශතොස ආසනි ඉ අඩංගු 

සැද ම ශගනාවා; ඒවා පිළිබඳ රමිති ආ තන  පම ඉෂණ පට ම 

ගත්තා; ඒ පම ඉෂණ ට අද්ාළ අදාතයවද ා බානා කශළේත් නැහැ. 

සාදානයශ  ම ශවන ද්ා නම් සිශන ශව මශ ම අදාතයවද ා ඊට 

බානා කදන එක ශ ම. හැබැයි දා ද් මනවා, ගරු බ මදුල 

ගුණවගයනන අදාතයවද ා ඊට බානා කශළේ නැති බව. හැබැයි සිශන 

වුණු ශශ තදයි, බ මදුල ගුණවගයනන ඟදතිවද ා  ටශත් තිශබන 

ශවශළඳ අදාතයාං ශ  ම රමිති ආ තන  ගලවලා, එ  

තා ඉෂිකක අදාතයාං    ටතට ගැනීද. දහජන පපශ ෝගිතා 

ශකොමිසද පිළිබඳ කථාවත් ඒ වාශනිද තදයි, ගරු නිශ ෝජය 

සභාපතිතුමදනි. ශම් ශවලාශැ ශදගාශවොට් 300ක LNG 

බලාගාද  ඉ ගැන අප කථා කදනවා. ශදවද අ  වැ  ින්රිපත් 

කදමි ම මුද්,  ඟදතිතුමදා පාගයලිශම් මතුමවට ශදොනවාද් රීැශැ? 

ගරු නිශ ෝජය සභාපතිතුමදනි, 2021 අ  වැ  කථාශැ 2(වන 

පිටුශැ ශදශසේ සඳහ ම ශවනවා: 

"දහජන පපශ ෝගිතා ශකොමිෂ ම සභා පනත හා විදුලිබල දණ්ඩල පනත 

කඩිනම් වයාපෘති ක්රි ාත්දක රීමදට ිවහ,  වන පරින් සංශ ෝනන  

රීමදටද් ශ ෝජනා කදනවා..." 

ශදවද අ  වැ  කථාව ින්රිපත් කදන ශකොට මුද්,  

ඟදතිවද ා රී නවා, දහජන පපශ ෝගිතා ශකොමිස ම සභා පනත 

සංශ ෝනන  කදනවා රී ලා. ද්ැ ම ශම් තවද අ  වැ  විවාද්  

පැවැත්ශවනවා. ඒ අතශගය, ජනාධිපති ශ, කම් පී.බී. ජ සු මද්ද 

දහත්ද ා භාණ්ඩාගාද ශ, කම්වද ාට ලිුරද ඉ  වනවා, දහජන 

පපශ ෝගිතා ශකොමිසද අශහෝසි කදනවා රී ලා. එශහද නම්, 

පාගයලිශම් මතුමව ඉ තිශබ මශ ම ශදොකටද්?  

දහජන පපශ ෝගිතා ශකොමිෂ ම සභා පනත 

පාගයලිශම් මතුමශව ම සම්දත කදන ලද් පනත ඉ.  

2049 2050 

[ගරු අව ද න්සානා ක දහතා] 
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පාගයලිශම් මතුමශව ම තදයි ඒ ශකොමිෂ ම සභාව පිහිටුවා 

තිශබ මශ ම. ඒ නිසා තදයි -අ ථා ගව ශද්ව  සිදු වුණත්- 

පාරිශභෝගික ජනතාවට අසානාදණ  ඉ ශවන පරින්, බද ඉ 

පැටශවන පරින් විදුලි බිල වැඩි කද මන දහජන පපශ ෝගිතා 

ශකොමිසද ිඩ ශනොදු මශ ම. ද්ැ ම ශම් ශදොකද් කද මශ ම? දහජන 

පපශ ෝගිතා ශකොමිසද හන්සි මිලදී ගැනීම් පරි ඉෂා කදනවා. ශම් 

අලුති ම ආරා LNG බලාගාදශ  මිලදී ගැනීශම් ගිවිසුද - 

purchasing agreement එක - අත්ස ම කද මන හද්නවා. ඒශකන්, 

ශකොයි තදම් මිලකට විදුලි ඒකක  ඉ මිලදී ග මන ඕනෑ ද් රී ලා 

නිගයණා ක ශද් මශ ම දහජන පපශ ෝගිතා ශකොමිසදයි. හැබැයි, 

ශදොක ඉද් කශළේ? ගරු අගදැතිතුමදා කැබිනට් දණ්ඩල ට ින්රිපත් 

කළ  පත්රිකාශැ සඳහ ම ශවනවා, "ශම්ක ක්රි ාත්දක ශව මශන 

දහජන පපශ ෝගිතා ශකොමිසශම් අද්හස් සහ භාණ්ඩාගාදශ  ද් 

අද්හස් සැලරී, ලට ල ඉ කදමි ම" රී ලා. එශහද තදයි කැබිනට් 

පත්රිකාව අව දත ශව මශ ම. කැබිනට් පත්රිකාව අව දත ශවලා , ක 

ද්වස ඉ  නශකොට දහජන පපශ ෝගිතා ශකොමිසද අශහෝසි 

කද මන  නවා. පාගයලිශම් මතුම පනත ඉ එශහද අශහෝසි කද මන 

බැහැ. ඒ පනත අශහෝසි කද මන ිස්ශස, ලා කැබිනට් දණ්ඩලශ  

අව දැති  ග මන ඕනෑ. කැබිනට් දණ්ඩලශ  අව දැති  අ දශගන 

නැවත පාගයලිශම් මතුමවට ශගනැ, ලා පනත අශහෝසි කදලා තදයි 

දහජන පපශ ෝගිතා ශකොමිසද අශහෝසි කද මන රාළුව ම ව මශ ම.  

එශහද නැතිව, පී.බී. ජ සු මද්ද දහත්ද ාශනි ලිපි රී ම දහජන 

පපශ ෝගිතා ශකොමිසද අශහෝසි කද මන බැහැ. ඒක දතක තබා 

ග මන. එ ඉශකෝ පී.බී. ජ සු මද්දට ශම් කැබිනට් දණ්ඩල  ඒක 

පග මව මන ඕනෑ, එශහද නැත්නම් ජනාධිපතිවද ාට පග මව මන 

ඕනෑ. ශද් මනාද ද් මශ ම නැහැ  ශම් ගැන. එ ඉශකෝ ද් මනවා. 

එශහද ද්ැන ද්ැනත් ඒක කදනවා. එ ඉශකෝ ද් මශ ම නැහැ. ශම්ක 

තදයි අපට තීදණ   කද මන ශව මශ ම.  

දහ ජනතාවට රමිතිශ  ම ුරතුම ආහාද, භාණ්ඩ හා ශසේවා ලබා 

ශද් මන ශම් අ  අසදත්වී තිශබනවා. ගරු නිශ ෝජය සභාපතිතුමදනි, 

පසුගි  කාල  රාදාවටද ශෆො මශටදා ආ තනශ  ම ශගන එන ලද් 

රීරිපි, වල වස විස අඩංගු වී තිශබන බව රී මි ම විවින අ  අද්හස් 

ින්රිපත් කළා. දට දතකයි, හිටරා දාජය අදාතයවද ා ශම් පිළිබඳ 

වාගයතාව ඉ පාගයලිශම් මතුමශැ සභාගත කළ බව. ඒ වාශනි, ශගොඩ ඉ 

අ  අද්හස් ින්රිපත් කළා. ද්ැ ම ශවශළඳ  අදාතයාං   ඒ ගැන 

මිනිසු මට  ශදොනවාද් රී  මශ ම? මිනිසු මට වස විස කව මනද්, 

ශවශළඳ අදාතයාං   ඉ තිශබ මශ ම? ඒ ගැන තී මදු ගත ුරතුමව 

තිශබනවා.  

අශේ දශට් ආහාද ක,  තබා ගැනීශම් ක්රද ඕනෑ තදම් 
තිශබනවා.  නද ඉ වුණු සැද ම ක මශට්නගය ගණ ම ශගනැ, ලා 
ශවශළඳ ශපොළට නිකුත් කළා රී ලා වාගයතා ශවලා තිශබනවා. 
ඒකට ශවශළඳ අදාතයාං   හද්රා නිගයණා ක ශදොනවාද්? 200( 
අවුරුශශශ සශතොස ආ තන  තුමළ ශගොඩගැහිලා තිබුණා, වි ාල 
හා,  ශතොග  ඉ. ඒ හා,  ශතොග  මිනිස් පරිශභෝජන ට ව සුදුසුයි, 
ඒ නිසා සත්ව ආහාදවලට විකුණ මන රී ලා තී මදු කළා. හැබැයි, 
සත්ව ආහාදවලට විකුණරා හා,  ශපොශළො මනරුශැ ශදෝලක 
පිරිසිදු කදලා ආපහු මිනිස් පරිශභෝජන ට එැවා. බල මන, 
මිනිසු මට වස විස කවන හැ, . අද් පාශගය තිශබන පලතුමරු ශගඩි  ඉ 
ග මන බ යි. අඹ ශගඩි  ඉ, ගස්ලබු ශගඩි  ඉ ග මන බ යි. 
කශඩ්කට ගිහි, ලා කෑද ශැල ඉ ක මන බ යි. කශඩ්ට ගිහි, ලා 
ශපොඩි ද්රුවකුට ආහාද ශැල ඉ අදශගන ශද් මන බ යි. ශදොක ඉද් 
ශම් සිදු වී තිශබ මශ ම? ශම්වාශ  රමිති  පිළිබඳව ආණ් සව දීලා 
තිශබන සහතික  ශදොක ඉද්? අශේ ජනතාවට වස විසවලි ම ශතොද 
ආහාද ලබා දීද සඳහා  ආණ් සව අතයව යශ  මද කටුරතුම කළ 
ුරතුමයි. ශවශළඳ අදාතයාං  , සානාදණ මිලකට,  ගුණාත්දක 
බවි ම හා රමිති රී ම ුරතුම ආහාද ශැල ඉ රාදවැසි ාට ලබා ශද් මන 
කටුරතුම කද මන ඕනෑ.  භාණ්ඩ හා ශසේවා ලබා ශද් මන ඕනෑ. ඒ 
වාශනිද, ඔවු ම අප දශට් ජාතික නිෂ්පාද්න ආද ඉෂා රීමද සඳහා 
අව ය වන බදු රතිපත්ති සකස් කළ ුරතුමයි.  

ගරු නි ශ ෝජය සභාපතිතුමදනි, පසුගි  ද්ා  මුද්,  අදාතයවද ා 

විසි ම හන්සිශ  නිකුත් කළ ගැසට් එක පිළිබඳව දද ශදහිදී 

විශ ේෂශ  මද තමු මනා මශසේශනි අවනාන   ශ ොමු කදව මන 

කැදැතියි.  2007 අංක 4( ද්දන විශ ේෂ ශවළඳ භාණ්ඩ බදු පනත 

 ටශත්, 2020.10.13වන ද්ා ගැසට් එක ඉ නිකුත් කළා. ශම් ගැසට් 

එශක ම ශදොක ඉද් කශළේ? ඒ වනශත ඉ සීනි රීශලෝෑම් එක ඉ 

ශවව ශව ම රුපි ,  50ක බශද් ඉ ගැහුවා.   ශම් ගැසට් එක දින ම 

සීනි රීශලෝැම් එශ ඉ බශද් රුපි ,  50 සිට සත 25 ද් ඉවා අ ස 

කළා.  

රුපි ,  49.75රී ම සීනිවලට තිබුණු බශද් එකවිට අ ස කළා. 

එශසේ අ ස කදලා ජනාධිපති ශ, කම් කාගය ාලශ  ම නිශැද්න  ඉ 

නිකුත් කළා, "බදු ිවත් රීමද නිසා අද් දාත්රිශ  සිට ,  ම දාළු 

රුපි ,  200කටද්, ශලොකු ලූව  රුපි ,  100කටද්, සීනි රුපි ,  

(5කටද් මිලට ගත හැරීයි." රී ලා. ශදොකද්, රුපි ,  50ට තිබුණු 

බශද්  ත 25ට අ ස කළා. රුපි ,  49.75රී ම බශද් අ ස කළා. 

හැබැයි, එශසේ බදු අ ස කදනශකොට, bonded warehouseවල කාශනි 

සීනිද් තිබුශණ්? සීනි ශදට්රි ඉ ශටො ම 9,000 ඉ තිබුණා. ඒ 9,000ද 

එළි ට ද්ැම්දා. එළි ට ද්ැම්දාට පසුව සශතොස සභාපතිවද ා -

ඔහුශනි මිත්ර ා- තදයි ශම් සීනි ශතොග  ශගනාශැ. ශදොකද් කශළේ? 

ඒ සීනි ශතොග  රුපි ,  92 ගණශ ම සශතොස මිලදී ගත්තා. ශම් 

බශශශ වාසි  ගිශ  කාටද්? ඊට පසුව තවත් ශදට්රි ඉශටො ම 

2,,000 ඉ ශගනාවා. ශම් 2,,000ටත් බශද් ගැහුවා  ත 25 ගණශ ම.  

ද්ැ ම පාරිශභෝගික  මට ශකොශහ ම හරි රුපි ,  (5ට සීනි මිලදී 

ග මන තිශබනවාද්? සීනි රීශලෝවරී ම ආස මන ව ශ  ම රුපි ,  

50ක බශද් ඉ ආවා. එශසේ ආශැ කාටද්? ආණ් සවට. ඒක හරි ශහෝ 

වැදන්යි. ඒ බශද් අ ස කදනවා නම් ශදොකද් ශව මන ඕනෑ? බශද් අ ස 

කදනවා නම් සිදු වි  ුරතුම ව මශ ම ඒ බශද් අ සවීශම් සහන  

ජනතාවට ලැබීදයි. රුපි ,  135ට සීනි තිබුණා. බශද් රුපි ,  

50රී ම  අ ස කළාද, රුපි ,  (5ට සීනි ලැශබ මන ඕනෑ. හැබැයි, 

සීනි රුපි ,  (5ට තිශබ මශ ම ශකොශහේද්? ශම් නිසා  ආණ් සවට 

ලැබි  ුරතුම බශද් ගිශ  කාශනි අතටද්? සජාඩ් දැශසො ම අතටයි 

ගිශ . එශහද ශ මද්? ඒ ෂැ මග්රි-ලා ශහෝටලශ  අනය ඉෂවද ා. 

පසුගි  කාලශ  වි ත් දශනි රැස්වීදට ෂැ මග්රි-ලා ශහෝටල  

දු මශ ම කී ටද් රී ලා අහ මන. ඟත්ත මිලටද් දු මශ ම, ඒ මිලට 

වඩා අ සශව මද් දු මශ ම රී ලා අහ මන. ශම්වා ශහො  මන. ශම් 

කාශනි මිත්රශ ෝද් රී ලා ශහො  මන. අනය ඉෂවද ා සහ ඔහු අතද 

තිශබන සබඳතාව ශහො  මන. ශදොක ඉද්  ශම් ශවලා තිශබ මශ ම?  

ශම් ආන න බදු වැඩි කදන ශකොට රීැශැ ශදොක ඉද්? කංාන 

විශේශසේකද දාජය ඟදතිතුමදනි, ආන න බදු වැඩි කදන ශකොට, 

සීනිවලට වැඩි බශද් ඉ ගහන ශකොට ඔබතුමදා රීැවා, "අශේ දශට් 

සීනි කගයදා මත  න්රි ගැ මවීද සඳහා...." - [බානා රීමද ඉ] මීය ට 

කලි ම එශහද රීැශැ, ශම් වතාශැ ශනොශවයි. අ ස රීමදට 

ශනොශවයි, වැඩි රීමදට අද්ාළව රීැවා,"අශේ දශට් කගයදා මත 

න්ුරණු රීමද සඳහා ජාතික නිෂ්පාද්න  වැඩි රීමද සඳහා තදයි බදු 

ගහ මශ ම." රී ලා. දද ද්ැන ග මන කැදැතියි, සීනි රීශලෝවකට 

පනවා තිබුණු රුපි ,  50 ඉ වුණු බශද් අ ස කශළේ ශදොක ඉ 

ශවව ශව මද් රී ලා? රුපි ,  50 ඉව තිබුණු සීනි රීශලෝවක බශද් 

 ත 25 ඉ ද් ඉවා අ ස කශළේ ඟයි? ඒ අ ස කශළේ කුරකට 

වයාපාරිකශ කුට සහන ශද් මනයි. දද ද් මනා විධි ට, 

අගදැතිතුමදා මුද්,  අදාතයවද ා හැ,  ට ආ, ගලට කථා කදලා 

ඟසුවා, ශම් බශද් අ ස කශළේ ඟයි රී ලා. ඒ බශද් නැවත ද්ද මන 

රීැවා. හැබැයි, ආ, ගල රීැවා, ජනාධිපතිතුමදාශග ම අහ මශ ම 

නැතුමව බැහැ රී ලා. මුද්,  අදාතයාං   භාද ඟදතිතුමදායි එශහද 

ි, ලුශැ. ශම් ආණ් සශැ භාණ්ඩාගාද ට ආරා නන  කැදරීලා 

ගිහි, ලා තිශබ මශ ම කාටද්? වයාපාරික  ම අතට. බශද්  ත 25ට 

අ ස කළාට, රුපි ,  (5ට ශකොතැනකවත් සීනි නැහැ. සශතොශසත් 

නැහැ. ඊට පසුව සශතොස රීැවා, රුපි ,  5,000ක බ ස ද, ල ඉ 
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ගත්ශතොත්, රුපි ,  (5ට සීනි රීශලෝ එක ඉ ශද් මනම් රී ලා. ඒ 

එක කාදණ  ඉ. ඊට පසුව දද ද්ැ ඉකා බ මදුල ගුණවගයනන 

ඟදතිතුමදා - එතුමදා අසදණයි- රීැවා, සීනි රීශලෝව ඉ පවුලකට 

දාස කට ක මන ඟති රී ලා. දතකයි ශ මද් එශහද රීැවා? 

එශහද රීැවා.  

අද පී.බී. ජ සු මද්දත් එ ඉක එකතුම ශවලා හිටරා පදණ කුරකට 

ජාවාදම්කරුව ම , ක ද්ැ ම ජනාධිපති ද මන්දශ  බි මන බැහැලා 

ි මශ ම. ඒ ශගො, ල මට සහන ලබා දීද ශවව ශව ම තදයි ශම්වා 

කද මශ ම. ඒ ශවව ශව ම තදයි දහජන පපශ ෝගිතා ශකොමිසද 

අයි ම කද මශ ම, ඒ ශවව ශව ම තදයි රුපි ,  50 බශද්  ත 25 

ද් ඉවා අ ස කද මශ ම. ගරු නිශ ෝජය සභාපතිතුමදනි, බදු අ ස 

රීමශම් සහන , ලාභ  ජනතාවට ශද්නවා ශවව වට තද මට 

හිතවාදී කුරකට වයාපාරික  මට ඒවා ලබා ශද්මි ම තිශබනවා.  

අශේ දශට් ජාතික නිෂ්පාද්න  වැඩි රීමද ශවව ශව ම බදු 

සංශ ෝනන ක අව යතාව තිශබන බව ඟත්ත. අපි ඒක 

පිළිග මනවා.  අවස ම ව ශ  ම දද සඳහ ම කද මන කැදැතියි, 

ආන න සීදා රීමද තුමළි ම අද් අශේ දශට් නිෂ්පාද්න  ඉශෂේත්ර ට 

 ම් බලපෑද ඉ ඟති වී තිශබන බව. ශදෝටගයසයික,  ශගනැ, ලා 

කුඩා අශළවි සැල ඉ පවත්වා ශගන ගි  අ , වාහන ශද්ක-තුමන ඉ 

ශග මවරා අ , ඒවාශ  parts විකුණරා අ  ආදී වි ාල සංඛයාව ඉ 

ආන න සීදා රීමද හදහා ආගයථික ව ශ  ම අපහසුතාවට පත් වී 

තිශබනවා. බ මදුල ගුණවගයනන අදාතයවද ා ඒ පිළිබඳව 

සැලරී, ල ඉ ද් ඉවයි රී ා දා බලාශපොශදොත්තුම ශවනවා. 

 ගරු නිශ ෝජය සභාපතිතුමදනි, දට ශම් අවස්ථාව ලබා දීද 

පිළිබඳව ඔබතුමදාට ශබොශහොද ස්තුමතියි.  

 

ගු නිදයෝජය සභාප සුරො 
(ைொண்புைிகு பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 

The next speaker is the Hon. Weerasumana 
Weerasinghe. You have five minutes. 

 
[අ.භා. 1.24] 

 

ගු වීරසුෙන වීරසිංහ ෙහතා 
(ைொண்புைிகு வீரசுைன வீரசிங்ஹ)  

(The Hon. Weerasumana Weerasinghe) 

ගරු නිශ ෝජය සභාපතිතුමදනි, අශේ දශට් ආගයථික  

ශගොඩග මන වි ාල කැප රීමද ඉ කළ හැරී, කළ ුරතුම අදාතයාං  

ශද්කක වැ  ශීගයෂ පිළිබඳවයි අද් ශම් විවාද්  පවත්ව මශ ම. ශම් 

ශැලාශැ විශ ේෂශ  මද සඳහ ම කද මන ඕනෑ, කගයදා මත 

අදාතයාං  , ශවශළඳ අදාතයාං   තවත් විෂ  ගණනාවකට 

ශබන්්චා දාජය අදාතයාං ත් එ ඉක එකතුම වී සාම්රද්ායික 

දාන  මශග ම, ශකෝණ  මශග ම පැත්තකට ගිහි, ලා අලුත් 

විධි ට, විද්යාත්දක පද්නද ගැන ක, පනා කදමි ම කටුරතුම කදන 

බව. එද අදාතයාං  වල වැ  ශීගයෂ ගැන තදයි අද් කථා කද මන 

තිශබ මශ ම. නමුත්, විනාඩි 5 ඉ තුමළ දට තිශබන කාදණා 

ශකොශහොද ශපළගස්ව මනද් රී න රී න එක ර ්න  ඉ. අ  වැ  

විවාද්  ඉ නිසා  මූලික කාදණා රීහිප  ඉ කථා කද මන දද 

බලාශපොශදොත්තුම ශවනවා. 

විශ ේෂශ  මද ගරු ශගෝඨාභ  දාජප ඉෂ ජනාධිපතිතුමදා 

ින්රිපත් කළ "ශසෞභාගයශ  ින්රි ද්ැ ඉද" ින්රි ට ශගන   මන 

ශම් අදාතයාං  ශද්කට ශලොකු කාගය භාද  ඉ පැවම තිශබනවා. 

අශන ඉ පැත්ශත ම ශනොවැම්බගය දාසශ  17වැනි ද්ා මුද්,  

අදාතයවද ා ින්රිපත් කළ අ  වැ   ථාගයථ  ඉ බවට පත් 

කද මන ශදද අදාතයාං  ශද්කට වි ාල කාගය භාද  ඉ 

පැවශදනවා. එක පැත්තරී ම නිෂ්පාද්න ආගයථික  ඉ කදා  න 

අශේ දශට් ආගයථික ගද ම දාගයගශ  මූලික බද ඉ පස්ස මනත් ශම් 

අදාතයාං  ශද්කට ශලොකු වගකීද ඉ තිශබනවා. ඒ ශවව ශව ම 

විෂ  භාද අදාතයවරු ම, දාජය අදාතයතුමද මලා වි ාල කැප 

රීමද ඉ කදනවා. ඔවු මට  අශේ ශගෞදව ත්, ස්තුමති ත් රාද් 

කදනවා.  

දට දතකයි, දජශ  අදාතයවරු දහව වද දඟු,  ද සශැදී 
න්වුරුම් දීලා එළි ට එනශකොට අදාතයාං  ශබදීද පිළිබඳව 
ශෆේස්බු ඉහි රනාන රාවත බවට පත් වුශණ් බති ඉ විෂ  භාද 
ඟදතියි, දැ,  විෂ  භාද ඟදතියි. ද්වස ඉ ශද්ක ඉ ගහලා, ගහලා 
ඒක හාසය ට ල ඉ කදලා, , ක ද්වසරී ම ඒක නැවත ආපස්සට 
හදවාගත්තා. අද්  ශවනශකොට  බති ඉ විෂ  භාද ඟදතියි, දැ,  
විෂ  භාද ඟදතියි තදයි ජනප්රි ද ඟදතිවරු ම බවට පත්ශවලා 
ි මශ ම. එද්ා රසිශධි ට පත් වුණු අදාතයාං  අද් ජනප්රි  
අදාතයාං  බවට පත්ශවලා. ඒක නිසා අද් අපි නිෂ්පාද්න 
ආගයථික  ඉ කදා  න ගදනට එද අදාතයාං  අව ය කාගය භාද  
ිටු කදනවා. ගරු විද,  වීදවං  අදාතයතුමදා ඒ සඳහා වි ාල 
දැන්හත්වීද ඉ කදනවා. කාල  ඉ වැසී තිබුණු වාල්චශ්චන කඩද්ාසි 
කගයදා මත ාලාව, ඈවද ශව මන තිබුණු පිල ම සංස්ථාව අද් ලාභ 
ලබන ආ තන බවට පත් කද මනත්, නිෂ්පාද්න ක්රි ාවලි ට එකතුම 
කද මනත්, අශන ඉ කගයදා මත ාලා සි , ල නැවත පණ 
ග මව මනත් කටුරතුම කද තිශබනවා. 

ගරු අදාතයතුමද මලා ද්ැව වත් කළ ුරතුම කාදණාව ඉ 
තිශබනවා. ශම් තිශබන ශබොශහෝ විෂ   ම පළාත් සභාව හා 
සදගාමීය ව තිශබන විෂ   ම. ඒ රී  මශ ම, පළාත් සභා විෂ   ම. 
විශ ේෂශ  ම ශේෂකගයදා මත විෂ , කගයදා මත විෂ  වැනි කාදණා 
ගණනාව ඉ පළාත් සභාවල තිශබනවා. එද නිසා පළාත් සභා 
සදල එකට  න වැඩ පිළිශවළ ඉ වහාද ක්රි ාත්දක කද මන රී ා 
දද ශ ෝජනා කදනවා. විශ ේෂශ  මද දනයද පළාත, ද්කුණු 
පළාත ශේෂ කගයදා මත  ඉශෂේත්ර  තුමළ ද්ැවැ මත   ඉති  ඉ තිශබන 
පළාත් ශද්ක ඉ. ද්කුණු පළාත් සභාව පිළිබඳව දද ද් මනවා, ද්කුණු 
පළාශත් කගයදා මත විෂ ශ  වි ාල සානනී  පි වද දාශි  ඉ 
පසුගි  කාලශ  ගත්තා. ඈවද ශව මන තිබුණු අදාතයාං   ශගොඩ 
අදශගන, අද් ලාභ ලබන ආ තන  ඉ හැ,  ට ද්කුණු පළාත් 
සභාශැ කගයදා මත අදාතයාං   ශගොඩ ග මන රාළුව මකද ලැබී 
තිශබනවා. එද අදාතයාං   තුමළ රුහුණු ද මසළු, රුහුණු ක්රාෆ්ට් 
වාශනිද රුහුණු ෆැෂ ම රී ලා අලුත් ශවශළඳ නාද  ම ක්රි ාත්දක 
ශවනවා. දද හිතනවා, ඒවාට දනයද දජශ  සහශ ෝග  ලබා 
ශද් මන ඕනෑ රී ලා. විශ ේෂශ  මද අමු ද්රවය සප ා ගැනීශම්දී 
පළාත් සභාවට රනාන ර ්න ගණනාව ඉ තිශබනවා. නූ,  , ක 
ග මන බැහැ, අතදදැන්  මශග ම තදයි නූ,  , ක ග මන ශව මශ ම. 
එද නිසා දද ශම් ශදොශහොශත් ශ ෝජනා කදනවා, අත්   මත්ර ශේෂ 
කගයදා මත  සඳහා අව ය නූ,  , ක නිෂ්පාද්න  රීමදට දැන්හත් 
ශව මන රී ලා. එශහද කශළොත්, අග  එකතුම කදලා භාණ්ඩ 
නිගයදාණ  කද මන අශේ දටට රාළුව මකද ලැශබනවා. එශත ඉ 
එද දාජය ආ තනවලට ඒවා ඍජුව ආන න  කද මන රාළුව ම 
ක්රද  ඉ නිගයදාණ  කද ශද් මන. ගරු ද් ාසිරි ජ ශසේකද 
ඟදතිතුමදා ශම් ශවලාශැ නැති වුණත්, විෂ  භාද ඟදතිතුමදා සි, න 
නිසා දා ි,  බද ඉ කදනවා, " කාසි" රී න   මත්ර  ශනි මන 
රී ලා. විශ ේෂශ  මද ජනවාරි දාසශ  ිඳලා handloom සාරි 
නිෂ්පාද්න  කද මන බලාශපොශදොත්තුම ශවනවා නම්, එද   මත්ර  
ශගනාශවොත් ඒක  ථාගයථ  ඉ බවට පත් කද ග මන, අ ස මිලට -
සහන මිලට- ඒවා ලබා ශද් මන රාළුව මකද ලැශබනවා. 

දැ,  අමු ද්රවය  ඉ විධි ට ලබා ගැනීශම් වි ාල ර ්න  ඉ 

තිශබනවා. පසු ගි  ද්වස්වල ජනාධිපතිතුමදාත් ශම් සඳහා දැන්හත් 

වන ආකාද  අපි ද්ැ ඉකා. ගරු අදාතයතුමදනි ශම්ක ශලොකු 

ර ්න  ඉ. ඒ සඳහා දැන්හත් ශව මන.  

2053 2054 

[ගරු අව ද න්සානා ක දහතා] 
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එද්ා වැසී ගි  දාජය ආ තන ගණනාව ඉ, ශේෂ කගයදා මත ාලා 

ගණනාව ඉ අද් නැවත පණග මව මන අව ය ආකාද ට 

මිනිසු මශනි දනස නිගයදාණ  ශවලා තිශබනවා; ඒ සඳහා 

ූ ද්ානද ඉ තිශබනවා. ඒ සඳහා පළාත් සභාවල සහ පළාත් පාලන 

ආ තනවල සහශ ෝග ත් අදශගන එද ආ තන නංව මන රී න 

කාදණ ත් සිහිපත් කදමි ම, අවසාන ව ශ  ම ශවශළද් 

අදාතයාං   ගැනත් වාන  ඉ රී  මන ඕනෑ. 

දාත් පිළිග මනවා, අපි ිශගන ගත් ආගයථික විද්යාවට අව ව 

භාණ්ඩ ක මිල තී මදු ශව මශ ම ි, ලුද හා සැපුරද තුමළ බව. එද 

නිසා භාණ්ඩ ක මිල ගැසට් ගහලා පාලන  කද මන රාළුව මකද 

ලැශබ මශ ම නැහැ. ි, ලුද සැපුරද කළදනාකදණ  ශනොකදන 

තා ඉක,  මිල තීදණ  කද මන, මිල පාලන  කද මන රාළුව මකද 

ලැශබ මශ ම නැහැ. එද නිසා ඒ සැපුරම් ක්රි ාවලි  නිවැරැන් කදන 

එක ශවශළඳ අදාතයං ශ  තීදණාත්දක වග කීද ඉ බවට 

පත්ශවනවා. අව ද කුදාද න්සානා ක දැතිතුමදා සඳහ ම කදරා 

ආකාද ටද ඒ සැපුරම් ක්රි ාවලි ත්, ශබද්ා හැමශම් ක්රි ාවලි ත් 

දාජය දැන්හත්වීද දත   ඉතිදත්ව කළදනාකදණ  කද මන 

ශනොහැරී වුශණොත් කවද්ාවත් මිල පාලන  කද කද මන 

ලැශබ මශ ම නැහැ. ඒක නිසා මිල පාලන  කද මන,  

කළදනාකදණ  කද මන, දැන්හත් ශව මන රී න කාදණාවත් 

සිහිපත් කදනවා. තවත් රී  මන කරුණු ශබොශහෝ තිබුණා වුණත් 

දා වි ්වාස කදනවා ශද  ඒ සඳහා ශැලාව ශනොශවයි රී ලා. 

අවස ම ව ශ  ම රී  මනට ඕනෑ, කගයදා මත  ඉශෂේත්රශ  

තිශබන One Village, One Product රී න සංක, ප  ශලෝකශ  
ජනප්රි  සංක, ප  ඉ. ගරු නිශ ෝජය සභාපතිතුමදනි, ඔබතුමදා 

ද් මනවා දදඳමුශ ම ගම්දාන  තනිකදද සාම්රද්ායික අත්  මත්ර 

ඟඳුම් නිගයදාණ  කදන ගම්දාන  ඉ බව. ඒ සඳහා මුළු ගදද  

ූ ද්ානම්. ඒ ගදද ඒ කාගය ශ  ශ ශද්නවා. One Village, One 

Product සංක, ප  ශලෝකශ  ිතාද න්ුරණු සංක, ප  ඉ. 

කගයදා මත අදාතයාං   ශම් ශවව ශව ම දැන්හත් ශව මන. අනිත් 

එක, තා ඉෂණ ත් එ ඉක  න ගදශ මදී online marketing 
සම්බ මනවත් දැන්හත් වීද ඉ ශව මන රාළුව ම නම් ිතාද වැද්ගත්. 

අද් ශපෞශගලික අං   ශම් සඳහා දැන්හත් ශවලා තිශබනවා. 

Online marketing හදහා බ ස භාණ්ඩ අශළවි කද මනත්, නිගයදාණ 

ශලෝක ට ශගන   මනත් ඔබතුමදා දැන්හත් වනවා නම්, එ  

ආගයථික ට   ඉති  ඉ ශද්න තවත් කගයදා මත  ඉ බවට පත් කළ 

හැරීයි රී න කාදණාව සිහිපත් කදමි ම, ශම් අදාතයාං   

ආගයථික  ඔසවා ග මනා අදාතයාං   ඉ බවට පත් කද මන 

ඔබතුමදාට   ඉති  ලැශබ්වා රී ා රාගයථනා කදමි ම දා නිහඬ 

ශවනවා. 

 

ගු නිදයෝජය කාරක සභාප සුරො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

Hon. S.Shritharan, you have 14 minutes.  
 

[பி.ப. 1.30] 
 

ගු සිවඥානම් සිරීතරන් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு சிெஞொனம் சிறீதரன்)   

(The Hon. Sivagnanam Shritharan)  
தகௌரெ பிரதித் தெிசொளர் அெர்கதள, நீங்கள் குழுக்களின் 

பிரதித் தெிசொளொரொக நிைிக்கப்பட்ட பிற்பொடு சமபக்குத் 

தமலமைதொங்குகின்றதபொது இன்றுதொன் நொன் தபசுகின்தறன். 

உங்களுக்கு என்னுமடய ெொழ்த்துக்கள்!   
 

ගු නිදයෝජය කාරක සභාප සුරො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Thank you. 

ගු සිවඥානම් සිරීතරන් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு சிெஞொனம் சிறீதரன்)   

(The Hon. Sivagnanam Shritharan)  
தகௌரெ அமைச்சர் அெர்களும் இங்கிருப்பதன் கொரணத் 

தினொல் ெடக்கு, கிழக்குப் பகுதிகளிதல மூடப்பட்டிருக்கின்ற 

ததொழிற்சொமலகள் ததொடர்பில் நொன் சில ெிடயங்கமள 

முன்மெக்க ெிரும்புகின்தறன். ெடக்கு, கிழக்குப் பகுதிகளிதல 

யுத்தம் நமடதபற்றதபொழுது மூடப்பட்ட பல 

ததொழிற்சொமலகள் யுத்தத்துக்குப் பின்னரொன கொலத்திலும் 

இயங்க முடியொைல் தடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன; அமெ 

தசயற்படொைல் இருக் கின்றன. இது யுத்தத்துக்குப் பிற்பட்ட 

கொலம்! ததொழிற் சொமலகமள ைீண்டும் ஆரம்பிப்பதற்கொன 

நடெடிக்மககள் எமெயும் தைற்தகொள்ளப்படெில்மல என்பது 

ைிகவும் துரதிருஷ்டெசைொனது.   

குறிப்பொக, பரந்தன் இரசொயனத் ததொழிற்சொமல யுத்தம் 

முடிந்து 10 ஆண்டுகள் கடந்தும் இப்தபொழுதும் அது இயங்க 

முடியொைல் ஓர் இரொணுெ முகொைொகதெ இருக்கின்றது.  அந்த 

இடத்திதல கிட்டத்தட்ட 240 ஏக்கர் நிலம் இரசொயனக் 

கூட்டுத்தொபனத்துக்கு ஒதுக்கப்பட்ட நிலைொகக் கொணப்படு 

கின்றது.  அவ்ெொறொன அந்தப் பிரததசத்திதல ஒரு மகத் 

ததொழிற் தபட்மடமய உருெொக்குங்கள் என்று நொங்கள் கடந்த 

அரசொங்கக் கொலத்திலும் ஒரு தகொொிக்மகமய 

முன்மெத்திருந்ததொம்.  அந்தக் மகத்ததொழிற் தபட்மடமய 

உருெொக்குெதனூடொக அங்தக கிட்டத்தட்ட 20 

நிறுெனங்கமள உள்ெரச் தசய்யலொம். குறிப்பொக, அந்தக் 

மகத்ததொழிற் தபட்மடயில் தெமல தசய்யக்கூடிய 

ததொழிலொளர்கள் ெடக்கு ைொகொணத்தினுமடய ெவுனியொ, 

ைன்னொர், முல்மலத்தீவு, கிளிதநொச்சி, யொழ்ப்பொணம் ஆகிய 

ைொெட்டங்களிலிருந்து தபருந்துகளிலும் ததொடருந்துகளிலும் 

இலகுெொகப் பயணஞ் தசய்து ெந்து ததொழில் தசய்யக்கூடிய 

இடைொகவும் அந்த இடம் அமைந்திருக்கின்றது. ஆகதெ, 

அந்தப் பரந்தன் இரசொயனத் ததொழிற்சொமல அமைந்திருந்த 

இடத்திதல ஒரு மகத்ததொழிற் தபட்மடமய உருெொக்குங்கள்! 

அதனூடொக அங்கு தெமலயில்லொைல் இருக்கின்ற இமளஞர், 

யுெதிகளுக்கொன தெமல ெொய்ப்புக்கமள உருெொக்க முடியும்.  

குறிப்பொக, இவ்ெொறொன ஒரு மகத்ததொழிற் தபட்மட 

உருெொக்கப்பட்டொல், புலம்தபயர் நொடுகளிதல ெொழுகின்ற 

தைிழர்கள்  அதிதல முதலீடு தசய்ெதற்குத் தயொரொக 

இருக்கின்றொர்கள். இந்தச் சூழமலப் பயன்படுத்தி, அந்த 

இடத்மத ஒரு மகத்ததொழில்ைய சூழலொக உருெொக்குெது 

தபொருத்தைொக இருக்குதைன்று நொன் இந்த இடத்திதல ைீண்டும் 

இந்த அரசொங்கத்திதல இருக்கின்ற அமைச்சொிடமும் இந்தக் 

தகொொிக்மகமய முன்மெக்கின்தறன்.   

இதததபொல, ஒட்டுசுட்டொன் ஓட்டுத்ததொழிற்சொமலமயத் 

திறப்பதற்கு ஏற்கனதெ பல தடமெ முயற்சிகள் தைற்தகொள்ளப் 

பட்டன. அவ்ெொறு முயற்சிகள் தைற்தகொள்ளப்பட்ட 

தபொழுததல்லொம் அரசியற் தமலயீடு கொரணைொக அந்த 

ஒட்டுசுட்டொன் ஓட்டுத் ததொழிற்சொமலயினுமடய தசயற் 

பொடுகள் முடக்கப்பட்டன. புலம்தபயர் நொடுகளிதல 

இருப்பெர்களும்சொி, இந்த நொட்டில் இருப்பெர்களும்சொி! 

ஒட்டுசுட்டொன் ஓட்டுத்ததொழிற்சொமலமயத் தங்களுமடய 

ெசதைடுத்து இயக்குெதற்கு இப்தபொழுதும் தைிழர்கள்  

தயொரொக இருக்கின்றொர்கள். ஆனொல், அெர்களிடம் 

மகயளிப்பதற்குப் பல தமடகள் இருக்கின்றன.  பல்தெறுபட்ட 

commissions தகட்கப்படுகின்றன. தரகர்கள் ஊடொகப்  

தபறுெதிதலயும்சொி, தநரடியொகப் தபற்றுக்தகொள்ெதிதலயும் 

சொி! கடுமையொன இமடயூறுகமள அெர்கள் சந்திக்கின் 

றொர்கள். ஆகதெ, ததொழில்ையப்படுத்தப்பட்ட அந்த 

ஒட்டுசுட்டொன் ஓட்டுத்ததொழிற்சொமல  இயங்க முடியொைல், 

தசயற்படுநிமல இல்லொைல் இன்மறக்கும் கொணப்படுகின்றது.   
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පාගයලිශම් මතුමව 

அதததபொன்றுதொன், ெொமழச்தசமனக் கொகிதத் ததொழிற் 

சொமலமய இயங்கமெப்பதற்கு  தசன்ற அரசொங்கக் 

கொலத்திதல பல முயற்சிகள் தைற்தகொள்ளப்பட்டன.  அதற்கொக 

முன்னொள் பொரொளுைன்ற உறுப்பினர் தயொதகஸ்ெரன் அெர்கள் 

கடுமையொன முயற்சிகமள எடுத்திருந்தொர். அந்த 

முயற்சிகளுக்கூடொக நடெடிக்மககள் தைற்தகொள்ளப்பட்ட 

நிமலயிதல, இப்தபொழுது அங்தக cardboard file ைட்டும் 

உற்பத்தி தசய்கின்ற ததொழில் முயற்சி ைட்டும் 

ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. ஒரு கொலத்திதல 4,000 தபருக்கு 

தெமல தகொடுத்த கொகிதத் ததொழிற்சொமல இன்று தெறுைதன 

50 தபதரொடு ைட்டும்தொன் இயங்குகின்ற ஒரு துர்ப்பொக்கிய 

சூழ்நிமல கொணப்படுகின்றது.  தகௌரெ அமைச்சர் அெர்கதள, 

ைட்டக்களப்பு ைொெட்டத்மத மையப்படுத்தியதொக கிழக்கு 

ைொகொணத்திலிருக்கின்ற இமளஞர், யுெதிகளுக்கு தெமல 

ெொய்ப்புக்கமள ெழங்கக்கூடிய ைிகப்தபொிய ஒரு ததொழிற் 

சொமலயொன அந்த ெொமழச்தசமனக் கொகிதத் ததொழிற்சொமல 

இயங்குெதற்கு அந்த இடம் ைிக முக்கியைொனது. தயவுதசய்து 

ெொமழச்தசமனக் கொகிதத் ததொழிற்சொமலமய அந்த இடத்திதல 

ததொடர்ந்து இயங்கச் தசய்ெதுடன், அதனுமடய 

ெிஸ்தொிப்புக்கமள தைற்தகொள்ளுைொறும் நொன் ைிகவும் 

ெிநயத்துடன் இந்த இடத்திதல எனது தகொொிக்மகமய 

முன்மெக்க ெிரும்புகின்தறன்.   

ைிக முக்கியைொக, ஆமனயிறெிதல இருக்கின்ற குறிஞ்சொத் 

தீவு உப்பளைொனது உலகத்திதல white salt - தெள்மள 

உப்புக்குப் தபயர்தபொன இடைொகும். அங்தகயிருக்கின்ற  

உப்பின் தன்மைகள் உலகத்திதல ெரதெற்கப்படக்கூடியமெ. 

இதமன இயங்க மெப்பதற்கொன பல முயற்சிகள் 

தைற்தகொள்ளப்பட்டன. அண்மையில்கூட, தகொழும்பிலிருந்து 

ஒரு ததொழிலதிபர் சகிதம் சிலர் அந்த இடத்மதப் 

பொர்மெயிட்டிருந்தொர்கள்.  அங்தக கண்ணிதெடிகள் இன்னும் 

அகற்றப்படெில்மல; அதனொல், அந்த இடத்திதல அந்தத் 

ததொழில்முயற்சிமய இப்தபொழுது ஆரம்பிக்கமுடியொது 

என்கின்றொர்கள். ஒரு கொலத்திதல குறிஞ்சொத்தீெிதல கிட்டத் 

தட்ட 72 வீடுகள் அமைக்கப்பட்டு, அது ஒரு தபொிய 

குடியிருப்புக் கிரொைைொக ைொற்றப்பட்டது. குறிஞ்சொத்தீவு 

உப்பளம் இலங்மகயினுமடய உப்புத் ததமெயிதல 

கிட்டத்தட்ட 60 வீதத்மதப் பூர்த்திதசய்திருந்தது. அவ்ெொறொன 

ஓர் உப்பளம் இன்றும் இயங்கமுடியொைல் இருப்பததன்பது 

கெமலக்குொிய ெிடயைொகும். பரந்தன் இரசொயனத் 

ததொழிற்சொமல, ஒட்டுசுட்டொன் ஓட்டுத்ததொழிற்சொமல, 

ெொமழச்தசமனக் கொகிதத் ததொழிற்சொமல, ஆமனயிறவு 

உப்பளம், குறிஞ்சொத்தீவு உப்பளம், கொங்தகசன்துமற 

சீதைந்துத் ததொழிற்சொமல என்பன அரசொங்கத்தொல் இயக்கப் 

பட்ட அரச கூட்டுத்தொபனங்களொகும். இமெயமனத்தும் ைீள 

இயங்கமுடியொத கொரணத்தினொல், இன்று தெமலயற்றிருக் 

கின்ற இமளஞர், யுெதிகளுக்கு தெமலமய ெழங்கமுடியொத 

ஒரு துர்ப்பொக்கியைொன நிமல கொணப்படுகின்றது. இன்மறக்கு 

ெடக்கு, கிழக்மகத் தெிர்த்து ததன்னிலங்மகயிதல பல அரச 

கூட்டுத்தொபனங்கள் கொணப்படுகின்றன; அரச ததொழிற் 

சொமலகள் கொணப்படுகின்றன. ஆனொல், இன்று ெடக்கிலும் 

கிழக்கிலும் அரசொங்கத்தொல் நிர்ெகிக்கப்படுகின்ற ததொழிற் 

சொமலகள் என்று பொர்த்தொல், ெிரல் ெிட்டு எண்ணக்கூடிய 

அளெிதலதொன் கொணப்படுகின்றன. அமெயும் தனியொர் 

ையப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றனதெ தெிர, அரசிடம் இல்மல.  

தகௌரெ அமைச்சர் அெர்கதள, இந்தக் குறிஞ்சொத்தீவு 

உப்பளத்மத அரசகூட்டுத்தொபனைொக ைீண்டும் உருெொக்கி, 

அதனூடொக ெடக்கு ைொகொணத்திதல யொழ்ப்பொணம், 

கிளிதநொச்சி, முல்மலத்தீவு, ெவுனியொ, ைன்னொர் தபொன்ற 

ைொெட்டங்களில் இருக்கின்ற கிட்டத்தட்ட 1,000 இமளஞர் 

களுக்கு உடனடி தெமலெொய்ப்மப ெழங்கதெண்டுதைன்று 

தகட்டுக்தகொள்கின்தறன். ஆகதெ, அது ததொடர்பில் உொிய 

நடெடிக்மகமய நீங்கள் எடுப்பீர்கள் என்று நொங்கள் 

நம்புகின்தறொம். கொங்தகசன்துமறச் சீதைந்துக் கூட்டுத்தொபனங் 

கூட  இயங்கமுடியொத நிமலயிதல இருக்கின்றது. அதற்குொிய 

மூலப்தபொருள் இல்மல; அதற்குொிய clinker தகொண்டு 

ெரமுடியொது; அதற்குொிய தபொருட்கமள எடுக்கமுடியொது; அந்த 

இடத்திதல தகொண்டுெரப்பட்டமெ கல்லொகிப் தபொய்ெிட்டன; 

அந்த இடத்மத ைொற்றதெண்டும் என்தறல்லொம் 

தசொன்னொர்கள். அவ்ெளவும் கிடப்பிதல இருக்கின்றன. 

இந்தியொெிதல இருந்துகூட சில ததொழிலதிபர்கள் ெந்து அந்த 

இடத்மதப் பொர்மெயிட்டொர்கள். அந்த இடத்திதல இல்லொைல் 

ைன்னொர் பகுதியிதலதயொ அல்லது ைன்னொொிலிருந்து 

கிளிதநொச்சியூடொக இருக்கின்ற கமரதயொரப் பகுதிகளிதலதயொ 

ஓர் இடத்மதத் ததொிவுதசய்தொல்,  அங்கு ததொழிற்சொமல 

ஆரம்பிப்பதற்குத் தொங்கள் தயொர் என்றுகூட அெர்கள் 

தசொன்னொர்கள். அெர்கள் ெந்து அந்த இடங்கமளயும் 

பொர்மெயிட்டொர்கள். கொங்தகசன்துமறச் சீதைந்துத் ததொழிற் 

சொமலமய அந்த இடத்திதல இயக்கமுடியொததன்றொல், 

ென்னிப் தபருநிலப்பரப்பு பகுதியிதலதயொ அல்லது யொழ்ப் 

பொணத்தின் ஊர்கொெற்றுமறயிதல இருக்கின்ற சுருெில் 

தபொன்ற பிரததசங்களிதலதயொ நீங்கள் இந்தத் 

ததொழிற்சொமலமய ஆரம்பிக்கமுடியும். ஊர்கொெற்துமறப் 

பகுதியிதல தபருைளெொன தீவுப்பகுதி ைக்கள் தெமலயின்மை, 

குடிதண்ணீர் இன்மை தபொன்ற கொரணங்களினொல் அந்த 

இடத்திதலயிருந்து இடம்தபயர்ந்திருக்கின்றொர்கள். இந்தத் 

ததொழிற்சொமலயிமன அந்த இடத்துக்குக் தகொண்டு 

தசல்லலொம். ஏதனன்றொல், சீதைந்துத் ததொழிற்சொமல திரும்ப 

இயங்கதெண்டுதைன்றொல், அதற்குக் clinker தபொன்ற 

மூலப்தபொருட்கள் தபொிய கப்பல்களில்தொன் தகொண்டுெரப்பட 

தெண்டும். அந்தச் சீதைந்து கூட்டுத்தொபனத்மத ஊர்கொெற் 

றுமறத் ததொகுதியிதல இருக்கின்ற சுருெில் கிரொைத்திதல 

அமைத்தொல், ைக்களுமடய ெொழ்க்மகயும் ைொறும்; அந்த 

இடங்களும் அபிெிருத்தி தசய்யப்படும். தீவுப்பகுதியில் 

முன்தனற்றத்மத ஏற்படுத்தக்கூடியதொகவும் இருக்கும்.  

தகௌரெ அமைச்சர் அெர்கதள, பரந்தன் சந்தியிதல 

இரசொயனக்கூட்டுத்தொபனம் இருக்கின்ற இடத்திதல ஒரு 

தபொிய மகத்ததொழிற்தபட்மடமய அமைப்பதன்மூலம், 

குமறந்தது 20 மகத்ததொழில்கமள அங்தக தகொண்டுெர 

முடியும். இன்மறக்கு அச்சுதெலியிதல இருக்கின்ற 

மகத்ததொழிற்தபட்மட ஒரு மூமலக்குச் தசன்றுெிட்டது. 

அதனொல், அதன் இயங்குதிறன் ைிகக்குமறவு. ஏதனன்றொல், 

அங்கு தபொகின்ற ததொழிலொளர்களின் எண்ணிக்மக 

ைிகக்குமறெொகும். ஆனொல், முல்மலத்தீவு, ெவுனியொ, 

ைன்னொர், யொழ்ப்பொணம் தபொன்ற பிரததசங்களில் 

இருக்கின்றறெொோ்களொல் இலகுெொக எந்தப் தபொக்குெரத்தி 

னூடொகவும் பரந்தன் சந்திக்கு ெரமுடியும். ஆகதெ, இதமன 

நீங்கள் கெனத்தில் எடுத்து, அந்த இடத்திதல ஒரு 

மகத்ததொழிற்தபட்மடமய உங்களுமடய கொலத்திதல 

உருெொக்குங்கள்! ைொற்றத்மதக் தகொண்டுெொருங்கள்! நொங்கள் 

அதற்குப் பூரண ஆதரவு தரத் தயொரொக இருக்கின்தறொம். 

கொங்தகசன்துமறச் சீதைந்துத் ததொழிற்சொமல, பரந்தன் 

இரசொயனத் ததொழிற்சொமல, குறிஞ்சொத்தீவு உப்பளம், 

ஒட்டுசுட்டொன் ஓட்டுத்ததொழிற்சொமல, ெொமழச்தசமனக் கொகித 

ஆமல ஆகியெற்மற அரச கூட்டுத்தொபனங்களொக ைீண்டும் 

இயக்குெதன்மூலம் இந்த நொட்டிதல தெமலயற்றிருக்கின்ற 

இமளஞர், யுெதிகளுக்கொன தெமலெொய்ப்மப ஏற்படுத்திக் 

தகொடுக்கமுடியும். அரச உத்திதயொகத்மத ைட்டும் நம்பி 

யிருக்கொைல், அதற்கு அப்பொற்பட்டு தனியொர் துமறயினூ 

டொகவும் இந்தத் ததொழிற்சொமலகளுக்கூடொகவும் 
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தங்களுக்குொிய தெமலமயப் தபற்றுக்தகொள்ளக்கூடிய ஒரு 

சூழமல உருெொக்குங்கள்  என்பமத நொன் இந்த இடத்திதல 

உங்கதளொடு பகிர்ந்துதகொள்ள ெிரும்புகின்தறன்.  

ைிகமுக்கியைொக, அங்தக ததொழில்ெழங்கக்கூடிய பல்தெறு 

பட்ட ஸ்தொபனங்கள் முடக்கப்பட்டிருக்கின்றன. குறிப்பொக, 

முழங்கொெில் பகுதியிதல கிட்டத்தட்ட 800 ஏக்கர் கஜு 

ததொட்டங்கள் கொணப்படுகின்றன. அதிதல 400 ஏக்கர் 

ததொட்டங்கமள முழங்கொெில் ெிநொயகர் ெிெசொயக் கூட்டுறவுச் 

சங்கத்திற்கு ெழங்கினொல், அந்த ெிெசொயக் கூட்டுறவுச் 

சங்கத்திதல இருக்கின்ற அனுபெமுள்ளெர்கள் அதமனப் 

பரொைொிப்பதனூடொகக் கிட்டத்தட்ட 150 தபருக்கு முழங்கொெில் 

பகுதியிதல தெமலெொய்ப்மப ெழங்கமுடியம். ஆனொல், 

அதமன ெழங்குெதற்கு ைரமுந்திொிமகக் கூட்டுத்தொபனம் 

தமடயொக இருக்கின்றது. அதமனச் சொியொன முமறயில் 

அணுகுெதற்கு அெர்கள் தயொரொக இல்மல. ைரமுந்திொிமகக் 

கூட்டுத்தொபனத்தினுமடய பதிெிதல, 380 ஏக்கர் கஜுத் 

ததொட்டங்கள்தொன் உண்டு. ஆனொல், 800 ஏக்கர் கஜுத் 

ததொட்டம் அந்தப்பகுதி ைக்களொல் உருெொக்கப்பட்டது. அது 

ஒரு மகத்ததொழிலொக ைொறக்கூடிய  சூழல் இருக்கின்றது. 

ஆகதெ இந்த சூழமல ைொற்றியமைக்க முடியும்.  

அதததபொல, ெட்டக்கச்சியில் இருக்கின்ற அரசினர்  

ெிெசொயப்  பண்மணமய எடுத்துக்தகொண்டொல்,  இது ஒரு 

கொலத்திதல கிட்டத்தட்ட 800 தபருக்கு தெமல ெழங்கிய 

ஓொிடைொகும்.  அங்தக ஒரு ெிெசொயப் பொடசொமல இருக்கிறது. 

அத்துடன்  ெிமததபொருட்கள்,  ெிெசொய உற்பத்திகள்  தைற் 

தகொள்ளப்பட்ட ஓொிடைொகும்.  306 ஏக்கர் ெயல் கொணிகமளயும் 

84 ஏக்கர் தைட்டுக் கொணிகமளயும்தகொண்டது. கிட்டத்தட்ட 

400 ஏக்கர் நிலப்பரப்மபக்தகொண்ட அந்த ெிெசொயப் பண்மண 

இன்று முடக்கப்பட்டிருக்கின்றது;  இரொணுெத்தின்ெசம் 

இருக்கின்றது;  Civil Security Department என்கின்ற CSD 

தொன்  அமத மெத்திருக்கின்றது. அதனொல்  அந்த ைக்களுக்கு  

தெமலமய ெழங்க  முடியெில்மல. இங்தக ததொழிமல 

ெழங்கக்கூடிய பல நிறுெனங்கள் முடக்கப்பட்டிருக்கின்றன. 

தகௌரெ அமைச்சர் அெர்கதள, ஏததொதெொரு ெமகயில் 

கூட்டுத்தொபனங்கமள ைீண்டும் கட்டிதயழுப்புெதன்மூலம் 

ைொற்றங்கமளக் தகொண்டுெர தெண்டும்.  

ஆமனயிறெில் இருக்கின்ற ஆமனயிறவு உப்புக் 

கூட்டுத்தொபனத்திற்கு  ஏற்கனதெ ‘ைொந்மத உப்புக் கூட்டுத் 

தொபனம்’ என்ற தபயர் இருந்தது. நொங்கள் தசன்ற ெருடம் 

ெடக்கு ைற்றும் கிழக்கு அபிெிருத்திக்கொன ஜனொதிபதி 

தசயலணியிதல இதுபற்றிப் தபசி, அதற்கு ெிளக்கைளிக்கப் 

பட்டுத்தொன், ‘ைொந்மத’ என்ற தபயர் ‘ஆமனயிறவு’ ஆக 

ைொற்றப்பட்டது. ஆனொல், தசன்ற ெருடம் தெறு ஓர் அமைச்சர் 

அதமனக் மகயொண்டொர். அங்தக ஒரு சமூகம் சொர்ந்தெர் 

களுக்குத்தொன் தெமலெொய்ப்பு ெழங்கப்பட்டது. இப்தபொழுதும் 

கூட, யொழ்ப்பொணத்மதப் பிரதிநிதித்துெப் படுத்துகின்ற ஓர் 

அரசியல் தமலெருமடய கட்டுப்பொட்டுக்குள்தொன் அது 

இருக்கின்றது.  திறந்த அடிப்பமடயில்,  ஜனநொயக அடிப் 

பமடயில் அங்தக ததொழிலொளர்கள் உள்ளீர்க்கப்படுெதில்மல. 

தயவு தசய்து ஆமனயிறவு உப்பளத்மதயும் உங்களது 

கெனத்தில் எடுங்கள்! அதமன  அரச கூட்டுதொபனைொகத் 

ததொடர்ந்து அபிெிருத்தி தசய்யக்கூடிய ெமகயிதல - 

 
ගු විෙේ වීරවංශ් ෙහතා   
(ைொண்புைிகு ெிைல் வீரெங்ஸ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

Sir, I rise to a point of Order. 

ගු නිදයෝජය සභාප සුරො 
(ைொண்புைிகு பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
Yes, Hon. Wimal Weerawansa? 

 

ගු විෙේ වීරවංශ් ෙහතා   
(ைொண்புைிகு ெிைல் வீரெங்ஸ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ගරු ද ම්රීතුමදනි, කලි ම Mantai Salt Limited නමි ම 

හඳු මවරා දාජය ආ තන  අද් අප හඳු මව මශ ම "ජාතික ලුණු 

සදාගද" හැ,  ටයි. අලිදංකඩ ලුණු ශ, වා  එද සදාගදට 

පවදාග මන අදාතය දණ්ඩල පත්රිකාව ඉ අපි ින්රිපත් කළා. ඒකට 

අව දැති  ලැබුණා. ඒ අව ව ව දුශගයදීද අලිදංකඩ ලුණු ශ, වා  

ආශ්රිත සංවගයනන කටුරතුම ජාතික ලුණු සදාගද හදහා පට මග මන 

අපි බලාශපොශදොත්තුම ශවනවා. 

ගරු ද ම්රීතුමදනි, ඔබතුමදා රී රා වාල්චශ්චන කඩද්ාසි 
කම්හශ,  වැඩ ද්ැනටදත් අපි ආදම්භ කද තිශබනවා. ින්රිශ දී 
එ  තවත් න්ුරණු කද මන අපි කටුරතුම කදනවා.  

ඔඩ් සසුඩා ම පළු කම්හශ,  වැඩ කටුරතුම ආදම්භ රීමද ක,  
ගිශ  ශකොශදෝනා ර ්න  නිසායි. එශහද නැත්නම් ශදලහකටත් 
අපි එද කම්හල විවෘත කදලා. ින්රි අවුරුශශශ මු,  කාල  තුමළ 
අපි එහි වැඩ කටුරතුම ආදම්භ කදනවා.  

ගරු ද ම්රීතුමදනි, ඔබතුමදා රීැවා වාශනිද Paranthan 
Chemicals Company Limited තිබුණු ූමමි  දසා නික 
කගයදා මත කලාප  ඉ බවට පත් කද මන අපි ද්ැනට සැලසුම් කද 
තිශබනවා. ඒ සැලසුද න් ත් වුණාද ඒ සි , ශලහිද රැරී ා 
අවස්ථා අනිවාගය ශ  ම ලැශබ මශ ම ඔශබ් රශශ ශ  දූ 
ද්රුව මටයි. ද්ැ ම වාල්චශ්චන කඩද්ාසි කම්හශ,  වැඩ කද මශ මත් 
ඒ අවට රශශ වල සි, න ශද්දළ සහ මුස්ලිම් දූ ද්රුව ම. එද නිසා 
ඔබතුමදාශනි ඒ ශ ෝජනා සම්බ මනශ  ම අප ිතා ිහළ 
අවනාන  ඉ ශ ොමු කදලා කටුරතුම කදන බව දා ද් මව මන 
කැදැතියි. 

 

ගු සිවඥානම් සිරීතරන් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு சிெஞொனம் சிறீதரன்)   

(The Hon. Sivagnanam Shritharan)  
தகௌரெ அமைச்சர் அெர்கதள, உங்களுக்கு நன்றிகள்!  

பரந்தன் இரசொயனக் கூட்டுத்தொபனம் அமைந்திருக்கின்ற 

பிரததசத்மத ஓர் இரசொயன ெலயைொக ைொற்றுெதில் கெனம் 

தசலுத்த தெண்டும். ஒரு கொலத்திதல அந்தப் பரந்தன் 

இரசொயனக் கூட்டுத்தொபனம் இயங்குகின்றதபொது அந்தச் 

சுற்றுச் சூழலிதல இருந்த பல ைரங்களின் குருத்துக்கள் கருகிய 

நிமலயில்தொன் இருந்தன. இப்தபொழுதும்கூட அந்த ைக்கள் 

அச்சப்படுகிறொர்கள். அெர்கள் என்மன அமழத்து இதுபற்றிப் 

தபசியிருந்தொர்கள்.  
 

ගු විෙේ වීරවංශ් ෙහතා   
(ைொண்புைிகு ெிைல் வீரெங்ஸ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ගරු ද ම්රීතුමදනි, ඒ රශශ ශ  ජනතාවට ශහෝ පරිසද ට හානි 

වන කගයදා මත අපි රීසිශසේත් එතැනට ශගන   මශ ම නැහැ. 

එශහද හානි  ඉ වනවා නම්, එවැනි කගයදා මත  ඉ එතැන 

පට මග මන අපි කටුරතුම කද මශ මත් නැහැ. ඒ කටුරතුම කදනවා 

නම් කද මශ ම, පරිසද අනය න වාගයතා අදශගන සම්පූගයණ 

නීතයව ූලල ආකාද ටයි.  
 

ගු සිවඥානම් සිරීතරන් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு சிெஞொனம் சிறீதரன்)   

(The Hon. Sivagnanam Shritharan)  
நீங்கள் அப்படிச் தசய்யைொட்டீர்கள் என்று நொங்கள் 

நம்புகின்தறொம். அதநகைொக மகத்ததொழில் தபட்மடகள், 
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පාගයලිශම් මතුමව 

தபொருளொதொர  ெலயங்களொல் உலகத்திதல பல நொடுகள் 

தெற்றி தபறுகின்றன. ெடக்கிதலொ கிழக்கிதலொ மகத்ததொழில் 

ெலயம் எதுவும் இல்மல. ெடக்மக மையப்படுத்திய  பரந்தன் 

இரசொயனக் கூட்டுத்தொபனம் அமைந்திருக்கின்ற அந்தப் 

பிரததசம் கிட்டத்தட்ட 244 ஏக்கர் கொணிமயக் தகொண்டது. 

அந்த இடத்தில் ஒரு மகத்ததொழில் தபட்மடமய 

உருெொக்குெதன்மூலம் 20க்கு குமறயொத ததொழில் 

முயற்சிகமள தைற்தகொள்ள முடியும். ஒரு ததொழில் கம்பனிக்கு 

10  ஏக்கமரதயொ அல்லது 20 ஏக்கமரதயொ ெழங்குெதன்மூலம் 

அந்த இடத்திதல பல ததொழில் முயற்சிகமள உருெொக்க 

முடியும். நொளொந்தம் 1,000 - 2,000 தபர் ததொழிலுக்கு 

ெந்துதபொகக்கூடிய ஒரு சூழல் உருெொக்கப்படலொம். 

அதனொல்தொன் நொன் அந்தக்  தகொொிக்மகமய முன் 

மெக்கின்தறன். பலருமடய ெிருப்பங்கமள உங்களுமடய 

கெனத்திற்குக் தகொண்டுெருகின்தறன். தயவுதசய்து நீங்கள் 

இதுபற்றிச் சிந்தியுங்கள்! நீங்கள் இந்த இடத்திதல 

தசொன்னதுதபொல,  ‘ஆமனயிறவு’ என்ற பொரம்பொிய  

தபயருடனொன  ‘ஆமனயிறவு உப்பளம்’ என்ற தபயர்  

இப்தபொழுது இடப்பட்டுள்ளது. நொங்கள் அதற்கு நன்றி 

ததொிெிக்கின்தறொம். இததனொடு இமணந்ததுதொன் அந்தக் 

குறிஞ்சொத்தீவு உப்பளம்! இந்தக் குறிஞ்சொத்தீவு உப்பளைொனது 

ஆமணயிறவு உப்பளத்மதெிட ைிகப்தபொியது என்பமத 

நீங்கள் அறிந்திருப்பீர்கள். இப்தபொழுது அந்த இடத்திதல 

நிலக்கண்ணிதெடிகள் அகற்றப்படொதிருப்பது ஒரு குமற 

பொடொக இருந்தொலும்கூட, ஒரு கொலத்திதல இந்தக் 

குறிஞ்சொத்தீவு உப்பளம் அமைந்திருக்கின்ற பிரததசத்திதல 75 

குடும்பங்கள் இருந்து தெமலதசய்யக் கூடியெமகயில் 

அெர்களுக்கொன வீடுகள் அங்கு அமைக்கப்பட்டிருந்தன. அந்த 

வீடுகள்கூட இன்று இடிந்து, தூர்ந்த நிமலயில் கொணப்படு 

கின்றன. அந்தப் பகுதியில் ஒரு சிறிய குளம் உண்டு.  அந்த 

வீடுகளுக்குக் குடிநீர் ெழங்கப்பட்டிருந்தது.  ஆகதெ, இந்தக் 

குறிஞ்சொத்தீவு உப்பளம் தனியொருமடய மககளுக்குச் 

தசல்லொைல், ஓர் அரச கூட்டுத்தொபனைொக - அரசொங்கச் 

தசொத்தொக ைொறதெண்டும். அதனடிப்பமடயில் அதமனச் 

தசயற்படுத்ததெண்டும் என்பமதத்தொன் நொன் இந்த இடத்தில் 

ைீண்டும் உங்களிடம் ெலியுறுத்திக் தகட்கின்தறன்.  

ைிகமுக்கியைொக, பல புலம்தபயர் நொடுகளில் ெொழ்கின்ற 

தபரும்பொலொன தைிழர்கள் இந்த நொட்டிதல ெந்து முதலீடு 

தசய்து ததொழில்கமளச் தசய்ெதற்குத் தயொரொக 

இருக்கின்றொர்கள்.  இன்மறக்கு இமளஞர்கள் ைொற்றுெழியில் 

அல்லது தெறு திமசகளுக்குச் தசல்ெதற்கு கொரணைொக 

இருக்கின்ற இந்த நொட்டிலிருக்கின்ற தெமலயில்லொப் 

பிரச்சிமனமய நீக்குெதற்குப் புலம்தபயர் நொடுகளில் 

ெொழுகின்ற தைிழ்த் ததொழிலதிபர்கள்கூடத் தயொரொக 

இருக்கின்றொர்கள். ஆனொல், அெர்களுக்குொிய நம்பிக்மககள் 

குமறவு! அதொெது, இங்கு ெந்து முதலீடுகமளச் தசய்யலொைொ? 

ததொழில்கமள ஆரம்பிக்கலொைொ? என்கின்ற ஐயப்பொடுகள் 

அெர்களுக்கு அதிகைொக உண்டு. அந்தெமகயில், அெற்மற 

நீங்கள் பொிசீலமன தசய்யுங்கள்! அெர்கமளக் கெரக்கூடிய 

ெமகயில், அெர்கமள உள்ளீர்கக்கூடிய ெமகயில் அந்த 

தெமலத்திட்டத்மதயும் ஆரம்பிக்கதெண்டும் என்பமதத்தொன் 

நொன் இந்த இடத்தில் உங்களிடம் தகட்கின்தறன். 

யொழ்ப்பொணம் ைொெட்டத்மதப் பொர்த்தீர்கள் என்றொல், 

அங்கு ெங்கிகளும் கடன் தகொடுக்கின்ற நிதி நிறுெனங்களும் 

கொப்புறுதி நிறுெனங்களும்தொன் அதிகைொக உண்டு.  ஒரு 

நொட்டினுமடய தபொருளொதொர ெளர்ச்சிமயப் தபொருளியல் 

ொீதியொகப் பொர்த்தொல், ெிெசொயத்துமறயிலிருந்து மகத்ததொழில் 

துமற ெளர்ச்சியமடந்த பின்புதொன் தசமெத்துமற 

ெளர்ச்சியமடயும். ெடக்கு, கிழக்கிதல ைொறுபட்டெமகயிதல 

அங்கிருக்கின்ற தசமெத்துமறயொன ெங்கித்துமறதொன் 

ெளர்ச்சியமடந்திருக்கின்றது. கொசுகமள உறிஞ்சுகின்ற நிதி 

நிறுெனங்கள்தொன் ெளர்ச்சியமடந்திருக்கின்றன. அங்கு 

மகத்ததொழில்துமறயில் எல்லொதை பூச்சியைொக இருக்கின்றது. 

அங்கு மகத்ததொழில்துமறயிதல எதுவுதை நடக்கொத ஒரு நிமல 

கொணப்படுகின்றது. ஒரு கொலத்திதல நொெற்குழியில், 'அன்றீஸ் 

கம்பனி', நீர்தெலியில் glass factory எனப் பல 

ததொழிற்சொமலகமளக் தகொண்டிருந்த யொழ்ப்பொணம் இன்று 

ததொழிற்சொமலகமளக் கொணமுடியொத இடைொக ைொறியிருக் 

கின்றது. கிட்டத்தட்ட 12 இலட்சம் ைக்கள் ெடக்கு 

ைொகொணத்துக்குள் முடங்கியிருக்கின்றொர்கள். அவ்ெொறு 

முடங்கியிருப்பெர்களுக்கு தெமலயில்லொப்பிரச்சிமன 

பொொியளெில் கொணப்படுகின்றது. ெடக்கு ைொகொணத்திலிருக் 

கின்ற 12 இலட்சம் ைக்களில் ஆறு இலட்சத்து ஐம்பதொயிரம் 

தபர் யொழ்ப்பொணக் குடொ நொட்டிற்குள் ைட்டும் இருக்கிறொர்கள். 

யொழ்ப்பொணக் குடொநொட்டிற்குள் இந்தத் ததொழில் முயற்சிகமள 

ைீண்டும் உருெொக்குெதன்மூலம்தொன் இமளஞர், யுெதி 

களுமடய தெமலயில்லொப் பிரச்சிமனக்கு ஒரு தீர்மெக் 

கொணமுடியும். இங்கிருக்கின்ற பல்தெறுபட்ட இடங்கள் 

ததொழில்முயற்சிகளுக்குத் ததொிவுதசய்யக்கூடிய ெசதியொன 

இடங்களொகக் கொணப்படுகின்றன. ஆகதெ, இந்த 

ெிடயங்களில் அதிகைொன கெனத்மதச் தசலுத்துைொறு 

உங்கமளக் தகட்டுக்தகொள்கின்தறன்.  

கடந்த ஓொிரு நொட்களுக்கு முன்பு ெடக்கு, கிழக்குப் 

பகுதிகளிதல இலங்மகமயப் புரட்டிப்தபொட்ட “புதரெி” 

என்கின்ற புயலொல் பொதிக்கப்பட்ட யொழ்ப்பொணம், கிளிதநொச்சி 

ஆகிய ைொெட்டங்களினுமடய சில புள்ளி ெிபரங்களிமனயும் 

நொன் இந்த இடத்திதல குறிப்பிட ெிரும்புகின்தறன். ைிக 

முக்கியைொக, கிளிதநொச்சி ைொெட்டத்திதல நொன்கு பிரததச 

தசயலொளர் பிொிவுகளில் 1,403 குடும்பங்கமளச் தசர்ந்த 4,387 

தபர் பொதிக்கப்பட்டிருக்கிறொர்கள். கிட்டத்தட்ட 204 வீடுகள் 

தசதைமடந்திருக்கின்றன. 88 குடும்பங்கமளச்தசர்ந்த 134 தபர் 

முகொம்களில்தொன் தங்களுமடய சீெியத்மத 2 - 3 நொட்கள் 

கடத்ததெண்டிய சூழலுக்குள் இருக்கின்றொர்கள். அதததபொல், 

யொழ்ப்பொணம் ைொெட்டத்தில் இன்றிருக்கின்ற சூழ்நிமலயில் 

13,707 குடும்பங்கமளச் தசர்ந்த 45,318 தபர் இந்த “புதரெி” 

புயலினொல் பொதிக்கப்பட்டிருக்கின்றொர்கள். 1,969 வீடுகள் 

தசதைமடந்திருக்கின்றன. 290 மகத்ததொழில் முயற்சிகள் 

முற்றொகப் பொதிப்பமடந்திருக்கின்றன. 1,167 குடும்பங்கமளச் 

தசர்ந்த  3,927 தபர் இடம்தபயர்ந்து முகொம்களில் 

இருக்கின்றொர்கள். குறிப்பொக, பருத்தியமடப்பு, தம்பொட்டி, 

புளியங்குளம், நொரந்தமன, சரெமண, தநொிஞ்சிமுமன 

தபொன்ற தீெகப்பகுதிகளும் பருத்தித்துமற, தகொப்பொய், 

ததன்ைரொட்சி, கல்ெயல் தபொன்ற பகுதிகளும் இந்தப் “புதரெி” 

புயலொல் தபருைளெில் பொதிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. 

அதததபொல, கல்லுண்டொய், கச்சொய் வீதி, யொழ். பலொலி 

தபொன்ற இடங்களிலும் கொமரநகர், ைருதங்தகணி, சங்கொமன 

தபொன்ற இடங்களிலும் இந்தப் புயலினொல் கடுமையொன 

பொதிப்புக்கள் ஏற்பட்டிருக்கின்றன. 

தகௌரெ பிரதித் தெிசொளர் அெர்கதள, இந்த ெிடயத்திமன 

நொன் இந்த இடத்தில் குறிப்பிடுெதற்குக் கொரணம், இந்த 

“புதரெி” புயலினொல் அதிகம் பொதிக்கப்பட்டெர்கள் ெடக்கு, 

கிழக்மகச் தசர்ந்தெர்கள் ஏன்பதற்கொகத்தொன். குறிப்பொக, 

ெடக்கு ைொகொணத்தினுமடய கிளிதநொச்சியும் யொழ்ப்பொணமும் 

பொொியளெில் பொதிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அதிலும் 

யொழ்ப்பொணம் கூடுதலொகப் பொதிக்கப்பட்டிருக்கிறது; அதன் 

கமரதயொரப் பகுதிகள் பொொியளெில் 
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பொதிக்கப்பட்டிருக்கின்றன.  யொழ்ப்பொண ைொெட்டத்தினுமடய 

அபிெிருத்திக் குழுெின் தமலெர் என்ற ெமகயில், 

பொதிக்கப்பட்ட இடங்களிலுள்ள ைக்களுக்கு உடனடி 

நிெொரணம் ெழங்குெதற்கு நீங்கள் ஏற்பொடு தசய்ய தெண்டும்.  

கிளிதநொச்சியினுமடய ெமளப்பொடு, இரமணதீவு, 

பள்ளிக்குடொ தபொன்ற இடங்கள் கடுமையொகப் 

பொதிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அதன் கடதலொரப் பகுதிகளும் 

பொதிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. கமரதயொரப் பகுதியில் இருந்த 

ெள்ளங்களும் பொதிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. ஆகதெ, இந்த 

இடங்களிதல ெொழுகின்ற ைக்களுமடய, கடற் 

தறொழிலொளர்களுமடய தசொத்திழப்புக்கமளப் பதிவுதசய்து, 

அெர்களுக்கு உடனடி நிெொரணம் ெழங்குெதற்கும் அெர்கள் 

ததொடர்ந்து தெகைொக இந்தத் ததொழிமல தைற்தகொள்ெதற்கும் 

ஏற்பொடுகமளச் தசய்தொல்தொன் இந்தளவு பிரச்சிமனகமளயும் 

தொண்டி, இெர்களொல் இதில் தைெி நடக்க முடியும் என்பமத 

நொன் இந்த இடத்திதல பதிவுதசய்து, எனது உமரமய நிமறவு 

தசய்கிதறன். நன்றி.  

 
ගු නිදයෝජය සභාප සුරො 
(ைொண்புைிகு பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
The next speaker is the Hon. Nalin Fernando. You 

have six minutes. 

 
[අ.භා. 1.51] 

         

ගු නලින් ප්රනාන්දු ෙහතා 
(ைொண்புைிகு நலின் பர்னொந்து)  

(The Hon. Nalin Fernando) 

ගරු නිශ ෝජය සභාපතිතුමදනි, ශවශළඳ අදාතයාං ශ  වැ  

ශීගයෂ  සම්බ මන විවාද්ශ දී එද අදාතයාං    ටශත් තිශබන 

ලංකා සශතොස ආ තනශ  සභාපතිවද ා ව ශ  ම අවුරුදු 10 ඉ 

ශනොකඩවා කටුරතුම කදශන් එහා පැත්ශත් තිශබන දාජය 

නිලනාරි මශනි කු, ශ  සි, මි ම ගරු අදාතයවරු මට සහශ ෝග  

ලබා දීලා ඒ ආ තන  ශවව ශව ම කැප රීමද ඉ කදලා අද් 

පාගයලිශම් මතුමශැ ද ම්රීවද කු ව ශ  ම එද වැ  ශීගයෂ  

ශවව ශව ම කථා කද මන ලැබීද ගැන දා ස මශතෝෂ වනවා.  

පසුගි  දජ  කාලශ  ශවශළඳ අදාතයාං ශ  විෂ  පථ ත් 

එ ඉක ආ තන 4, ඉ පදණ ඒ අදාතයාං  ට අ ත් ශවලා තිබුණා. 

නමුත්, අද් ශම් අදාතයාං  ට තිශබ මශ ම ආ තන 09යි. ඒ 

ශකොශහොද ශවතත් දට තිශබන ශවලාවත් එ ඉක පසුගි  දජ  

 ටශත් රිසාඩ් බන්ුරදී ම ඟදතිතුමදාශනි අදාතයාං ශ  තිබුණු ලංකා 

සශතොස ආ තන ට කදරා විනා   පිළිබඳව දට කථා කද මන 

වුවදනාව ඉ තිශබනවා.   සීනි ශග මවූවා, සීනිවල බදු ශවනස් කළා, 

ළල සි, න අ ට සැලකුවා රී ලා ජනතා විමු ඉති ශපදමුශණ් 

නා ක ා වන අව ද කුදාද න්සානා ක ද ම්රීතුමදා විශ ේෂශ  ම 

රී ශන් දට තවත් කරුණ ඉ දත ඉ ශවනවා. 

ශම් ආ තන 9ක තිශබන රගති  සම්බ මනශ  ම ශපොත ඉ 

තිශබනවා. ශම් ශපොත බලශන් තමු මනා මශසේලාට ශපශනනවා, 

2019 වසශගයදී ශම් අදාතයාං   ලැබූ රගති .  

ආ තන 4, ඉ තිශබශදී, රගති  පිළිබඳ වාගයතාව ඉ ශනොශවයි, 

“Review of Activities” රී ලා පිටු ( ඉ-10 ඉ ලි ලා රගති  ඉ 

නැති නිසා,  ිල ඉකම් ශප මව මන බැරි නිසා වංාාව ඉ කදරා 

අදාතයාං   ඉ විධි ට තදයි දා ශම් අදාතයාං   ද්රී මශ ම. ඒ 

ශදොකද්  එශහද රී  මශ ම? 2015 ජනවාරි (වැනි ද්ා අපි ලංකා 

සශතොස ආ තන  භාද ශද්නශකොට එ  ලාභ ලබන ආ තන  ඉ. 

2014දී අපි රුපි ,  මිලි න 7(5ක ලාභ  ඉ ලබා තිබුණා. 2013දී 

අපි රුපි ,  මිලි න 1,175ක ලාභ  ඉ ලැබුවා. නමුත් 2019දී අපට 

ආපසු භාද ග මන වුශණ්, රුපි ,  මිලි න 3,150ක පා සව ඉ සහිත 

ආ තන  ඉ. ඟයි ඒ පා ස වුශණ්? තද මශනි හිතවතුම ම ට සැලකුවා. 

තද මශනි හිතවතුම මශනි වයාපාදවලට සැලකුවා. දහා පරිදාණශ  

වංාා, දූෂණ කද මන ගත්තා, විශ ේෂශ  මද හා,  ආන න  

රීමශම්දී. ඒ ලිපිශගොව  තිබුණා. අපි ඒවා ින්රිපත් කළා. රුපි ,  

බිලි න 2.5ක පා සව ඉ සිදු කළා. ඒ වාශනිද, පරිගණක ජාලගත 

කදශදී ඒ කටුරතුම පවදා තිබුණු ආ තනශ  ම ිවත් කදලා 

තද මශනි හිතවත් ආ තනවලට ලබා දු මනා.  තද මශනි හිතවත් 

channelsවලට ආ තනශ  සම්පූගයණ ශවශළඳ රාාදණ කටුරතුම 

ලබා දු මනා. දාශසට රුපි ,  ල ඉෂ 15 ඉ-20 ඉ වි ද්ම් කළා.  

රුපි ,  ල ඉෂ 15, 20 දීලා පපශශ ක  ම ශගනාවා. අ මතිදට ඒ 

පපශශ ක  ම දු මන පපශද්ස් නිසා තදයි අපට ඒ ආ තන  

රුපි ,  මිලි න 3,150ක පා සව ඉ එ ඉක භාද ග මන වුශණ්.  

ලංකා සශතොස ආ තනශ  අදමුණු රීහිප  ඉ තිශබනවා. 
පළමුවැනි අදමුණ තදයි දශට් භාණ්ඩ මිල ස්ථාවදව පවත්වා 
ගැනීද. ශද්වැනි අදමුණ තදයි අ ස ආද්ා ම්ලාභි ජනනතාවට සහන 
ලබා දීද. ඒ වාශනිද සුළු හා දනය පරිදාණ වයාපාරික  මශනි 
භාණ්ඩ ශගනැ, ලා ඒ ආ තන  හදහා විකුණා ග මන අවස්ථාව ඉ 
ලබාදීද. ඒ වාශනිද ශගොවි ාශනි නිෂ්පාද්න ඒ ආ තන  හදහා 
විකුණා ග මන අවස්ථාව ඉ ලබාදීද. නමුත් තමු මනා මශසේලා 
ද් මනවා, ඒ ආ තනශ  ම ඒ රීසිද ශද්  ඉ කද මන පසුගි  දජ  
කාලශ  අවස්ථාව ලබා දු මශ ම නැහැ රී ලා. ඒ ආ තනශ  
තිබුණු ස, ලි , ක අදශගන හිත මිතුමද මට ලබා ශද්න වැඩ 
පිළිශවළ ඉ තදයි රිසාඩ් බන්ුරදී ම හිටරා ඟදතිතුමදාත්, ඒ 
ආණ් සවත් කශළේ. හැබැයි, එක ශද්  ඉ බල මන ඕනෑ. පසුගි  අ  
වැ  විවාද්වලදී රිසාඩ් බන්ුරදී ම ඟදතිතුමදාශනි වැ  ශීගයෂ  පිළිබඳ 
විවාද්ශ දී අව ද කුදාද න්සානා ක ද ම්රීතුමදා, ඒ කඩා වට්ටරා 
ආ තන  ගැන කවද්ාවත් කථා කළාද් රී ලා අපි බල මන ඕනෑ.  
එශහද කද මන බැහැ. ශදොකද්, එතුමදා ශබොශහොද සහ ශ ෝගශ  ම 
වැඩ කළා. සහශ ෝගශ  ම එකතුම ශවලා තදයි වැඩ කශළේ. එශහද 
වැඩ කදශදී ඒ අදාතයාං වල තිබුණු ශශව,  ගැන කථා කද මන 
බැරුව ගි ා. අද් ඟවි, ලා කථා කදනවා, tax එක එහාට කළා, tax 
එක ශදහාට කළා, සීනි ශගනාවා, සීනි ශගනැ, ලා පා ස කළා  
රී ලා. එද්ා ලංකා සශතොස ආ තන ට සීනි ශගශන මන රාළුව ම 
තත්ත්ව  ඉ තිබුශණ් නැහැ. ඒ ශගශනන containersවල තිබුශණ් 
කු ස. එද නිසා ශදොක ඉද් කශළේ? බ්රසීලශ  ම,  සබායිවලි ම සීනි 
ශග මවීද නැවැත්තුමවා. රතිපත්ති  ඉ ව ශ  ම අපට සීනි මිල 
අ සශව ම ශගශන මන රාළුව මකද තිබුශණ් බ්රසීලශ  ම සහ 
 සබායිවලි ම. අ මතිදට ඒක පාලන  කද ග මන බැරුව ගි ා. දටට 
කු ස ශගශනනවා. සශතොසට ශගශනන containersවලද තදයි කු ස 
තිශබ මශ ම. ශදොක ඉද් දජ  ගත්ත පි වද? බ්රසීලශ  ම 
ශග මව මන එපා,  සබායිවලි ම ශග මව මන එපා, අ, ලරා දට 
ි මන් ාශව ම හරි ශග මවලා, කු ස ශගශනන එක නවත්ව මන 
රීැවා. එශහද තදයි ශම් ආ තන  ශගනි්චශ්ච. අව ද කුදාද 
න්සානා ක ද ම්රීතුමදා එතශකොට කථා කළාද්  සශතොසට කු ස 
ශගශනනවා රී ලා? රිසාඩ් බන්ුරදී ම ඟදතිතුමදාට ශදොක ඉද් 
රීැශැ? තද ම එ ඉක එකට ි මන මිනිහා නිසා ශදොකුත් 
රී  මශ ම නැතුමව හි,  ා. එද නිසා අපි තමු මනා මශසේලාට 
රී නවා, ආ තන කඩා ද්ැමුශැ, අදාතයාං  පි,  ම බිදට ද්ැමුශැ 
ඒ ශශව,  කදලා රී ලා. අද් කථා කදශදී අපට පැහැන්ලි ශවනවා, 
ශම් අ  කථා කද මශ ම ශකොශහොදද් රී ලා. ගරු නිශ ෝජය 
සභාපතිතුමදනි, ශවශළඳ අදාතයාං   ගැන වාන රීහිප  ඉ කථා 
රීමදට අවස්ථාව ලබා දීද ගැන නැවත වද ඉ ඔබතුමදාට 
ස්තුමතිව මත ශවනවා.  

 
ගු නිදයෝජය සභාප සුරො 
(ைொண்புைிகு பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
The next speaker is the Hon. Kumara Welgama. You 

have 14 minutes.  
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පාගයලිශම් මතුමව 

Before he starts, the Hon. Sanjeeva Edirimanna will 
take the Chair. 

 
අනුරුව ගු නිදයෝජය කාරක සභාප සුරො මූලාසනදයන් 

ඉවත් වූදයන්  ගු සංජීව එදිරිොන්න ෙහතා මූලාසනාරූඪ විය. 
 

அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள் 

அக்கிரொசனத்தினின்று அகலதெ, ைொண்புைிகு சஞ்ஜீெ எதிொிைொன்ன 

அெர்கள் தமலமை ெகித்தொர்கள். 
 

Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF 
COMMITTEES left the Chair, and  THE  HON. SANJEEVA 
EDIRIMANNA took the Chair. 
 

[අ.භා. 1.57] 

 

ගු කුොර දවේගෙ ෙහතා 
(ைொண்புைிகு குைொர தெல்கை) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
මූලාසනාරූඪ ගරු ද ම්රීතුමදනි, අද්  පැවැත්ශවන ශම්  

විවාද්ශ දී දා විශ ේෂශ  මද කගයදා මත අදාතයාං   සම්බ මනව 

කථා කද මන බලාශපොශදොත්තුම ශවනවා. 2021 අ  වැ  දින ම 

දජශ  ශසේවක ාට, ශපෞශගලික අං ශ  ශසේවක ාට, කම්කරුවාට 

ශහෝ ශගොවි ාට රීසිද සහන  ඉ දී ඟති බව ඉ දට නම් 

ශපශන මශ ම නැහැ.  

සහන ලබාදී ඟත්ශත් ශකොවිඩ්-19 වසංගතශ  ම බදපතළ 

ශලස පහද කෑ ශපොදු ජනතාවට ශනොව, අතශලොස්ස ඉ වූ නනපති 

වයාපාරික පැළැ මති ට රී න එකත් දද ශම් අවස්ථාශැදී 

රී  මන ඕනෑ. අ  වැ  ගැන ද්හස ඉ බලාශපොශදොත්තුම තබාශගන 

සි,  සාදානය ජනතාවශනි බලාශපොශදොත්තුම සුව  විසුව  කද ද්දා 

තිශබනවා. සහන ලබාදී ඟත්ශත් එශහනම් කාටද්? පළමුශව මද 

දද රී  මන ඕනෑ, ඟශදරික ම ශඩොලගය මිලි න 10කට වැඩි, 

රුපි ,  මිලි න 1,900 ඉ පදණ ආශ ෝජන සහිත අපන න පශු 

සම්පත් රීරි ආශ්රිත නිෂ්පාද්න, කෘෂි නිෂ්පාද්න හා ශතොදතුමරු 

තා ඉෂණ වයාපාදවලට අවුරුදු 10 ඉ ද් ඉවා බදු නිද්හස දීලා 

තිශබනවා. ශද්වැනි එක, හම්බ මශතොට සහ ශකොළඹ වදා  ආශ්රිතව 

ගුද්ම් පිහිටුවන වයාපාරික  ම සි ලුශද්නාද බදුවලි ම නිද්හස් 

කදලා තිශබනවා. බටහිද ශබශහත් වගයග නිෂ්පාද්න  ආදම්භ 

කදන වයාපාරික  ම ආද්ා ම් බශශද් ම නිද්හස්. රානගයජනනී  

විදුලි  නිෂ්පාද්න  කදන වයාපාද  වසද 7 ඉ ආද්ා ම් බශශද් ම 

නිද්හස් කදලා තිශබනවා. වදා  නගදශ  ආදම්භ කදන සි ලු 

වයාපාද බදුවලි ම නිද්හස් කදලා තිශබනවා. නැැ නිෂ්පාද්න  

කදන වයාපාද වසද 7 ඉ   බශශද් ම නිද්හස් කදලා තිශබනවා. 

ශටලිශෆෝ ම කුලුව  තනන වයාපාරික  ම  වසද 5 ඉ බශශද් ම 

නිද්හස් කදලා තිශබනවා. ශම් බදු සහන සි , ල දට රාදා ලබාදී 

ඟත්ශත් දහා පරිදාණ වයාපාරික  මට. ඊළලට, බහුජාතික 

වයාපාරික  මට පදණ ඉ ක් ඉති විඳීදට තව බදු සහන  ඉ දු මනා. 

ද්ැනටදත් ලංකාශැ ශවශළඳ ශපොළට විවින භාණ්ඩ නිෂ්පාද්න  

කදලා සප න බහු ජාතික සදාගම් තද නිෂ්පාද්නවලි ම සි  ට 

30 ඉ අපන න  කශළොත් ලාභාං   සි  ට 50 ඉ ද් ඉවා බදු 

සහන  දීලා තිශබනවා. නමුත් ලාංරීක නිෂ්පාද්ක  මට එද 

සහන  ලබාදීලා නැහැ. ශදහි සානාදණ  කුද ඉද්? ලාංරීකශ  ඉ 

ශනොශහොත්, ශම් දශට් රාදවැසිශ  ඉ වීද බදු සහන ලැබීදට 

ව සුදුසුකද ඉ ශලස දජ  සලක මශ මද්?  

විශ ේෂශ  මද  ශදෝටගය දථ අදතද ශකොටස් ශග මවීශම් බදු  

හුල ඉ අ ස කළා. මුද්,  ඟදතිතුමදා විධි ට ගරු අගදැතිතුමදා ඒ බව 

රීැවා. එශසේ බදු අ ස කළත් අ මතිදට මිල හද්ලා බලනශකොට ඒ 

ශග මවන අදතද ශකොටස්වල මිල සි  ට 1,රී ම වැඩි ශවලා.  ඒ 

ශසස් බශද් වැඩි ශවලා. ගරු ඟදතිතුමදා, බල මන. එකලස් රීමද 

සඳහා ශග මවන ශදෝටගය දථ ශකොටස්වල මිල තිබුණාටත් වඩා 

සි  ට 1, ඉ ශම් අ  වැශ  ම වැඩි ශවලා තිශබනවා.  

ඊළලට, අශේ දශට් නිෂ්පාද්න කගයදා මතවලි ම සි  ට 90කට 

වැඩි ගණන ඉ සුළු හා දනයද පරිදාණ කගයදා මත. සදස්ත 

වයාපාදවලි ම සි  ට 75 ඉද සුළු හා දනය පරිදාණ අං  ටයි 

වැශට මශ ම. ලංකාශැ සි ලු කගයදා මතවල රැරී ා කදන 

පිරිශස ම සි  ට 50 ඉ පදණ ශසේව  කද මශ ම ශම් 

කගයදා මතවල. ශකොවිඩ්-19 වසංගතශ  ම හිස ඔසව මන බැරි 

තදදට පහද වැදු ශණ්ත් කුඩා හා දනය පරිදාණ කගයදා මතවලට. 

නමුත්, ඔවු මට රීසිද සහන  ඉ දීලා  නැහැ. හැබැයි, කෘෂිකගයද, 

ධීවද, පශු සම්පත් හා සත්ව පාලන කටුරතුම වසද 5ක කාල කට 

ආද්ා ම් බශශද් ම නිද්හස් කදලා තිශබනවා. ඒක ශහොඳයි. ශදොකද්, 

එද සහන  දට ශත්ශදන විධි ට කෘෂි, ධීවද හා සත්ව පාලන 

කටුරතුමවල නි ැශලන සුළු හා දනය පරිදාණශ  

වයාපාරික  මටත් ලබා දීලා තිශබනවා. නමුත් එතැනදී අශන ඉ 

සි ලු කගයදා මතකරුව ම ශනොසලකා හැදලා තිශබන බවයි දට 

ශපශන මශ ම. බැංකු ණ  ශගවීදට ක,  ලබා දීශද ම පදණ ඉ 

ඔවු ම වැටී සි, න වශළ ම ශගොඩ ග මන රාළුව මද්? ණ  ක,  

ද්ැම්දත් ශපොලි  එශහම්දයි. ශකෝචාද ණ  ගත්තත් අපට ද්ැ ම 

ශපොලි  ශගව මන සිදුශවලා තිශබනවා. ඒ ණ  සහන කාල  

විධි ට දාස , ඉ, දාස 3 ඉ දීලා තිශබනවා.  නමුත් අපි ශපොලි  

ශගව මන ඕනෑ. ඒ ශපොලිශ  රීසිද අ සවීද ඉ  ශවලා නැහැ. ඒ 

නිසා ශපොලි  ශගව මන ගිහි, ලා වයාපාද තවත් ඟද්වැටීදකට 

ල ඉ ශවලා තිශබනවා. ශපොලි  එකතුම ශවනවා. වයාපාදවල 

ශවශළඳාම් සි  ට 50රී ම, ,0රී ම ශහෝ සදහද වයාපාදවල 

ආද්ා ම් ඊට වැඩිශ  ම කඩා වැ, ලා තිශබනවා. ඔවු මට රීසිද බදු 

සහන  ඉ නැහැ. වයාපාද නැවත පට ම ගත් ද්වශසේ ිඳ මද නැවත 

බදු එකතුම කදනවා. ශම්වාට දජ  ශද්න පත්තද  තදයි "බදු 

ශගව මන ක,  ශද්නවා" රී න එක. එශහද කළා රී ලා 

ඔවු මශනි ගැටලුව විසශඳනවාද්? ශකොවිඩ්-19 නිසා අඩපණ වූ සහ 

සම්පූගයණශ  මද ක්රි ා විදහිත වුණු කගයදා මතකරුව මට   

ශසේවක  ම සඳහා වැටුේ ශගව මන සිශන වුණා. වයාපාදශ  

ආද්ා ද ඉ නැතිව ඒ කාලශ  ඒ කටුරතුම කශළේ ඔවු මශනි 

වයාපාදවලට ශ ොද්වා තිබූ රානිනනශ  ම. දජ  ශම් කගයදා මත 

පිළිබඳව රීසිදු සැලරී, ල ඉ ද් ඉවා නැහැ. ශම් ගැන ද ම්රීවරු 

හැ,  ට අපි සි ලුශද්නාද ලේජා වි  ුරතුමයි. 

ඊළලට, දජ  ගත් ක්රි ා දාගයග බලමු. නිවාස වයාපෘති 

 නාන් ට අව ය වන සිශද මති, වාශ ම කම්බි, bitumen වැනි 

අමුද්රවය තීරුබදු දහිතව ආන න  රීමදට ිඩශද්න බව අ  වැ  

කථාශැදී සඳහ ම කළා. ශම්ශක ම සිශද මති, වාශ ම වැනි අමුද්රවය 

නිෂ්පාද්න  කදන ශම් දශට් කගයදා මතකරුව මට බලවත් 

අසානාදණ  ඉ සිදු වනවා. ඒ ගැන ඔවු මට ද්ැනටද බි  ඉ ඟති වී 

තිශබනවා. ශශශී  කගයදා මතකරුවාට නිසි තැන ශද්න බව 

රීැවත්, ඔවු ම තළා ශපළා ද්ද මන ශම් අ  වැ  පාවි්චි  කද 

තිශබන බවයි අපට පැහැන්ලිව ශපනී   මශ ම. 

ඊළලට, අ  වැ  ඉ හද්නශකොට අපි බල මන ඕනෑ, රැරී ා 

කදන පිරිශස ම සි  ට 50කට ආස මන පිරිසකට රැරී ා සප න 

සුළු හා දනය පරිදාණ කගයදා මතකරුව ම මුහුණ ශද්න ර ්න 

ශදොනවාද් රී ලා. ඒවාට විසඳුම් අ  වැ  ශ ෝජනාවල තිශබ මන 

ඕනෑ. දද විශ ේෂශ  මද අහනවා, එශහද ශ ෝජනා ශදොනවත් ශම් 

අ  වැ  ශ, ඛනශ  තිශබනවාද්, තිශබනවා නම් ඒ ශදොනවාද් 

රී ලා.  අද් කගයදා මත  ඉ ආදම්භ කද මන බලාශපොශදොත්තුම වන 

ශකශනකුට එද කගයදා මත ාලාව පිහිටුව මන සුදුසු  , තල 

පහසුකම් සහිත ිඩම් තිශබ්ද්? කගයදා මත අදාතයාං  ට, ලංකා 

කාගයමික සංවගයනන දණ්ඩල ට හා නාගරික සංවගයනන අධිකාරි ට 

කගයදා මතරාද ින් කද මන සි ලු ිඩම් ලබා දීලා ිවදයි. සදහද 

තැනක ිඩම් කට්,  කීප  ඉ තිබි  හැරීයි. නමුත්, ශබොශහෝ 
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රශශ වල පරිසද නීති මතිවලට අව ව කගයදා මත ස්ථානගත 

කද මන සුදුසු  , තල පහසුකම් සහිත ිඩම් නැහැ. ශම් අ  

වැශ  ම එද ගැටලුව ශද්ස රාළු, ව අවනාන  ශ ොමු කදලා නැහැ. 

කුඩා හා දනය පරිදාණ කගයදා මතකරුව මට අව යව තිබුණත් 

ලබාගත ශනොහැරීව තිශබන ිතා වැද්ගත් ශද්  ඉ තදයි, නව 

තා ඉෂණ . නව තා ඉෂණ  ඔවු ම කදා ගලා  ෑදට න්රිග මවන 

රීසිද රතිපත්ති  ඉ අ  වැ  දින ම රකා  වුශණ් නැහැ.  

දද විශ ේෂශ  මද රී  මන ඕනෑ, අශේ ගරු විද,  වීදවං  

ඟදතිතුමදා වාල්චශ්චන කඩද්ාසි කම්හල නැවත ආදම්භ කදලා 

තිශබනවා. එ  ආදම්භ කදලා තිශබ මශ ම, පදණ machines 

ශ ොද්ාශගන. පදණ machines ශ ොද්ාශගන ආදම්භ කළාද,  ශහොඳ 

නිෂ්පාද්න  ඉ ග මන අදාරුයි රී ලා දද හිතනවා. ඒ වාශනිද 

වි ද්දත් වැඩියි. ඒක තමු මනා මශසේශනි සභාපතිතුමදා ිතා ශහොඳි ම 

ද් මනවා ඟති. ශදොකද්, එතුමදා ද් ඉෂ වයාපාරිකශ  ඉ. ඒ නිසා 

එතුමදා ද් මනවා, පදණ   මත්රූ ත්ර එ ඉක ද්ැ ම වැඩ කද මන බැහැ 

රී ලා. ඒ කාලශ  ශත් වතුමවල වැඩ කශළේ Ruston Engine එක 

ශ ොද්ා ගැනීශද ම. ඒ එංජිද double cylinders තිශබන ශකෝ්චි  

එංජිද ඉ වාශනි. ඒවාට කළු ශත,  ද්ා මන ඕනෑ. වි ද්දත් වැඩියි. ඒ 

machinesවලි ම ලැශබන නිෂ්පාද්න ශහොඳ තත්ත්ව ක නැති බවත් 

දද රී  මන ඕනෑ. 

 

ගු විෙේ වීරවංශ් ෙහතා   
(ைொண்புைிகு ெிைல் வீரெங்ஸ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ගරු ද ම්රීතුමදනි, වාල්චශ්චන කඩද්ාසි කම්හශ,  machines 

ගැන ඔබතුමදා රීැවා. වාල්චශ්චන කඩද්ාසි කම්හශ,  තිබුණු   මත්ර 

ශද්ශක ම එකයි අපි පණ ගැ මවූශ . ඒශ ඉ කෑලි සම්පූගයණශ  මද 

ශවන ශවනද ගලවලා, විශ ේෂඥ  ම දින ම ඒවාශ  අව ය 

නවීකදණ කටුරතුම කදලා තදයි සවි කශළේ. ද්ැනට ිතා පසස් 

තත්ත්වශ  කඩද්ාසි නිපද්වීද එද කඩද්ාසි කම්හශල ම සිදු වනවා. 

දජශ  මුද්රණාල  පවා කඩද්ාසි මිලදී ග මශ ම ඒ රමිති  තිශබන 

නිසා. 

ඔබතුමදා රී රා ශශ සතය  ඉ. එ  ිතා පැදික machine එක ඉ. 

ඒක අබලි  කඩවලට විකුණ මන තිබුශණ්. අපි ද්ැ ම ඒශක ම වැඩ 

ආදම්භ කදලා තිශබනවා. ඒ ලැශබන මුද්,  පපශ ෝගි ශකොට 

ශගන, බැංකු ණ කුත් අදශගන නව machines එතැනට ස්ථාපන  

කද මන බලාශපොශදොත්තුම වනවා. ඒ වාශනිද ශපෞශගලික අං  ත් 

සම්බ මන කදගත් සංවගයනන වැඩ පිළිශවළකට   මනත් සැලසුම් 

කදලා තිශබනවා. 
 

ගු කුොර දවේගෙ ෙහතා 
(ைொண்புைிகு குைொர தெல்கை) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
එශහද නම් ශබශහොද ශහොඳයි. ශදොකද් දද එශහද රීැශැ, 

එ  හරි ට පදණ ශදොරිස ්දයිනගය කාගය එකකුයි, අලුත් ශටොශ ොටා 

කාගය එකකුයි වශනි. පදණ ශදොරිස් දයිනගය කාගය එක බද අන් මන 

ශබොශහොද ශහොඳයි. අශන ඉ එක ඕනෑ බද ඉ ද්ා මන රාළුව ම. 

හේපලා කඩ මන බැහැ. ශහොඳ රමිති  ඉ තිබුණත්, ශප්ර,  ශහොඳි ම 

වැඩ කද මශ ම නැහැ. අලුත් ශටොශ ොටා වාහන  ඉ ගත්ශතොත්, 

  ඉති  අති ම ශහොඳ නැහැ. හැේ රාශණොත් සදහද විට  න අ  

දැශදයි; සදහද විට තුමවාල ශවයි. හැබැයි, ි මනන ශහොඳි ම වැඩ 

කදනවා වාශනිද ශැගශ  ම   මන රාළුව ම. දද හිත මශ ම ඒ 

වාශනි තදයි ශම් අලුත් machines.  
 

ගු ෙයාසිරි ජයදසේකර ෙහතා  
(ைொண்புைிகு தயொசிறி ஜயதசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
දනි,  වික්රදසිංහ දහත්ත ා වාශනි. 

ගු කුොර දවේගෙ ෙහතා 
(ைொண்புைிகு குைொர தெல்கை) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
දට දනි,  වික්රදසිංහ දහත්ද ා අද්ාළ නැහැ. දද දැතිනි ශනි 

කාලශ  ිඳලා එන  ශහොඳ ශ්රී ලංකාකාදශ  ඉ. ඔබතුමදාටත් 

ිස්ශස, ලා  දද ශහොඳ ශ්රී ලංකාකාදශ  ඉ.  

අද් දහා පරිදාණශ  ශබොශහෝ සුපිරි ශවශළඳ වයාපාද 

කද මශ ම කුද ඉද්? සුළු හා දනය පරිදාණශ  කගයදා මතකරුව ම 

නිෂ්පාද්න  කදන දස කැවිලි, කුළු බ ස, පිරිසිදු රීමශම් ද්රවය, රීරි 

ආශ්රිත විවින නිෂ්පාද්න, පා ම, බනිස් හා ශවනත් ශක,  ආහාද 

වගයග, ලුණු පැකට් එක පවා ඔවු මද නිෂ්පාද්න  කදනවා. තව , ක 

ද්වස ඉ  නවිට සුපිරි ශවශළඳ සැ,  බුලත්විටත් ඔවු මශනි brand 

එක ඉ  ටශත් විකුණ මන පට ම ගනීවි.  

ශම්ශක ම ශව මශ ම ශදොක ඉද්? ශම්වා කුඩා වයාපාරික  ම 

සාම්රද්ායිකව කදශගන ආරා කගයදා මත ශනොශවයිද්? ඒ කාලශ  

ිඳලාද  ාපනශ  පවා ශබ්කරි තිබිලා තිශබනවා. නමුත් ද්ැ ම 

සුපිරි ශවශළඳසැ,  ඒ ශගො, ල මට අව ය ශශව,  නිෂ්පාද්න  කද 

ග මනවා. එතශකොට, අශේ සුළු වයාපාරික ාට එතැනි ම පහද 

වන්නවා. විවින ආණ් ස ශම්  සුපිරි ශවශළඳසැ,  වයාේත රීමදට බදු 

සහන දු මශ ම ශම් දශට් කුඩා වයාපාරික ාට රාළු,  ශවශළඳ 

අවස්ථා එදින ම ලැශබයි රී න බලාශපොශදොත්තුමව ඟතිවයි.  

සාම්රද්ායික කගයදා මත අං ශ  න්ුරණුව සඳහා ශදවද රුපි ,  

මිලි න 2,000 ඉ ශව ම කද  තිශබනවා. ඒ මුද්ල නිවැදන්ව පාවි්චි  

කදලා, ඒ කගයදා මතවල ශැගවත් සංවගයනන  ඉ සිදු කද මන 

රී ලා දද ි, ලා සි, නවා. බති ඉ ශදන් ආන න  තහනම් 

රීමදට දජ  පි වද ශගන තිශබනවා. ඒක ිතා ශහොඳයි. අශේ 

දශට් බති ඉ කලාව විශිෂ්ට ශලස න්ුරණු වුණු ුරග  ඉ තිබුණා. 

"බුශධි බති ඉ" වැනි ශවශළඳ නාද ඒ කාලශ  සි,  විශශශික  ම 

අතශගය ජනප්රි  වුණා. අශේ තරු පශහේ ශහෝට, වල ද්ැවැ මත බති ඉ 

සැදසිලි පවා තිබුණා. විශද්ස් දටවලි ම බාල බති ඉ ශදන් පැමිණීද 

නිසා එද කගයදා මත ට තිබූ ව, නාකද නැති ශවලා ගි ා. බති ඉ 

කගයදා මත  න්ුරණු කද මන අශේ ද් ාසිරි ඟදතිතුමදා ශගොඩ ඉ 

පත්සාහ ග මනවා. ඒ ගැන දද ස මශතෝෂ ශවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු ද ම්රීතුමදනි,  කගයදා මත අදාතයාං   ගැන 

කථා කදනශකොට දට ශද මන ශම් කාදණ  දත ඉ ශවනවා. 

සිරිදාශවෝ බණ්ඩාදනා ක දැතිනි ශනි කාලශ  ටී.බී. සුබසිංහ 

දහත්ද ා තදයි කගයදා මත ඟදතිවද ා ව ශ  ම කටුරතුම කශළේ.  

ඒ කාලශ , ශශශී  කගයදා මතකරුවාට ශකොයි තදම් මු, තැන ඉ 

දු මනාද් රී ලා බල මන. "Duro" ෂගයට් නිෂ්පාද්න  කදලා තදයි 

ද්ාස මුද්ලාලි ඒ කාලශ  න්ුරණු වුශණ්. ඊළලට, සි මශට ඉස් සාරි 

හැදුශැ කවුද්? ඥානම් දහත්ද ා. ඒ වාශනිද ශගෝ, සී,  කලිසම් 

ශදශද් හැදුශැ ශ්රී ලංකා නිද්හස් ප ඉෂශ  හිටරා භාණ්ඩාගාරික අශේ 

ශේ.පී.අයි. පි ද්ාස දහත්ද ා. ශ ඉ. ගුණදත්නම් දහත්ද ා ශබෝ,  

ශපොයි මට් පෑන හැදුවා. එතුමදා ි ත්රපට කගයදා මතශ  නි ැ බ හිටරා 

ශකශන ඉ. ඒ කාලශ  ශහොඳ රමිතිශ  ම ුරතුම භාණ්ඩ වි ාල 

ව ශ  ම නිෂ්පාද්න  කළා. ඒ වාශනිද අපට අදතක කද මන 

බැහැ, පපාලි විශේවගයනන දහත්ද ා. පපාලි විශේවගයනන 

දහත්ද ා තදයි ශම් දශට් එකලස් රීමශම් පළමු කාගය එක හැදුශැ. 

පපාලි දැස්ඩා එක හා පපාලි ෆි ට් එක ඒ කාලශ  ශගොඩ ඉ 

ජනප්රි  වුණා. දට දතකයි, ආාාගය  එ ම.එම්. ශපශගයදා දහත්ද ා 

එතුමදාශනි දාජකාරි ශවලාශව ම පසුව එළවා ශගන ගිශ  සුදුපාට 

දැස්ඩා කාගය එක ඉ. දට දතකයි, ශේ.ආගය. ජ වගයනන දහත්ද ාත් 

එළවාශගන ගිශ  ලංකාශැ නිෂ්පාද්න  කදරා, එකලස ්කළ පපාලි 

දැස්ඩා කාද යි. ඔබතුමද මලාට දතක ඟති, ඒ කාලශ  පපාලි 

විශේවගයනන දහත්ද ාශනි  "Delta"  toffees, "Kandos" 

Chocolates හරි ජනප්රි යි.  
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පාගයලිශම් මතුමව 

අද් දද විශ ේෂශ  මද දත ඉ කද මන ඕනෑ, ශකොට්ටාශැ - 

තමු මනා මශසේලාශනි රශශ ශ  - ි මන ද, හාමි බාසු මනැශහේ.  

ද, හාමි බාසු මනැශහේ තදයි ඒ කාලශ  ශලෝකශ  කාටවත්ද  

හද් මන බැරි වුණු gear wheel එක හැදුශැ.  ඒ කාලශ  ඕනෑද 

භාණ්ඩ  ඉ නිෂ්පාද්න  කළාද - තමු මනා මශසේලාශනි 

සභාපතිතුමදාශග ම අහ මන - පස්සාශගන   මශ ම ශකොට්ටාශැ 

ි මන ද, හාමි බාසු මනැශහේ ළලට. ද, හාමි බාසු මනැශහේ 

රී  මශ ම ිංජිශ මරුශවකුටත් වඩා ද්ැව ද ඉ තිබුණු ශකශන ඉ.   

දැලිබ ම මුද්ලාලි ගැනත් දද දත ඉ කද මන ඕනෑ. ඊළලට, 

ද මි  බිස්කට්. බල මන, ඒ බිස්කට් එක ශදොන තදම් දහද් රී ලා. 

ගිවිසුම් අත්ස ම කදලා ි මන් ාශැ ද මි  ෆැ ඉටරි  ඉ ද්ද මන 

ගි ා. ඒ ෆැ ඉටරි  ද්ද මන දු මශ ම නැහැ. ඒ ශගො, ල මට ඒ 

විධි ට ි මන් ාවට ගිහි, ලා ෆැ ඉටරි  ඉ ද්ද මන බැහැ. නමුත්, 

ි මන් ාවත් එ ඉක ගිවිසුම් අත්ස ම කද තිශබනවා. සිංගේපූරුවත් 

එ ඉක ගිවිසුම් අත්ස ම කද තිශබනවා.  ඕන්රිස් දහත්ත ාශනි 

හිදදණ ත් අපට අදතක කද මන බැහැ. 1977දී ආරා විවෘත 

ආගයථික ක්රදශ  ම පසුව ශම්වා සම්පූගයණශ  මද නැති ශවලා ගි ා; 

සම්පූගයණශ  මද කඩා වැටුණා. නමුත්, දැලිබ ම බිස්කට් වාශනි 

කගයදා මත ාලා තවද වැඩ කදනවා.  

තමු මනා මශසේලා  පිටද,  ම ශගනන භණ්ඩවලට බදු සහන 

ශද් මන ගිශ ොත් ශම්ක කද මන බැහැ. ශම් විවෘත ආගයථික  අව ව, 

අත්ස ම කද තිශබන ගිවිසුම් අව ව ඒ ඒ දටවලි ම ශම් දටට ඕනෑ 

තදම් භාණ්ඩ ශග මව මන රාළුව ම. අපි ශශශී  නිෂ්පාද්න  ගැන, 

ශශශී  කගයදා මතකරුව ම ගැන ශකොයි තදම් කථා කළත් වැඩ ඉ 

නැහැ. ශදොකද්, ශම් අත්ස ම කද තිශබන ගිවිසුම් නිසා.  පැවැති 

දජ  ම ශද්කද වැදන්යි. අවුරුදු 70 ඉ තිස්ශසේ  පාලන  කදරා 

ආණ් ස තදයි ශම් දට විනා  කශළේ.  ගිවිසුම් අත්ස ම කද තිශබන 

නිසා ඒ දටවල තිශබන ඕනෑ කුණු ශගොඩ ඉ ශදශහේට ශග මව මන 

රාළුව ම. ශදන්පිළිත් ශග මව මන රාළුව ම.  

තමු මනා මශසේලා ශශශී  ශදන්පිළි ගැන කථා කදනවා. ඒ 

දටවල එද්ා නිමි ඟඳුදට ශසස් බශද් රුපි ,  100යි.  අද් එ  

රුපි ,  25 ද් ඉවා අ ස කද තිශබනවා. අද් ඒ නිමි ඟඳුද රුපි ,  

25ට අ ස කදලා තිශබනවා. එතශකොට ශශශී  නිෂ්පාද්න න්ුරණු 

කද මශ ම ශකොශහොදද්?  එශහද කදලා නම් කවද්ාවත් අපි හිතන 

ශශ  කද මන බැහැ. එක රතිපත්ති  ඉ අපට තිශබ මන ඕනෑ. ශහොඳ 

ඟදතිවරු අපට ි මනවා. ශකෝචාද ර ්න තිබුණත්, විද,  වීදවං  

ඟදතිතුමදාට  ද ඉ කද මන රාළුව ම. නමුත් ඒකට දජ  ිඩ 

ශද් මන ඕනෑ. ඒ සගයලායි, ශම් සගයලායි එතුමදාශනි වැඩවලට ඟිනලි 

ගහ මන ගිශ ොත් එතුමදාට ඒ කටුරත්ත කද මන බැරි ශවනවා.  

බ මදුල ගුණවගයනන ඟදතිතුමදා තදයි දහ බැංකු  ශකො, ල  

සිශන වුණු ශවලාශැ ිස්ශස, ලාද ඒ ර ්න  දතුම කශළේ. 

එතශකොට දද හි, ශ  විප ඉෂශ . එතුමදා තදයි රීැශැ, ශද මන 

ශදශහද එක ඉ ශවලා තිශබනවා රී ලා. අපි කාටවත් ශත්රුශණ් 

නැහැ ඒ ශදොක ඉද් රී ලා. ඒ වාශනි, ශහොඳ ශදොළ තිශබන අ  

ි මනවා. ඒ ශගො, ල මට වැඩ කටුරතුම කද මන ිඩ ශද් මන ඕනෑ. 

ඒ ශගො, ල මට සම්පූගයණ නිද්හස දු මශනොත් ශම් කටුරතුම සාගයථක 

කද ග මන රාළුව ම ශැවි. ආණ් සව පැත්ශත්ත්, විරුශන පාගය ්ව  

පැත්ශත්ත් වැඩ කද මන රාළුව ම ද් ඉෂ  ම ි මනවා. ශබොශහොද 

ස්තුමතියි. 
 

 ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ලස මත අලගි ව මන දාජය ඟදතිතුමදා. ඔබතුමදාට විනාඩි 

13ක කාල  ඉ තිශබනවා. 

[අ.භා. 2.14] 

 
ගු ලසන්ත අලගියවන්න ෙහතා (සමුපකාර දසේවා  

අදළවි සංවර්ධාන හා පාරිදභෝගික ආරක්ෂණ  රාජය 

අොතයුරො) 
(ைொண்புைிகு லசந்த அலகியென்ன - கூட்டுறவுச் தசமெகள், 

சந்மதப்படுத்தல் அபிெிருத்தி ைற்றும் நுகர்தெொர் பொதுகொப்பு 

இரொஜொங்க அமைச்சர்) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna - State Minister of Co-
operative Services, Marketing Development and Consumer 
Protection) 

මූලාසනාරූඪ ගරු ද ම්රීතුමදනි, ශදද අ  වැ  දින ම අපට 

රතිපාද්න ලබා ශද්මි ම, අව ය නීති මති සකස් කදලා ශම් කටුරතුම 

රීරිදට   ඉති  ලබා දීද පිළිබඳව දා රථදශ  මද අතිගරු 

ජනාධිපතිතුමදාටත්, අාදාතයතුමදාටත් ස්තුමතිව මත ශවනවා. දද 

ගුරු හරුකම් ලබා ගත් ශකශනකු  ටශත්ද දාජය අදාතයවද ා 

හැ,  ට කටුරතුම කද මන ලැබීද පිළිබඳවත් දද සතුමටු ශවනවා. 

විශ ේෂශ  මද අශේ අදාතයාං ශ  අදාතයවද ා ව ශ  ම 

කටුරතුම කළ ශම් ශක,  කාල සීදාව තුමළදී ගරු බ මදුල ගුණවගයනන 

දැතිතුමදා ද්ැවැ මත කාගය භාද  ඉ ශම්  ඉශෂේත්ර  ශවව ශව ම ිටු 

කළා. ඒ දල ශප මවීද  ට ශත්  දට කටුරතුම රීමදට ලැබීද 

පිළිබඳව සතුමටු වනවා.  

අදාතයාං ශ  ශ, කම්තුමමි , දද නිශ ෝජන  කදන දාජය 

අදාතයාං ශ  ශ, කම්තුමදා, පාරිශභෝගික කටුරතුම පිළිබඳ 

අධිකාරිශ  සභාපතිතුමදා, සමුපකාද ශකොදසාරිස්තුමදා ඟතුමළු සි ලු 

ශද්නාට දද රථදශ  මද ස්තුමති  රාද් කද මන ඕනෑ. 

"ශසෞභාග යශ  ද්ැ ඉද" රතිපත්ති රකා   තුමළ සි, මි ම, 2021 

වගයෂ  ශවව ශව ම ද්ැවැ මත කාගය භාද  ඉ ිටු රීමදට අපි ශම් 

වනවිට සැලසුම් සකස ් කද තිශබනවා. ඒ කටුරතුම ද්ැනට සිදු 

කදමි ම සි, නවා. ඊට සහශ ෝග  ද් ඉවන සි ලුශද්නාට 

රථදශ  මද දශනි ස්තුමති  රාද් කදනවා.  

සමුපකාද  ඉශෂේත්ර  අද් කවුරුත් ද්රී මශ ම බංශකොශලොත් 

වයාපාද  ඉ විධි ට. විශ ේෂශ  මද සිරිදාශවෝ බණ්ඩාදනා ක 

දැතිනි ශනි කාලශ  ගදක රනානතද ශසේවාව ඉ සප රා 

ආ තන  ඉ බවට ශම් සමුපකාද  පත් ශවලා තිබුණා. නමුත් 

විවෘත ආගයථිකශ  ම පස්ශසේ, ඒ වයාපාද ට එ, ල වුණු අභිශ ෝග 

සහ ශද්ප ඉෂශ ද ශශ පාලක  ම ගත් තී මදු තීදණ, අනය ඉෂ 

දණ්ඩල  අතද ඟති වූ වංාා, දූෂණ එ ඉක අද් ශම් වයාපාද  

පිළිබඳව තිබූ වි ්වාස  නැතිශවලා තිශබනවා. නමුත් ශම් පිළිබඳව 

අනය න  රීමශම්දී අපට ශපශනනවා අපි හිතන තදම්, දට හිතන 

තදම්, සෑද ශකශනකුද හිතන තදම් ශම් වයාපාද  දුගයවල නැති 

බව.  

ශම් වයාපාදශ  නි ැ බ සි, මි ම  ශහොඳි ම වැඩ කටුරතුම කදන 

අ  විවින අභිශ ෝග, බානකවලට මුහුණ ශද්මි ම අද් වනශකොට ශම් 

වයාපාද    ඉතිදත් දට්ටදකට ශගනැවිත් තිශබනවා. අද් 

සමුපකාද වයාපාද  තුමළ සාදාජික  ම 97 ල ඉෂ  ඉ  ි  මනවා. 

එහි රුපි ,  බිලි න 300ක විතද තැ මපතුම තිශබනවා. ශම් තුමළි ම 

රුපි ,  බිලි න 1,7ක ණ  දීලා තිශබනවා. පකස් ණ  බිලි න 

24 ඉ, ආශ ෝජන බිලි න 79 ඉ ව ශ  ම තදයි තිශබ මශ ම. 

සමුපකාද බැංකු 2,200 ඉ විතද තිශබනවා. ඒවායි ම 1,900 ඉද 

ලාභ ලබනවා. ඊළලට, කාදක සභා ,,400 ඉ තිශබනවා. සමුපකාද 

2,,00 ඉ විතද තදයි තිශබ මශ ම. ඒවායි ම 1,500 ඉ විතද පා සයි. 

1,000 ඉ විතද ලාභ ලබන දට්ටශම් තිශබනවා.  ඒ වාශනිද අශේ 

දශට් නිෂ්පාද්න සමිති 1,100 ඉ විතද තිශබනවා. සමුපකාද 

වයාපාද  රී  මශ ම, බැංකුව ඉ ශහෝ කඩ  ඉ විතද ඉ ශනොශවයි. 

එ  සීදාව ඉ නැති වයාපාද  ඉ. දශට්  හපත ශවව ශව ම ඕනෑද 
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[ගරු කුදාද ශව, ගද දහතා] 
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කාගය භාද  ඉ ිටු රීමදට ශම් වයාපාද ට   ඉති  තිශබනවා. ඒ 

වාශනිද, නිෂ්පාද්න සමිති එ ඉද්හස ් ගණන ඉ විතද තිශබනවා. එද 

නිසා ශම් වයාපාද    ඉතිදත් කද මන ඕනෑ. වගයතදාන දජශ  

රතිපත්ති  තුමළ ශශශී  ආගයථික    ඉතිදත් රීමශම්දී සමුපකාද 

වයාපාද ට ද්ැවැ මත කාගය භාද  ඉ ිටු කද මන නි මිතව 

තිශබනවා. අපි ලබන වගයෂශ  ශම් සභාව තුමළ 2022 අ  වැ  

ින්රිපත් කදන ශකොට, ිල ඉක සහගතව  ම් රීසි ආකාද ක 

රගති  ඉ, න්ුරණුව ඉ කදා ශදද වයාපාද  ශගන ඒදට කටුරතුම 

කදනවා  රී න එක ශබොශහොද පැහැන්ලිව වගකීදරී ම ුරතුමව 

සඳහ ම කද මන ඕනෑ. ඒක කද මන රාළුව ම. විශ ේෂශ  මද ශම් 

සඳහා නවීන තා ඉෂණ  භාවිත රීමද තුමළි ම, ශම් සඳහා අව ය 

  ඉති  ලබා දීද තුමළි ම අපට ශම් කාගය භාද  කද මන රාළුව ම. 

කද මන බැරි රීසිදු ශද්  ඉ නැහැ. අද් වනවිට ශම් සෑද 

අභිශ ෝග  ඉද දැද් ශම් වයාපාද  ශහොඳි ම සිදු කදන න්වයිශ ම  

සමුපකාද සමිති තිශබනවා. සමුපකාද සමිති 33, ම, සමුපකාද 

සමිති (, ඉද ලාභද්ායිව ශහොඳි ම කදශගන  නවා. එශසේ ශහොඳි ම 

සමුපකාද වයාපාද  පවත්වා ශගන  න අ ශනි අත් ද්ැකීම් ශම් 

වයාපාද ට සම්බ මන කදශගන ශම් කටුරතුම කළ ුරතුමයි.  

විශ ේෂශ  මද දහි මද් දාජප ඉෂ ජනාධිපතිතුමදාශනි පාලන 

කාලශ  ගරු  ශජො මස්ට ම රනා මදු අදාතයතුමදා සමුපකාද හා 

අභය මතද ශවශළඳ අදාතයවද ා ව ශ  ම කටුරතුම කදශදී සි ලු 

ණ  කැරාවා, තීරු බදු සහන ලබා දු මනා. එවැනි සහන ලබා දී ශම් 

කටුරතුම ක්රි ාත්දක කළත් ි ම පසුව රීසිදු දජ රී ම සමුපකාද 

 ඉශෂේත්ර ට ඒ නිසි රමුඛතාව ලබා දු මශ ම නැහැ රී ා දා හිතනවා.  

සමුපකාද බැංකුවල ශජයෂ්ඨ රාදවැසි  මශනි තැ මපතුම සඳහා 

දජශ  රතිපත්ති  අව ගදන  කදමි ම සි  ට 15ක ශපොලි  ඉ 

ශගවනවා. අශන ඉ බැංකුවලට එ  රතිපූදණ  කදනවා. නමුත් 

සමුපකාද බැංකුවට ඒක ලැශබ මශ ම නැහැ.  

සමුපකාද වයාපාද  පසුගි  කාල සීදාව තුමළදී -විශ ේෂශ  මද 

ශකොශදෝනා වසංගත  පැවැති මු,  සදශ දී- ද්ැවැ මත 

කාගය භාද  ඉ ිටු කළා. එහි ශසේවක  ම අ ස පඩි රී ම ශම් 

කාගය භාද  කද මශ ම. එද නිසා ශම්  ඉශෂේත්රශ  නි ැලි සි, න 

අ ටත් අව ය   ඉති  ලබා දීශද ම ශම් කාගය භාද  ිටු කද මන 

අපට රාළුව මකද ඉ තිශබනවා  රී න එක විශ ේෂශ  මද සඳහ ම 

කද මන ඕනෑ. ින්රිශ දී අපි සමුපකාද ශවශළඳ ජාල  

නවීකදණ  කදලා, තා ඉෂණ  හඳු මවා දීලා අපි සෑද කාදක 

සභාවකටද අලුති ම එ ඉ ශවශළඳ සැල ඉ බැගි ම ස්ථාපිත රීමශම් 

වැඩ පිළිශවළ ඉ ක්රි ාත්දක කදනවා.  

අද් සමුපකාද ට ශසනල   මශ ම නැත්ශත් ඟයි? සදහද 

සමුපකාදවල භාණ්ඩ නැහැ. තිශබන ඒවාශ ත් ගුණාත්දකභාව  

අ සයි, මිල වැඩියි. අපි ගශම් සමුපකාද  තුමළි ම අ ස මිලට, ශහොඳ, 

ගුණාත්දකභාවශ  ම ුරත් භාණ්ඩ ලබා ශද්නවා නම්, 

අනිවාගය ශ  මද ජනතාව සමුපකාදශ  ම බ ස මිලදී ග මන 

ූ ද්ානම්. අපි ඒ සඳහා අව ය පරිසද  අනිවාගය ශ  මද ශගොඩ 

නලනවා. ගරු ඟදතිතුමදා ජාතික මිලදී ගැනීශම් කමිටුව ඉ සකස් 

කදලා ඒ සඳහා කටුරතුම ආදම්භ කද තිශබනවා. අපි එතුමදාශනි 

  ඉති ත් අදශගන ශම් කටුරත්ත ක්රි ාත්දක රීමදට 

විශ ේෂශ  මද කටුරතුම කදනවා.  

අද් ශම් ගරු සභාව තුමළ අද්හස් ින්රිපත් කළ ගරු බුශධික 

පතිදණ ද ම්රීතුමදාට දද ස්තුමතිව මත ශව මන ඕනෑ. ශදොකද්, හිටරා 

නිශ ෝජය අදාතයවද කු විධි ට එතුමදා ිතාද සුබවාදීව, අවංකව 

ඒ අද්හස් හා ශ ෝජනා ින්රිපත් කළා. ඒ වාශනිද ගරු අව ද 

න්සානා ක ද ම්රීතුමදා ඟතුමළු ද ම්රීතුමද මලා රීහිප ශද්ශන ඉ 

ිතාද ව, නා අද්හස් හා ශ ෝජනා ින්රිපත් කළා. ඒ පිළිබඳව  ම් 

පැහැන්ලි රීමදකුත් කළ ුරතුමව තිශබනවා. විශ ේෂශ  මද 

පාරිශභෝගික කටුරතුම පිළිබඳ අධිකාරි  තිශබ මශ ම දාජය 

අදාතයාං    ටශත්. එද නිසා පාරිශභෝගික කටුරතුම පිළිබඳ 

අධිකාරි  ග මනා වූ ක්රි ාදාගයග නිසා  ම්  ම් අ සපා සකම් සිශන 

ශවනවා නම්, එද වගකීද අපි භාද ගත ුරතුමයි. අපි එද වගකීද භාද 

ග මනවා. ශවශළඳ අදාතයතුමදා පදණ ඉ ශනොශවයි, අපිත් ඒක 

භාද ග මනවා. එ  භාද ගත ුරතුමයි.  

විශ ේෂශ  මද ශදහිදී අපි පිළිගත ුරතුම වාශනිද, අද් ශම් ගරු 

සභාශැදීත් කථා වුණු කාදණ  ඉ තිශබනවා. ඒ රී  මශ ම 

නිද්හසි ම පසුව අශේ දශට් සිදු වුණු ශද්  ඉ තදයි මිල වැඩි වුණාට 

පසුව ඒකට ශහේතුමව ශසවීද. නමුත් අදාතයාං  ක සහ 

ආ තන ක කාගය භාද  ශව මශ ම මිල වැඩි ශව මන ිස්ශස, ලා, 

ජනතාවට අව ය සැපුරද ඉ ශද් මන බැරි ශවන දට්ටද ඉ ඟති 

ශව මන කලි ම ඒ සඳහා විසඳුම් ලබා දීදයි. දජශ  කාගය භාද  

බවට පත් ශව මශ ම එ යි. අද් ඒ කාගය  භාද  සිශන ශව මශ ම 

නැහැ. ිතිහාසශ  සිශන වුශණ්ත් නැහැ. ඔබතුමද මලා රීැවා 

වාශනි නිෂ්පාද්න  වැඩි ශවනශකොට මිල අ ස ශවනවා. එතශකොට 

කෑ ගහනවා, ශහො නවා. සීනි මිල වැඩි වුණාද කෑ ගහනවා, 

ශහො නවා, බදු ගහනවා. ඊට පසුව එ  අසාගයථක ශවනවා. ශම්වා 

තදයි සිශන ශවන ඟත්ත ශශව, . ඒ අ සපා සකම් පිළිබඳ වගකීද 

අපි භාද ගත ුරතුමයි. අපි එ  භාද ග මනවා. හැබැයි, අපි ින්රිශ දී 

ශදවැනි තත්ත්ව  ම න්ගි ම න්ගටද ඟති ශව මන ිඩ ශද් මශ ම 

නැහැ. එශහද ිඩ ශද් මන රාළුව මකද ඉ නැහැ.  

විශ ේෂශ  මද පසුගි  න්නවල සීනි පිළිබඳව කථා කළා. 

අතිගරු ජනාධිපතිතුමදා මුද්,  අදාතයාං  ත් එ ඉක සම්බ මන 

ශවලා විශ ේෂශ  මද ජීවන වි ද්ද අ ස රීමශම් සශශ්චතනාශව ම 

භාණ්ඩ රීහිප ක මිල සඳහා බදු සහන ලබා දු මනා.  

එ  ක්රි ාත්දක වුශණ් නැහැ. විශ ේෂශ  මද සීනි සඳහා වන 

බශද් අ ස කළාට පස්ශසේ සීනි ආන නකරුශවෝ රීැවා, "ින්රිශ දී 

ශලෝක ශවශළඳශපොශ,  සීනි මිල වැඩි ශවයි රී න පපක, පන  

දත දාස තුමන ඉ සඳහා අව ය සීනි ශතොග ශගනැවිත් තිශබන 

අවස්ථාවක තදයි ශම් බශද් අ ස රීමදට සිශන වුශණ්" රී ලා. 

වගයතදාන  වන විට ඒ බශද් ඒ ආකාදශ  මද තිබුණත්, අද්  ම් 

රීසි ආකාද කට මිල අ ස රීමද ඉ අනිවාගය ශ  මද සිශනශවලා 

තිශබනවා. විශ ේෂශ  මද සඳහ ම කද මන ඕනෑ, සශතොස රුපි ,  

අූ පහ ගණශ ම ලබා දු මශ ම රුපි ,  ප මද්හසක බ ස මිලදී 

ග මනා අ ට ශනොශවයි, රුපි ,  ප මසී ක මිලදී ගැනීම් කදන 

අ ට. ඒක ශකොශහත්ද රදාණවත් ශව මශ ම නැහැ. 

විශ ේෂශ  මද ශදවැනි ආකාදශ  තත්ත්ව  ඟති ශව මශ ම 

පැහැන්ලි ශලස අනාගත  පිළිබඳව සැලසුම්රී ම ශතොදව කටුරතුම 

කදන නිසායි. අශේ දශට් ින්රි අව යතා පිළිබඳව ශතොදතුමරු 

අලුති ම අව ය ශව මශ ම නැහැ, ඒවා තිශබනවා. ද්ැ ම ඒ 

ශතොදතුමරු අව ව ූ ද්ානම් වීද ඉ තදයි සිදුවි  ුරත්ශත්.  කෘෂිකගයද 

ශද්පාගයතශම් මතුමව වාශනිද ආන න  ක්රි ාවලි  ශම් සඳහා 

සැලසුම් සහගත විධි ට අනිවාගය ශ  මද ක්රි ාත්දක ශවනවා 

මිස, ි ම ශතොද අපට ශම් සඳහා ශවනත් විසඳුද ඉ නැහැ. භාණ්ඩ 

වගයග හැට ඉ අදශගන බැලුශවොත්, අද් ජීවන වි ද්ද වැඩියි 

රී නවා. ඟත්තටද ජීවන වි ද්ද වැඩියි. හැබැයි, පසුගි  අවුරුදු 

පහ තුමළ අද් තිශබනවාට වඩා මිල වැඩි වුණු අවස්ථා අන මතවත් 

තිබුණා. එද නිසා විශ ේෂශ  මද ජනතාව ශවව ශව ම බ ස මිල 

පාලන  රීමද සඳහා අදාතයාං   විධි ට අපි වගකීදරී ම ුරතුමව 

ශම් වන විටත් අව ය ක්රි ාදාගයග අදශගන තිශබනවා. අපි ඒ සඳහා 

අව ය ක්රි ාදාගයග ග මනවා. 

භාණ්ඩවල ගුණාත්දකභාව  පිළිබඳව කථා කළා. 

අනිවාගය ශ  මද ඒ සඳහා වන වගකීද අපි බාදගත ුරතුමයි. 

භාණ්ඩවල ගුණාත්දකභාව  පිළිබඳව අද් ජනතාවට ද්ැවැ මත 

ර ්න  ඉ තිශබනවා. ජාතය මතද දට්ටශම් නිෂ්පාද්න ආ තන අද් 
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ශපළඹී තිශබනවා, තද නිෂ්පාද්න ආ තනවල ශහොඳ භාණ්ඩ 

ුරශදෝපාකද ට  වලා අශන ඉ භාණ්ඩ , ක අශේ දට වැනි 

තුම මවැනි ශලෝකශ  න්ුරණු ශවමි ම පවතින දටවලට එවීදට. අද් 

එ  රාරුශද් ඉ බවට පත්ශවලා තිශබනවා. ශම් වන විට අශේ දටට 

ආන න  කදන භාණ්ඩ 25,000 ඉ විතද තිශබනවා. HS Codes 

5,791 ඉ තිශබනවා. අශේ දශට් ශශව, වලට කලි ම අපි පිට ද,  ම 

එන ශශව,  පාලන  කද මන ඕනෑ. ඒ අව ව අශේ දශට් දාජය 

ආ තන 40 ඉ එද 5,791 ම 1,399 ඉ පදණයි ඒවාශ  

ගුණාත්දකභාව  පිළිබඳව ශසො ා බලා ශම් දට ඟතුමළට ග මශ ම. 

ශම් සඳහා අපි දැන්හත් වි  ුරතුමයි, ශම් සම්බ මනශ  ම අව ය 

කටුරතුම කළ ුරතුමයි. විශ ේෂශ  මද  ම්  ම් භාණ්ඩවල ස මනාද 

පිළිබඳව අපි සඳහ ම කළ ුරතුම ව මශ ම නැහැ. 

ශකශසේ ශවතත් අපි පිළිගත ුරතුමයි, විශ ේෂශ  මද දට ඉ විධි ට 

අශේ දශට් ජනතාව අද් ගුණාත්දකභාවශ  ම ුරතුම භාණ්ඩ පිළිබඳව 

ද්ැවැ මත ර ්න කට මුහුණ දී තිශබන බව. ශම් දටට භාණ්ඩ 

ඟතුමළුවීදට ශපද වාශනිද, ඒවා නිෂ්පාද්න  වන අවස්ථාශැ සිටද 

ද්ැනට වඩා වැඩි සම්බ මධීකදණ  ඉ ඟති  කද මන ඕනෑ. ස්ථිදසාද 

විසඳුම් ශගන එ මශ ම නැති  ශවනත් විධි රී ම අපට ශදද ර ්න 

සඳහා ස්ථිද විසඳුද ඉ ශසො ා ග මන රාළුව ම ශව මශ ම නැහැ. එද 

නිසා විශ ේෂශ  මද පාරිශභෝගික කටුරතුම පිළිබඳ අධිකාරි  විධි ට 

අපි ශම් වන විටත් ඒ සඳහා ද්ැවැ මත සැලසුම් සකස් කද 

තිශබනවා,  ශකොළවලට පදණ ඉ සීදා කද මශ ම නැතුමව. අපි 

ශදවද අ  වැ  ින්රිපත් කදන අවස්ථාව වන විට ින්රි අවුරුදු 

හතද සඳහා සකස ් කද තිශබන සැලැස්ශම් රගති ත් එ ඉක ශම් 

පාගයලිශම් මතුමවට අව ය ශතොදතුමරු වාගයතා කදලා, අපි ලබාශගන 

තිශබන රගති  පිළිබඳවත් කථා කදනවා  රී න එකත් 

විශ ේෂශ  මද සඳහ ම කද මන ඕනෑ.  

ගරු අව ද කුදාද න්සානා ක ද ම්රීතුමදා සැද ම පිළිබඳ සඳහ ම 

කළා. සැද මවල ගුණාත්දකභාව  පිළිබඳවත්, විශ ේෂශ  මද 

ශශශී  නිෂ්පාද්න  පිළිබඳවත්, ආන න  කදන සැද ම 

පිළිබඳවත් දැන්හත් ශව මශ ම, වගකීදරී ම ුරතුමව කටුරතුම 

කද මශ ම පාරිශභෝගික කටුරතුම පිළිබඳ අධිකාරි යි.  සශතොස 

ආ තන  ශදොනද ආකාද කටවත් සෘජු ආන න  ඉ කදලා 

නැහැ. නමුත් ශපෞශගලිකව ආන න  කළ එවැනි සැද ම 

ක මශට්නගය 50කට ආස මන රදාණ  ඉ අපි ශම් වන විට 

රතිඅපන න  රීමද සඳහා එළි ට ශනොශගන තබාශගන 

ි මනවා. එද නිසා ඒ පාලන  ද්ැනටදත් සිශනවනවා. 

විශ ේෂශ  මද සැද ම වාශනිද අශනකුත් අතයව ය භාණ්ඩ 

සම්බ මනශ ව ත් ශද  සිදු කළ ුරතුම වනවා.  

අශේ විද,  වීදවං  ඟදතිතුමදාත් සඳහ ම කළා වාශනි සබ ම 

පිළිබඳ ද්ැවැ මත ර ්න  ඉ තිශබනවා. ශම් ර ්න සඳහා අපි විසඳුම් 

ශසවි  ුරතුමයි. එද නිසා මිල පිළිබඳවත්, ගුණාත්දකභාව  

පිළිබඳවත් අපි නිෂ්පාද්ක  ම, ශවශළඳු ම, ආන නකරුව ම 

හතුමද ම විධි ට සලකා කටුරතුම කද මන ූ ද්ානම්  නැහැ. අපි ඒ අ  

සදලත් සාක්චඡා කදලා ඒ අ ශනි අද්හස් හා ශ ෝජනාත් ශම් 

සඳහා ලබා ග මනවා. අපි පාරිශභෝගික ාට ශහොඳ භාණ්ඩ, මිශල ම 

අ ස භාණ්ඩ ලබා ශද්නවා නම් නිෂ්පාද්ක ාතශනි සහ 

ආන නකරුවාශනි  ර ්න සඳහාත් විසඳුම් ලබා න්  ුරතුමයි. අද්ාළ 

අදාතයාං   විධි ට අපි පාරිශභෝගික ාට රමුඛතාව ලබා දීලා 

කටුරතුම කදනවා. ඒ ශවව ශව ම අපි  කටුරතුම කදනවා වාශනිද 

ආන නකරුවාත්, නිෂ්පාද්ක ාත් සදල සාක්චඡා කදලා 

සුහද්ශීලිව   ිල ඉක  කදා  ෑදට කටුරතුම කදනවා  රී න එකත් 

සඳහ ම කදමි ම දද නිහඬ වනවා. ස්තුමතියි. 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීය  ළලට, ගරු (ආාාගය ) හගයෂ ද් සි, වා දැතිතුමදා. 

 
ගු (ආචාර්ය) හර්ෂ ෙ සිේවා ෙහතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்ெொ) 

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

මූලාසනාරූඪ ගරු ද ම්රීතුමදනි, දට ශකොපදණ ශවලාව ඉ 

තිශබනවාද්? 

 
ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබතුමදාට විනාඩි 23 ඉ තිශබනවා. 

 
[අ.භා. 2.29] 

 

ගු (ආචාර්ය) හර්ෂ ෙ සිේවා ෙහතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்ெொ) 

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

ශබොශහොද ස්තුමතියි. දද එපදණ ශවලාව ඉ ග මශ ම නැහැ. 

මූලාසනාරූඪ ගරු ද ම්රීතුමදනි, ශම් අවස්ථාශැ දද කථා 

කද මන ූ ද්ානම් ව මශ ම අශේ ගරු බ මදුල ගුණවගයනන 

ඟදතිතුමදාශනි සහ ගරු ලස මත අලගි ව මන දාජය 

ඟදතිතුමදාශනි කාගය  භාද  සම්බ මනශ  ම පදණයි. ගරු විද,  

වීදවං  ඟදතිතුමදා, ගරු ශලොහා ම දත්වත්ශත් දාජය අදාතයතුමදා 

ඟතුමළු අශන ඉ සි ලු ඟදතිතුමද මලාටත් දද සුබ රාගයථනා 

කදනවා.  දද අද්  කාදණා ශද්ක ඉ පදණ ඉ කථා කද මන 

බලාශපොශදොත්තුම වනවා.  

පළමුවන කාදණ  තදයි, අපි  හද් මන පට ම ගත්ත ලංකාශැ 

පළමුවන පෂ්ණත්ව  හා ශතතද  පාලන  කදරා පළමු කෘෂි 

ගබඩාව පිළිබඳ කාදණ . අවුරුදු ගණනාව ඉ තිස්ශසේ කථා වන 

ශද්  ඉ තදයි, කෘෂි ශභෝගවලි ම සි  ට 40 ඉ පදණ අශපත් 

 නවා  රී න කාදණ . ශම්ක හැද ද්ාද රී නවා. කාංාන 

ආරි ද්ාස රී න ද්ඹු, ශ,  දානයශැන් ා ුුලංකාදීපුු රාවත් පශත් 

හැද ද්ාද වාශනි ශම් සම්බ මනශ  ම පි මතූද ද්දනවා.  අලි එළවලු 

කන පි මතූද  ශප මවනවා.  නමුත්, ශදොක ඉවත් වුශණ් නැහැ. 

නමුත්, ඒ සඳහා අපට අවස්ථාව ලැබුණා. දට , ක කාල කට 

තිබුණු කැබිනට් ශනොවන ඒ අදාතයාං    ටශත් ශදට්රි ඉශටො ම 

5,000 ඉ ගබඩා කළ හැරී chambers හ කට හද්රා පෂ්ණත්ව යි, 

ශතතදන යි පාලන  කළ හැරී ලංකාශැ රථද ගබඩාව හද් මන 

දද පට ම ගත්තා. ඒක අපි පට ම ගත්ශත් 2019 වසශගය අශරේ, වල. 

නමුත්, ඒක අපට අවස ම කද ග මන හැරී ාව ඉ තිබුශණ් නැහැ. 

ආණ් සව දාරු වුණාට පසුව තවද ඒ කටුරතුම ින්රි ට ශගන ගිශ  

නැහැ. විප ඉෂශ  ද ම්රීවද කු හැ,  ට දද ගිහි, ලා ශම් ගැන 

ශසො ා බැලුවා. දට ආදංි  වුණා, ගරු ඟදතිතුමදා මීය ට සති 

ශද්කකට කලි ම එතැනට ගිහි, ලා සි ලුශද්නාට කථා කදලා ශම් 

ගබඩාශැ කටුරතුම දාගයතුම දාසශ  31ශවනි ද්ාට කලි ම අවස ම 

කද මන ූ ද්ානම් වනවා රී ලා. ඒ ගැන අපි ස මශතෝෂ වනවා. 

ඒකට අශපව ත්  ම් රීසි පද්ැව ඉ අව ය නම්, අපි ඒක ශද් මනත් 

බැඳී ි මනවා රී ලා ශම් අවස්ථාශැදී දද රී නවා. අපි plan කද 

තිබුශණ්  එතැනිව ත් එහාට ගිහි, ලා ශතොදතුමරු තා ඉෂණ ත් 

සම්බ මන කදරා ශදවැනි ජාල  ඉ හද් මනයි. එතශකොට ඒ ජාල  

කෘෂි ශභෝග නිෂ්පාද්න  කදන රශශ වල ස්ථාපන  කද මන අපි 

plan කද තිබුණා. 
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ගු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධාන ෙහතා   
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) பந்துல குணெர்தன)   

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana )  

ගරු ද ම්රීතුමදනි,- 

 
ගු (ආචාර්ය) හර්ෂ ෙ සිේවා ෙහතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்ெொ) 

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

අශ ම! ගරු ඟදතිතුමදනි, ඔබතුමදාශනි ශවලාශැදී කථා 

කද මන. 

 
ගු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධාන ෙහතා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) பந்துல குணெர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana) 

ගරු ද ම්රීතුමදනි, ඔබතුමදා මීය ට කලි ම ද්ඹු, ල ආගයථික 

දනයස්ථාන ත්, මීය ශගොඩ ආගයථික දනයස්ථාන ත් ඒකාබශනව 

දාත් එ ඉක තා ඉෂිකක වැඩසටහන ඉ හැදුවා, ශවශළඳ ශපොශළේ 

මිල පිළිබඳව. අලුති ම හද්ා නිද කද මන පත්සාහ කදන ඒ ගබඩාව 

පිළිබඳව ශතොදතුමරු තා ඉෂණ  හා පද්නම් වූ ක්රදශැද් හද්ා ගැනීද 

සද්හා අපි ඔබතුමදාට ආදානන  කදනවා, ඟවි, ලා වැඩ කද මන 

රී ලා.   

 
ගු (ආචාර්ය) හර්ෂ ෙ සිේවා ෙහතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்ெொ) 

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

ශබොශහොද ස්තුමතියි, දශනි මිත්ර ගරු ඟදතිතුමදනි. එශහද 

සහශ ෝගශ  ම වැඩ කද මන රාළුව ම නම් ශම් දට ශගොඩ ග මන 

රාළුව ම. ශදතැන දඩ ගහශගන කෑ ගහ මශ ම නැතිව අපි  ම් රීසි 

ශද්  ඉ ගැන ිස්සදහට කථා කදමු. ඒක දද එතැනි ම 

නවත්ව මනම්.  දද ඒ ආදානන  පිළිග මනම්. 

ශද්වැනි කාදණාව තදයි, හා,  නිෂ්පාද්න  සම්බ මනශ  ම 

තිශබන කාදණාව. අද් පශශ නාද,  දාජප ඉෂ ඟදතිතුමදා කථා 

කදන ශකොට රීැවා, රනානද අභිශ ෝග  ඉ වන සුළු හා දනය 

පරිදාණ වයාපාරික  ම   ඉතිදත් කද මන ඕනෑ  රී ලා. ඒක 

හරි ටද හරි. ශම් සම්බ මනශ  ම අපි හැද ද්ාද කථා කදනවා. 

නමුත්, දහ ශපොශළොශැ ශදොක ඉද් සිශනව මශ ම රී න එක අපි 

ශසො ා බල මන ඕනෑ. ශම් කථාවට දට විනාඩි රීහිප  ඉ ශද් මන. 

2000 වසද පදණ වන විට ශම් දශට් කුඩා හා දනය 

පරිදාණශ  හා,  ශදෝ,  2,000 ඉ පදණ තිබුණා. නමුත්, 2015 දී 

අපි ආණ් සව ග මන ශකොට, කාල ත් එ ඉක ඒ රදාණ  700කට 

පදණ අ ස ශවලා තිබුණා. එශහද ශව මන ශනොශ කුත් ශහේතුම 

බලපා තිශබනවා. නමුත් ඒ සම්බ මන  විශැාන කට දද   මශ ම 

නැහැ.  

හැබැයි, අපි ද් මනවා, කාල  ඉ තිස්ශසේ වැඩිරාද අවනාන  

ශ ොමු වුශණ් දහා පරිදාණශ  හා,  ශදෝ, වලටයි රී ලා. 

එතශකොට ශම් දශට් දහා පරිදාණශ  හා,  ශදෝ,  රීහිප  ඉ 

ශගොඩ නැඟුණා. ඒකට අපි රී නවා, oligopoly එක ඉ රී ලා. 

සදහරු රී නවා, දාෆි ාව ඉ රී ලා. කතිප ාධිකාද  ඉ 

ශගොඩනැඟී තිශබනවා. හා,  ශදෝ,  ,රී ම ශහෝ 7රී ම විතද තදයි 

ශව ශළඳ ශපොළ වි ාල ව ශ  ම control ශව මශ ම. ඒ අ ශනි නම් 

කවුරුත් ද් මනවා. දද ශම් සභාශැ ඒ නම් සඳහ ම කද මශ ම 

නැහැ. ඒ කණ්ඩා ශම් සදහරු ශම් පාගයලිශම් මතුමශැත් ි මනවා.  

2018දී දාත් එ ඉක ශම් සම්බ මනතාව පට ම ග මශ ම. සදස්ත 

ලංකා සහ,  නිෂ්පාද්ක  මශනි සංගද  රී ලා කණ්ඩා ද ඉ 

ජනාධිපතිතුමදා හම්බශව මන ගිහි ම රී ා තිශබනවා, වි ාල 

අගයබුද්  ඉ ඔවු මට තිශබනවා , ඔවු මශනි ණ  ශගවා ග මන 

බැහැ, බැංකුවලි ම ඟවි, ලා  ඒ අ ශනි හා,  ශදෝ,  ශව මශශසි 

කද මන පත්සාහ කදනවා  රී ලා. ඊට පස්ශසේ ජනාධිපතිතුමදා 

දට කථා කදලා රීැවා, "හගයෂා, ශම් ර ්න ට විසඳුද ඉ 

ශසො  මන රාළුව මද් රී ලා ශපොඩ්ඩ ඉ බල මන"  රී ලා. මුන්ත 

ශපශගයදා නදැති දහත්දශ  ඉ තදයි එද්ා ඒ සංගද  ශ  

නා කත්ව  අදශගන අපිත් එ ඉක සාක්චඡාවට ආශැ. අපි 

සාක්චඡා වට 10 ඉ, 12 ඉ විතද පැවැත්වූවා. අපි කෘෂිකගයද 

අදාතයාං  ත් එ ඉක කථා කළා. සමුපකාද සංවගයනන 

ශද්පාගයතශම් මතුමව එ ඉකත් සාක්චඡා කළා. ගරු ලස මත 

අලගි ව මන දැතිතුමදා රී න කාදණ ට  දද සි  ට 100 ඉ 

එකල ශවනවා. "සමුපකාද " රී න වාන  ශම් දශට් කැත 

වාන  ඉ ශවලා තිශබනවා. නමුත් ඟශදරිකාශැ, කැනඩාශැ, 

ඕස්ශේලි ාශැ, නවසීල මතශ  පවා කුඩා නිෂ්පාද්ක  ම, කුඩා 

ශගොවී ම එකතුම ශව මශ ම සමුපකාද ක්රද  හදහායි. 

නවසීල මතශ  තිශබන වි ාලද සදාගද තදයි ශෆො මශටදා 

සදාගද. අපි හැද ද්ාද ශම් පාගයලිශම් මතුමශැත් කෑ ශකෝ ගහනවා, 

ඒ සදාගද ගැන. එ  සමුපකාද  ඉ. ි මන් ාශැ "අමු, " 

රී  මශ ම සමුපකාද  ඉ. කැනඩාශැ හා ඟශදරිකාශැ corn 

cooperatives තිශබනවා, pork cooperatives තිශබනවා, potato 

cooperatives තිශබනවා. "Cooperative" රී න එක ශහොඳ 

වාන  ඉ. සමුපකාද  පිළිබඳව තිශබන දත  අපි ශවනස් 

කද මන ඕනෑ. න්ස්ත්රි ඉ ශ, කම්වරු, ආහාද ශද්පාගයතශම් මතුමව, 

දාජය බැංකු, ශපෞශගලික බැංකු, ශ්රී ලංකා දහ බැංකුව සදල 

සාක්චඡා කදලා අවසානශ   ම්රීසි තී මදුවකට පැමිික ා. ඒ 

තදයි, හැද ද්ාද විසශඳ මශ ම නැති ර ්න ට, හැද ද්ාද ශද්න 

විසඳුදට එහා ගිහි ම, ඒ දාමුශව ම පිට අලුත් - innovative - 

විසඳුද ඉ ශද් මන ඕනෑ  රී න එක. ඟත්ත ව ශ  මද කුඩා හා,  

ශදෝ,  හිමි  ම   ඉතිදත් රීමශම් වැඩ පිළිශවළ තදයි එද්ා අපි දහ 

ශපොශළොශැ සා ඉෂාත් කද මන පත්සාහ කශළේ. දහා පරිදාණශ  

හා,  ශදෝ,  හිමි  ම එ ඉක තදගකාරිව හැේශප මන රාළුව ම 

වුශණොත් පදණයි, ශම් දශට් තිශබන වී මිල හා සහ,  මිල 

සම්බ මනශ  ම පාරිශභෝගික ාශනි, ශගොවි ාශනි ර ්න ට තිදසාද 

විසඳුද ඉ ලැශබ මශ ම. ඒ වැඩ පිළිශවළ පට ම ග මන හද්නශකොට 

, ක ද්වසකට අශේ ආණ් සව ශවනස් වුණා. ඒ කාලශ ත් අපි ශම් 

ගැන සාක්චඡා කළා; ක, පනා කළා; හිතුමවා; ලිැවා; රීශ ැවා; 

කථා කළා.  

අපි නැවත ආණ් ස බල  ලබා ගත්තාට පස්ශසේ ශම් වැඩ 

කටුරත්ත කද මන පට ම ග මන ලෑස්ති වුණා. එතශකොට අපි 

ද්ැ ඉක ශද්  ඉ තදයි, මීය ට කලි ම තිබුණු හැද දජ  ඉද වාශනි ණ  

ශගවීදට සහන කාල  ඉ දීලා තිබුණු බව. ඊට පස්ශසේ සහන 

ශපොලි ට ණ  දීලා තිබුණා. අශේ ගරු ලස මත අලගි ව මන 

දැතිතුමදා රීැවා වාශනි සදහරු ශපොලි යි, ණ යි ශද්කද කපා 

හැදලා තිබුණා. නමුත් ර ්න ට විසඳුද ඉ ලැබුශණ් නැහැ ශ ම. 

ශකෝචාද ශශව,  කළත් හැද ද්ාද ඒ ර ්න  තිබුණා. අපි කවුරුත් 

ද් මනවා, සදහරු ශම් ණ  අදශගන ශදොකද් කශළේ රී ලා. 

සදහරු රාශඩෝ ගත්තා, ශගව,  හැදුවා. හැබැයි, අව ය ශද් ට ඒ 

ණ  මුද්,  පාවි්චි  කශළේ නැහැ. ශදොක ඉ ශහෝ ගැටලුව ඉ ඒ 

model  එශ ඉ, ඒ විසඳුශම් තිබුණා. ඒ අලුත් වැඩ පිළිශවළ තුමළි ම 

රීසිද ශදෝ,  හිමි කුට ණ  ශද්න වැඩ පිළිශවළ ඉ පට ම ගත්ශත් 

නැහැ. ශදොන දජ   ටශත් වුණත්, ශදෝ,  හිමි ාට ණ  ශද්න 

ක්රද  කාල  ඉ තිස්ශසේ අසාගයථක වුණා. ඒ නිසා අපි ඒ ශවව වට 

න්ස්ත්රි ඉ දට්ටමි ම ශදෝ,  හිමි  ම සංවිනාන කළා. එශහද කදලා 

සහ,  නිෂ්පාද්ක  මශනි සමුපකාද  ඉ හැ,  ට එකතුම කළා. ඊට 

පස්ශසේ ඒ අ   ඒ හදහා බැංකුවලට සම්බ මන කද මන රාළුව ම 

ක්රද  ඉ තිශබනවාද් රී ලා ශසො ා බැලුවා. ඒ විධි ට අපි 

න්ස්ත්රි ඉක (ක සමුපකාද සමිති හැදුවා, ගරු ඟදතිතුමදනි. 

ශපොශළො මනරුව, අව දානරාද , කුරුණෑගල, හම්බ මශතොට, 
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රාත්තලද, අම්පාද, දඩකළරාව හා දහව වද සමුපකාද සමිති 

හැදුවා. [බානා රීමද ඉ] දද ඒවා ගැන රී  මනම්. ඒ සි ලු 

සමුපකාද federation එක ඉ හැ,  ට, දහා සංගද  ඉ හැ,  ට 

සමුපකාද සමිති පනත  ටශත් ලි ා පන්ංි  කළා. එ  පාලන  

කද මන න්ස්ත්රි ඉ අශට්ද සාදාජික  ම එ ඉ ශකනා බැගිව ත්, 

සමුපකාද සංවගයනන ශකොදසාරිසව්ද ාශනි නිශ ෝජිත කුත් පත් 

කළා. 

 

ගු  කංචන විදේදසේකර ෙහතා (විසිුරු ෙසුන්  මිරිදිය 

ෙත්සය හා ඉසනසන් ඇ ස කරීෙ  ීවවර වරාය සංවර්ධාන  

බහුදින ීවවර ක යුුර හා ෙත්සය අපනයන රාජය 

අොතයුරො) 
(ைொண்புைிகு கஞ்சன ெிதஜதசகர - அலங்கொர ைீன்கள், நன்னீர் 

ைீன்கள், இறொல்கமள ெளர்த்தல், கடற்தறொழில் துமறமுகங்கள் 

அபிெிருத்தி, பலநொள் கடற்தறொழில் அலுெல்கள் ைற்றும் ைீன் 

ஏற்றுைதி இரொஜொங்க அமைச்சர்)  

(The Hon. Kanchana Wijesekera - State Minister of 
Ornamental Fish, Inland Fish and Prawn Farming, Fishery 
Harbour Development, Multiday Fishing Activities and Fish 

Exports) 

ගරු හගයෂ ද් සි, වා ද ම්රීතුමදනි, දා ඔබතුමදාට බානා කදනවා 

ශනොශවයි. ඔබතුමදා අද ු  ඉතිු සහ,  එක ගැන ශ මද් රී  මශ ම?  

 
ගු (ආචාර්ය) හර්ෂ ෙ සිේවා ෙහතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்ெொ) 

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

ඔැ.  

 
ගු කංචන විදේදසේකර ෙහතා 
(ைொண்புைிகு கஞ்சன ெிதஜதசகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

ඒ ආ තනශ  වි ාල වංාාව ඉ සිදුශවලා තිශබනවා. මුද්,  

ශගව මශ ම නැතුමව බදපතළ - 

 
ගු (ආචාර්ය) හර්ෂ ෙ සිේවා ෙහතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்ெொ) 

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

දද ඒ ගැන රී  මනම්, ඔබතුමදා අහශගන ි මන. ඒ වැඩ 

පිළිශවළ හදහා කද මන ඕනෑ කශළේ, සුළු හා දනයද පරිදාණ 

ශදෝ,  හිමි  ම   ඉතිදත් කදලා ඔවු ම නැගිටුවීදයි. ඒ සඳහා 

තදයි අශේ මිත්ර කංාන විශේශසේකද දාජය ඟදතිතුමදා රීැවා වාශනි 

ඒ වැඩ පිළිශවළට "  ඉති" රී න ස මනාද  ලබා දු මශ ම. ඒ වැඩ 

පිළිශවළ  ටශත් අපට කද මන ඕනෑ වුශණ්, කුඩා ශදෝ,  හදහා 

තදගකාරිත්ව  ඉ ඟති කදලා, අවසානශ  පාරිශභෝගික ාට 

සානාදණ මිලකට සහ,  ලබා දීදයි. එශහද නම් ඒකට ිහළ 

ගුණාත්දකභාව  ඉ තිශබ මන ඕනෑ. තා ඉෂණ  ගැන නිතද කථා 

කදන නිසා කංාන විශේශසේකද දාජය ඟදතිතුමදා ඒ ගැන ද් මනවා. 

අපි රීශලෝ ෑම් පශහේ හැද බෑනි එශ ඉද QR Code එක ඉ පවා සවි 

කළා. කවුරු හරි ගිහි, ලා phone එක QR Code එකට ඟ, ලුවාද 

ශපශනනවා, ඒවා ශකොශහ මද් ආශැ, කවද්ාද් නිෂ්පාද්න  කශළේ 

රී ලා. ඒ ආන් සි ලු ද්ත්ත සදල එ  ලබාග මන අපට රාළුව ම 

වුණා. ඒකට අපි Cabinet Paper එක ඉ ද්ාලා රුපි ,  මිලි න 

1,000ක allocation එක ඉ ලබාගත්තා. ඊට පසුව අපි සහන 

ශපොලි ට කාදක රානිනන  ලබා දු මනා, ශගොවි දහතුම මශග ම වී 

ලබාග මන. ද්ැ ම ශාෝද්නා කදනවා ශ ම ඒ සමිති වංාා කළා, ඒවා 

කළා, ශම්වා කළා රී ලා. දද ඒවාට පත්තද ශද් මනම්. නමුත් දා 

නැවතත් රී නවා, ඒ වැඩ පිළිශවළ හදහා අපි රීසිද ශදෝලකට 

ණ  දීලා නැහැ රී ලා. ණ  දීලා තිශබ මශ ම න්ස්ත්රි ඉ ශ, කම් 

හදහා, න්ස්ත්රි ඉ සමුපකාද  හදහා ශකළි මද  ශගොවි දහත්ද ාශනි 

බැංකු account එකට. එතශකොට ඒක භාණ්ඩාගාදශ  ම තදයි 

coordinate කශළේ.  

  ඉති සහ,  වැඩ පිළිශවළ පට මග මන ශකොට සම්බා වී 

රීශලෝ එක තිබුශණ් රුපි ,  35ට විතද. ඒක අපි කවුරුත් 

ද් මනවා. කලි ම අවද මිලට, අ ස මිලට තදයි ශගොවි 

දහත්ද ාශග ම වී , ක ගත්ශත්. නමුත් ඒ වැඩ පිළිශවළ පට මගත් 

ගද ම ශගොවි දහත්ද ාට රීශලෝ එකකට රුපි ,  41 ඉ ශද්න 

විධි ට වී මිල ිහළ ශගශන මන අපට රාළුව ම වුණා. ඒ න්නපතා 

ද්ත්ත දහ බැංකුශැ තිශබනවා. බ මදුල ගුණවගයනන ඟදතිතුමදාට 

ගිහි, ලා බල මන රාළුව ම. ගරු ඟදතිතුමදනි, ඔබතුමදාට ඒවා 

ි, ලාග මන රාළුව ම. ශවළඳ ශපොශළේ රුපි ,  115ට තිබුණු සම්බා 

රීශලෝ එක සති රී ම රුපි ,  (5 ද් ඉවා අ ස වුණා. ඒ 

තදගකාරිත්ව  නිසා ශලොකු ශදෝ, වලට හා,  මිල අ ස කද මන 

සිශන වුණා. මූලාසනාරූඪ ගරු ද ම්රීතුමදනි, හා,  මිල ගැන කථා 

කදන ශකොට, එක වි ාල ශදෝ,  හිමිශ  ඉ ශම්ස ට ගහලා, "හගයෂ 

ඟදතිතුමදා ශකොශහොදද් ශදශහද කද මශ ම, ඔ ා කවුද් අපට මිල 

කථා කද මන" රී ලා ඟහුවා දට අද් වාශනි දතකයි. ඒ ආන් 

ව ශ  ම ශනොශ කුත් සාක්චඡා සිශන වුණා. අවසානශ දී මිල 

ූ ත්ර කට එකල වුණා. ඒ මිල ූ ත්ර  තදයි 2.1 -ශද්කයි ද් ද එක- 

ඒ මිල තීදණ  ව මශ ම ශදශහදයි. ශගොවි දහත්ද ාශග ම අප 

මිලදී ග මනා වී රීශලෝවක මිල 2.1රී ම වැඩි කදලා එන මිලට 

තදයි සි, ලද කශඩ් -ශහෝදාගද සි, ලද කඩවල ශව මන රාළුව ම, 

ව ශනිශගොඩ සි, ලද කඩවල ශව මන රාළුව ම- විකුණ මශ ම. 

ශදොකද්, අපි කවුරුත් ද් මනවා, හා,  රීශලෝ එක ඉ හද් මන වී 

රීශලෝ 1., ඉ, 1.,5 ඉ අව ය ශවනවා රී ලා. ඊට පසුව ශගොවි 

දහත්ද ාට ශහොඳ මිල ඉ ලැශබ මන ඕනෑ. සහ,  ශදෝ,  හිමි ාට 

සානාදණ ලාභ  ඉ ලැශබ මන ඕනෑ. ශතොග ශවශළ මද්ාට 

සානාදණ ලාභ  ඉ ලැශබ මන ඕනෑ. Transport කදන ශකනාට 

ලාභ  ඉ ලැශබ මන ඕනෑ. සි, ලද ශවශළ මද්ාට සානාදණ 

ලාභ  ඉ ලැශබ මන ඕනෑ. අවසානශ දී පාරි ශභෝගික ාට 

සානාදණ මිල ඉ තිශබ මනත් ඕනෑ. ඒ නිසා තදයි නා ස වී රීශලෝව 

රුපි ,  3(ට ගත්ශතොත් හා,  රීශලෝව රුපි ,  (0ටත්, සම්බා වී 

රීශලෝව රුපි ,  41ට ගත්ශතොත් හා,  රීශලෝව රුපි ,  (5ටත් 

විකුණන වැඩ පිළිශවළ ක්රි ාත්දක කශළේ. ඒ "  ඉති" වැඩ 

පිළිශවළ න්ගටද කදශගන ආවා. නමුත් 2019 ඔ ඉශතෝබගය දාස  

වන ශකොට ශගොවි දහත්තුමරු ළල වී තිබුශණ් නැහැ. ඒ නිසා අපි 

ක, පනා කළා, ද්ැ ම වී ශකොශහේද් තිශබ මශ ම රී ලා. වී අශළවි 

දණ්ඩලශ  වී තිබුණා. වී අශළවි දණ්ඩල  වී ශදට්රි ඉශටො ම 

50,000 ඉ අදශගන තිබුණා. අපි තීදණ  කළා, 2020 දහ ක මන  

එනක,  වී අශළවි දණ්ඩල ත් එ ඉක සම්බ මන ශවලා ඒ වැඩ 

පිළිශවළ ක්රි ාත්දක කදශගන   මන. දද ිතාද පන මදුශව ම 

සහ හද්වශත් ස මශතෝෂශ  ම රී  මන කැදැතියි, 2019 

ශනොවැම්බගය දාසශ දී ඡ මද්  එ මන කලි ම වහරා ශදෝ, - 
 

ගු කංචන විදේදසේකර ෙහතා 
(ைொண்புைிகு கஞ்சன ெிதஜதசகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

ගරු ද ම්රීතුමදනි, 

 

ගු (ආචාර්ය) හර්ෂ ෙ සිේවා ෙහතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்ெொ) 

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

ඔැ. 

 

ගු කංචන විදේදසේකර ෙහතා 
(ைொண்புைிகு கஞ்சன ெிதஜதசகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

ගරු ද ම්රීතුමදනි, කුඩා වී ශදෝ,  හිමි  මශග ම වී මිලදී ග මන 

ඔබතුමද මලා මුද්,  නිකුත් කළා රීැවා. නමුත් එක සමිති කට 
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පදණයි -ශපොශළො මනරුව න්ස්ත්රි ඉක ට පදණයි- ඔබතුමද මලා 

මුද්,  ශව ම කශළේ. ලංකාශැ ශවන ශකොශහේටවත්- 

 

ගු (ආචාර්ය) හර්ෂ ෙ සිේවා ෙහතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்ெொ) 

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

නි ද ශවලාවට ඔබතුමදා ර ්න  ඟහුශැ.  

          

ගු නලින් ප්රනාන්දු ෙහතා 
(ைொண்புைிகு நலின் பர்னொந்து)  

(The Hon. Nalin Fernando) 
Sir, I rise to a point of Order. 

ගරු හගයෂ ද් සි, වා ද ම්රීතුමදනි,  ශපොශළො මනරුවට ඔබතුමදා 

රුපි ,  මිලි න 450 ඉ නිකුත් කළා.  

 

ගු (ආචාර්ය) හර්ෂ ෙ සිේවා ෙහතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்ெொ) 

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

ඒක point of Order එක ඉ ශනොශවයි   ශ ම, මූලාසනාරූඪ ගරු 

ද ම්රීතුමදනි.  

          

ගු නලින් ප්රනාන්දු ෙහතා 
(ைொண்புைிகு நலின் பர்னொந்து)  

(The Hon. Nalin Fernando) 
මිනිත්තුමව ඉ ශද් මන.  

 

ගු (ආචාර්ය) හර්ෂ ෙ සිේවා ෙහතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்ெொ) 

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

දද පත්තද ශද් මනම්. 

          

ගු නලින් ප්රනාන්දු ෙහතා 
(ைொண்புைிகு நலின் பர்னொந்து)  

(The Hon. Nalin Fernando) 
රුපි ,  මිලි න 450 ඉ දු මනා. රුපි ,  මිලි න 1,5කට 

ශපොලු ති ලායි තිශබ මශ ම. 

 

ගු (ආචාර්ය) හර්ෂ ෙ සිේවා ෙහතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்ெொ) 

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

හරි, දට ද්ැ ම කථා කද මන ශද් මන. [බානා රීමද ඉ] වහරා 

ශදෝ,  237 ඉ විවෘත කළා. [බානා රීමද ඉ] 

          

ගු නලින් ප්රනාන්දු ෙහතා 
(ைொண்புைிகு நலின் பர்னொந்து)  

(The Hon. Nalin Fernando) 

ඒ රුපි ,  මිලි න 1,5 ශකෝ ද්ැ ම? රුපි ,  මිලි න 450 ම- 

[බානා රීමද ඉ] 

 

ගු (ආචාර්ය) හර්ෂ ෙ සිේවා ෙහතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்ெொ) 

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

ඔබතුමදා කරුණාකද වාඩි ශව මන. දද පත්තද ශද් මනම්. 

ශදෝ,  237 ඉ විවෘත කළා. ශගොවි දහත්වරු 10,000කට වඩා ඒකට 

එකතුම ශවලා හි,  ා. න්නකට හා,  රීශලෝ ල ඉෂ 5 ඉ පදණ ශවළඳ 

ශපොළට නිකුත් කද මන හැරී ාව ඉ තිබුණා. බ මදුල ගුණවගයනන 

ඟදතිතුමදා ද් මනවා, ද්වසකට දශට් සහ,  රීශලෝ ල ඉෂ ,5ක 

පදණ අව යතාව ඉ තිශබන බව. ඒ අව ව, එදින ම සප න 

රදාණ  සි  ට හතහදාද ඉ විතද වුණා. ගරු ඟදතිතුමදනි, දා 

කලි ම රීැවා වාශනි දහ බැංකුශැ මිල වාගයතාශව ම ඔබතුමදාට 

බලාග මන රාළුව ම, මිලට ශදොකද් වුශණ් රී ලා. ශපොඩි ශදෝ,  

  ඉතිදත් වුණා.  

අප බැංකු එ ඉක සාක්චඡා කදන ශකොට ඔවු ම රීැශැ, "දජ  

න්ගටද ශම් සඳහා දැන්හත් ශව මන ඕනෑ නැහැ, ශම් ශගො, ල මට 

ත, ලුව ඉ දීලා නැිනට්ටුශවොත් ඒ අ ට රාළුව ම ණ  ශගවාශගන 

ිස්සදහට   මන." රී ලායි. අද කලි ම රීැවා වාශනි ඒ මුද්,  

පැ  24 ඉ ඟතුමළත ශගොවි දහත්ද ාශනි බැංකු account එකට 

ශකළි මද ගිශ  න්ස්ත්රි ඉ සහ,  නිෂ්පාද්ක  මශනි සංගදශ  ම. ඊට 

පස්ශසේ වී , ක ඒ න්ස්ත්රි ඉ සමුපකාද සංගද  හදහා ශතෝදාගත් 

ශදෝ, වලට  වලා, ඒ ශදෝ, වලි ම සහ,  "  ඉති සහ, " හැ,  ට 

ශවළඳ ශපොළට  ැැවා. න්නපතා ආහාද ශකොදසාරිස ්

ශද්පාගයතශම් මතුමශැ database එක update වුණා. සහ,  

විරීණීශද ම පස්ශසේ   ඉති සමුපකාද සංගද  ශදෝ,  හිමි  මට 

ඟඹරුම් කුලි  ශගැවා. ඔවු ම ශවව ශව ම ශගව මන තිශබන 

බැංකු ණ  සම්බ මනශ  ම ක්රි ාත්දක වුණා. ලැශබන මුද්,  

නැවතත් වී මිලදී ග මන පාවි්චි  කළා. එද ාක්ර  නැවත නැවත -

න්ගටද- ිස්සදහට අදශගන ගි ා.  

ද්ැ ම ඔබතුමද මලා රී  මශ ම, එතැනදී වංාාව ඉ සිශන වුණා 

රී ලායි. ඒක ශ ම ශම් රී  මශ ම. ඒ ගත් මුද්,  නැවත ශගවලා 

නැහැ රී නවා. දද ඒ පිළිබඳ ිතාද ඕනෑකමි ම ශසො ා බැලුවා. 

දද ශදතැනදී අභිශ ෝග කද මන කැදැතියි, ශම් පිළිබඳ රීසිද 

විධි ක සා ඉෂි  ඉ තිශබනවා නම්, ශම් සම්බ මනශ  ම රීසිද 

විධි ක න සව ඉ තිශබනවා නම් කරුණාකද ින්රිපත් කද මන 

රී ලා.  එහිදී කවුරු හරි එශහද ශද්  ඉ කශළොත්, නීතිපතිවද ා 

හදහා එකල ශවලා තිශබන ගිවිසුම් පත්ර  අව ව, ඒ අ ට ද්ඬුවම් 

ශද් මන, public property එක ඉ හැ,  ට bail ශද් මශ ම නැතිව 

ඟතුමළට ද්ා මන රාළුව ම. ඒ නිසා තිශ න ශද්  ඉ වහාද ින්රිපත් 

කද මන. නමුත් අපි අද් ද් මනවා, එතැන ශවලා තිශබ මශ ම 

ශදොක ඉද් රී ලා. ින්රිශ දී ඒ සම්බ මනශ  ම මීය ට වඩා කථා 

කද මන දද බලාශපොශදොත්තුම ශවනවා.  

ඒක කදශගන  න කාලශ  ජනාධිපතිවදණ  ආවා. ඒ 

අවස්ථාශැ කණ්ඩා ද ඉ ඍජුවද ඡ මද් ශපොශදො මදුව ඉ දු මනා.  

 
ගු කංචන විදේදසේකර ෙහතා 
(ைொண்புைிகு கஞ்சன ெிதஜதசகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

ගරු ද ම්රීතුමදනි, විගණන වාගයතාශැ තිශබනවා, එතැන 

බදපතළ වංාාව ඉ වුණා රී ලා.  

 
ගු (ආචාර්ය) හර්ෂ ෙ සිේවා ෙහතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்ெொ) 

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

හරි, එශහද නම් ඒක ින්රිපත් කද මන. 

 

ගු කංචන විදේදසේකර ෙහතා 
(ைொண்புைிகு கஞ்சன ெிதஜதசகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

දද ශහට පශශට ඒක ඔබතුමදාට ශද් මනම්. 

 
ගු (ආචාර්ය) හර්ෂ ෙ සිේවා ෙහතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்ெொ) 

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

දද ඒ සම්බ මනශ  ම රී  මනම්.  

ජනාධිපතිවදණ  ආ ශවලාශැ කණ්ඩා ද ඉ ින්රිපත් ශවලා 

ඡ මද් ශපොශදො මදුව ඉ දු මනා. ඡ මද් ශපොශදො මදුව තදයි, 

ශගෝඨාභ  දාජප ඉෂ දැතිතුමදා ජනාධිපතිවදණ  න් මශනොත් කුඩා 

2079 2080 



පාගයලිශම් මතුමව 

ශදෝ,  හිමි  මශනි ණ  කපා හරිනවා  රී න එක. කුඩා ශදෝ,  

හිමිශ ෝ එ  බලාශපොශදොත්තුමශව ම ශගෝඨාභ  දාජප ඉෂ 

දැතිතුමදාට ඡ මද්  දීලා එතුමදා ජනාධිපති කළා. නමුත් ඟත්ත 

ව ශ  මද අද් වනක,  ඒ ණ  කපා හැදලා නැහැ. "  ඉති සහ, " 

වැඩ පිළිශවළ සති රී ම වැහුවා. දට ශහොඳට දතකයි, ශම් ගැන 

දද ලස මත අලගි ව මන දැතිතුමදා එ ඉක කථා කළා. එතුමදා දට 

කථා කදලා ඟහුවා, "හගයෂ ශදොක ඉද් ශම්    ඉති සහ,  

රී  මශ ම?" රී ලා. දද එතුමදාට ඒ පිළිබඳ විස්තද කද දීලා 

රීැවා, "ලස මත, ඒක වහ මන එපා." රී ලා. නමුත් ශකශසේ ශහෝ 

ඒ වැඩ පිළිශවළ සති රී ම අවස ම වුණා.  

2019 ශද්සැම්බගය 21වැනි ද්ා ඒ ශාෝද්නා ින්රිපත් කදන ශපොදු 

ශපදමුශණ් ශදෝ,  හිමි  මශනි සංගදශ  සභාපති දානය හමුව ඉ 

කැශඳැවා. දානය හමුව ඉ කැඳවලා රීැවා, "සි ලු කුඩා ශදෝ,  

හිමි  මශනි ණ  කපා හරි මන තීදණ  කළා." රී ලා. නමුත් දද 

නැවතත් රී නවා, එශහද රීසිද ශද්  ඉ ශවලා නැහැ රී ලා. ඒත් 

එ ඉකද තදයි ඔබතුමද මලාශනි පළමුවැනි ගැසට් එක නිකුත් 

කශළේ. දද ඒ පළමුවැනි ගැසට් එක සභාගත* කදනවා.  

ශද්සැම්බගය 19වැනි ද්ා රුපි ,  (0ට, (5ට තිබුණු සහ,  

රීශලෝවක මිල රුපි ,  9( ද් ඉවා වැඩි කළා. ඊට කලි ම තිබුශණ් 

2019 දැයි දාශසේ 31වන ද්ා ගහරා ගැසට් එක. නා ස සහ සම්බා 

රී න ශද්ශ ඉද රීශලෝවක මිල රුපි ,  9( ද් ඉවා වැඩි කළා.  

කථාව ඉ තිශබනවා, "හඳට ගිහි, ලා ශලෝක  න්හා බලන 

ශකොට ලංකාව න්හාශව ම ශේ මශ ම අද මුද්ලාලිශනි හා,  ශදෝ, " 

රී ලා. එ්චාද ශලොකු පස ඉ ලු තිශබ මශ ම. ඒවාශ  තිබි්චා 

වීවලි ම සහ,  රීශලෝ එකරී ම රුපි ,  1(ක ලාභ  ඉ ලැශබන 

විධි ට තදයි ඒ වැශඩ් සිශන වුශණ්.  

කාටද් වාසි වුශණ්? පාරිශභෝගික ාට වාසි වුණාද්, කුඩා ශදෝ,  

හිමි ාට වාසි වුණාද්? නැහැ. ඒශක ම ශකෝ,  රශකෝ,  ගණන ඉ 

වාසි වුශණ්  වි ාල හා,  ශදෝ,  හිමි  මට. අ ස මිලට වී අදශගන 

stock කදලා තිබුණා. හා,  මිල ගැසට් එශක මද රුපි ,  1( ඉ 

වැඩි කළාද, කාටද් ලාභ ශව මශ ම? ඊා් ට පස්ශසේ දැතිවදණ 

රකා ශ  ම රීැවා, වී මිල රුපි ,  52, 57 හා ,3 ද් ඉවා වැඩි 

කදනවා රී ලා. නමුත්, ශද්සැම්බගය දාස  වනශකොටත් ඒක 

ක්රි ාත්දක ශවලා තිබුශණ් නැහැ. ඒක ක්රි ාත්දක වුශණ්, 2020 

දාගයතුම දාසශ . එ මන එ මනද හා,  මිල වැඩි වුණා. ඊට පස්ශසේ 

ශදොකද් කශළේ? වී ශගොවි දහත්ත ා ක, පනා කළා, "නා සවලටත් 

ශද් මශ ම රුපි ,  9(යි. හැද එකකටද ශද් මශ ම රුපි ,  9(යි" 

රී ලා. හැබැයි, අපි production එක බැලුශවොත්, අ ඉකද ට නා ස 

රීශලෝ 2,200 ඉ එනවා; සම්බා  රීශලෝ 2,000 ඉ එනවා; කීරි සම්බා 

රීශලෝ 1,(00 ඉ විතද එනවා. ඊට පස්ශසේ හැශදෝද එකතුම ශවලා 

නා ස ද්ැම්දා. ඊළලට ශකොශදෝනා lockdown එක ආවා. තිරිඟු පි,  

ආන න  අ ස ශව්චා නිසා සහ,  පරිශභෝජන  වැඩි වුණා. "  ඉති 

සහ, " එකත් වහලා තිබුශණ්. ශපොඩි ශදෝ,  , කත් වහලා තිබුශණ්. 

අ මතිදට ශදොකද් වුශණ්? 2020 අශරේ,  දාසශ  9වන ද්ා අපි 

කවුරුත් ද් මනවා, බ්රිශනිඩි ගය දහත්ත ා රීැවා, "Army එශක ම 

ශම් වැශඩ් කදනවා. Database එක හද්නවා. System change 

එක ඉ කදනවා" රී ලා. මිනිස්සු ක, පනා කළා, "ශද මන, අශේ 

අ ට ශම් ර ්න ට විසඳුද ඉ ශහො  මන රාළුව ම වුණා" රී ලා. ඒ, 

අශරේ,  9වන ද්ා. අශරේ,  10වන ද්ා ශද්වන ගැසට් එක ගැහුවා. එද 

ගැසට් එක දද සභාගත* කදනවා.  

ශද්වැනි ගැසට් එශක ම ශදොක ඉද් කශළේ? නා සයි, සම්බායි 

රුපි ,  9( ිඳලා රුපි ,  90ට අ ස කළා. කීරි සම්බා රුපි ,  

125ට අ ස කළා. අලුත් අවුරුශද් ආවා. නමුත්, 90ට හා,  ශහො ා 

ග මන ශකොශහේවත් තිබුශණ් නැහැ.  

ඒත් එ ඉකද දැයි දාසශ  තුම මවන සතිශ  අපි TV එශ ඉ 
ද්ැ ඉකා, බ මදුල ගුණවගයනන ඟදතිතුමදා STF එශ ඉ අ ත් එ ඉක 
ඩඩ්ලි සිරිශසේන දහත්ත ාශනි වී ශදෝලට  නවා. එ  හැද 
රූපවාහිනි නාළිකාවකද ශප මව වා; මුළු දටද ද්ැ ඉකා. 
අවසානශ දී ශදොකද් වුශණ්? 2(වැනි ද්ා තුම මවන ගැසට් එක 
ගැහුවා. දද ඒකත් සභාගත* කදනවා. තුම මවන ගැසට් එශක ම 
ආශ ත් රුපි ,  90ට තිබුණ සහ,  මිල වැඩි කළා. නා ස රීශලෝව 
රුපි ,  9,ට ශගනාවා. සම්බා රීශලෝව රුපි ,  9(ට ශගනාවා. 
කීරි සම්බා රීශලෝව රුපි ,  120ට ශගනාවා. ඒ අතදතුමශගය ශදොකද් 
වුශණ්? 2020  ල ක මන ට සති හ කට කලි ම වතුමද , ක 
දු මනා. සාදානයශ  ම දහවැලිශ  වතුමද ශද්න කාල ට වඩා සති 
හ කට කලි ම වතුමද දු මනා. ඒක "නැහැ" රී  මන එපා. අපි 
කවුරුත් ද් මනවා. ඒ නිසා අශගෝස්තුම, සැේතැම්බගය ශනළන 
අස්වැ මන ජූලි, අශගෝස්තුම වනශකොට කැරාණා. දජ ට වී මිලදී 
ග මන ක්රදශැද්  ඉ තිබුශණ් නැහැ. අවසානශ  ඒ මිනිසු මට කද 
රී ා ග මන ශද්  ඉ නැතුමව, වී , ක සත්ව ආහාද හැ,  ට වි ඉකා. 
ඊට පස්ශසේ ශදොකද් කශළේ? ඊට පස්ශසේ  හතද වන ගැසට් එක 
ගැහුවා. ඒ හැද ගැසට් එකද ගැහුශැ, පාරිශභෝගික අධිකාරිශ  
සභාපති විශ්රාමික ශම්ජගය ජනදා, තුමදා. ගරු ලස මත අලගි ව මන 
ඟදතිතුමදනි, ඔබතුමදාට ශම් විෂ   භාද දීලා තිශබන බව අපි 
ද් මශ ම ද්ැ ම. අපි හැශදෝද හිතුමශැ පත්තශගය කාටු මවලි ම බ මදුල 
ඟදතිතුමදාට ගහනවා රී ලා. මීය ට පස්ශසේ ඒ කාටු ම ඔබතුමදාට 
තදයි. 

මූලාසනාරූඪ ගරු ද ම්රීතුමදනි, සත්ව ආහාද ශලස හා,  
විකුණ මන බැහැ රී ලා තහනම් කදලා ගැසට් එක ඉ ගැහුවා. 
එතශකොට සි  ට 25කටත් වඩා ඒ සහ,  සත්ව ආහාද හැ,  ට 
විකුණලා ිවදයි. සාදානයශ  ම ශවශළඳ ශපොශළේ හා,  මිල ිහළ 
  මශ ම ඔ ඉශතෝබගය දැද්. ඒක කවුරුත් ද් මනා ශද්  ඉ. හැබැයි 
ශම් පාද  ල ක මනශ දී සති හ කට කලි ම වතුමද දීරා නිසා, 
අස්වැ මන කලි ම කැරාව නිසා, සැේතැම්බගය දාසශ  දැද් 
වනශකොට හා,  මිල වැඩි වුණා. ශම් ර ්න  ශත්රුම් ග මන ඕනෑ 
ශ ම. ර ්න  ශත්රුම් ග මශ ම නැතුමව පස්වන ගැසට් එක ගැහුවා. 
පස්වන ගැසට් එකත් දද සභාගත* කදනවා.  

ශදොකද් කශළේ? ශද මන, ශතොග මිල නි ද කදලා  ගැසට් එක 
ගැහුවා. නා ස රීශලෝව 92යි. සම්බා රීශලෝව 94යි. කීරිවලට මිල ඉ 
ද්ැම්ශම් නැහැ. ශම් අතදතුමශගය "ශසෞභාගයශ  ද්ැ ඉද" රතිපත්ති 
රකා ශ  රී රා විධි ට, වීවලට රුපි ,  52, 57, ,3ට මිල ඉ 
දු මනා! දද විහිළුව ඉ කශළේ. දු මශ ම නැහැ. වී රීශලෝව රුපි ,  
50යි රීැවා. වී රීශලෝවක මිල රුපි ,  50ට නි ද කළා. ඒ, දාගයතුම 
දාසශ . ඊට පස්ශසේ වී අශළවි දණ්ඩල  2019 අදශගන තිබුණා, 
වී ශදට්රි ඉශටො ම 50,000 ඉ. හැබැයි, ශම් පාද වී රීශලෝව රුපි ,  
50 ද් ඉවා වැඩි කදලාත් වී අශළවි දණ්ඩල  ශකෝචාද ගත්තාද්? 
Army එකත් එ ඉක එකතුම ශවලා වී අශළවි දණ්ඩල  අදශගන 
තිශබ මශ ම, වී ශදට්රි ඉශටො ම 25,000යි. ශම් තීදණ ග මශ ම කවුද් 
රී ලා දද ද් මශ ම නැහැ. ගරු ලස මත අලගි ව මන 
ඟදතිතුමදනි, ශම්ක ශහොඳට අහග මන. ශම් ර ්න ට විසඳුද 
ශදතැන තිශබනවා. න්ස්ත්රි ඉ ශ, කම්ලා හදහා තවත් වැඩ 
පිළිශවළ ඉ ක්රි ාත්දක කදලා තිශබනවා. හැබැයි, ඒ ශගො, ල මට 
රී ලා තිශබ මශ ම, රීශලෝ එක රුපි ,  54 ගණශ ම ග මන 
රී ලා. අතැනි ම රුපි ,  50ට; ශදතැනි ම රුපි ,  54ට. ශම්ක 
තදයි "  ඉති සහ, " ශවව වට ශගනාරා ඔබතුමද මලාශනි 
වැඩසටහන. 
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————————— 
*  පුසනතකාලදේ තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மெக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 

————————— 
*  පුසනතකාලදේ තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மெக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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සි  ට 14 ඉ ශතතදන  තිශබන ශකොට වී ග මශ ම ඒ ගණනට 

බව අපි කවුරුත් ද් මනවා. හැබැයි, ශබොශහෝ ශවලාවට සි  ට 22 ඉ 

ශතතදන  තිශබනවා. ඒවා ශැල මන ඕනෑ. එතශකොට රුපි ,  

44යි ඟත්ත ව ශ  මද ශගොවි දහතාට ශගව මශ ම. රුපි ,  50 ඉ 

ශනොශවයි. ශදොකද්, ශතතදන  තිශබන නිසා. ශතතදන  අයි ම 

කළාද ෑම් 125 ඉ අ ස වනවා. එතශකොට ෑම් (75යි තිශබ මශ ම. 

ශැල මන රුපි ,  4 ඉ  නවා. එතශකොට audit එක සඳහ ම කදලා 

තිශබනවා, "වී රීශලෝ එකක මිල රුපි ,  54.30යි" රී ලා. 

ද්ැ ම අපි ද්ැන ගත් ශශ ගැන දද අශේ මිත්ර කංාන විශේශසේකද 

දාජය ඟදතිතුමදාටත්, ශම් සි ලු ශද්නාටද රී  මනම්. 

ශපොශළො මනරුශැ න්ස්ත්රි ඉ ශ, කම්, දහ ක මනශ  ම  වී රීශලෝ 

ශදට්රි ඉ ශටො ම 12400 ඉ අදශගන තිශබනවා.  ල ක මනශ  ම 

ශදට්රි ඉශටො ම 3300 ඉ අදශගන තිශබනවා. හැබැයි හිල  ඉ 

තිශබන කාලශ  හා,   නිෂ්පාද්න  කදනවා ශවව වට, ජුනි 

දාසශ , ජූලි දාසශ , අශගෝස්තුම දාසශ  මිල අ ස අවස්ථාශැ 

ශතොග මිල රුපි ,  (5ට  නශකොට ශම්වා හා,  කදලා විකුණ මන 

රී ලා ල ඉ සශතොසට රුපි ,  95ට දීලා තිශබනවා, මුද්,  

අදාතයාං ශ  ඕනෑකද ඉ නිසා. ශම් ර ්නවලට පත්තද ශදශහද 

ශහො  මන බැහැ. කවුද් ශම් තීදණ ග මශ ම? ශම්වා හිතලා ද් 

ග මශ ම?  ශදවැනි ගැටලු නිසා තදයි ශම් ර ්න  නිදාකදණ  

කදග මන බැරි ශව මශ ම.  සදහද ශවලාවට ශපොඩි වී ගබඩාවල වී 

ශතොග තිශබනවා. ශද මන ශදතැන තදයි ර ්න  ශව මශ ම.  

රීසිද නීතයව ූලල agreement එක ඉ නැහැ. දද අද කලි ම 

ශප මනරා agreement එක public property හැ,  ට දජශ  වී  

තිශබනවා  රී න එක, දද ඔබතුමදාට ශද් මනම්. ඒ වාශනි ද්ැඩි 

නීති  ඉ එ ඉක තදයි ශම් අ ත් එ ඉක වැඩ කද මන ඕනෑ.  

දට ආදංි යි, ශපොශළො මනරුව න්ස්ත්රි ඉ ශ, කම්තුමදාට ඊශ  

ඟඬුණා රී ලා. දද වි ්වාස කශළේ නැහැ. "ඟඬුණා, ශකොශහොදද් 

ඟශඬ මශ ම"  රී ලා දද ඟහුවා. ඟත්තටද ශශ පාලන 

දැන්හත්වීශද ම ශදෝ, වල ගබඩා කදරා වී අතුමරුද්හ ම ශවලා. ඒ 

ශකෝචාද රදාණ  ඉ ද් රී ලා ශහො ා බලාශගන  නශකොට තදයි 

රදාණ  ද්ැනගත්ශත්. ද්ැ ම ශම් ගරු සභාශැදී විශැාන ින්රිපත් 

කදරා අශේ ගරු ද ම්රීතුමද මලාට දද එ  රී නවා, 

ශපොශළො මනරුව න්ස්ත්රි ඉ ශ, කම්තුමදා  ටශත් තිශබන 

වැඩසටහශ ම, රුපි ,  මිලි න 100ක විතද වී අතුමරුද්හ ම ශවලා 

තිශබනවා. ඒ නිසා ශබොරුවට විශැාන එ, ල කද මන කලි ම ශම් 

audits  රී වලා බල මන. එශහදත් නැත්නම්  ම්රීසි සා ඉෂි  ඉ 

තිශබනවා නම් ශම් ගරු සභාව තුමළදී සානාදණව ින්රිපත් කද මන. 

ශදොකද්, දද රීසිද ශවලාවක රීසිද දව ෂයශ  ඉ,- 

 
ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමදාට තව විනාඩි ශද්කක කාල  ඉ පදණයි තිශබ මශ ම. 

 
ගු (ආචාර්ය) හර්ෂ ෙ සිේවා ෙහතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்ெொ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha de Silva) 
මූලාසනාරූඪ ගරු ද ම්රීතුමදනි, ශහොඳයි. දද රීසිද 

දව ෂය කුට සුදුහුව  ගා මන ස ා ද්ානම් නැහැ. ශම්වා දජශ  මුද්, ; 

දහජනතාවශනි මුද්, . ඔබතුමද මලාශනි පැත්ශත් ශව මන රාළුව ම, 

ශවන පැත්තක ශව මන රාළුව ම, ස්වාධීන ශකශන ඉ ශව මන 

රාළුව ම කවුරු ම ශහෝ  වැරැශද් ඉ කදලා තිශබනවා නම් ඒකට 

ද්ඬුවම් කද මන ඕනෑ.  බල මන, ඊශ ද ශව්චා ශද්  ඉ. 

දඩකළරාශැ   ඉති සහ,  ශදෝල ඊශ  ශව මශශසි කදලා. ඒක 

ිවදයි.  කුඩා ශදෝ,  හිමි ා ිවදයි. ශම්කයි අද් පට ම අදශගන 

තිශබ මශ ම.  බැංකුවලි ම ශම් ශදෝ,  ශව මශශසි කදනවා නම් 

කුඩා ශදෝ,  හිමි  ම ශබ්දා ග මශ ම ශකොශහොදද්? ඊශ  ඒ හා,  

ශදෝල ශව මශශසි කදලා ඒ දව ෂය ා  නැති කදලා.  අවුරුදු 

පහරී ම, හතරී ම ශගව මන තිබුණු රුපි ,  බිලි න හත 

ශපෞශගලික බැංකුවට ලස්සනට ශගවාශගන ආවා. හැබැයි, 

අ මතිදට ශදොකද් ශවලා තිශබ මශ ම? ද්ැ ම ශලොකු 

ශදෝ, කාද  මට ඔ ඉශකෝද ස, ලි , ක  නවා. ශපොඩි 

ශදෝ, කාද  මශනි ශදෝ,  , ක දඩකළරාශැ ිඳ ම ශව මශශසි 

කද මන ඊශ  පට ම අදශගන. ආණ් සවට වීත් නැහැ; හාලුත් 

නැහැ; ස, ලිත් නැහැ. ඒකයි ඟත්තටද ශවලා තිශබ මශ ම. ඒ 

නිසා දද රී  මන කැදැතියි, ගැසට් ගහලා හා,  මිල පාලන  

කද මන බැහැ, ගැසට් ගහලා වී මිල පාලන  කද මන බැහැ 

රී ලා. ශම්ක පාලන  කද මන නම්, තිදසාද අ මද්මි ම ශම් 

ශවශළඳ ශපොළ ිස්සදහට අදශගන   මන නම් අපට අව ය 

ශව මශ ම ඒ ශව ශාළඳ ශපොශළේ තදගකාරිත්ව  ඉ. හැද ද්ාද හත් 

ශද්ශනකුට ශම් දශට් හා,  ශදෝ, , ශම් දශට් වී මිල, ශම් දශට් 

සහ,  මිල පාලන  කද මන ශද් මන බැහැ මූලාසනාරූඪ ගරු 

ද ම්රීතුමදනි. රුපි ,  9(ට හා,  ශද්නවා රී ලා ශකෝචාද රීැවත්, 

රුපි ,  9(ට හා,  නැහැ. ගිහි, ලා බල මන. හා,  රුපි ,  110යි 

රුපි ,  120යි. අද් දද දහ බැංකු වාගයතාව බැලුවා. දහ බැංකුශැ 

අද් ින්රිපත් කදලා තිශබන වාගයතාවට අව ව සම්බා රීශලෝ එක 

රුපි ,  121යි රී ලා තිශබනවා. අශේ ශශ පාලන  ශම්කට 

ගාවා ග මන එපා.  

ශපොශළො මනරුශැ ර ්න ත් දද රී  මනම්. ඡ මද්  අවස ම 
වූ ගද ම එ ඉ ද ම්රීවදශ කුශනි ශශ පාලන පවදනාව ම නිසා 
ඒශ ඉ හිටරා අනය ඉෂවරු දාරු කළා. ඒශ ඉ හිටරා අනය ඉෂවරු 
දාරු කදරා කාලශ  තදයි ඒ වංාාව සිශනශවලා තිශබ මශ ම. 
ඔබතුමද මලාට දා ගැන  ම් රීසි ද්ැ ඉද ඉ ඟති. දා  අවුරුදු ද්හ  ඉ 
විතද ද් මනා අ  තදයි ශම් ගරු සභාශැ ි මශ ම. අපි  ද්ැව වත්ව 
ශබොරු රී න ජාතිශ  මිනිස්සු ශනොශවයි. අපි ශහො ලා බලලා 
තදයි ශම් ගැන කතා කද මශ ම. ඒ නිසා අවසානශ දී ශවලා 
තිශබ මශ ම ශදොක ඉද්? පාරිශභෝගික අධිකාරි ට ශලොකු වැඩ 
ශකොටස ඉ තිශබනවා. ඔබතුමද මලාශනි සමුපකාද වැඩ පිළිශවළ 
නැවත ආදම්භ කද මන. ඒක   ඉතිදත් කද මන. දද 
ඔබතුමද මලාශග ම ඒක ිතා ඕනෑකමි ම ි, ලනවා. ගරු බ මදුල 
ගුණවගයනන ඟදතිතුමදා දට රීැවා, "හගයෂ, ඔබට අපි කථා 
කද මනම්. ඔබ අපට රී  මන" රී ලා. ගරු ලස මත අලගි ව මන 
ඟදතිතුමදනි, දද ඔබතුමදාටත් රී  මශ ම   ඉති වයාපාද  නැවත 
පට ම ග මන රී ලායි.   ඉති වයාපාද  රී  මශ ම කුඩා හා 
දනයද රදාණශ  හා,  ශදෝ,  හිමි  ම   ඉතිදත්  රීමශම් 
වයාපාද  ඉ මිස ඉ, හගයෂ ද් සි, වාට සම්බ මන වයාපාද  ඉ 
ශනොශවයි. මූලාසනාරූඪ ගරු ද ම්රීතුමදනි, දද තවත් තත්පද 
30රී ම දශනි කථාව නවත්වනවා. අවසානශ දී දද රී  මන 
කැදැතියි කුඩා ශදෝ,  හිමි  ම   ඉතිදත් කද මන ඔබතුමද මලාට 
ශලොකු වගකීද ඉ තිශබනවා  රී න එක. 

හැබැයි, එක කාදණ  ඉ දතක ති ා ග මන. ඒ තදයි, 

නිෂ්පාද්න පිරිවැ ට සරිලන මිල ඉ තිශබ මන ඕනෑ.  2.1 ශහෝ අ ස 

ගණශ ම 2.0 වි  ුරතුමයි. එශහදත් නැත්නම් අ ස ගණශ ම 1.9( ඉ 

වි  හැරීයි.  ඊට වඩා අ ස කද මන බැහැ. සානාදණ ලාභ  ඉ 

නැතිව ශවශළඳ ශපොළ ඉ ක්රි ාත්දක ශව මශ ම නැහැ.  ඊළල 

ක මනශ ත් හා,  මිල  ශම් ගණනට ති ාශගන ගිශ ොත් එශහද වී 

මිල අ ස වනවා. වී මිල අ ස වුශණොත් ඒශක ම අසදණ ශව මශ ම 

අදාරුශව ම, දු ඉ දහ මසිශ  ම, ද්හඩි  ශපදාශගන පශශ ිඳලා රෑ 

වනතුමරු වැඩ කදන  ද්සද්හස් ගණනක ශගොවි දහත්වරු රී න 

කාදණ  දද ඔබතුමද මලාට දත ඉ කද මන කැදතියි.  

දට කථා කද මන කාල  ලබා දු මනාට ස්තුමතිව මත ශවමි ම 

දශනි වාන ස්ව, ප  අවස ම කදනවා.   
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පාගයලිශම් මතුමව 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 ගරු සුජිත් සංජ  ශපශගයදා දැතිතුමදා. ඔබතුමදාට විනාඩි (ක 

කාල  ඉ තිශබනවා. 

Order, please! ශම් අවස්ථාශැ  ගරු අජිත් දාජප ඉෂ 

ද ම්රීතුමදා මූලාසන ට පැමිශණනවා ඟති. 
 

අනුරුව ගු සංජීව එදිරිොන්න ෙහතා මූලාසනදයන් ඉවත් 
වූදයන්  ගු අජිත් රාජපක්ෂ ෙහතා මුලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு சஞ்ஜீெ எதிொிைொன்ன அெர்கள் 

அக்கிரொசனத்தினின்று அகலதெ, ைொண்புைிகு அஜித் ரொஜபக்ஷ 

அெர்கள் தமலமை ெகித்தொர்கள். 

Whereupon THE HON. SANJEEVA EDIRIMANNA left the Chair, 
and THE HON. AJITH RAJAPAKSE took the Chair. 

 

[අ.භා. 2.59] 

 

ගු දක්.  සුජිත් සංජය දපදර්රා ෙහතා  
(ைொண்புைிகு தக. சுஜித் சஞ்ஜய தபதரரொ) 

(The Hon. K. Sujith Sanjaya  Perera)  

මූලාසනාරූඪ ගරු ද ම්රීතුමදනි, ිතා වැද්ගත් අදාතයාං  

කීප ක වැ  ශීගයෂ සම්බ මන කාදක සභා  අවසථ්ාශැ අද්හස ්

ද් ඉව මන අවස්ථාව ලබා දීද පිළිබඳව දා ඔබතුමදාට  පළමු ශකොටද 

දශනි ස්තුමති  පිරිනදනවා. ශම් දශට් ආගයථික ටත්, ජන 

ජීවිත ටත් වි ාල ද්ා කත්ව  ඉ ලබා ශද්න අදාතයාං   ඉ 

හැ ,  ට තදයි අපි ශම් අවස්ථාශැ  කගයදා මත අදාතයාං   

හඳු මව මශ ම.  කගයදා මත අදාතයාං   සම්බ මනව කථා කදනවා 

නම්, වගයතදාන දජ  දහා පරිදාණ කගයදා මත පිළිබඳව විතද ඉ 

ශනොශවයි, විශ ේෂශ  මද කුඩා කගයදා මත  සම්බ මනවත් 

අවනාන  ඉ ශ ොමු කදලා තිශබනවා  රී න කාදණ  අපි ශම් 

අවස්ථාශැ රී  මනට ඕනෑ. ඒකට ශහේතුමව ශද යි. කගයදා මත 

විෂ  ශදශත ඉ ක,  තනි අදාතයාං   ඉ ව ශ  ම තිබුණා වුණත්,  

අවස්ථාව ූලලව  ශකොටස් තුමනකට කඩලා, ඒවා දාජය අදාතයාං   

බවට පත් කද මනත් කටුරතුම කදලා තිශබනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු ද ම්රීතුමදනි, අශේ ද් ාසිරි ජ ශසේකද 

අදාතයතුමදාට භාද ශවලා තිශබන බති ඉ කගයදා මත  සම්බ මනව 

පසුගි  ද්වස්වල ශගොඩ ඉ කථා කළ බව අපි ද් මනවා. ඒ වාශනිද 

එද කගයදා මත  පිළිබඳව ශලොකු අවනාන  ඉ  ශ ොමු කදලා 

තිශබනවා.  මීය ට ශපද බති ඉ කගයදා මත  සම්බ මනශ  ම විශ ේෂ 

අවනාන  ඉ ශ ොමු වුශණ් නැති බව අපි ද් මනවා. ශම් 

කගයදා මතශ  නි ැලිලා ි මන අ  ශනොශ කුත් ආකාදශ  

දුෂ්කදතා, අපහසුතා  ටශත් තදයි එද කගයදා මත  කදශගන 

ආශැ රී න කාදණ   අපි ද් මනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු ද ම්රීතුමදනි,  ශම් කාදණ  පිළිබඳවත් ගරු 

අදාතයතුමදාශනි අවනාන  ශ ොමු කදව මන දා කැදැතියි.  ශම් 

කගයදා මත ට සම්බ මන ශවලා සි, න පද්වි ට කගයදා මත  

කදශගන  ෑද සඳහා අව ය  දසා නික ද්රවය, ඩයි වගයග පහසු 

මිලට ලබා ග මන රාළුව මකද ඉ නැහැ. ඔබතුමදා ඒ 

සම්බ මනශ ව ත්  විශ ේෂ අවනාන  ශ ොමු කද මන රී ලා දා 

ි, ලා සි, නවා.  ශම් කගයදා මතකරුව මට  ම්  සහනද්ායි වැඩ 

පිළිශවළ ඉ  ටශත් අව ය  ද්රවය ලබා ශද් මන රාළුව මකද ඉ 

තිශබනවා නම්,  ඒ තුමළි ම ඒ කගයදා මතකරුවාට ශලොකු පහසුව ඉ 

ඟති වනවා රී න කාදණ ත් දද ශම් අවස්ථාශැදී රී  මන 

කැදැතියි. 

මූලාසනාරූඪ ගරු ද ම්රීතුමදනි, දද තවත් කාදණ  ඉ ගරු 

ඟදතිතුමදාශනි අවනාන ට ශ ොමු කද මන ඕනෑ.  බති ඉ 

කගයදා මත  හැද ශදන්  කද මන රාළුව මකද ඉ නැහැ. හැද ශදන් 

වගයග  ඉද බති ඉ කගයදා මත ට සුදුසු නැහැ. ශදන් වගයග කීප  ඉ 

විතදයි බති ඉ කගයදා මත  සඳහා ශ ොද්ාග මන රාළුව මකද 

තිශබ මශ ම, මූලාසනාරූඪ ගරු ද ම්රීතුමදනි. අද් ඒ ශදන් වගයග 

ශග මවනශකොට  ම්රීසි තීරු බශද්කට  ඒවා  ටත් කද මන ශවලා 

තිශබනවා. ඒ නිසා  බදු ක්රද  ඉ ක්රි ාත්දක රීමශම්දී ඔවු මට  ම් 

සහන  ඉ ලබා ශද් මන කටුරතුම කද මන රී ලා දද 

ඔබතුමදාශග ම ි, ලා සි, නවා. ආන න සීදා තුමළ අද් වනශකොට 

ශම් ශදන්පිළි ශග මවීද සම්බ මනවත්   ම්රීසි ගැටලුව ඉ ඟති 

ශවලා තිශබනවා.  විශ ේෂිත වූ ශදන් පිළිවල හිල කුත් ශවශළඳ 

ශපොශළේ තිශබනවා  රී න කාදණ ත් දද ශම් අවස්ථාශැ දත ඉ 

කදනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු ද ම්රීතුමදනි, ශම් කාගය  නිසි ාකාදව 

ින්රි ට කදශගන   මන අව ය නම් අපි ිතාද ශහොඳ ශවශළඳ 

ශපොළකුත් සකස් කද ග මන ඕනෑ. එ ඉ පැත්තරී ම දජ  ඒ සඳහා 

ශහොඳ තී මදුව ඉ ගත්තා. ඒ අව ව බති ඉ නිෂ්පාද්න පිටද,  ම 

ශග මවීද තහනම් කළා. ඒක ිතාද වැද්ගත්.   ශශශී  කගයදා මත 

වැඩින්ුරණු කද මන ඕනෑ නම් අනිවාගය ශ  මද අශේ ශශශී  

ශවශළඳ ශපොළ   ඉතිදත් කද මන ඕනෑ බව අපි ද් මනවා. 

ශේෂකගයද විෂ  ත් ඔබතුමදා  ටශත් තිශබ මශ ම. බති ඉ 

කගයදා මත ට විතද ඉ ශනොශවයි, නිමි ඟඳුම්වලටත්  ම්රීසි 

බශද් ඉ -තීරු බශද් ඉ- අ  කදනවා නම් අශේ ශශශී  කගයදා මත  

න්ුරණු කද මන රාළුව ම. ශශශී  ව ශ  ම අද් නිමි ඟඳුම් 

කගයදා මතශ  වි ාල පිරිස ඉ  නි ැලිලා ි මන බව අපි ද් මනවා. 

පිටද,  ම එන නිමි ඟඳුම් සඳහා අ  කදන බශද් වැඩි කදලා, 

ආන න  සීදා කද මන කටුරතුම කදනවා නම් එ  අශේ ශශශී  

නිෂ්පාද්ක ාට ශලොකු වාසි  ඉ වනවා. ඒ වාශනිද ශලොකු 

නිෂ්පාද්න ශවශළඳ ශපොළ ඉ අපට ඟති කද ග මනත් ඒ තුමළි ම 

රාළුව මකද ලැශබනවා  රී න කාදණ ත් දද ශම් අවසථ්ාශැදී 

දත ඉ කද මන ඕනෑ. ඒ සම්බ මනශ  ම දද දීගයඝ ව ශ  ම කථා 

කද මශ ම නැහැ, මූලාසනාරූඪ ගරු ද ම්රීතුමදනි.   

ඒ වාශනිද තව තවත් කගයදා මතවලට අද්ාළ දාජය අදාතයාං  

රීහිප  ඉ තිශබනවා. විශ ේෂශ  මද අපි ද්රීනවා දැ,  

කගයදා මත , පිත්තල කගයදා මත  වාශනිද ශැවැ,  කගයදා මත  

සම්බ මනවත් අද් ශලොකු අවනාන  ඉ ශ ොමු කද තිශබන බව. 

ඟත්ත ව ශ  මද ශම්ක වි  ුරතුම ශද්  ඉ.  අශේ කාල සීදාව  තුමළ 

වුණත් ශම්වා සම්බ මනශ  ම විශ ේෂ අවනාන  ඉ ශ ොමු වුශණ් 

නැහැ රී න කාදණ  අපි ද් මනවා. එද කගයදා මතවලට අද්ාළ 

අදාතයාං   ඉ බිහි කද ගරු දාජය ඟදතිවදශ  ඉ ද්ැ ම පත් කද 

තිශබන නිසා එද කගයදා මතකරුව මට ින්රි කාලශ දී ශලොකු 

පිටුවහල ඉ ලැශබයි රී ලා අපි වි ව්ාස කදනවා.  

විශ ේෂශ  මද දැ,  කගයදා මත  වාශනි ශශව,  ගැන කථා 

කශළේද නැහැ. අද් වනවිට එද කගයදා මත ට අද්ාළව දාජය 

ඟදතිවදශ  ඉ පත් කද තිශබන නිසා පසුගි  කාලශ දී ශම් 

සම්බ මනව ශලොකු අවනාන  ඉ ශ ොමු කළා. අ ශේ ගරු රස මන 

දණවීද දාජය ඟදතිතුමදා ශම් සම්බ මනව ශලොකු අවනාන  ඉ 

ශ ොමු කදලා,  එද නිෂ්පාද්නවලට ශශශී  ව ශ  ම ශලොකු 

ශවශළඳ ශපොළ ඉ ලංකාව තුමළ ඟති කද මනත් කටුරතුම කද 

තිශබනවා  රී න කාදණ  අපි ශම් අවස්ථාශැ දත ඉ කද මන 

ඕනෑ.   

ශම් ශැලාශැ  දද ි,  බද ඉ කද මන කැදැතියි. දැ,  

කගයදා මතශ  නි ැළී සි, න අ ටත් එද කගයදා මත  පහසුශව ම 

කදශගන   මන රාළුව මකද ඉ නැහැ, ගරු දාජය ඟදතිතුමදනි. ශම් 

කගයදා මත ට අව ය අමුද්රවය සප ා ගැනීශම්දී ශනොශ  ඉ 

ආකාදශ  අපහසුතා තිශබන බව අපි ද් මනවා. දැ,  සප ා ග මන 

ගි ාද, ඒවා රවාහන  කදග මන ගි ාද එ ට අද්ාළව බලපත්ර 
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ලබා ග මන ගි ාද ශනොශ  ඉ ආකාදශ  ගැටලු  තිශබනවා  

රී න එක අපි ශම් අවස්ථාශැ දත ඉ කද මන ඕනෑ. ගරු දාජය 

ඟදතිතුමදනි, ශම් සම්බ මනව තිශබන නීති මති ලිහි,  කදලා ශම් 

අ ට අව ය අමුද්රවය , ක ලබා ගැනීදටත්, ශම් කගයදා මත  

කදශගන   මන  ම් රීසි දීදනාව ඉ, එශහද නැත්නම් ණ  

මුද්ල ඉ, ආනාද මුද්ල ඉ ලබා දීශම් වැඩ පිළිශවළ ඉ ක්රි ාත්දක 

රීමදටත් කටුරතුම කදනවා නම් ශම් කගයදා මත  ින්රි ට 

ශගශන මන රාළුව ම.  

ශැවැ,  කගයදා මත  ගැන අද් කථා කද මන ශද්  ඉ ිතුමරු 

ශවලා නැහැ. දද හිතන විධි ට අද් ශැවැ, ශද්ිකශ  විතදයි 

ශැවැ,  කගයදා මතශ  නි ැළී සි, න පිරිස් සි,  මශ ම. ඒ අ ත් සුළු 

පවු,  සංඛයාවකට අද් සීදා ශවලා තිශබනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු 

ද ම්රීතුමදනි. ශැවැ,  කගයදා මත  ගත්තාද, එහි තිශබන ගැටලුව 

ව මශ ම එද කගයදා මත ට අව ය අමුද්රවයවල හිලකද. අපි 

ද් මනවා අද් ලංකාව තුමළ ශැවැ,  ශසො ාග මන රාළුව මකද ඉ 

නැහැ. අද් පරිසද ර ්න තිශබනවා. ඒ වාශනිද වන සංද ඉෂණ නීති 

මති තුමළ ශම්වා ශසො ා ග මන රාළුව මකද ඉ නැහැ.  ඒ නිසා 

ශැවැ,  කගයදා මත  න්ුරණු කද මන බලාශපොශදොත්තුම ශවනවා 

නම්, ඒ සම්බ මනව අවනාන  ශ ොමු කදලා ඒ අ ට පිට ද,  ම ශහෝ 

ශැවැ,   ශග මවා න්  ුරතුමයි. දැශ, සි ාශව ම, ි මදුනීසි ාශව ම 

ශම්වා ශග මවා ග මන රාළුව මකද තිශබනවා රී ලා අපට 

ද්ැනග මන ලැබී තිශබනවා. අ සද ගණශ ම තීරු බදු දහිතව ශහෝ 

බදු ක්රද  අයි ම කදලා ශහෝ ශැවැ,  ශග මවා දු මශනොත්, ශැවැ,  

කගයදා මත ත් අපට න්ුරණු කදග මන රාළුව ම රී ලා දා හිතනවා. 

කාල ශැලාව නැති නිසා දද දීගයඝ ව ශ  ම කථා කද මශ ම 

නැහැ, මූලාසානරූඪ ගරු ද ම්රීතුමදනි.  

ශම් ශැලාශැ  දද තවත් පැත්ත ඉ  ගැන ගරු දාජය 

ඟදතිතුමදාශනි අවනාන  ශ ොමු කද මන කැදැතියි. හස්ත 

කගයදා මත  ගැන කථා කශළොත්, දා නිශ ෝජන  කදන 

 ,   මශතොට රශශ ශ  ද්ැනට කගයදා මත  ාලාව ඉ ආදම්භ කද 

තිශබන බව අපි ද් මනවා. ඒක ආදම්භ කද මන දැන්හත් වුශණ්ත් 

දද. ගරු ද් ා ගදශනි හිටරා අදාතයතුමදාශනි රතිපාද්න  ටශත් පණ 

බට කගයදා මත  ාලාව ඉ අපි ආදම්භ කළා. දද හිතන විධි ට එද 

කගයදා මත  ාලාශැ පවු,  ගණනාව ඉ ශසේව  කදනවා. ඟත්ත 

ව ශ  මද ශම්ක තනි වයාපාද  ඉ හැ,  ට ශනොශවයි, 

තිශබ මශ ම. ශම්ක සමුපකාද ක්රද  ඉ වාශනි, වයාපෘති  ඉ 

ව ශ  ම තිශබ මශ ම මූලාසනාරූඪ ගරු ද ම්රීතුමදනි. එද 

කගයදා මත ට අව ය පපකදණ අපි ලබා දු මනා.  එද කගයදා මත 

 ාලාව වැඩි න්ුරණු කද මන අව යයි. ඒකට ශැළන පපකදණ 

අව ය ශවලා තිශබනවා. ඒවා ලබා දීද සම්බ මන වැඩ පිළිශවළ ඉ 

ක්රි ාත්දක කදලා, එද කගයදා මත  ාලාව න්ුරණු කද මන අතහිත 

ශද් මන රාළුව ම නම් ඒක ිතාද වැද්ගත් ශවනවා.  

ශම් අවස්ථාශැ කථා කද මන තව කරුණු කාදණා දාශි  ඉ 

තිබුණත්,  කාල ශැලාව ි ඉද ගි  නිසා දද න්ගි ම න්ගටද කථා 

කද මශ ම නැහැ. ශම් කගයදා මත ගැන කථා කදන ශකොට, ශම්වාට 

අද්ාළ ශශශී  ශවශළඳ ශපොළ සම්බ මනව වාශනිද විශශශී  

ශවශළඳ ශපොළ සම්බ මනවත් අපි කථා කළ ුරතුමයි. ශපොදුශැ 

ගත්තාද ශේෂ කගයද මත , ශැවැ,  කගයදා මත , පිත්තල 

කගයදා මත  හා අශනකුත් කගයදා මත හැද එකකටද  ම් රීසි 

ද්ැව ද ඉ තිබි  ුරතුමයි. අලුත් පදම්පදාව ශම්වාට එ මශ ම නැහැ, 

මූලාසනාරූඪ ගරු ද ම්රීතුමදනි. හැද ද්ාද සාම්රද්ායිකව ශම් 

කගයදා මතවල ශ දුණු පවු,  තදයි තවද ශම්වාට සම්බ මන ශවලා 

සි,  මශ ම. තරුණ පිරිස ශම්වාට එකතුම ශව මශ ම නැහැ.  ශම් 

සම්බ මන  වෘත්ති  රාහුණුව ඉ ලබා දීදට ශම් වනවිට ආණ් සශැ 

අවනාන  ශ ොමු ශවලා තිශබනවා.   එශසේ වෘත්ති  රාහුණුව ලබා 

ශද්න ආ තන දගි ම වගයතදාන තරුණ පදරාදට සාම්රද්ායික කලා 

ශි, ප ගැන වාශනිද අශේ සාම්රද්ායික වැඩ පිළිශවළ සම්බ මනවත් 

 ම්රීසි ද්ැව වත් රීමද ඉ කද මන රාළුව ම නම් ඒ අ ට ශම් 

සම්බ මනශ  ම  ම් රීසි අද්හස ඉ ඟති කද ග මන රාළුව ම.  

දද තව එක කාදණ  ඉ විතද ඉ සඳහ ම කදලා දශනි කථාව 

අවස ම කද මනම්, මූලාසනාරූඪ ගරු ද ම්රීතුමදනි. ශම් කගයදා මත 

කදශගන  නශකොට තිශබන ර ්න  තදයි රානිනන . පසුගි  

ද්වස්වල මුද්,  සම්බ මන  වි ාල ව ශ  ම ර ්න පැන නැගුණු බව 

අපි ද් මනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු ද ම්රීතුමදනි, ශකොශදෝනා 

වසංගතශ  පළමු රැ, ල ආරා ශැලාශැ ශම් කගයදා මතවල නි ැළී 

සි,  අ ට දජ  දැන්හත් ශවලා කාදක රානිනන ණ  ඉ ලබා 

දු මනා. එශසේ කාදක රානිනන ණ  ඉ ලබා දීලා ඒක ශගව මන 

සහන කාල  ඉ - grace period එක ඉ -  දීලා තිබුණා. ඒ සහන 

කාල  ිවද ශව මනට තිබුශණ් ජූලි දාසශ  විතද. එශසේ ලබා දී 

තිබුණු සහන කාල  ජූලි දාසශ  අවස ම ශවනශකොට තදයි 

ශකොශදෝනා ශද්වැනි රැ, ල ආශැ. ශම් කගයදා මතකරුව ම එද 

ණ  ශගවීද ආදම්භ කදන ශකොටද නැවත වද ඉ ඒ අ ශනි 

කගයදා මත ඟන හි,  ා. ඒ නිසා ඒවා ශගවා ග මන රාළුව මකද ඉ 

ලැබුශණ් නැහැ. ඒ නිසා දද ගරු අදාතයතුමද මලාශග ම ි, ලා 

සි, නවා,   ශම් සම්බ මනව අවනාන  ශ ොමු කද,  මුද්,  

අදාතයාං   එ ඉකත් කථා කදලා ඒ අ ට  ම් සහන  ඉ ලබා 

ශද් මන කටුරතුම කද මන රී ලා.  ශම් කාදක රානිනන  දීලා 

තිශබ මශ ම වසද ශද්කක කාල සීදාවකටයි.  ඒක රදාණවත් 

නැහැ. එතශකොට දාස කට ශගව මන තිශබන බැංකු වාරික  

ිතාද ිහළ දට්ටදකට  නවා. එද නිසා දද ි, ලා සි, නවා, 

කාදක රානිනන  සඳහා ලබා දු ම ඒ ණ  ශගව මන අවුරුදු 4ක 

කාල සීදාව ඉ ලබා ශද් මන රී ලා.  

ගරු අදාතයවරු ම ශද්පළටත්, දාජය අදාතයවරු මටත් දද 

සුබ පතනවා. කගයදා මත අදාතයාං ශ  ශ, කම් හැ,  ට කටුරතුම 

කද මශ ම  ශබොශහෝ පළරාරුශද් තිශබන,  ආ තන රනානි කු 

විධි ට කටුරතුම කළ, ශජයෂ්ඨ නිලනාරි කු වන ලාලාන මද් 

ශපශගයදා දැතිතුමදායි. එතුමදාටත්, එද කාගය  දණ්ඩල ටත් සුබ 

පතමි ම දශනි කථාව අවස ම කදනවා. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 ගරු ගාමිණී වශ, ශබොඩ ද ම්රීතුමදා. ඔබතුමදාට දනිත්තුම පහක 

කාල  ඉ තිශබනවා. 

 

[අ.භා. 3.09] 

     

ගු ගාමිණී වදේදබොඩ ෙහතා 
(ைொண்புைிகு கொைினி ெதலதபொட)  

(The Hon. Gamini Waleboda)  

 ස්තුමතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු ද ම්රීතුමදනි.  

කගයදා මත අදාතයාං   සහ ඒ  ටශත් තිශබන දාජය 

අදාතයං  තුමන ඉ පිළිබඳවත්, ශවශළඳ අදාතයාං   සහ  ඒ 

 ටශත් තිශබන තවත් දාජය අදාතයාං   ඉ පිළිබඳවත් සාක්චඡා 

කදන අද් න්නශ  වාන ස්ව, ප  ඉ රකා  කද මන අවස්ථාව 

ලැබීද පිළිබඳව දද සතුමටු ශවනවා.  

"ශසෞභාගයශ  ද්ැ ඉද" වැඩ පිළිශවළ  ටශත් දට තුමළ 

කගයදා මත රානරුද්  ඉ ඟති රීමශම් අභිශ ෝග  කාගය  ශූද 

අදාතයවද කු වන ගරු විද,  වීදවං  දැතිතුමදාට ලබාදී තිශබන 

අවස්ථාශැ, ඒ හා සදාන ක්රි ාකාරිත්ව රී ම ුරත් දාජය 

අදාතයවරු තිශද්ශන ඉ  ටශත් පවතින අදාතයාං  තුමශ මද 

බලපෑද දද නිශ ෝජන  කදන න්ස්ත්රි ඉක ට තිශබනවා.  
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පාගයලිශම් මතුමව 

විශ ේෂශ  මද දද නිශ ෝජන  කද මශ ම දත්නරාද  න්ස්ත්රි ඉක  

නිසා දශනි අවනාන  ශ ොමු කද මන බලාශපොශදොත්තුම ශව මශ ම 

දැික ඉ කගයදා මත  පිළිබඳවයි. ඊට කලි ම, දද ශපොඩි කාදණ  ඉ 

රී  මන ඕනෑ. 

ශදතැනදී අද් අශේ ආාාගය තුමශද ඉ y = mx + c ආකාදශ  ම 

ශටො ම ගණනක theory සහිත ශශ නාව ඉ ින්රිපත් කදලා 

කගයදා මත අදාතයාං   කදශගන  න ක්රි ාවලි ට වි ාල 

අභිශ ෝග  ඉ එ, ල කදව  ලැබුවා. දද එතුමදාට ශම් කාදණ  

සිහිපත් කද මන කැදතියි.  ආාාගය තුමදනි, ඔබශනි ඥාන  2015 

ශපබදවාරි දාසශ දී, දහ බැංකුව ශකො, ල කන අවස්ථාශැදී පහළ 

වුණා නම්,   ඉති වයාපාද  වාශනි හා,  ශදෝ,  ද්හස ඉ ශම් දශට් 

ඟති කද මන රාළුව මකද තිබුණා.   

දද ද්ැ ම දශනි දාතෘකාවට රශැ  ශව මනම්. අපි ද් මනවා, 

විශ ේෂශ  මද දැික ඉ කගයදා මත  ලංකාවට වි ාල අපන න 

ආද්ා ද ඉ ශගනැත් ශද්න කගයදා මත  ඉ බව. ශකොවිඩ් වසංගත  

හදහා  ම්  ම් පසු බැසීම්වලට ල ඉශවලා තිබුණත්, ිතා අ ස 

පිරිවැ රී ම වි ාල විශශ  විනිද  ඉ පප ා ග මන රාළුව ම 

කගයදා මත  ඉ තදයි දැික ඉ කගයදා මත .  දැික ඉ ගැමද සඳහා 

බලපත්ර 5,000 ඉ පදණ  ලබා දීලා, ලංකාව රාදාද 70,000ක පදණ 

ශ්රමික  ම පිරිස ඉ ශම් කගයදා මතශ  නි ැශලනවා. නමුත්, ශම් 

කාලශ  ඒ පිරිස 30,000ක, 40,000ක පදණ රදාණ  ඉ ද් ඉවා 

පහළ බැස තිශබනවා. ගරු කගයදා මත ඟදතිතුමදාත්, ඒ වශනිද 

සංස්ථාව භාද දාජය අදාතයතුමදාත් වි ාල ශදශහ  ඉ කදමි ම ඒ 

තත්ත්ව  ිහළට ගැනීදට ද්දව  ලබන පත්සාහ  සම්බ මනශ  ම 

දත්නරාද න්ස්ත්රි ඉකශ  දැික ඉ කගයදා මතශ  නිදත වී සි, න 

ජනතාව ශවව ශව ම දශනි ස්තුමති  රාද් කදනවා. 

අපි ද් මනවා, ලංකාශැත්, විශශ  දටවලත් ස්වගයණාභදණ 
සඳහා වි ාල ශවශළඳ ශපොළ ඉ තිශබන බව. දැික ඉ හා 
ස්වගයණාභදණ කගයදා මතශ  ම අපට විශශ  විනිද  වි ාල 
රදාණ  ඉ පප ා ග මන රාළුව ම. ගරු ඟදතිතුමදනි,  
ස්වගයණාභදණ  ඉශෂේත්රශ  සි, න නිෂ්පාද්ක  ම පිළිබඳව, ඒ 
කගයදා මතකරුව ම පිළිබඳව අද් වැඩි අවනාන  ඉ ශ ොමු රීමශම් 
අව යතාව පැනනැඟී තිශබනවා. ලංකාශැ ශම්  ඉශෂේත්රශ  සි, න 
ස්වගයණාභදණ නිෂ්පාද්ක  ම ශකශදහි වැඩි සැලරී, ල ඉ ශ ොමු 
කද, ඒ අ ට රාහුණුව ලබා දීලා, ඒ අ ශනි තා ඉෂිකක අව යතා 
ිටු කදලා, ඔවු ම ශදද කගයදා මත ට ඟද් ගැනීද සඳහා කඩිනම් 
වැඩ පිළිශවළ ඉ සකස් කළ ුරතුමයි. ින්රිශ දී ඟතිව මනා වූ 
අභිශ ෝගවලට මුහුණ ශද් මන, දැික ඉ කගයදා මත  හදහා වි ාල 
අපන න ආද්ා ද ඉ ලබා ග මන, ජාතය මතද දැික ඉ ශවශළඳ 
දනයස්ථාන  ින්රීමශම් කටුරතුම  කඩිනම් කද මන රී ාත් දා 
ි, ලා සි, නවා.  

ගරු ඟදතිතුමදනි,  ශම් දශට් දැික ඉ වයාපාරික  ම ලංකාශැ 
ශනොදැති දැික ඉ වගයග වි ාල රදාණ  ඉ දැඩගස්කද  වාශනි 
දටවලට ගිහි, ලා අදශගන ඟවි, ලා අශේ දශට්දී කපලා, ඔප 
ද්දලා, අග  එකතුම කද නැවත අපන න  කදන ආකාද  අපි 
ද්රීනවා. ඒ දැික ඉ තදයි තායිල මතශ  බැංශකො ඉ ව වද,  
චීනශ  දැික ඉ ශවශළඳ දනයස්ථානවල විරීශණ මශ ම. හැබැයි, 
ශම් අ  අද් ගැටලු රැසකට මුහුණ ශද්නවා. ශම් අ ට ශකළි මද ඒ 
දටවලට   මන පහසුකම් නැහැ; විශශ  සම්බ මනතා නැහැ. ඒ 
පිළිබඳව අවනාන  ශ ොමු කද, කඩිනමි ම වීසා ලබා ශගන ඒ අ ට 
ඒ දටවලට ගිහි, ලා දැික ඉ අදශගන එ මන රාළුව ම ක්රදශැද්  ඉ 
සකස් කද මන රී ා දද ි, ලා සි, නවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු ද ම්රීතුමදනි,  ඔබතුමදාට ස්තුමතිව මත 

ශවමි ම  දශනි වාන ස්ව, ප  නිදා කදනවා.   

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 ගරු වරුණ ලි නශනි ද ම්රීතුමදා. ඔබතුමදාට විනා ඩි 10ක 

කාල  ඉ තිශබනවා. 

 

[අ.භා. 3.13] 

 

ගු වුණ ලියනදේ ෙහතා  
(ைொண்புைிகு ெருண லியனதக) 
(The Hon. Waruna Liyanage) 

මූලාසනාරූඪ ගරු ද ම්රීතුමදනි,  ශම්  ඉශෂේත්රශ  නි ැ බ සි, න 

ද ම්රීවදශ කු විධි ට, දැික ඉ හා ස්වගයණාභදණ ආශ්රිත 

කගයදා මත දාජය අදාතයාං   සම්බ මනශ  ම කථා කද මන 

අවස්ථාව ලැබීද පිළිබඳව දද ිතාද ස මශතෝෂ වනවා. දාජය 

අදාතයාං  තුමනක වැඩ බැ බශම්දී ගරු විද,  වීදවං  

අදාතයතුමදාට වි ාල වගකීද ඉ පැවම තිශබනවා. ශම්  ඉශෂේත්රශ  

නි ැ බ සි, න ශකනකු වන දට දතකයි, 1971 ම පස්ශසේ ආාාගය  

එ ම.එම්. ශපශගයදා දැතිතුමදා ශම් සංස්ථාව පිහිශටැවාට පසුව ශම් 

 ඉශෂේත්ර  න්ුරණු කද මන ශවනද දාජය අදාතයාං   ඉ පිහිටුවා 

ග මන අපට රාළුව ම වුශණ් ශම් වසශගයදී බව. ශම් විෂ   

සම්බ මනශ  ම ශවනද දාජය අදාතයාං   ඉ පිහිටුවා ග මන 

ලැබීද ගැන අපි ශබශහවි ම සතුමටු ශවනවා. දත්නරාද  

න්ස්ත්රි ඉකශ  පදණ ඉ ශනොශවයි, තවත් න්ස්ත්රි ඉක ගණනාවක 

ජනතාව දැික ඉ කගයදා මතශ  නි ැ බ සි, නවා. මූලාසනශ  

සි, න අජිත් දාජප ඉෂ දැතිතුමදාත් එද  ඉශෂේත්රශ  නි ැ බ සි, න 

ශකශන ඉ.  

ගරු ශලොහා ම දත්වත්ශත් දාජය ඟදතිතුමදනි, අශේ ගරු 

ගාමිණී වශ, ශබොඩ ද ම්රීතුමදා දැික ඉ හා ස්වගයණාභදණ 

අධිකාරිශ  Director General විධි ට වැඩ කළා. එ  ඔබතුමදාට 

වි ාල   ඉති  ඉ. ඔබතුමදාට එතුමදාශගව ත් පපරිද   ඉති  

ලැශබයි රී ලා දද වි ්වාස කදනවා.  201(දී දැික ඉවලි ම අපට 

ඟශදරික ම ශඩොලගය මිලි න 250ක අපන න ආද්ා ද ඉ ලැබී 

තිශබනවා. 2019දී ඟශදරික ම ශඩොලගය මිලි න 9( ඉ ලැබී 

තිශබනවා. ශද  වි ාල මුද්ල ඉ. ගරු වශ, ශබොඩ ද ම්රීතුමදා 

රීැවා වාශනි, ශම් වනශකොට ශම් ආද්ා ශම්  ම් පහළ බැසීද ඉ 

තිශබනවා. ශදොකද්, ශම්  ඉශෂේත්රශ  නි ැ බ සි, න පිරිස් අද් ගැටලු 

රැසකට මුහුණ දී සි, න නිසා. ඒවා නිදාකදණ  කද දීදයි අශේ 

වගකීද ශව මශ ම. 

ගරු අදාතයතුමදනි, 2009 අංක ,, ද්දන පත,  හා ඛනිජ ද්රවය 
(සංශ ෝනන) පනත දින ම ද්ඩ ගාස්තුම වැඩිවීද ඉ ශවලා තිශබනවා.  
Licence එක ඉ නැතිව හන්සිශ  තද මශනි වත්ශත්  ම් රීසි පස් 
ගැමද ඉ සිශන වුශණොත්, ඒවා අ, ලලා න ස ද්දනවා. න ස ද්ැම්දාට 
පස්ශසේ අවද ද්ඩ  රුපි ,  50,000යි. එද ද්ඩ  රුපි ,  50,000 
සිට 100,000 ද් ඉවා වැඩිශවනවා. එද නිසා ගැසට් පත්ර  ඉ නිකුත් 
කදලා ශහෝ ශම්  රුපි ,  50,000 රී න අවද මුද්ල අ ස කද 
ශද් මන රී ලා දද ඔබතුමදාශග ම ි, ලා සි, නවා.  ශම් 
 ඉශෂේත්රශ  නි ැ බ සි, න අ ට වැඩ කද මන අවස්ථාව සලසා 
දීදයි අශේ වගකීද ව මශ ම. 2009 වගයෂ ට ශපද අවද ද්ඩ  
ව ශ  ම තිබුශණ් රුපි ,  5,000යි. ඒ රුපි ,  5,000 ශකළි මද 
රුපි ,  50,000 ඉ වුණා. ශද  වි ාල ගැටලුව ඉ විධි ට දා 
ද්රීනවා. එද නිසා ශම් ර ්න  නිදාකදණ  කද ශද් මන රී ා දද 
ි, ලා සි, නවා.  

ගරු ඟදතිතුමදනි, දැික ඉ හා ස්වගයණාභදණ අධිකාරි ට 

පත්ශවන සභාපතිවරු ි ඉදනි මද දාරු ශවනවා. පසුගි  ආණ් සව 

කාලශ දීත් අපි ඒක ද්ැ ඉකා. ඒ කාල  තුමළ සභාපතිවරු 

අටශද්ශන ඉ පදණ දාරුශවලා තිබුණා.   ශම් දාස ශද්ක ඟතුමළත 

තවත් ශකශන ඉ දාරුශවලා තිශබනවා. එද නිසා සභාපතිවරු 

2089 2090 

[ගරු ගාමිණී වශ, ශබොඩ දහතා] 



2020 ශද්සැම්බගය 04 

දාරුවනශකොට ඒ ඒ අවස්ථාශැ සි, න සභාපතිවරු මශනි අද්හස් 

තදයි ක්රි ාත්දක ව මශ ම. ශම් දාස ශද්කටත් එ ඉ ශකශන ඉ දාරු 

ශවලා තිශබනවා. ඒ නව සභාපතිතුමදාශනි පත්වීදත් එ ඉකද එතුමදා 

රී ලා තිබුණා, Gem Tower එක ශකොළඹ රශශ ශ  ස්ථාපිත 

කද මන එතුමදා බලාශපොශදොත්තුම වනවා රී ලා. අපි 

බලාශපොශදොත්තුම ශව මශ ම Gem Tower එක දත්නරාදශ  

ස්ථාපිත කද මනයි. ශදොකද්, දත්නරාද  තදයි අශේ රනාන දැික ඉ 

නගද . ජනාධිපතිතුමදාත් බලාශපොශදොත්තුම වුශණ් Gem Tower 

එක දත්නරාදශ  ස්ථාපිත කද මනයි. දද වි ්වාස කදනවා, ඒක 

දත්නරාදශ ද ස්ථාපිත ශවයි රී ලා. දද ද්ැ ඉකා, ශදවද අ  

වැශ ව ත් රුපි ,  ල ඉෂ 100 ඉ ඒ සඳහා ශව මකද තිශබන බව. 

ශම් මුද්ල රදාණවත්ද්, නැශද් රී  මන දද ද් මශ ම නැහැ. ගරු 

අදාතයතුමදනි, ශකොශහොද වුණත් ශම් සඳහා ශම් රුපි ,  ල ඉෂ 

100 දන්.  

ගරු අදාතයතුමදනි, වශ, ශබොඩ ද ම්රීතුමදා රීැවා වාශනි, ශම් 

ලයිස ම නිකුත් රීමශම්දී අපට ගැටලු දාශි  ඉ තිශබනවා. ශම් 

licence නිකුත් රීමශම්දී ජනාධිපතිතුමදා බලාශපොශදොත්තුම වුණා, 

one-stop shop ක්රද  ඉ ඟති කදලා එකද ස්ථාන කදී ශම් බලපත්ර 
සි , ලද ලබාශද් මන. ශදොකද්, licence එක ඉ ගැනීශම්දී 

ශගොවිජන ශසේවා ශද්පාගයතශම් මතුමශැ ගැටලු තිශබනවා, රාදාවිද්යා 

ශද්පාගයතශම් මතුමශව ම අවසද ග මන ඕනෑ, වාරිදාගයග 

ශද්පාගයතශම් මතුමශව ම අවසද ග මන ඕනෑ, ඒ වාශනිද  LRC 

එශක ම අවසද ග මන ඕනෑ. LRC එශ ඉ ිඩද ඉ සඳහා 

බලපත්ර  ඉ ග මනශකොට පගයාස් එකකට රුපි ,  40,000 ඉ 

ග මනවා. හැබැයි, දහවැලි ිඩද ඉ සඳහා බලපත්ර  ඉ ග මනශකොට 

අ ඉකද කට රුපි ,  ,,000යි ග මශ ම. LRC එශ ඉ ිඩදකට නම් 

රුපි ,  40,000යි, දහවැලි ිඩදකට නම් රුපි ,  ,,000යි. එශහද 

ශව මන බැහැ. දජශ  ිඩද ඉ නම්  ම් රීසි සානාදණ මුද්ල ඉ 

ශව මන ඕනෑ.  LRC එකට ශගව මන ඕනෑ, ශගොවිජන ශසේවා 

ශද්පාගයතශම් මතුමවට ශගව මන ඕනෑ, අශනකුත් අදාතයාං වලට 

ශගව මන ඕනෑ. එ ශහද ශගවලා licence එක ඉ ගත්තාද, වගයෂාව 

එනවා, වැඩ කද මන විධි  ඉ නැහැ. ඒ නිසා තවත් කාල  ඉ 

ගතශවනවා. ශදවැනි ගැටලු දාශි  ඉ තිශබනවා, ගරු 

අදාතයතුමදනි. ඒ ගැටලු නිදාකදණ  කදලා ශද් මන රී ලා 

දැික ඉ  ඉශෂේත්රශ  නි ැ බ සි, න පද්වි  විධි ට අපි ඔබතුමදාශග ම 

ි,  බද ඉ කදනවා.  

ිතිහාසශ  එ ම.එම්. ශපශගයදා දැතිතුමදා gem bank එක ඉ 

ඟති කද මන ඕනෑ  රී ලා රීැවාට ඒ අද්හස ක්රි ාත්දක වුශණ් 

නැහැ. ිතිහාසශ  සිට ඒ ගැන කථා කළා.  දත්න විද්යාව 

සම්බ මන  පපාධි  ද් ඉවා   මන අවස්ථාව ඉ තිබුශණ් නැහැ. 

ශදොකද්, ග,  value කදලා deposit කද මන ඕනෑ. එශහද නම් ඒ 

සම්බ මන  ද්ැව ද ඉ තිශබන පද්වි ට අනයාපන  ලබා දීදට 

කටුරතුම කද මන ඕනෑ. එද නිසා අපි වි ව්ාස කදනවා, ශම් 

සම්බ මන තිශබන ද්ැව ද ින්රිශ දී පපාධි  ඉ ද් ඉවා වගයනන  

කදලා, පපරිද රශ ෝජන  ඉ ග මන අවස්ථාව ඉ සකස් කදග මන 

රාළුව ම ශවයි රී ලා.  

ශකොශදෝනා වසංගත කාලශ  අශේ වයාපාරික රජාව වි ාල 

අසදණභාව කට පත් වුණු බව අපි ද්ැ ඉකා.  දැික ඉ ගල ඉ 

බැංකුශැ ති ලා බැංකුශව ම loan එක ඉ ග මන රාළුව ම ක්රද  ඉ 

නැහැ. හැබැයි, ව, නා දැික ඉ ග,  තිශබනවා. රුපි ,  ල ඉෂ  ඉ 

ශහෝ රුපි ,  ශකෝ,   ඉ ව, නා දැික ඉ ගල ඉ බැංකුශැ ති ලා 

අපට බැංකුශව ම loan එක ඉ ග මන ක්රද  ඉ නැහැ. හැබැයි, 

දැික ඉ ග,  අශත් ති ාශගන, ඒවා විකුණා ග මන බැරුව වි ාල 

අපහසුතාවකට පත් ශවනවා.  දැික ඉ වයාපාරිකශ  ඉ ව ශ  ම 

ි මනශකොට හැද ශකශන ඉද ි මශ ම දැික ඉ ගල ඉ විකුණා 

ග මනයි.  ඒ දැික ඉ ගල ග මන අශත් ස, ලි තිශබ මන ඕනෑ. අශත් 

ස, ලි නැත්නම්, බැංකුවකට ති ලා ශහෝ ස, ලි ග මන අවස්ථාව ඉ 

සකස් කදලා ශද් මන. ඒකයි දා රීැශැ, valuersලා බිහි කද මන 

ඕනෑ  රී ලා. Valuersලා බිහි කදලා, දැික ඉ ගල ඉ බැංකුවක 

ති ලා ස, ලි ග මන අවස්ථාව සකස් කදග මන ඕනෑ  රී න 

අද්හසි ම දා කථා කද මශ ම. 

ශම් දැික ඉ  ඉශෂේත්ර  පවති මශ ම වි ්වාස  දතයි. ශම් 

වි ්වාස  අද්  ම් රීසි දට්ටදකට පලුදු ශවලා තිශබනවා. ශදොකද්, 

ශම් දශට් ආගයථික , ශලෝක ආගයථික  කඩා වැශටනශකොට අපි 

cheques දින ම ගව ශද්ව  කළා. Cheques දීලා දැික ඉ ග මනා 

තත්ත්ව කට පත්ශවලා තිශබනවා. හැබැයි, අද් cheque එකත් 

return වන තත්ත්ව ට පත්ශවලා තිශබනවා. එද නිසා cheques 

සම්බ මනශ  ම කටුරතුම කදනශකොටත් අගරු cheques සඳහා 

නීති  තන් ම බලපාන තත්ත්ව  ඉ සකස් කදශද් මන ඕනෑ. එශහද 

වුශණ් නැත්නම් දැික ඉ  ඉශෂේත්රශ  සි, න වයාපාරික  ම කඩා 

වැශටනවා. Cheques දීලා දැික ඉ ග,  අදශගන ගි  මිනිස්සු 

සදහද විට එ ඉශකෝ ශම් ද,  ම පලා ගිහි ම තිශබ මන රාළුව ම. 

එශහද අවස්ථා අන මත තිශබනවා. එශහද වුශණොත් 

වයාපාරික  මට රීසිද ආද ඉෂාව ඉ නැහැ.  අපි ශම් කගයදා මත  

රැක ග මන ඕනෑ. මූලාසනාරූඪ ගරු ද ම්රීතුමදනි, ඔබතුමදා 

ද් මනවා ඟති, බලපත්ර  ඉ දීලා දැික ඉ ගැරුවාට පසුව එහි අතුමරු 

ලල  ඉ විධි ට වැලි එනවා  රී ලා. එතශකොට ඒ එන වැලි , කත් 

විකුණා ග මන දැික ඉ බලපත්ර ත් එ ඉකද වැලි සඳහා permit 

එකකුත් ශද්නවා නම් තවත් ශහොඳයි, ගරු ඟදතිතුමදනි. එශහද 

වුශණොත්, හන්සි කදී පා ස වුණු අවස්ථාවක ඒ වැලි , ක ශහෝ 

විකුණා ග මන රාළුව ම.  දහා පරිදාණශ  ම පත,  කගයදා මත  

කදනශකොට එහි අතුමරු ලල  ඉ විධි ට වි ාල වැලි රදාණ  ඉ 

ලැශබනවා. එද නිසා ඒ බලපත්ර ත් එ ඉක වැලි සඳහා permit 

එකකුත් ලබාදීලා ඒ වැලි විකුණා ග මන අවස්ථාව ඉ ලබා ශද් මන 

රී ලා ගරු ඟදතිතුමදාශග ම ි, ලා සි, මි ම,  ශම් අවස්ථාව 

ලබාදීද පිළිබඳව මූලාසනාරූඪ ගරු ද ම්රීතුමදාට ස්තුමතිව මත 

ශවමි ම දා නිහඬ ශවනවා.   

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

  ගරු නිශදෝෂ ම ශපශගයදා ද ම්රීතුමදා. ඔබතුමදාට මිනිත්තුම 

17ක කාල  ඉ තිශබනවා. 

  
[අ.භා. 3.23] 

 

ගු නිදරෝෂන් දපදර්රා ෙහතා  
(ைொண்புைிகு நிதரொஷன் தபதரரொ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

මූලාසනාරූඪ ගරු ද ම්රීතුමදනි, අද් ශවශළඳ අදාතයාං   

ඟතුමළුව ිතාද වැද්ගත් අදාතයාං  රීහිප ක වැ  ශීගයෂ පිළිබඳව 

විවාද් කදන ශම් අවස්ථාශැ, ඒ පිළිබඳව කථා කද මන දටත් 

අවස්ථාව ඉ ලබා දීද ගැන විශ ේෂශ  මද ස්තුමතිව මත ශවනවා.  

අප දට පිහිටා තිශබන ස්ථාන , අශේ ිතිහාස  ගත්තාද 

ශවශළඳාද සහ ඒ ශවශළඳාද තුමළි ම අශේ ආගයථික    ඉතිදත් 

රීමද ිතාද වැද්ගත් ශවනවා. ශම් විවාද්  තුමළදී විවෘත ආගයථික  

ගැන ශනොශ කුත් ශද්නා විවින අද්හස් පළ කදනවා දා ද්ැ ඉකා.  

විවෘත ආගයථිකශ  අ සපා සකම් වාශනිද, 1977දී අපි විවෘත 
ආගයථික  හඳු මවා දු මනාට පසුව ශම් දශට් කගයදා මත විනා  
වුණා  රී න දතශ  සිට සදහද ද ම්රීවරු අද්හස ්රකා  කළා. 
දට රී  මන තිශබ මශ ම, විවෘත ආගයථික  එ්චාද අදාරු නම්, 
විවෘත ආගයථික  එ්චාද ශහොඳ නැත්නම් 1994 ිඳලා විවෘත 
ආගයථික  ශවනස් කද මන ක,  තිබුණා රී න එකයි. විවෘත 
ආගයථික  හරි ට ක්රි ාත්දක කද මශ ම නැතුමව, විවෘත ආගයථික 

2091 2092 



පාගයලිශම් මතුමව 

මූලනගයද හරි ට වටහා ග මශ ම නැතුමව, විවෘත ආගයථික  නිසා ශම් 
දශට් කගයදා මත, නැත්නම් ශම් දශට් ආගයථික  විනා  වුණා  
රී න එක ිතාද වැදන් සහගත රකා   ඉ බව දා ශම් 
අවස්ථාශැදී ශප මවා ශද් මන ඕනෑ. ශදොකද්, අශන ඉ දටව,  විවෘත 
ආගයථික  තුමළි ම තදයි න්ුරණු වුශණ්. රුසි ාව වාශනිද චීන  වැනි 
දටවලුත් පසු කා බනව විවෘත ආගයථික ක්රද කට ඟවි, ලා තදයි ඒ 
ශගො, ල මශනි ආගයථික   ඉති  ශප මව ශැ. ඒ නිසා විවෘත 
ආගයථික  හරි ට ක්රි ාත්දක කද මන ිස්සද ශවලාද අපි වග බලා 
ග මන ඕනෑ. විවෘත ආගයථික  තුමළි ම අශේ දශට් සාදානය 
ජනතාවට තද මශනි පත්සාහශ  ම, තද මශනි දහ මසිශ  ම 
ආගයථික ව ශ  ම   ඉතිදත් ශවලා ිස්සදහට   මන   ඉති  
ලැශබනවා. 1977 ිඳලා අපන න  දත පද්නම් වුණු ආගයථික  ඉ 
තුමළි ම, අපන න  පද්නම් වූ ක්රදශැද්  ඉ තුමළි ම, ශම් දටට සම්පත් 
ගලාශගන ඒශම් ක්රදශැද්  ඉ තුමළි ම අපි ශම් දට සංවගයනන  
කද මනට පත්සාහ කළා. ඒ තුමළි ම ඟති වුණු ඟලලුම් කගයදා මත  
අද් වනශකොට ශලෝකශ    ඉතිදත්ද කගයදා මත  බවට පත් ශවලා 
තිශබනවා. ඒ තුමළි ම ශම් දටට වි ාල විශශ  විනිද  ඉ 
ශගශනනවා. නමුත් අපි ද්ැ ඉකා, පසුගි  ද්වස්වල ශද්වැනි ශකොවිඩ්-
19 රැ, ශ, දී ඟලලුම් කගයදා මත  තුමළ නිසි ශසෞඛය ආද ඉෂිත 
වැඩ පිළිශවළ ඉ ක්රි ාත්දක ශනොරීමද ශහේතුමශව ම ශම් වනශකොට 
අශේ දටට වි ාල අභිශ ෝග  ඉ එ, ල ශවලා තිශබන බව. අශේ 
දශට් ශකොවිඩ්-19 ශදෝගී ම 2,,000කට වඩා අද් වනශකොට වාගයතා 
ශවලා තිශබනවා. රාශගල  ම 130කට ආස මන සංඛයාව ඉ අද් 
වනශකොට මි  ගිහි, ලා තිශබනවා. ඒ නිසා ශම් ශදෝග  පාලන  
රීමද සඳහා අද් දජ ට රීසිද වැඩ පිළිශවළ ඉ තිශබනවාද් රී ලා 
අපට ර ්න කද මන සිදු ශවනවා. එද්ා ශසෞඛය ඟදතිතුමමි  න්ගි ම 
න්ගටද රීැශැ, ශකොශදෝනා ශදෝග  ශම් දශට් සදාජගත ශවලා 
නැහැ රී ලායි. නමුත් අපි ද්රීනවා, එතුමමි  අද් ඒ කථා නවත්වලා 
තිශබන බව. අද් වනශකොට ඒ ශගො, ල මට පිළිග මන සිදු ශවලා 
තිශබනවා, ශම් දශට් ද්වසකට ශදෝගි ම හාදසි   ඉ, ප මසි   ඉ, 
නැත්නම් අටසි   ඉ වාගයතා ශවනවා  රී ලා.  

අශේ ආාාගය  හගයෂ ද් සි, වා දැතිතුමදා සහ,  දාෆි ාව ගැන 
කථා කළා. සහ,  දාෆි ාව බිඳ ද්දලා අශේ දශට් සාදානය 
ජනතාවට සානාදණ මිලකට සහ,  ලබා දීශම් අභිශ ෝග  ජ  
ග මන ශකොයි තදම් අදාරුද් රී ලා අපට ශම් අවස්ථශැ  
වැ ටශහනවා. ශදොකද්, ශම් දශට් රනාන ශපශළේ  ශදෝ,  රීහිප  ඉ 
හා,  ශවශළඳාද ිතාද ූ  ඉෂද අ මද්මි ම පාලන  කදනවා. 
ශකෝචාද ගැසට් පත්ර පළ කළත්,- අද් වනශකොට ගැසට් පත්ර පහ ඉ 
පළ කදලා තිශබනවා-  ශම් දශට් හා,  මිල පාලන  කද ග මන 
ශම් දජ ට බැරි ශවලා තිශබනවා. ඒ නිසා සාදානය ජනතාවශනි 
පැත්ශත ම බැලුවත්, අශේ ශගොවි ජනතාවශනි පැත්ශත ම බැලුවත්, 
අද් වනශකොට හා,  මිල සම්බ මනශ  ම ඒ පාගය ්ව ශද්කටද 
අසානාදණ  ඉ ශවන බව තදයි අපි ද්රී මශ ම.  

ඒ වාශනිද ශකොශදෝනා වසංගත  නිසා පසුගි  ද්වස්වල ධීවද 

ජනතාවශනි දත්සය අස්වැ මන විකුණා ග මන බැරි වුණා. ධීවද 

ජනතාව භ  වුණා. දාළු මිල පහත වැටීද නිසා ධීවද ජනතාවට 

තද මශනි  පවු, වලට අව ය ආද්ා ද ලබා ගැනීදට අපහසු වුණා. 

ඒ නිසා  ශගොවි ජනතාවට, ධීවද ජනතාවට, එළවලු වගා කදන 

ශගොවි ාට, වාහන ආන න  කදන අ ට, පාරිශභෝගික ාට,  

සංාාදක කගයදා මතශ  නි ැ බ සි, න සි ලුශද්නාටද සහන ලබා 

දීශම් වැඩ පිළිශවළ ඉ ක්රි ාත්දක කද මන රී ලා අපි දජ ට 

රී නවා. ශම් දශට් දජ  විශ ේෂශ  මද ඒ පිළිබඳව අවනාන  

ශ ොමු කදලා, ඒ ක්රද ක්රි ාත්දක රීමශම්දී අශේ දශට් ඒ කගයදා මත 

ආද ඉෂා වන පිළිශවළට වැඩ කද මන ඕනෑ  රී ලා ශම් 

අවස්ථාශැදී දද රී නවා.  

අපි ද්ැ ඉකා, සීනි පිළිබඳවත් වි ාල ර ්න  ඉ තිශබන බව. 

ශදොකද්, සීනිවලටත් ගැසට් එක ඉ ගැහුවා. සීනි සම්බ මනශ  ම 

ගැසට් එක ඉ ගැහුවාට අද් ශවනශකොට ඒ ගැසට් එශ ඉ මිලට සීනි 

ශහො ා ග මන නැහැ. සීනි බදු එහාට ශදහාට රීමද තුමළි ම වි ාල 

ලාභ  ඉ  ම්  ම් ශපෞශගලික පාගය ්ව  මට  ෑද හදහා වි ාල 

ආ මශද්ෝලන  ඉ ශම් දශට් ඟති ශවලා තිශබනවා. අපි ශම් දශට් 

විවෘත ආගයථික ක්රද  ක්රි ාත්දක රීමශම්දී,  ශබද්ා හැමශම් ජාල  

  ඉතිදත් කදලා, ශබද්ා හැමශම් ජාල  තුමළි ම  මිල පාලන  රීමද 

ිතාද වැද්ගත්. ශබද්ා හැමශම් ජාල  තුමළි ම ශම් දශට් 

නිෂ්පාද්ක ාට,  ශම් දශට් පාරිශභෝගික ාට සානාදණ  ඉ ශවන 

අ මද්මි ම ඒ අදාතයාං  ක්රි ාත්දක රීමද ිතාද වැද්ගත්. එශහද 

නැතිව ශලොකු ශලොකු වයාපාරික  ම අශේ ශශ පාලනඥ  ම 

එ ඉක එකතුම ශවලා    බිස්නස් කදනවා නම්, ශම් දශට් ආගයථික   

හරි ට ක්රි ාත්දක කද මන බැරි ශවනවා. ශම් දශට් ිතිහාස  

රාදාද සිශන වුශණ් ඒකයි. ශම් දශට් මිල පාලන  කද මශ ම ඒ 

බිස්නස් කදන අ ට ඕනෑ විධි ටයි. තද මට ශකොමිස් එක  න 

විධි ට තදයි ඒ මිල පාලන  කද මශ ම. ඒ මිල පාලන  රීමද 

තුමළි ම,  ශශ පාලන හයි  තුමළි ම,  දාජය නිලනාරි මශනි බල  

පාවි්චි  කදලා එක එක බදු ක්රද ශවනස් රීමද තුමළි ම, තද 

ශපෞශගලික නන , තද  ශපෞශගලික ශකොමිස් එක වැඩි කද 

ගැනීශම් ජාවාදද ඉ ශම් දශට් ක්රි ාත්දක වීද   තදයි, ශම් දශට් 

ආගයථික  දුගයවල ශව මන ශහේතුම ශවලා තිශබ මශ ම.  

සමුපකාද වයාපාද  ගැන, සශතොස වයාපාද  ගැන කථා 

කදනවා අපි ද්ැ ඉකා. ඒවා ශහොඳයි.  

සමුපකාද තුමළි ම, සශතොස තුමළි ම ශම් දශට් පාරිශභෝගික ාට 

අව ය භාණ්ඩ සහ ආහාද ලබාදීද ශහොඳයි. නමුත් අපි ිතිහාස  

රාදාද ද්ැක තිශබනවා, වි ාල මුද්,  වංාා සිදු කදන ශහොරු 

සමුපකාද සහ සශතොස වැනි ආ තනවල තනතුමරුවලට ඟවි, ලා 

ශහොදකම් කදන නිසා පාරිශභෝගික ාට ලැබි  ුරතුම සහන   

ශනොශද්න ආකාද . ඒ හි මද්ා අපි අදාතයතුමදාට රී නවා, ඒ 

පිළිබඳවත් අවනාන  ශ ොමු කද මන රී ලා.  අදාතයාං   ඍජුව  

ිඳලා ඒ සඳහා ද්ැඩි නීති-මති පනවලා, ඒ ශශව,  පාලන  කද මන 

කටුරතුම කළ ුරතුමයි රී ලා ශම් අවස්ථාශැදී දත ඉ කදලා ශද්නවා.  

අශේ ද ම්රීවරු ම කථා කළා, ශම් ශකොශදෝනා වසංගත  

පවතින කාලශ  අ  වැ  ින්රිපත් රීමද තුමළි ම අශේ දශට් ඒ 

තිශබන කගයදා මතවලට සහන  ඉ ලබා ශද් මන ඕනෑ රී ලා. ඒ 

කගයදා මතවලට ශකෝචාද සහන  ඉ ලැබිලා ද් රී ලා අපට ශම් 

අවස්ථාශැදී වි ාල ර ්න  ඉ තිශබනවා. ගරු ඟදතිතුමදනි, අපි 

කගයදා මත  ාලාව ඉ වැහුශවොත්, ඒ කගයදා මත  ාලාව නැවත 

විවෘත කද ගැනීදට අපට හැරී ශැද් රී  මන අපි ද් මශ ම නැහැ. 

ශම් ශකොශදෝනා වසංගත  නිසා කඩ  ඉ වැහුශවොත්, වයාපාද  ඉ 

වැහුශවොත් ඒක නැවත සක්රි  කද මනට රාළුව ම ශවයි ද් රී ලා 

වි ාල ර ්න  ඉ තිශබනවා. සංාාදක කගයදා මත ට අද්ාළ ඒ 

ශහෝට,  වැහුවාට පස්ශසේ, ඒ ශහෝට,  වටා තිශබන විවින කඩ, 

විවින වයාපාද අද් ශවනශකොට වි ාල ශලස වැසී  ෑශම් 

තගයජන කට මුහුණ දීලා තිශබනවා. අද් ඒ ජනතාවට වි ාල 

ව ශ  ම ආද්ා ම් අහිමිවීද තුමළි ම ඒ ශගො, ල ම lease කදලා 

වාහන  ඉ ශගන තිබුණත්,  ම්රීසි ණ  ඉ ශගන කඩ ට බ ස 

ශගන තිබුණත්, අද් ශවනශකොට ඒවා ශගවා ග මන බැරිව අසදණ 

ශවලා ි මනවා. ශම් දජශ  ම ලැබි  ුරතුම සහන අශේ දශට් 

සාදානය ජනතාවට   මශ ම නැති නිසා අද් ශවනශකොට ශම් දශට් 

සාදානය ජනතාව අසදණ ශවලා තිශබනවා. ඒ නිසා ශම් අ  

වැශ  තිශබන  ම්  ම් ආකගයෂණී  වානවලට ඒ ශශව,   සීදා 

ශනොවී ශම් දශට් ජනතාවට සහන  න පරින් අපි විශ ේෂශ  මද 

කටුරතුම කද මන ඕනෑ.  

අද් ශවනශකොට ආන න  සීදා රීමද නිසා ඒ ආන න වටා 

තිබුණු කුඩා වයාපාද වැසී  ෑශද ම අද් අශේ දශට් සාදානය 

ජනතාවශනි ආද්ා ම් දාගයග ඟහිරිලා තිශබනවා.  
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අපි දජ ට රී නවා, ශම්වා ගැන එ ඉවදද තී මදු තීදණ ග මන 

එපා රී ලා. ඔබතුමද මලා එ ඉවදද එවැනි නිශ ෝග  ඉ 

ශද්නශකොට වසද ගණනාව ඉ, ද් ක ගණනාව ඉ  ම්රීසි  

වයාපාද  ඉ කදශගන ආරා රාශගල කු  ශම් ශකොශදෝනා රැ, ල 

අස්ශසේ  ශකෝචාද අසදණ වනවාද් රී ලා සිතා බැලි  ුරතුමයි. ඒ 

නිසා දජ  එවැනි තී මදු ගැනීශම්දී ිතා සංශැදී වි  ුරතුමයි. ශම් 

දජ ට දශට් සාදානය ජනතාවශනි ජීවන දටාව ශත්රුම් ග මන 

බැරි නම්, ශම් දශට් වයාපාද, ශවශළඳාද කඩා වැශටන එක 

නැවති  ශනොහැරී බව ශම් අවස්ථශැදී අපි දත ඉ කදනවා. 

ශම් දශට් දහා පරිදාණ වයාපාද කදන රූම පැලැ මති  ඉ 

ි මනවා. ඒ රූම පැලැ මති ට ශම් පාගයලිශම් මතුමශැ, එශහද 

නැත්නම් ශම් ද ට පාලන  කදන දැති ඟදතිවරු මශනි ශශ පාලන 

සම්බ මනතා තිශබනවා. ඒ ශශ පාලන සම්බ මනතා හා   ඉති  

පපශ ෝගි කදශගන අද් වනශකොට සුළු පරිදාණ වයාපාරික ා, 

දනය පරිදාණ වයාපාරික ා වට්ටන ක්රදශැද්  ඉ ශම් දශට් 

ක්රි ාත්දක වනවා. අපි හා,  දාෆි ාව ගැන බලමු. අද් වි ාල හා,  

ශදෝ,  විතදයි ිතිරි ශව මශ ම. සීනි ගැන කථා කශළොත්, දහා 

පරිදාණශ  ම සීනි ආන න  කදන වයාපාරික  ම විතදයි ශම් 

දශට් ිතිරි ශව මශ ම. අපි ශදොන භාණ්ඩ  ගැන කථා කළත්, 

ශදොන කගයදා මත  ගැන කථා කළත්, විශ ේෂශ  මද අශේ දශට් 

සුළු පරිදාණ සහ දනය පරිදාණ කගයදා මතකරුව ම රැක ගැනීශම් 

වගකීද ශම් දජ ට තිශබනවා රී ලා ශම් අවස්ථාශැ අපි දත ඉ 

කදනවා.  

අතයව ය භාණ්ඩවල මිල වැඩි වීද නිසා ශම් දශට් සාදානය 

පාරිශභෝගික ජනතාව ිතා අසීරුතාවකට පත් ශවලා තිශබනවා. 

ශකොශදෝනා ශද්වැනි රැ, ල පාලන  රීමද සඳහා දජ    ම් රශශ  

lock down රීමද නිසාත් ජනතාව අසීරුතාවට පත්ව තිශබනවා. 

දජ  පවුලකට රුපි ,  5,000 ඉ දීලා, ඒ රුපි ,  5,000 ම ජීවත් 

ශව මන රාළුව ම රී න වැදන් දත ක ි මනවා. ජනතාවට ජීවත් 

ශව මන රාළුව ම ආගයථික   ඉති  ඉ ශනොදැති බව ශත්රුම් 

ශනොශගන, දජ  ශම් අවස්ථාශැ විවින අභිශ ෝග ජනතාවට දීලා 

තිශබනවා. ශම් අසීරුතා නිසා අද් වනශකොට ජනතාව පාදට බහින 

තත්ත්ව ට පත් ශවලා තිශබනවා.  

දහද බ මනනාගාද  තුමළ ශකොශදෝනා  වයිදස  

පැතිශදනශත ඉ දජ  ශදොනවාද් කශළේ? දහද බ මනනාගාදශ  

ඟති ශව්චා සිදු වීද අශේ දටට වි ාල අපකීගයති  ඉ වුණා. 

ආණ් සශැ පාලන   ටශත් තිශබන බ මනනාගාද  ඉ තුමළ සි, න 

රැඳවි  ම පාලන  කද මන බැරි තත්ත්ව කට අද් ශම් දජ  පත් 

ශවලා තිශබනවා. 2012දීත් බ මනනාගාද ක ශදවැනිද සිදුවීද ඉ 

වුණා. ඒත් ඔබතුමද මලාශනිද පාලන කාල  තුමළ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු ද ම්රීතුමදනි, ශකොශදෝනා පාලන  අද් වන 

විට ශම් දජ  තුමළි ම ගිලිහිලා තිශබනවා. ශම් දජ  ශකොශදෝනා 

වසංගත  පාලන  රීමද සඳහා නැවත අව ය කටුරතුම කළ ුරතුමයි. 

විශ ේෂඥ  මශනිත් අද්හස් අදශගන, නව තා ඉෂණ  වාශනිද 

ද්ැව ද පපශ ෝගි කදශගන ඒ කටුරතුම සිදුකළ ුරතුමයි. අද් වනශකොට 

ශලෝකශ  විවින දටව,  ශකොශදෝනා වයිදස  දැඩ බද සඳහා 

එ මනත් ශසො ාශගන පාවි්චි  කද මන පට ම ශගන තිශබනවා. ඒ 

පිළිබඳවත් අවනාන  ශ ොමු කදලා, අශේ ආගයථික  නැවත 

  ඉතිදත් රීමද සඳහා වැඩ පිළිශවළ ඉ ක්රි ාත්දක කද මන ඕනෑ 

රී න අද්හශසේ අපි විප ඉෂ  ඉ හැ,  ට ි මනවා. 

අ  වැ  කථාශැදී ගරු මුද්,  ඟදතිතුමදා නිද්හස් ශවශළඳ 

ගිවිසුම් පිළිබඳව අද්හස් රකා  කළා. අශේ පසුගි  දජ  ට GSP 

Plus සහන  ලබා ගැනීදටත්, ුරශදෝපා දත්සය අපන න තහනද 

ිවත් කද ගැනීදටත් හැරී වූ බව දද විශ ේෂශ  මද සඳහ ම 

කද මන ඕනෑ. අපි ඒ ශවව ශව ම කටුරතුම කළා. GSP Plus සහන  

අශේ දශට් කගයදා මතකරුව මට, අපන නකරුව මට වි ාල 

  ඉති  ඉ වුණා. ුරශදෝපා දත්සය අපන න තහනද ිවත් රීමද 

තුමළි ම අශේ දශට් ධීවද  ඉශෂේත්රශ  වි ාල ින්රි පිම්ද ඉ පැ මනා. 

අශේ දශට් ධීවද  මට   ඉතිදත් ශලස තද මශනි දත්සය සම්පත 

අශළවි කද ගැනීද සඳහා අවස්ථාව ඉ හිමි වුණා. ඒ ලැබුණ සහන 

නැති කද ග මනට කටුරතුම කද ග මනට එපා රී ා දද 

ඔබතුමද මලාට රී නවා. ශම්වා ගැන සංශැදී ශව මන. ශම්වා 

තුමළි ම බැට ක මශ ම ශම් සභාශැ ි මන දැති ඟදතිවරු 

ශනොශවයි,ශම් දශට් සාදානය ජනතාව.  

ශම් දටට තිශබන වි ාලද   ඉති  තදයි ශම් දශට් පිහිටීද. 

ශම් දශට් පිහිටීද පපශ ෝගි කදශගන ශම් දට න්ුරණු රීමද 

සඳහාත්, ජාතය මතද ශවශළඳාද විතද ඉ ශනොශවයි, ශශශී  

ශවශළඳාද   ඉතිදත් රීමද සඳහාත්, ශකොශදෝනා වසංගත  

තුමළි ම අශේ දශට් කගයදා මතවලට වාශනිද ශවශළඳාදට එ, ල 

ශවලා තිශබන අභිශ ෝග ජ ගැනීද සඳහාත් අශේ දශට් ජනතාවට 

සහන ලබා දීද සඳහාත්, පාරිශභෝගික ාට සානාදණ  ිටු රීමද 

සඳහාත් කට  ා තුම කද මන රී ා ි, ලමි ම දශනි කතාව අවස ම 

කදනවා. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු දගයජා ම ෆ බ,  ද ම්රීතුමදා. ඔබතුමදාට මිනිත්තුම අටක 

කාල  ඉ ලැශබනවා.  

 

[අ.භා. 3.39] 

 

ගු ෙර්ජාන් ෆලීේ ෙහතා 
(ைொண்புைிகு ைர்ஜொன் பளீல்) 

(The Hon. Marjan Faleel) 

බිස්මි, ලාහිගය දහ්දානිගය දහීම්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු ද ම්රීතුමදනි, දා ශම් පාගයලිශම් මතුමශැ 

කදන පළමු කතාව. ගරු අාදාතය දහි මද් දාජප ඉෂ දැතිතුමදා 

විසි ම ින්රිපත් කදන ලද් අ  වැ  පිළිබඳ කාදක සභා අවස්ථාශැ 

විවාද් ට එ ඉ වීදට ලැබීද ගැන දා ශබශහවි මද සතුමටු ශවනවා. ශ්රී 

ලංකා ශපොදුජන ශපදමුශණ් ජාතික ලැයිස්තුම ද ම්රීවද කු 

ව ශ  ම දා පත් රීමදට කටුරතුම රීමද ශවව ශව ම අතිගරු 

ජනාධිපති ශගෝඨාභ  දාජප ඉෂ දැතිතුමදාටත්, අපශනි ප ඉෂශ  

නා ක, පස්වන විනා ක ජනාධිපති, ත්රස්තවාද්  තුමද ම කදරා අශේ 

නා ක, දාශනි ආද්දණී  නා ක  ගරු අාදාතය දහි මද් දාජප ඉෂ 

දැතිතුමදාටත්, ශ්රී ලංකා ශපොදුජන ශපදමුණ නිගයදාණ  කළ එද 

ප ඉෂශ  වත්ද ම ජාතික සංවිනා ක ගරු බැසි,  ශදෝහණ 

දාජප ඉෂ දැතිතුමදාටත් දාශනි බලවත් ස්තුමති  රාද් රීමද සඳහා 

ශද  අවස්ථාව ඉ කදග මනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු ද ම්රීතුමදනි, අද් අ  වැ  කාදක සභා 

අවස්ථාශැ කගයදා මත අදාතයං   ගැනත් සාක්චඡා කදව   

ලබනවා. එද අදාතයාං    ටශත් ඟති දැික ඉ හා ස්වගයණාභදණ 

ආශ්රිත කගයදා මත දාජය අදාතයාං   පිළිබඳ කතා රීමදට දා 

අද්හස් කදනවා.  

ශ්රී ලංකාවට විශශ  විනිද  සප න රනාන කගයදා මත  ඉ 

ව ශ  ම දැික ඉ හා ස්වගයණාභදණ කගයදා මත  හඳු මව මන 

රාළුව ම. අාදාතය හා මුද්,  අදාතය ගරු දහි මද් දාජප ඉෂ 

දැතිතුමදා 2021 අ  වැ  කතාශැ සඳහ ම කළ පරින් දත්නරාද 

ජාතය මතද දැික ඉ කගයදා මත නගද  සංවගයනන  රීමද සඳහා, 

දැික ඉ හා ස්වගයණාභදණ කගයදා මත  වැඩි න්ුරණු රීමද සඳහා 

කටුරතුම රීමද ිතා ශහොඳ ශද්  ඉ.  

2095 2096 



පාගයලිශම් මතුමව 

2021 වසශගය අ  වැ  ඟස්තශම් මතුමශැ  දැික ඉ හා 

ස්වගයණාභදණ ආශ්රිත කගයදා මත දාජය අදාතයාං    ටශත් 

හඳු මවා දු ම වැද්ගත් කරුණු රීහිප  ඉ ගැන සඳහ ම කද මන දා 

කැදතියි. ඒවා නම්, ශපෞශගලික අං   සදග තදගකාරි දට්ටමි ම 

දැික ඉ ආශ්රිත කගයදා මත නිගයදාණශීලි රශැ   ඉ හදහා 

නවයකදණ ට ල ඉ රීමද, ව, නාකම් එකතුම රීමශද ම ශතොදව 

කදන දැික ඉ අපන න  සීදා රීමද, ඒ ආශ්රිත කගයදා මත සඳහා 

ව, නාකද එකතුම කළ ිහළ අපන න ආද්ා ද ඉ ලබාගත හැරී 

නිෂ්පාද්න සඳහා අව ය නවීන තා ඉෂණ පපකදණ ආන න  

රීමශම් දී ඒවා බදුවලි ම නිද්හස් රීමද, දැික ඉ හා ඛනිජ සම්පත් 

කගයදා මත ආශ්රිතව ලබාගත ුරතුම පරිසද හා අශනකුත් අවසද පත්ර 

ලබාගැනීශම් ක්රි ාවලි  සදල රීමද දගි ම එද කගයදා මතකරුව ම 

ශවත සහන සැපය ද ආන් යි. ශදද කරුණු ිතාද වැද්ගත් 

කාශලෝි ත ශ ෝජනා බව දා ශම් ගරු සභාවට සතුම,  ම රකා  

කදනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු ද ම්රීතුමදනි, දැික ඉ හා ස්වගයණාභදණ 

පගයශ ෂණ හා අභයාස ආ තන  දැික ඉ හා ස්වගයණාභදණ 

කගයදා මතශ  පගයශ ෂණ කටුරතුම සංවගයනන  පශද්සා පිහිටා ඟති 

එකද දාජය ආ තන යි. ශදද ආ තන  දගි ම දැික ඉ 

හඳුනාගැනීද, ශගවුඩ තාප පිරි ම් රීමද, දැික ඉ කැපීද, දැික ඉ 

ග,  අනගයගීකදණ  ඟතුමළු දැික ඉ හා ස්වගයණාභදණ 

කගයදා මත ට සම්බ මන අශනකුත් අං  සම්බ මනශ  ම රාහුණු 

පාඨදාලා පවත්වව  ලබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු ද ම්රීතුමදනි, ශම් ආ තන  දින ම න්වයින 

රාදා දනයස්ථාන 10කදී සි  රාහුණු කටුරතුම සිදු කදන අතද, අපශනි  

ිල ඉක  වී ඟත්ශත් දැික ඉ හා ස්වගයණාභදණ  ඉශෂේත්ර ට අද්ාළ 

රාහුණු පාඨදාලා 12කට ආස මන රදාණ  ඉ ද් ඉවා ශදද 

ආ තන  විසි ම ශදශහ වීද බව වැඩිදුදටත් ශප මවා දීදට 

කැදැතියි.   

මූලාසනාරූඪ ගරු ද ම්රීතුමදනි, 1971 වසශගය ආාාගය  

එ ම.එම්. ශපශගයදා දැතිතුමදා විසි ම දැික ඉ සංස්ථාව ආදම්භ 

රීමදත් සදල දැික ඉ වයාපාරික  මට වි ාල පහසුකම් රැස ඉ 

ලැබුණා. ඒ තුමළි ම වි ාල විශශ  විනිද  ඉ දට තුමළට ලැබුණා. එ  

දැික ඉ හා ස්වගයණාභදණ කගයදා මත ිතිහාසශ  වි ාල ද 

ස මධිස්ථාන  ඉ වුණා. 2014 වගයෂ  ශත ඉ පැවති ගරු දහි මද් 

දාජප ඉෂ දැතිතුමදාශනි ආණ් ස සද  ද් ඉවාද ිහළ විශශ  

විනිද  ඉ සහිතව දැික ඉ වයාපාරික  ම සඳහා වි ාල සහන 

දාශි  ඉ ලැබුණා. එද වකවාව ව ද් දැික ඉ හා ස්වගයණාභදණ 

ිතිහාස ශ  තවත් ස මධිස්ථාන  ඉ වුණා. ඒ ශවව ශව ම සදස්ත 

දැික ඉ වයාපාරික රජාවශනි ස්තුමති  දා එතුමදාට ශම්  ශදොශහොශත් 

රාද් කදනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු ද ම්රීතුමදනි, පිට ද,  ම දැික ඉ ආන න  

රීමද සඳහා එද අවස්ථාශැදීද ලබාගත හැරී පරින්  ඟශදරිකාව  

ශඩොලගය 200ක සහන  ඉ ලබා දීද, ඕනෑද අවස්ථාවක දැික ඉ 

අපන න කටුරතුමවලදී ඟශදරිකාව  ශඩොලගය 1,500 ඉ ශගවා 

දැික ඉ රැශගන  ෑද වැනි කටුරතුම නිසා ඟශදරිකාව  ශඩොලගය 

ල ඉෂ 2ක මුද්ල ඉ අශේ දටට ලබාගැනීදට හැරී වුණා. එශසේ හැරී 

වූශ  හිටරා ජනාධිපති අතිගරු දහි මද් දාජප ඉෂ දැතිතුමදාශනි 

ආණ් සව සදශ  එතුමදා විසි ම ලබා දු ම සහන නිසා  ැයි දා ශම් 

ගරු සභාවට සතුම,  ම රකා  කදනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු ද ම්රීතුමදනි, 2015  හපාලන ආණ් සව 

පත්වීදත් සදල දැික ඉ හා ස්වගයණාභදණ කගයදා මත  

න මනත්තාද කදව  ලැබුවා. දැික ඉ හා ස්වගයණාභදණ 

කගයදා මතකරුව ම පප න ලාභ  දත සි  ට 14ක ආද්ා ම් 

බශද්කුත්, දත්තද මවලට සි  ට 15ක ආන න බශද්කුත් පනවව  

ලැබුවා. ඟශදරිකාව  ශඩොලගය 1,500 ඉ ශගවා දැික ඉ රැශගන  ෑද 

සම්පූගයණශ  මද ිවත් කද ද්ැමුවා. 2015 වගයෂ ට ශපද 

ඟශදරිකාව  ශඩොලගය මිලි න 500ක විශශ  විනිද  ඉ ලබාගත් 

ශදද කගයදා මත  පසුගි   හ පාලන ආණ් සව විසි ම නැත්තට 

නැති කදව  ලැබුවා. 

ශදද ගැටලු පිළිබඳ හිටරා අාදාතය දනි,  වික්රදසිංහ දහතා 
සදල දත්නරාද, ශබ්රුවල, ශකොළඹ පිහි,  අප ශනි සංගම් විසි ම 
සාක්චඡා වාද වි ාල රදාණ  ඉ පැවැත්වූවත් ඒ සඳහා රීසිදු 
පිළි ද ඉ, පිළිතුමද ඉ, සහන  ඉ අප ශවත ලබා දීදට එතුමදා හා 
එතුමදාශනි  හ පාලන ආණ් සව අශපොශහොසත් වුණා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු ද ම්රීතුමදනි, ශම් සදශ  හිටරා ජනාධිපති 
අතිගරු දහි මද් දාජප ඉෂ දැතිතුමදා හමු වූ අවස්ථාවලදී එතුමදා 
රී ා සි, ශ  අපශනි ින්රි ආණ් සව ඉ ආ විගස දැික ඉ හා 
ස්වගයණාභදණ කගයදා මතකරුව ම සඳහා පනවා ඟති බදු ිවත් 
කදන බවයි.  

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබතුමදාට ලැබී ඟති කාල  අවසානයි, ගරු ද ම්රීතුමදා. 

 

ගු ෙර්ජාන් ෆලීේ ෙහතා 
(ைொண்புைிகு ைர்ஜொன் பளீல்) 

(The Hon. Marjan Faleel) 

මූලාසනාරූඪ ගරු ද ම්රීතුමදනි, දට තවත් මිනිත්තුමවක 

කාල  ඉ ලබා ශද් මන. 

ශපො ශදො මදු වූ පරින්ද එතුමදා හා අතිගරු ජනාධිපති ශගෝඨාභ  

දාජප ඉෂ දැතිතුමදා විසි ම  හ පාලන ආණ් සව අසානාදණ ශලස 

පනවා තිබූ  බදු ිවත් කදව  ලැබුවා. 

ශදද කරුණු නිසා වගයෂ  ඉ තුමළ දැික ඉ සඳහා ලබාගත හැරී 
ආද්ා ද ඟශදරිකාව  ශඩොලගය බිලි න  ඉ ද් ඉවා වූ ිල ඉක කට 
 ා හැරී බවත්, දැික ඉ සඳහා වන ශලෝක  ශවශළඳ ශපොශළහි 
ශ ඉ මද්රස්ථාන  බවට පත් වීදට ශ්රී ලංකාවට හැරී ාව ලැශබව  
ඟති බවත් දැික ඉ වයාපාරික කු ශලස දා වි ්වාස කදනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු ද ම්රීතුමදනි, අවසාන ව ශ  ම, දාශනි 
ආද්දණී  පි ාණ ම වන හිටරා බස්නාහිද පළාත් සභා ද ම්රී 
න්වංගත ෆ බ,  හේජි ාගය දැතිතුමදා සහ දාශනි දෑික  ම වන 
න්වංගත සිත්ති ෆමද්ා සුලිෆිකා ෆ බ,  දැතිනි  ද් ශම් අවස්ථාශැ දා 
ශගෞදවශ  ම සිහිපත් කද සි, නවා . එශසේද දාශනි පවුශ,  සි ලු 
සාදාජික  මහට දද ස්තුමව මත වනවා. 

එශසේද අතිගරු ජනාධිපතිතුමදාශනි "ශසෞභාග යශ  ද්ැ ඉද" 
රතිපත්ති දාලාව සඳහා දාශනි සම්පූගයණ සහශ ෝග  දා ලබා 
ශද්නවා  . සි ලු  ජාති ම අතද සදගි  හා සංහිඳි ාව පවත්වාශගන 
 ෑදට දාශනි පපරිද ද්ා කත්ව  ද් ඉවන බවත් ශදද පත්තමතද 
සභාවට දා රකා  කද සි, නවා. 

අපට ද් ඉෂ කගයදා මත ඟදතිශකශන ඉ ි මනවා. එතුමදාටත්, 
දැික ඉ හා ස්වගයණාභදණ ආශ්රිත කගයදා මත දාජය ඟදති ගරු 
ශලොහා ම දත්වත්ත දැතිතුමදාටත් දා විශ ේෂශ  ම ස්තුමතිව මත 
ශවනවා. ශවශළඳ ඟදති ගරු බ මදුල ගුණවගයනන ඟදතිතුමදාටත්, 
ගරු ශජො මස්ට ම රනා මදු ඟදතිතුමදාටත්, සි ලු දාජය 
ඟදතිවරු මටත්, දට ශම් අවස්ථාව ලබා දු ම තමු මනා මශසේටත්   
ස්තුමති  රාද් කදමි ම දා නිහඬ වනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු 
ද ම්රීතුමදනි.   
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[ගරු දගයජා ම ෆ බ,  දහතා] 
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ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 ගරු එස්. අවඩ ඉකලනාද් ම ද ම්රීතුමදා. ඔබතුමදාට විනාඩි 

12ක කාල  ඉ ලැශබනවා. 
 

[பி.ப. 3.48] 
 

ගු දසේවම් අඩඩක්කලනාෙන් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு தசல்ெம் அமடக்கலநொதன்)  

(The Hon. Selvam Adaikkalanathan)  
நன்றி. தகௌரெ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அெர்கதள, 

இன்று குழுநிமல ெிெொதத்துக்கு எடுத்துக்தகொள்ளப்பட்டுள்ள 

மகத்ததொழில் அமைச்சு, ெர்த்தக அமைச்சு, அெற்றுடன் 

ததொடர்புமடய இரொஜொங்க அமைச்சுக்கள் என்பெற்றின்கீழ் 

ெருகின்ற ெிடயங்கள் ததொடர்பில் எனது கருத்துக்கமளச் 

தசொல்ெதற்கு முதல் புரெிப் புயலொல் பொதிக்கப்பட்ட 

எங்களுமடய ைக்களின் நிமல பற்றிக் கூறெிரும்புகின்தறன். 

புரெிப் புயலொல் பொதிக்கப்பட்ட எங்களுமடய ைக்கள் 

பொடசொமலகளிலும் தகொெில்களிலும் தபொது இடங்களிலும் 

தங்க மெக்கப்பட்டிருக்கின்ற நிமலயில், அெர்களுக்கு 

அரசொங்கம் உடனடியொக சமைத்த உணமெக் தகொடுப்பதற்கு 

நடெடிக்மக தைற்தகொண்டு ஓரளவுக்குப் பிரச்சிமனகமளத் 

தீர்த்தொலும்கூட, இன்னும் பல பிரச்சிமனகள் 

இருந்துதகொண்டிருக்கின்றன. இதன்தபொது எங்களுமடய 

ைீனெர்களுமடய உமடமைகள், ெமலகள், ெள்ளங்கள் 

என்பன கொணொைல் தபொயிருக்கின்றன. அமதெிட, 

ெிெசொயிகளுமடய ெிமளநிலங்களிதல தண்ணீர் கூடுதலொகத் 

ததங்கி நிற்கின்றபடியொல், அந்த ெிெசொயத்மத ைீண்டும் 

தசய்யதெண்டிய நிமல உருெொகியிருக்கிறது. 

ைீனெர்களுமடய கொணொைல்தபொன ெமலகள், ெள்ளங்கள் 

சம்பந்தைொகக் கெனத்தில் எடுப்பததொடு, ெிெசொயிகள் 

தங்களுமடய ெிமளநிலங்களில் ைீண்டும் ெிெசொயத்மதச் 

தசய்ெதற்கொன ெொய்ப்பிமனப் தபற்றுக்தகொடுப்பதற்கு 

அரசொங்கம் முன்ெர தெண்டுதைன்று இச்சந்தர்ப்பத்திதல நொன் 

தகட்டுக்தகொள்கிதறன். இந்தப் புரெிப் புயலொல் எனது ஊரொன 

ெிடத்தல்தீவு ைிக தைொசைொகப் பொதிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. 

உண்மையிதல எங்களுமடய அமைச்சர் தகரளெ சைல் 

ரொஜபக்ஷ அெர்களும் அரசொங்க அதிபர்களும் பிரததச 

தசயலொளர்களும் கிரொை தசமெயொளர்களும் அந்தந்தக் 

கிரொைத்தில் இருக்கின்ற இமளஞர், யுெதிகளும் இந்த 

அனர்த்தத்திலிருந்து ைக்கமள ைீட்பதற்கொக அயரொது 

உமழத்துக் தகொண்டிருக்கிறொர்கள். அதற்கொக நொன் 

அெர்களுக்கு நன்றிமயச் தசொல்லிக்தகொண்டு, இன்மறய 

ெிெொதத் தமலப்புக்குள் ெரலொம் என்று நிமனக்கின்தறன்.  

எங்களுமடய ென்னி ைொெட்டத்மதப் தபொருத்தைட்டிதல, 

இந்த இரண்டு அமைச்சுக்களும் அெற்றுக்குக்கீழ் ெருகின்ற 

இரொஜொங்க அமைச்சுக்களும் ைிகப் பிரதொனைொனமெ என்பமத 

நொன் இங்கு குறிப்பிட ெிரும்புகின்தறன். ென்னி 

ைொெட்டத்திதல கூடுதலொகப் பமன ெளம் இருக்கின்றது. 

அந்தப் பமன ெளத்மதக்தகொண்டு ஒடியல், பனொட்டு, இன்னும் 

பல உற்பத்திகமள எங்களுமடய ைக்கள் 

தசய்துதகொண்டிருக்கிறொர்கள். அதததபொல, இந்தப் பமன 

ெளத்மதப் பயன்படுத்திக் மகெிமனப் தபொருட்கள் 

தசய்யப்படுகின்றன. இந்தக் மகெிமனப் தபொருட்கமளச் 

சந்மதப்படுத்துெதற்கொன ெொய்ப்பு ைிகக் குமறெொக 

இருக்கின்றது. சிறு மகத்ததொழில் என்ற அடிப்பமடயில், 

இவ்வுற்பத்திகள் ததொடர்பில் தகௌரெ அமைச்சர் அெர்களும் 

தகளரெ இரொஜொங்க அமைச்சர் அெர்களும் கெனதைடுக்க 

தெண்டுதைன்று நொன் இச்சந்தர்ப்பத்திதல 

தகட்டுக்தகொள்கின்தறன். தங்களுமடய உற்பத்திப் 

தபொருட்கமள என்னதசய்ெது என்று ததொியொைல் 

எங்களுமடய ைக்கள் திண்டொடிக்தகொண்டிருக்கிறொர்கள். அந்த 

ெமகயிதல, பமன ெளம் சொர்ந்த சிறு மகத்ததொழில் 

தபட்மடகமள உருெொக்குெதற்கொன முயற்சிகமள ென்னி 

ைொெட்டத்திதல தைற்தகொள்ள தெண்டுதைன்று நொன் 

இச்சந்தர்ப்பத்திதல தகட்டுக்தகொள்கிதறன். த 

தகௌரெ அமைச்சர் ெிைல் வீரெங்ஸ அெர்களுக்கும் 

எங்களுக்கும் இமடயில் தகொள்மகொீதியொக தெறுபொடு 

இருந்தொலும், எங்களுமடய தகௌரெ உறுப்பினர் சிறீதரன் 

அெர்களின் உமரக்குப் பதில் அளிக்கும்தபொது, ெிமரெில் 

ஆமனயிறவு உப்பளத்மத அண்டிய பகுதியில் அபிெிருத்தி 

சொர்ந்த ெிடயங்கமள தைற்தகொள்ெதற்குத் தொன் 

எதிர்பொர்த்திருப்பதொகக் குறிப்பிட்டொர். அதததபொல, ைன்னொர் 

உப்பளமும் ஒரு பமழமைெொய்ந்த உப்பளைொகும். தகௌரெ 

அமைச்சர் அெர்கள் அங்கு ெந்து தசன்றிருக்கின்றொர். ஒரு 

சர்ச்மசயும் அங்கு உருெொக்கப்பட்டது. இருந்தொலும், அந்த 

ைன்னொர் உப்பளத்மத நம்பி எங்களுமடய ைீனெர்கள் 

இருக்கின்றொர்கள். அந்த ைன்னொர் உப்பளத்மத 

நவீனப்படுத்தி, அங்கு உற்பத்தி தசய்யப்படுகின்ற உப்மபச் 

சந்மதப்படுத்துகின்ற ெொய்ப்புக்கமள ஏற்படுத்திக் 

தகொடுக்கதெண்டும் எனவும் தகட்டுக்தகொள்கின்தறன். 

எங்களுமடய ைன்னொர், ெவுனியொ, முல்மலத்தீவு ஆகிய 

ைொெட்டங்களிதல ததொழிற்தபட்மடகமள உருெொக்கி, 

அங்குள்ள இமளஞர், யுெதிகளுக்கு தெமலெொய்ப்புக்கமள 

ெழங்குெதற்கொன ெொய்ப்புக்கமளச் தசய்து தரதெண்டும் 

என்பது எங்களுமடய பிரதொன தகொொிக்மகயொக இருக்கின்றது.   

சததொச தபொன்ற நிறுெனங்கள் உருெொக்கப்பட்ட பின்பு 

இன்மறக்கு co-operative society ைிகவும் வீழ்ச்சி 

கண்டிருக்கின்றது. அந்த co-operative societyஇல் தெமல 

தசய்யும் எங்களுமடய ஊழியர்கள் ைிகவும் 

சிரைத்துக்குள்ளொகியிருக்கின்றொர்கள். ஆகதெ, அமத 

தைம்படுத்துெதற்கொன திட்டங்கமள நீங்கள் ெகுக்க 

தெண்டும்.  ைன்னொொிதல ஒரு co-operative society building 

இமன இரொணுெம் மெத்திருந்தது. அமத இப்தபொழுது 

இரொணுெம் ெிட்டுெிட்டது. ஆனொல், அமதச் 

தசப்பனிடுெதற்கு co-operative society இடம் 

பணைில்லொைலிருக்கின்றது. ஆகதெ, தகௌரெ அமைச்சர் 

பந்துல குணெர்தன அெர்கள் இதிதல கெனதைடுத்து, அந்த co

-operative society building இமனச் தசப்பனிட்டுத் 

தரதெண்டுதைன்று நொன் தகட்டுக்தகொள்கின்தறன். 

அதததபொல, ெவுனியொெிதல co-operative society இற்குச் 

தசொந்தைொன பயிற்சி நிமலய building இப்தபொது தகொதரொனொ 

ததொடர்பொன நடெடிக்மககளுக்குப் பயன்படுத்தப்படுகின்றது.  

அமதயும்  co-operative society  இற்கு ெிடுெிக்கதெண்டும்.  

அமதயும் நீங்கள் கெனத்திதலடுக்க தெண்டுதைன்று 

இச்சந்தர்ப்பத்திதல தகட்டுக்தகொள்கின்தறன்.  அமதெிட, 

தகௌரெ அமைச்சர் அெர்கள் என்தனொடு தபசுகின்றதபொது ஓர் 

ஆதலொசமனமயச் தசொன்னீர்கள். அதொெது, சததொச தபொன்ற 

ஒரு பல்தபொருள் அங்கொடிமய அமைப்பதற்கு ெொய்ப்புக்கள் 

இருப்பதொகச் தசொல்லியிருந்தீர்கள். இந்த ெிடயங்களிதல நொம் 

கலந்தொதலொசித்து, எங்களுமடய ென்னி ைொெட்டத்தினுமடய 

பல இடங்களிதல இமத நிறுவுெதற்கொன முயற்சிகமள 

தைற்தகொள்தெொம்.  நொனொட்டொன் பிரததசத்திலுள்ள ைக்கள் 

தபொருட்கள் ெொங்குெதொக இருந்தொல், ைன்னொருக்குச் தசல்ல 

தெண்டும் அல்லது முருங்கனுக்குச் தசல்ல தெண்டும். ஆகதெ, 

நொனொட்டொன் பிரததசத்திதல சததொச நிறுெனத்மத அல்லது 

நீங்கள் தசொன்ன ஆதலொசமனப்படி ஒரு பல்தபொருள் 

அங்கொடிமய அங்கு அமைப்பதனூடொக அந்த ைக்கள் 

பயனமடயக்கூடிய ெொய்ப்புக்கள் இருக்கின்றன.     
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அரசொங்கம் ெர்த்தைொனியிதல ெிமலக்குமறப்புக்கமள 

அறிெிக்கின்றது. ைீன்ொின், அொிசி தபொன்றெற்றுக்கு 

ெிமலக்குமறப்பு அறிெித்தொலும்கூட, நகரப்புறங்களிதல, 

கிரொைப்புறங்களிதல அந்த ெிமலக்குமறப்பு என்பது 

நமடதபறுெதில்மல.  எனதெ, அவ்ெொறு 

நமடமுமறப்படுத்தொதெர்களுக்கு எதிரொன நடெடிக்மககமளக் 

கடுமையொக்க தெண்டுதைன்று நொன் இச்சந்தர்ப்பத்திதல 

தகட்டுக்தகொள்கின்தறன்.  ஏதனன்றொல், அரசொங்கம் 

நமடமுமறப்படுத்துகின்ற நல்ல ெிடயம் ைக்கமளச் 

தசன்றமடய தெண்டும்.  ைக்கள் அதனொல் பயனமடய 

தெண்டுதைன்று அரசொங்கம் நிமனக்கின்றதபொது, 

முதலொளிைொர் ெிமலகமளக் குமறத்துக் தகொடுக்கின்ற ெொய்ப்பு 

எங்களுமடய பிரததசத்திதல ைிகக் குமறெொக இருக்கின்றது.  

அதனொல் அரசொங்கம் தசொல்கின்ற ெிமலயில் தபொருட்கமள 

ெிற்கொதெர்களுக்கு எதிரொகக் கடுமையொன நடெடிக்மககமள 

தைற்தகொள்ள தெண்டும். அப்தபொழுதுதொன் ைக்கள் சொியொன 

பயனமடெொர்கள். அதததபொல, அரசொங்கம் தநல்லுக்கொன 

ெிமலமய நிர்ணயம் தசய்து அதமனக் தகொள்ெனவு 

தசய்யதெண்டும். ஆனொல், ஒரு குறிப்பிட்ட ததொமகதொன் 

எல்லொ இடங்களிலும் தகொள்ெனவு தசய்யப்படுகின்றது.  

இதனொல் உண்மையிதலதய எங்களுமடய ெிெசொயிகள் 

ைிகவும் கஷ்டப்படுகின்றொர்கள்.  ஆகதெ, அரசொங்கம் எல்லொ 

தநல்மலயும்  நிர்ணய ெிமலயில் ெொங்குகின்றதபொது, 

ெிெசொயிகள் பயனமடயக்கூடியதொக இருக்குதைன்று நொன் 

இச்சந்தர்ப்பத்திதல என்னுமடய ஆதலொசமனமயச் 

தசொல்கின்தறன்.  

எங்களுமடய தகௌரெ இரொஜொங்க அமைச்சர் தயொசிறி 

ஜயதசகர அெர்களிடம் ஒரு ெிடயத்மதக் கூறதெண்டும்.  

எங்களுமடய பிரததசத்திதல இந்த பத்திக் உடுப்புகள் ைிகக் 

குமறெொக இருக்கின்றன. ஆகதெ, எங்களுமடய ென்னி 

ைொெட்டத்திலும் அந்த ‘பற்றிக்’ துணியினுமடய பயன்பொட்மட 

அதிகொிப்பதற்கு நீங்கள்  நடெடிக்மக எடுக்கதெண்டும்.   

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ද් ාසිරි ජ ශසේකද දාජය අදාතයතුමදා. 

 
ගු  ෙයාසිරි ජයදසේකර ෙහතා  
(ைொண்புைிகு தயொசிறி ஜயதசகர) 

The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ගරු ද ම්රීතුමදනි, we have already decided to establish two 

batik training centres in Jaffna, one, in Dharmapuram and 

another in some other place, the name of which I cannot 

remember. Next year, definitely we are going to start so 

many batik training centres in the North and the East. So, we 

will give you the fullest support. I know there are so many 

issues with regard to the handloom industry. I will personally 

visit all these places and try to develop the handloom 

industry again.   

 

ගු දසේවම් අඩඩක්කලනාෙන් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு தசல்ெம் அமடக்கலநொதன்)  

(The Hon. Selvam Adaikkalanathan)  

Thank you, Hon. State Minister.  

எங்களுமடய பிரததசங்களிதல ைட்பொண்டப் 

தபொருட்கமளச் தசய்கின்ற குடும்பங்கள் சிறிதளெிதலதய 

கொணப்படுகின்றன. ைட்பொண்டப் தபொருட்கமளச் 

தசய்கின்றெர்கள் தற்தபொது அொிதொகி ெருகின்ற 

கொரணத்தினொல், அெர்கமள ஊக்குெிப்பதற்கொன 

நடெடிக்மககமள எடுக்கதெண்டும். நொன் தகௌரெ 

இரொஜொங்க அமைச்சர் அெர்களிடம் தபசுகின்றதபொது, 

அெர்கள் அங்தக தசய்கின்ற உற்பத்திகமளச் 

சந்மதப்படுத்துகின்ற ெொய்ப்புக்கமள உண்டுபண்ண 

தெண்டும் எனக் தகட்டிருந்ததன். எங்களுமடய ைக்கள் 

உற்பத்திகமள மெத்துக்தகொண்டு சந்மதப்படுத்த முடியொைல் 

திண்டொடிக்தகொண்டிருக்கின்றொர்கள். ஆகதெ, அந்த 

ெிடயத்மதக் தகௌரெ இரொஜொங்க அமைச்சர் அெர்கள் 

கெனத்திதலடுக்க தெண்டுதைன்று நொன் இந்தச் 

சந்தர்ப்பத்திதல தகட்டுக்தகொள்கிதறன்.  

இறுதியொக நொன் ஒன்மறச் தசொல்லதெண்டும்.  பீல்ட் 

ைொர்ஷஸ் சரத் தபொன்தசகொ அெர்கள் தநற்மறய தினம் 

யுத்ததெற்றி எப்படிக் கிமடத்தது என்று தனது உமரயில் ைிகச் 

சிறப்பொகச் தசொன்னொொோ். அது அெருமடய கருத்தொக இருந்தது. 

அண்மையில் ெந்த 'புதரெி' புயல் ைொவீரர் தினைன்று 

ெந்திருந்தொல்,  ைொவீரர் தின நிகழ்வுகள் நடந்திருக்கொது என்று 

அெர் சிறுபிள்மளத்தனைொகப் தபசியிருந்தொர். அதமன நொன் 

ென்மையொகக் கண்டிக்கின்தறன்; ைனெருத்தப்படுகின்தறன். 

இப்படியொன சிந்தமனயுள்ள ஒருெருக்கு எங்களுமடய ைக்கள் 

ெொக்களித்திருக்கின்றொர்கள் என்பதமன நிமனக்கின்றதபொது, 

உண்மையிதலதய அதமன ஏற்றுக்தகொள்ளமுடியொைல் 

இருக்கின்றது. எங்களுமடய ைக்களுமடய ெொக்குகள் 

கூடுதலொக அெருக்கு ெிழுந்திருந்தன. இந்தச் சிந்தமனதயொடு 

அெர் ஜனொதிபதியொனொல் என்ன நடந்திருக்கும் என்பது 

அச்சப்பட தெண்டிய ஒரு ெிடயைொக இருக்கின்றது. 

அெருமடய கருத்துக்கள் இப்தபொழுது ைொறி ெருகின்றன. 

எங்களுமடய ைக்கள் தகௌரெ பிரதைர் ைஹிந்த ரொஜபக்ஷ 

அெர்களுக்கு ெொக்களிக்கெில்மல. தகௌரெ சரத் தபொன்தசகொ 

அெர்களுக்குத்தொன் ெொக்களித்தொர்கள். ஆனொல், அெருமடய 

கருத்துக்கள் எங்களுமடய ைக்கள் அளித்த ெொக்கின் அர்த்தம், 

அந்த ைக்கள் மெத்த நம்பிக்மகமய வீணடிக்கின்ற 

கருத்துக்களொக இருப்பமததயண்ணி நொன் 

ைனெருத்தப்படுகின்தறன். உண்மையிதல இதுதெொரு 

கண்டிக்கத்தக்க ெிடயைொகும். ெிடுதமலப் புலிகமள 

அரசொங்கம் எதிர்க்கின்றது. ஆனொல், அந்த ைொவீரர் தினம் 

என்பது ெிடுதமலப் புலிகள் அமைப்பிதல இருந்த 

பிள்மளகளுமடய தொய், தந்மத, உறவுகள் அெர்கமள 

நிமனத்து அஞ்சலி தசலுத்துகின்ற நிகழ்ெொகும். அதற்கு 

ைனிதொபிைொனம் உள்ளெர்கள் யொரும் எதிர்ப்புத் 

ததொிெிக்கைொட்டொர்கள். அந்த தநரத்திதல இந்தப் 'புதரெி' 

புயல் ெந்திருக்கதெண்டும்; அவ்ெொறு ெந்திருந்தொல் இந்த 

நிகழ்வுகள் நமடதபறொைல் இருந்திருக்கும் என்று 

தசொல்லுகின்ற சிந்தமன ைட்டைொனது. 

இன்மறய தினம் தகௌரெ அமைச்சர் பந்துல குணெர்தன 

அெர்களின் ெர்த்தக அமைச்சு ைற்றும் தகௌரெ இரொஜொங்க 

அமைச்சர் தயொசிறி ஜயதசகர அெர்களின் பத்திக், மகத்தறி 

துணிகள் ைற்றும் உள்நொட்டு ஆமட உற்பத்தி இரொஜொங்க 

அமைச்சு ஆகியெற்றின்ைீதொன ெிெொதம் 

இடம்தபற்றுக்தகொண்டிருக்கின்றது. அமைச்சர் பந்துல 

குணெர்தன அெர்கள் எனது பமழய நண்பர். இரொஜொங்க 

அமைச்சர் தயொசிறி ஜயதசகர அெர்கள் முதலில் ெிமளயொட்டு 

அமைச்சரொக இருந்தெர்.  அெருக்கு ெிடயங்கமள எப்படிக் 

மகயொள தெண்டுதைன்று ததொியும். ஆகதெ, எங்களுமடய 

பிரததசத்திதல உங்களுமடய நடெடிக்மககளினூடொக 

இமளஞர்களின் தசயற்பொடுகமள ஊக்குெித்து, 

அெர்களுக்கொன தெமலெொய்ப்மபப் 

தபற்றுக்தகொடுப்பதற்கொன ெசதிகமளச் தசய்துதகொடுக்க 

தெண்டுதைன்று தகட்டு ெிமடதபறுகின்தறன். நன்றி.   

2101 2102 

[ගරු ශස, වම් අවඩ ඉකලනාද් ම දහතා] 
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ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 ගරු ාමි මද් විශේසිරි දහතා.  ඔබතුමදාට මිනිත්තුම හ ක 

කාල  ඉ  තිශබනවා. 

 

[අ.භා. 4.01] 

 

ගු චමින්ෙ වි දේසිරි ෙහතා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த ெிதஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

මූලාසනාරූඪ ගරු ද ම්රීතුමදනි, අද් කාදක සභා අවස්ථාශැ 

විවාද් ට ල ඉ ශව මශ ම කගයදා මත අදාතයාං  ටත්, ඒ වාශනිද 

බති ඉ, අත්  මත්ර ශදන් හා ශශශී  ඟලලුම් නිෂ්පාද්න දාජය 

අදාතයාං  ටත්, අශේ කුලශ , අශේ ගණශ  ශහොඳ තරුණ 

ජවසම්ප මන දාජය ඟදතිවදශ  ඉ  ටශත් තිශබන ශැවැ, , 

පිත්තල, දැ, ,  බ බ ස සහ ාමීය   කගයදා මත රවගයනන දාජය 

අදාතයාං  ටත් අ ත් වැ  ශීගයෂ  පිළිබඳවයි. ඒ වාශනිද වි ාල 

අගයබුද් කට මුහුණ පා තිශබන, රී රා විධි ට කදශගන   මන බැරි 

වුණු ශවශළඳ අදාතයාං ශ  වැ  ශීගයෂ ත් අද් විවාද් ට භාජන 

ශවනවා. ින්රිශ දී එද අදාතයාං ශ  කටුරතුම ශහොඳි ම සිදු 

කද මන රාළුව ම ශවයි රී ලා අපි වි ්වාස කදනවා. පසුගි  

කාලශ  ශපො,  ශගඩි  පවා දනි මන සිශන වුණා. ඒ වාශනිද 

සමුපකාද ශසේවා, අශළවි සංවගයනන හා පාරිශභෝගික ආද ඉෂණ 

දාජය අදාතයාං ශ  වැ  ශීගයෂ  ඟතුමළු ශම් සි ලු අදාතයාං   

පිළිබඳව කථා කද මන ලැබීද පිළිබඳව දද සතුමටු ශවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු ද ම්රීතුමදනි, ශම් ආණ් සව තුමළ ශගොඩ 
නැශගන නිෂ්පාද්න ආගයථික  සඳහා වූ ිතාද වැද්ගත් අදාතයාං  
රීහිප  තදයි අද් විවාද් ට ල ඉ ශව මශ ම රී ලා දා හිතනවා.  
ශශශී  ආගයථික නිෂ්පාද්නවලට මු,  තැන ශද් මන, ශශශී ත්ව ට 
මු,  තැන ශද් මන විද්යාත්දකව අදාතයාං  ශබදීශම්දී, අශේ දශට් 
තිශබන පැදික කගයදා මතවලට, සංස්කෘති ට මු,  තැන ශද්මි ම 
ඒවා තුමළි ම දට සංවගයනන  රීමද සඳහා   මන රාළුව ම ගදන ඉ 
නිගයදාණ  කද තිශබනවා  රී න කාදණ  තදයි අපට හැඟී 
ගිශ . නමුත්  මූලාසනාරූඪ ගරු ද ම්රීතුමදනි, පසුගි  කාලශ   ඒ 
ගැන විසි,  ගැහුවාට, බ, ,  ගැහුවාට අද් වනවිට විසිලුත් නැහැ, 
බ, , ත් නැහැ රී ලා අපට ශපශනනවා. අද් හුළං විතදයි 
තිශබ මශ ම. ශවශළඳ අදාතයාං   ගත්ශතොත්, ශම් වනවිට භාණ්ඩ 
මිල සම්බ මන  ගැසට් පහ ඉ ගසා තිශබනවා. ශදහි ශේද්නී  
තත්ත්ව , ශ ෝානී  තත්ත්ව  තදයි ගැසට් එශක ම නි ද කළ 
මිලට ගරු ඟදතිතුමදාටවත් හා,  ශගනි  මන බැරි ශවලා තිශබන 
එක.  අපි ද් මනා විධි ට එතුමදාට හා,  ශගනි  මන සිදුශවලා 
තිශබ මශ මත් ඒ මිලට වඩා වැඩි මිලට. ඟදතිතුමදාත් ශගද්දට හා,  
ශගනි  මශ ම ගැසට් එශ ඉ තිශබනවාට වඩා වැඩි මිලකටයි රී න 
කාදණ  අපට හැ ශලනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු ද ම්රීතුමදනි. 
ශවශළඳ ශපොශළේ ඒ මිලට හා,  නැහැ.  ශවශළඳ ඟදතිතුමදා ගැසට් 
එක ගැහුවත්,   ඒ ගැසට් කළ මිලට වඩා වැඩි මිලකට තදයි 
එතුමදාත් හා,  ශගනි  මශ ම. ශම්ක හරිද ශේද්නී  තත්ත්ව  ඉ. අද් 
එවැනි තත්ත්ව  ඉ ඟති ශවලා තිශබනවා. ඒ නිසා රාශ ෝගිකව 
බලනවිට දශට් ජනතාව බලාශපොශදොත්තුම ශව්චා තත්ත්ව ට 
  මන රාළුව ම ගදන ඉ ඒ තුමළි ම ඟති ශව මශ ම නැහැ. 

ගරු ඟදතිතුමදනි, ඔබතුමදා ිතා බුශධිදත්. ඒ වාශනිද ඔබතුමදා 

 ද ඉ කද මන රාළුව ම, ගදන ඉ   මන රාළුව ම ඟදතිවදශ  ඉ 

බව අපි ද් මනවා.  නමුත් අද් වනවිට ඟති වී තිශබන ශලෝක 

වයසන ත් එ ඉක, අශේ දශට්ත් ඟති ශවලා තිශබන වයසන  තුමළ 

 ම් අපට අසදණභාව  ඉ තිශබනවා. ශදද වයසන  නිසා 

අසදණව සි, න ගශම් ජීවත් වන දුේපත් ජනතාවශනි බඩකට 

රාදව මන රාළුව ම වැඩ පිළිශවළ ඉ නිගයදාණ  ශනොවුශණොත්, 

වසංගත ට එහා ගි  සාගි මශන ම, දු ඉගි මශන ම ජනතාව 

දැශදන තත්ත්ව කට පත්ශැවි රී ා දා හිතනවා. එද වගකීද 

වගරීව ුරතුම ඟදතිවදශ කුට පැවශගයශද්ෝ රී න සැක , සංකාව 

අප සතුමව තිශබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු ද ම්රීතුමදනි, අද් පාගයලිශම් මතුමව වි තුම ම 

බහුල,  වි තුම මශග ම නිගයදාණ   වූ, වි තුම ම පිළිබඳ ද්ැඩි 

වි ්වාස  තිශබන තැන ඉ. දද ශම් රී  මශ ම හැද වි තුම ම ගැනද 

ශනොශවයි. අද් පාගයලිශම් මතුමව නිශ ෝජන  කදන ඒ වි තුම මට 

එහා ගි  දහා   ඉතිදත් වැඩ පිළිශවළ ඉ නිගයදාණ  කළ අශේ 

හිතවත් ඟදතිවදශ  ඉ තදයි  ශැවැ, , පිත්තල, දැ, ,  බ බ ස සහ 

ාමීය   කගයදා මත රවගයනන දාජය ඟදතිතුමදා. එතුමදා වි ාල 

රාශ ෝගික වැඩ පිළිශවළ ඉ ක්රි ාත්දක කදනවා. ගරු දාජය 

ඟදතිතුමදනි, අපි ඔබතුමදාට සුබ පතනවා. ශදොකද්, ඔබතුමදා ිතාද 

ඕනෑකමි ම, පන මදුශව ම එද කටුරතුම කදනවා. ඔබතුමදා 

ශපොශළොශැ ප  ගසා සි, න ශශ පාලන නා කශ  ඉ. ඔබතුමදාත් 

අපි වාශනිද රාශශශී  සභාශව ම ආරා ශකශන ඉ. ඒ නිසා අශේ 

පළාත්වල තිශබන එද කගයදා මත න්ුරණු රීමද සඳහා අව ය 

රාශ ෝගික තත්ත්ව   හඳුනා ගනිමි ම,   ින්රි වැඩ පිළි ශවළකට  ා 

හැරී, ශහොඳ ආදම්භක වැඩ පිළිශවළ ඉ ඔබතුමදා නිගයදාණ  කද 

තිශබනවා. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ද ම්රීතුමදනි, ඔබතුමදාට තව මිනිත්තුම ශද්කක කාල  ඉ 

තිශබනවා. 

 

ගු චමින්ෙ වි දේසිරි ෙහතා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த ெிதஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ශහොඳයි. අශේ ගරු දාජය ඟදතිතුමදා ගැන දට රී  මන 

තිශබනවා. ගරු රස මන දණවීද ඟදතිතුමදනි, විශ ේෂශ  මද ශම්  

කාගය ශ දී ඔබතුමදාට මුහුණ ශද් මන තිශබන රනානද ගැටලු 

හැ,  ට දා ද්රී මශ ම,  නිෂ්පාද්ක ාට අමුද්රවය අ ස පිරිවැ රී ම 

ලබාග මන රාළුව ම වැඩ පිළිශවළ ඉ සකස් රීමදයි. ශද්වැනි 

අභිශ ෝග  තදයි, ශශශී ව නිෂ්පාද්න  කදන ශශ සඳහා ශශශී  

පාරිශභෝගික ාශනි රුි කත්ව  ඟති කද ගැනීද සහ ඒ සඳහා 

අව ය ශවශළඳ ශපොළ නිගයදාණ  රීමද. ශද මන ශම් රී න 

කාදණා විසඳා ගැනීද සඳහා  ම් වැඩ පිළිශවළ ඉ හද් මන රාළුව ම 

නම් ිතාද ශහොඳයි.   චීනශ  ම එන, ජපානශ  ම එන, අ ස 

පිරිවැ රී ම -අ ස මුද්ලරී ම-   ඉෂිකකව සප ා ග මන රාළුව ම 

ශශවලට අශේ දශට් ජනතාව ඟබ්බැහි ශවලා තිශබනවා. ඒ නිසා 

අපි  සුදුසු  ම් වැඩ පිළිශවළකට  ා ුරතුම ශවනවා. ඒ සඳහා, 

විශ ේෂශ  මද ඒ නිෂ්පාද්න  අශළවි රීමද  ශහොඳ ජවසම්ප මන 

ස මනාද රී ම,  ශහොඳ රවගයනන  ඉ තුමළි ම කද මන රාළුව ම වැඩ 

පිළිශවළ ඉ ඔබතුමදාට ශගොඩනල මන සිදුශැවි රී න කාදණ ත් 

දා දත ඉ කදනවා.  

විශ ේෂශ  මද ගරු කගයදා මත අදාතයතුමදා පසු ගි  කාලශ  

විවින අද්හස් හා ශ ෝජනා ින්රිපත් කදමි ම ඒවා ශම් දහ 

ශපොශළොශැ පැළ කද මන  ම් පත්සාහ ක ශ ශද්මි ම ි මනවා, 

අපි ද්ැ ඉකා.  හැබැයි, එතුමදා ක,  ම බතල සිටුව මශ ම නැතුමව  ම් 

රාශ ෝගික වැඩ පිළිශවළ ඉ ක්රි ාත්දක කදලා ශප මවයි රී ලා 

අපි හිතනවා. ලබන අවුරුශශශ මුල හරිශ වත් හන්සි අවස්ථාවලදී 

ග මනා ඟඳ ම එක ඉ ශහෝ ශද්ක ඉ හද්න වැඩ පිළිශවළ ඉ 

ක්රි ාත්දක කදයි රී ලා අපි බලාශපොශදොත්තුම ශවනවා. කගයදා මත 

 ාලාව ඉ නැත්නම් ශගද්දක ශහෝ හද්ලා ශප මව මන, ගරු 

ඟදතිතුමදනි.  ඔබතුමදා පිළිබඳව  ම් වි ්වාස  ඉ දශට් බහුතද 

ජනතාව තුමළ තිශබනවා. ශදොකද්, ඔබතුමදා රී න ශබොශහෝ ශශව,  

ිතාද ආකගයෂණී  විධි ට රී නවා. දට ඒක ද්ැ ම රී  මන 

විධි  ඉ නැහැ. පසු ගි  දැතිවදණ  කාලශ  ඔබතුමදා ශකොළ  ඉ 

බලාශගන රී ාශගන රී ාශගන ගි ා. දටත් ද්ැව ණා, අශ ම! 
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පාගයලිශම් මතුමව 

ශම්වා ශවනවා නම් ශහොඳයි රී ලා. හැබැයි, ඒවා රාශ ෝගිකව දහ 

ශපොශළොශැ පැළශවලා නැහැ, ගරු ඟදතිතුමදනි. එද නිසා, 

කගයදා මත ඟදතිවද ා ව ශ  ම ඔබතුමදාටත් වි ාල කාගය  

භාද  ඉ තිශබනවා.  

ඊළලට, සමුපකාද ශසේවා,  අශළවි සංවගයනන හා පාරිශභෝගික 

ආද ඉෂණ දාජය අදාතයාං   ගැනත් රීව ුරතුමයි.  ගරු දාජය 

ඟදතිතුමදනි, ගශම් සමුපකාද සි , ල බිඳ වැටීදට රනානද ශහේතුමව 

ශවලා තිශබ මශ ම, ශශ පාලන ව ශ  ම අත ශපවීද. එද නිසා 

ගශම් රාංි  මිනිසු මට බ ස , ක අ ස මිලට, පිරිසිදුව ග මන තිශබන 

වැඩ පිළිශවළ  ාවත්කා බන කද මන රාළුව ම   ඉති  ගරු දාජය 

ඟදතිතුමදා සතුමව තිශබන බව අපි ද් මනවා.  

බති ඉ දාජය ඟදතිතුමදා ගැන රී  මන ශවලාව නැහැ. එතුමදා 

නම් බති ඉ ඟඳශගන එනවා. ගශම් මිනිස්සු මට අඳි මන රාළුව ම, 

පිළිශවළකට තිශබන බති ඉ ඟඳුම් , ක ඉ හද්ලා ශද් මන අපිත් 

ආසයි. හැබැයි, ඔබතුමදා ග මන මිලට ග මන අපට ස, ලි නැහැ 

රී න කාදණ ත් දත ඉ කදනවා.  දට අවස්ථාව ලබා දීද 

පිළිබඳව සතුමටු ශවමි ම දා නිහඬ ශවනවා. ශබොශහොද ස්තූතියි. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 ගරු රස මන දණවීද දාජය අදාතයතුමදා. ඔබතුමදාට මිනිත්තුම 

12ක කාල  ඉ ලැශබනවා. 
 

 

[අ.භා. 4.0(] 

 

ගු ප්රසන්න රණවීර ෙහතා (දේවැේ  ිළත්තල  ෙැටි  ලී 

බඩු සහ ග්රාමීය කර්ොන්ත ප්රවර්ධාන රාජය අොතයුරො)   
(ைொண்புைிகு பிரசன்ன ரணவீர - பிரம்புகள், பித்தமள, 

ைட்பொண்டங்கள், ைரப்தபொருட்கள் ைற்றும் கிரொைியக் 

மகத்ததொழில் தைம்பொட்டு இரொஜொங்க அமைச்சர்)  

(The Hon. Prasanna Ranaweera - State Minister of Rattan, 
Brass, Pottery, Furniture and Rural Industrial Promotion) 

මූලාසනාරූඪ ගරු ද ම්රීතුමදනි, ශවළඳ අදාතයාං ශ ත්, 

කගයදා මත අදාතයාං ශ ත් වැ  ශීගයෂ  පිළිබඳ  විවාද් ට ග මනා 

කාදක සභා අවස්ථාශැ, අංක 21(7/27 හා 2020.0(.09 න්න නිකුත් 

කදන ලද් අතිවිශ ේෂ ගැසට් පත්ර  දින ම පිහිටුවව  ලැබූ නව 

අදාතයාං   වන ශැවැ, , පිත්තල, දැ, ,  බ බ ස සහ ාමීය   

කගයදා මත රවගයනන දාජය අදාතයාං   පිළිබඳව වාන ස්ව, ප  ඉ 

කථා කද මන අවස්ථාව ලබා දීද පිළිබඳව දද රථදශ  මද 

ඔබතුමදාට ස්තුමතිව මත ශවනවා. 

ඒ එ ඉකද ශදශත ඉ ශම් දශට් අවනාන ට ල ඉ ශනොවුණු, 

නමුත් අවනාන ට ල ඉ වි  ුරතුමව පවතින විෂ   ඉශෂේත්ර  ඉ 

සම්බ මනශ  ම ශදව ම අදාතයාං   ඉ පිහිටුවා එද අදාතයාං ශ  

වගකීද දා ශවත පැවමද පිළිබඳව ගරු ජනාධිපතිතුමදාටත්, ගරු 

අාදාතයතුමදාටත්, ආණ් සවටත් දශනි ශගෞදවනී  ආාාද  රාද් 

කදනවා. ඒ වාශනිද ශදද අදාතයාං ශ  වගකීම් දා ශවත 

පැවරුණු න්නශ  සිට අදාතයාං ශ  විෂ  පථ ට ඟතුමළත් 

කගයදා මත සම්බ මනශ  ම දා රාළු,  අනය න  ඉ කදව  ලැබුවා. 

එහිදී අපට ශපනී ගි ා, පසු ගි  ආණ් ස කාලශ  ශම් දටට 

සරුංගල , ශකොස්ස, ිද්ල, ඒ වාශනිද ශවස ඉ ූල සව පවා 

ආන න  රීමද නිසා  ශශශී  කගයදා මතකරුවාට ශවළඳ ශපොළ ඉ 

නැති වීශද ම ශශශී  කගයදා මතකරුවා එද කගයදා මතවලි ම 

ඈත්ශවලා තිශබන බව. පසුගි  ආණ් සව ඒවා ආන න  රීමදට 

කටුරතුම කළ නිසා,  ඒ තුමළි ම අශේ දශට් මුද්,  වි ාල රදාණ  ඉ 

පිට දටට ගලාශගන  ෑද සිදු වුණා. නමුත්, ශදද අදාතයාං   

ස්ථාපිත රීමදත් එ ඉක පිට දටට ගලාශගන ගි  වි ාල මුද්,  

රදාණ  ඉ අශේ දට තුමළද තබා ගැනීදට අපට හැරී ාව 

ලැශබනවා. 

ගරු ජනාධිපතිතුමදාත්, ගරු අගදැතිතුමදාත් දා ශකශදහි 

වි ්වාස  තබා දට පැවරූ  දාජකාරි  දද අකුදටද ිෂ්ට 

කදනවා. ආන න භාණ්ඩ ශවව වට ආන න ආශශ ක භාණ්ඩ 

රමිතිශ  ම ුර ඉතව නිෂ්පාද්න  කද මන අව ය වටපිටාව, පසුබිද 

අපි සකස් කදමි ම සි, නවා.  

ාමීය   කගයදා මතවල වත්ද ම තත්ත්ව  පිළිබඳව  ඉශෂේත්ර ට 

අද්ාළ ශි, පී ම, වි ්වවිද්යාල ආාාගය වරු, දහාාාගය වරු ශද මද 

අද්ාළ පගයශ ෂණ ආ තන සහ වෘත්තික  ම සදල අප සාක්චඡා 

කළා. ි ම ඔබ්බටත් ගිහි, ලා ගම් දට්ටමි ම ඒ වයවසා ක ා, 

කගයදා මතකරුවා මුහුණ ශද්න ගැටලු පිළිබඳවත් දද ශසො ා 

බැලුවා. එහිදී අපි ද්ැ ඉකා  ඔවු මට ගැටලු දාශි  ඉ තිශබන බව. 

ඒවාට තිදසද විසඳුම් ලබා න්  ුරතුමයි. ඒ ගැටලුවලට විසඳුම් 

ව ශ  ම, ඔවු මට සානාදණ මිලට හිල රී ම ශතොදව අඛණ්ඩව 

අමු ද්රවය ලබා න්  ුරතුම වනවා. ඔවු මට පසස් නිෂ්පාද්න රීමද 

සඳහා නවීන තා ඉෂණ  හා නව ද්ැව ද ලබා න්  ුරතුමයි. ඒ වාශනිද 

ඔවු මශනි මූලය පහසුකම් සරාදා බද සඳහා සදල ක්රදශැද්  ඉ 

 ටශත් ණ  පහසුකම් ලබා න්  ුරතුමයි.  ඔවු ම නිෂ්පාද්න  කදන 

භාණ්ඩ ට ශවශළඳ ශපොළ ඉ නිගයදාණ  කද දීදත් අතයව යයි, 

මූලාසනාරූඪ ගරු ද ම්රීතුමදනි.  ශම් අුරරි ම ාමීය   කගයදා මත 

 ඉශෂේත්රශ  තිශබන ිහත ගැටලුවලට සානනී  විසඳුම් ලබා න්  

ුරතුමයි රී ා දා හිතනවා.  

අපි පසුගි  ශක,  කාල  තුමළ අශේ ගරු අදාතයතුමදාශනි 

නා කත්වශ  ම  ම්  ඉශෂේත්ර පිළිබඳව  ම්  ම් පි වද ගත්තා. 

දැ,  කැපීද හා රවාහන  සම්බ මනශ  ම ගැටලු දාශි  ඉ 

පැවතුමණා. එහිදී අපි පරිසද අදාතයාං  ත්, ූම විද්යා සමීය  ඉෂණ සහ 

පත,  කාගය ාං  ත් කැඳවා පපශද්ස් ලබා දු මනා, ඒ ශි, පී මට 

දැ,  රීුරබ් තුමන ඉ රවාහන  රීමද සඳහා පහසුකම් සලසා ශද් මන 

රී ලා. ඊට වැඩි රදාණ  ඉ තිශබනවා නම්, අශේ අදාතයාං   

හදහා රීුරබ් 30 ඉ ද් ඉවා රවාහන  කද ඔවු මට අව ය ඒ අමු ද්රවය 

ලබා ගැනීශම් පහසුකම් අපි සැපුරවා. 

පිත්තල වාශනි කගයදා මතවලදී අව ය අමු ද්රවය හිල ට 

පිළි ද ඉ ව ශ  ම අපට රාළුව ම වුණා, ගරු අදාතයතුමදාත් එ ඉක 

එකතුම ශවලා නව කැබිනට් පත්රිකාව ඉ ින්රිපත් කද ඒ කටුරත්ත 

කද මන. ජල සම්පාද්න හා ජලාපවහන දණ්ඩලශ  ම, විදුලිබල 

දණ්ඩලශ  ම, වදාශ  ම, ඒ වාශනිද දුම්රි  

ශද්පාගයතශම් මතුමශව ම ිවතලන අබලි ද්රවය  අශේ අදාතයාං   

හදහා නිසි ක්රදශැද්  ඉ  ටශත් කගයදා මතකරුව මට ලබා දීශම් 

වැඩ පිළිශවළ ක්රි ාත්දක කද මන අපට රාළුව ම වුණා. පසුගි  

දජ  කාලශ  නම් රිසාඩ් බන්ුරදී මලා ඒවා අපන න  රීරිද තදයි 

කශළේ. Export කදන භාණ්ඩ න්හා බලශන්, පිත්තල විතද ඉ 

වැඩිශවලා තිශබනවා අපි ද්ැ ඉකා. ඒවා පිට දට ගිශ  නිමි ද්රවය 

විධි ට ශනොශවයි. අමු ද්රවය විධි ට ඒවා ි මන් ාවට පැශටැවා. ඒ 

නිසා, පිත්තල කගයදා මතශ  ශ දී සි, න අශේ කගයදා මතකරුවාට 

අව ය පිත්තල , ක නැතිවුණා;  පිත්තල භාණ්ඩ නිෂ්පාද්න  

රීමශම් හැරී ාව නැති වුණා.  

දා නිශ ෝජන  කදන කැලික  රශශ ශ ත් වි ාල ශලස 

පිත්තල කගයදා මත  ශකශදනවා.  අශේ සදත් ශෆො මශසේකා 

දැතිතුමදාත් ශම් අවස්ථාශැ  සභාශැ සි, නවා. රීරිබත්ශගොඩ 

රශශ   ආශ්රිතව වි ාල පිරිස ඉ ඒ  ඉශෂේත්රශ  නි ැ බ සි, නවා. 

දටට අව ය සදශ මරු ඟතුමළු ශද්ොද ජශන, වලට අව ය පපකදණ 

අශේ දශට් රමිති ට අව ව අපට නිෂ්පාද්න  රීමශම් හැරී ාව 
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තිශබනවා. පසුගි  ද්වස්වල අපට එද පපකදණ ආන න  

කද මන සිශන වුශණ් එද පපකදණ නිෂ්පාද්න ට අව ය අමු ද්රවය 

නැති නිසායි. අදාතය ගරු විද,  වීදවං  දැතිතුමදාශනි  

මූලිකත්වශ  ම කැබිනට් පත්රිකාව ඉ ින්රිපත් කද ඒ පහසුකම් , ක 

ලබා ශද් මන අපට හැරී වුණා.  

පසුගි  දජ  කශළේ ශදොක ඉද්? ජාවාදම්කරුව මට ඒවා 

අපන න  කද මන දු මනා. සහදා මලා වාශනි රාශගල  මට 

පිත්තල දු මනා. ඒ පිත්තල , ක අදශගන ඔවු ම ශබෝම්බ හද්ලා ශම් 

දශට් පාස්කු රහාද  කළා. ඒවා තදයි රිසාඩ් බන්ුරදී මලා කශළේ. 

අපි ඒ ශශව, වලට තිත තබා, ශශශී  කගයදා මතකරුවාට අව ය 

  ඉති  ලබා ශද්මි ම  ඔවු මට අව ය අමු ද්රවය නිසි ක්රදශැද් ට 

ලබා දීදට කටුරතුම කදනවා.  ශදහිදී ශලෝකුරු, වාත්තුම වැනි 

කගයදා මතවල ශ ශද්න අ ට  ඒ නිෂ්පාද්න කද මන අව ය අමු 

ද්රවය , ක සප ා දීදටත් හැරී ාව ලැශබයි රී ලා අපි වි ්වාස 

කදනවා.  

දශනි අදාතයාං    ටශත් තිශබන ශැවැ,  කගයදා මත  

සම්පූගයණශ  මද කඩා වැ, ලායි තිබුශණ්. ශදොකද්, ශැවැ,  

කගයදා මතශ  නි ැශල මන මට අව ය අමු ද්රවය , ක අද් නැහැ. 

සුජිත් ශපශගයදා ද ම්රීතුමදා රීැවා, ි මදුනීසි ාශව ම ශහෝ 

දල ාසි ාශව ම ශහෝ ශම් අමු ද්රවය ශගනැ, ලා ශද් මන රී ලා.  

නමුත් ි මදුනීසි ාවත්, දල ාසි ාවත් නිමි භාණ්ඩ export 
කදනවා මිස, අමුද්රවය export කද මශ ම නැහැ. ඔවු ම එ  නතද 
කදලායි තිශබ මශ ම. ඒ නිසා ශැවැ,  කගයදා මත  සඳහා අව ය 
"ශකෝදා" රී න ශැවැ,  ලංකාවට ආන න  කද මන විධි  ඉ 
නැහැ.  ඒ  නිසා අපි පරිසද අදාතයාං  ත්, වනජීවී හා වන 
සංද ඉෂණ අදාතයාං  ත් සදල සාක්චඡා කදලා, ඒ ජනතාවට 
අව ය ශැවැ,  , ක ද ඉෂිතශ  ම කපාග මන රාළුව ම විධිශ   ම් 
වැඩ පිළිශවළ ඉ සැකසි  ුරතුමයි. ගරු සී.බී. දත්නා ක ඟදතිතුමදාත් 
එ ඉක දද ඒ පිළිබඳව සාක්චඡා කළා. ශම් කගයදා මතකරුවා 
දරී මන නම් අපි ඒ පහසුකද ලබාන්  ුරතුමයි. විශශ  කටුරතුම 
ඟදතිතුමදා සදලත් දද ශම් පිළිබඳව සාක්චඡා කද තිශබනවා. ඒ 
අමුද්රවය සම්බ මනශ  ම government to government කථා 
කදලා, ඒ අව ය   රදාණ  විතද ඉ  ි මදුනීසි ාශව ම 
තාවකාලිකව ශග මවා ගැනීදට දශනි වැඩ පිළිශවළ ඉ තිශබනවා. 
අශේ දශට්  න පපශ ෝගි ිඩම් තිශබනවා, LRC ිඩම් 
තිශබනවා, ඒ වාශනිද දහවැලි ිඩම් තිශබනවා. ලබන වසශගය ඒ 
ිඩම්වල පැළ ල ඉෂ 5 ඉ සිටුව මන අශේ දාජය අදාතයාං   
 ටශත් වැඩ කටුරතුම කදනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු ද ම්රීතුමදනි, ඊළලට දද  බ බ ස 
කගයදා මත  ගැන රී  මනම්. පහළද දට්ටශම් ි මන ව ස 
කාගයමික  මශනි සිට දහා පරිදාණශ  කගයදා මතකරුව ම ද් ඉවා 
30,000කට වැඩි පිරිස ඉ  බ බ ස කගයදා මතශ  ශ දී සි, නවා. අංක 
21(7/27 ද්දන අතිවිශ ේෂ ගැසට් පත්ර  දින ම  බ බ ස නිගයදාණ 
සංවගයනන අධිකාරි  ඉ පිහිටුවීදට අවස්ථාව ලබාදීලා තිශබනවා. ඒ 
සඳහා වැඩ කටුරතුම ආදම්භ කදලායි තිශබ මශ ම. ඒ තුමළි ම wood-
related App එක ඉ හඳු මවා ශද් මන අපි බලාශපොශදොත්තුම ශවනවා. 
ඒ එ ඉකද carpenter club එක ඉ හඳු මවා ශද් මනත් අපි කටුරතුම 
කදනවා.ශම් හැද ශද්  ඉද තුමළි ම අපට වි ාල කාගය භාද  ඉ 
කද මන රාළුව ම, මූලාසනාරූඪ ගරු ද ම්රීතුමදනි.  

අද් හමුද්ා මූලස්ථාන  හද්නවා. එ ට ශද්ොදව,  2,500 ඉ ඕනෑ. 

ජාතික නිවාස සංවගයනන අධිකාරිශ  ම නිවාස 14,000 ඉ හද්නවා. 

ඒ වාශනිද UDA එශක ම නිවාස හද්නවා. ශදවැනි ආ තනවලට 

කථා කදලා,  ම් සම්බ මධීකදණ  ඉ කදලා, ඒ ආ තනවලට 

අව ය කදන රමිතිශ  ම ුර ඉත  බ බ ස , ක, ශද්ොද ජශන,  , ක 

අශේ දාජය අදාතයාං   හදහා ලබාදීශම් හැරී ාව අපට 

තිශබනවා.  

දැ,  කගයදා මතකරුව මට තා ඉෂණ   ශද මද රාහුණුවත් ලබා 

න්  ුරතුමයි.  ඒ දැ,  භාණ්ඩ grace කද මන අව ය ද්ැව ද අපි ලබා 

ශද් මන ඕනෑ. ශදොකද්, ආන න භාණ්ඩත් එ ඉක තදග  ඉ ශද් මන 

නම් සාම්රද්ායික තත්ත්වශ  ම බැහැදශවලා, නව තා ඉෂණ ත් 

එ ඉක මුසුශවලා ඒ භාණ්ඩ නිෂප්ාද්න  කද මන ඕනෑ. එශහද 

ක ශළොත් තදයි අපට ගශම් ශවශළඳ ශපොළ වාශනිද ශකොළඹ 

ශවශළඳ ශපොළත් අ, ලා ගැනීදට හැරී ාව ලැශබ මශ ම. ඒ 

හැරී ාව ලැශබ මශ ම ඒ අ ට අව ය  තා ඉෂණ පහසුකද ලබා 

දු මශනොත් පදණයි.  

අලි වැටවලට ගහන ශහෝ, ඩද  දැ, ශ  ම නිෂ්පාද්න  

කද මන පසුගි  ද්වස්වල අපට හැරී වූ බව දද ස මශතෝෂශ  ම 

රී  මන ඕනෑ. වනජීවී ශද්පාගයතශම් මතුමව, අලි වැටවලට ගහන 

ශහෝ, ඩද  ශග මව මශ ම නවසීල මතශ  ම. අපි ඒ ශහෝ, ඩද  

දැ, ශ  ම නිෂ්පාද්න  කදලා, ITI එකට  වලා, එහි රමිති  -

quality - check කදලා බැලුවා. ඒ ගුණාත්දකභාව ද අශේ 

නිෂ්පාද්නවලත් තිශබනවා.  

දද විදුලිබල අදාතයතුමදාත් එ ඉකත් සාක්චඡා කළා. විදුලි 

රැහැ ම අන්නශකොට cups ඕනෑ කදනවා. ඒ cups නිෂ්පාද්න  

රීමදත් අපට ලබා ශද් මනම් රී ලා විදුලිබල අදාතයතුමදා රීැවා. 

ඒවා ශම් දශට් නිෂ්පාද්න  රීමද සඳහා කගයදා මතකරුව මට 

අවස්ථාව ලබා දීද තුමළි ම පිට දටට ඟදී  න වි ාල මුද්,  

රදාණ  ඉ අශේ දශට් ිතිරි කද ග මන හැරීවනවා ශසේද අශේ දට 

තුමළ ාමීය   කගයදා මතකරුවාශනි සුද ඉෂිතභාව ත් ඟතිශවනවා.   

දාජය ආ තන සදල විතද ඉ ශනොශවයි, දාස් ශහෝ, ඩි මස ්

ආ තන  එ ඉකත් දද කථා කළා. එහිදී ඒ ආ තන ට වාගයෂිකව 

අව ය කදන ගුරුශ, ත්තුම 3,,000 ඉ ලබාශද් මන කටුරතුම 

කද මනත් අපට හැරී වුණා. පවු,  3,,000කට ශම් කටුරත්ත 

 නවා. ශම් තුමළි ම ඒ පවු,  3,,000 තුමළ ආක, පද  ශවනස ඉ 

ඟති කද මන හැරී ාව ලැබුණා. දද අදාතයාං   භාද 

ග මනශකොට දට රීැශැ "දැ,  ඟදති" රී ලායි. දැට්ටා කදරා 

වැඩ , ක දන්ද් රී ලා තදයි දට අහ මන ශව මශ ම. [බානා 

රීමද ඉ] ඔැ, දද දැට්ටා.  

විද්ාතා දනයස්ථාන ගැනත් දද රී  මන ඕනෑ. විද්ාතා 

දනයස්ථානවල නිලනාරි ම ි මශ ම දශනි දාජය අදාතයාං   

 ටශත්යි.  අපට  ඉශෂේත්ර (1 ඉ තිශබනවා. 

ලංකාශැ ාද නිලනාරි වසම් 14,000 ඉ තිශබනවා. විද්ාතා 

දනයස්ථාන දින ම එක ාද නිලනාරි වසදරී ම එක රාශගලශ කු 

වයවසා කශ කු කද මන රාළුව ම වුශණොත්, වගයෂ කට අශේ 

දශට් වයවසා ක  ම 14,000 ඉ නිගයදාණ  කද මන අපට 

හැරී ාව ලැශබනවා. අපි ඒ තුමළ කා මතාවශනි ගෘහ ආගයථික  

  ඉතිදත් කද මන වැඩ කටුරතුම කදනවා. ඒ එ ඉකද දා රී නවා, 

ාමීය   ආගයථික  සාගයව ආගයථික ට බලපා මශ ම ශකොශහොදද් 

රී ලා.  

“ශසෞභාගයශ  ද්ැ ඉද” වැඩසටහන  ටශත් ඟශදරිකාව  

ශඩොලගය ,,500 ඉ ද් ඉවා   මන අපි බලාශපොශදොත්තුම ශවනවා. එහිදී 

ාමීය   ජනතාවශනි   ඉති  වැඩි කදලා අපට ඒ ිල ඉක කදා 

  මන රාළුව ම; ද්ළ ජාතික නිෂ්පාද්න  වැඩි කද මන රාළුව ම. ඒ 

තුමළ සි  ට 5.5 ද් ඉවා   මන රාළුව ම.  

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු දාජය අදාතයතුමදනි, කථාව අවස ම කද මන. 
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පාගයලිශම් මතුමව 

ගු ප්රසන්න රණවීර ෙහතා  
(ைொண்புைிகு பிரசன்ன ரணவீர)  

(The Hon. Prasanna Ranaweera) 

දට තව විනාඩි ක කාල  ඉ ශද් මන, මූලාසනාරූඪ ගරු 

ද ම්රීතුමදනි. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

විනාඩි ශද්ක ඉ වැඩිරාද ගතශවලා තිශබනවා, ගරු දාජය 

අදාතයතුමදනි.  

 

ගු ප්රසන්න රණවීර ෙහතා  
(ைொண்புைிகு பிரசன்ன ரணவீர)  

(The Hon. Prasanna Ranaweera) 

ඒ වාශනිද ශසේවා විුර ඉති  අ ස කද මන හැරී ාව ලැශබනවා. 

ආන න ආශශ ක භාණ්ඩ නිෂ්පාද්න  රීමද තුමළ, ශගවුම් ශ ේෂ  

අ ස ශවලා ඒ තුමළ රුපි ල ස්ථාවද වීද තුමළ, රුපි ල ස්ථාවදව 

පවත්වාශගන  මි ම අශේ දශට් ද්ළ ජාතික නිෂ්පාද්න ට වාශනිද 

දශට් සාගයව ආගයථික ට  ද ඉ කළ හැරීයි රී න කාදණ  රකා  

කදමි ම, දාශනි වාන ස්ව, ප  අවස ම කදනවා.   

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 ගරු ශහේෂා විතානශනි දැතිතුමදා. ඔබතුමදාට මිනිත්තුම හ ක 

කාල  ඉ ශව ම වී තිශබනවා. 
 
 

[අ.භා. 4.22] 

 

ගු දහේෂා විතානදේ ෙහතා 
(ைொண்புைிகு தஹசொ ெிதொனதக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

මූලාසනාරූඪ ගරු ද ම්රීතුමදනි, දා මිත්ර ගරු රස මන දණවීද  

දාජය ඟදතිතුමදාශනි සාගයථකත්ව  ගැන දා සතුමටු ශවනවා.  

ශගවුම් ශ ේෂ  ගැන, රුපි ල සථ්ාවද රීමද, දැ,  සහ පිත්තල 

කගයදා මත  පිළිබඳව දහා වි ාල ද්ැව ද ඉ එ ඉක එතුමදා ලස්සන 

කථාව ඉ කළා. එතුමදාට දශනි සුබ පැතුමම් එකතුම කදනවා. ශදොකද් 

දා එශහද රී  මන ශහේතුමව? එතුමදාට ශම් අදාතයාං   භාද දීරා 

ශවලාශැ අපට දතකයි, එතුමදාශනිද න්ස්ත්රි ඉකශ  සදහරු අපිත් 

එ ඉක කථා කශළේ නිකම් ුරී මඩි ටු වාශනියි. හැබැයි, අ මතිදට 

ඔබතුමදා අද් ඒ සාගයථකත්ව  ශප මවා තිශබනවා. ඔබතුමදා කුඩ 

ි, ල මශ මත් නැහැ, ශටෝ්ච ි, ල මශ මත් නැහැ. ඔබතුමදා වැශඩ් 

කදශගන  නවා. රාංි  තැනි ම ශශ පාලන  පට ම ගත්තාද ඒ 

හයි  හරි ට තිශබනවා රී ලා අපි හිතනවා. ඒක ඔබතුමදා අද් 

ශප මවා තිශබනවා. 

දා කැදැතියි, දශනි කථාව ශම් විධි ට ආදම්භ කද මන. ශම් 

දශට් පසුගි  ජනාධිපතිවදණ  ශවලාශැ ශැන්කා ගාශ ම රී රා 

ශශව,  අපට දතකයි. ශවශළඳ අදාතයාං  , කගයදා මත 

අදාතයාං   රී  මශ ම ිතා වැඩද්ායි සහ වැද්ගත් අදාතයාං . 

ඒවාට නා කත්ව  ශද්න ඟදතිවරුත් ශම් ගරු සභාශැ ි මනවා. 

ශගෝඨාභ  දාජප ඉෂ දැතිතුමදා නිකම් ි මශ ම නැහැ , ශම් දශට් 

දුේපත් මිනිසු මට ක මන ශබො මන රාළුව ම ශව මන හා, , සීනි, 

පරිේරා, සැද ම තිශබන බ ස ද, ල ඉ අදශගන තදයි එ මශ ම 

රී ලා විද,  වීදවං  දැතිතුමදා බ ස ද, ල ශහො, ලලා ශප මව ව 

හැ,  අපට දතකයි. අද් තවද ඒ බ ස ද, ල ශම් දශට් ජනතාවට 

හම්බ ශවලා නැහැ. ඒ බ ස ද, ල ගැන අහනශකොට අහක බලා 

ග මනවා. ඒ නිසා අපි අහනවා, ශම් දශට් ජනතාවට දීරා ශපොශදො මදු 

එශහදද් ිටු ශව මශ ම රී ලා. 

ශද්වැනි කාදණ  ශම්කයි. කගයදා මත ඟදතිතුමදාශනි කථාවට 
වඩා ශවශළඳ ඟදතිතුමදාශනි කථාව.  ශවශළඳ ඟදතිතුමදා හරි ට 
අපහසුතාවට පත් ශවනවා. එතුමදා දාශනි ගුරුවද ා.  එතුමදා 
පත්සාහ  ඉ ග මනවා, ශම් දශට් ජනතාවට සානාදණ  ඉ 
කද මන. හැබැයි එතුමදා පත්සාහ  ඉ ග මනා හැද ශවලාවකද 
කකුශල ම අන් මන, පි, පස්ශස ම අන් මන කණ්ඩා ද ඉ ි මනවා. 
හා,  මිල අ ස කද මන ගැසට් පත්ර පහ ඉ පළ කළා. දා ඒ ගැන 
රී  මශ ම නැහැ, ඒ ගැන හගයෂ ද් සි, වා ද ම්රීතුමදා  රීැවා. ගැසට් 
පළ කදනවා. නමුත් එතුමදාට වැශඩ් කද මන ශද් මශ ම නැහැ. 
එ ඉශකෝ වද්රීපාල දැතිතුමදාශනි බලපෑදකටද්, එ ඉශකෝ ද්ැ ම 
ි මන ජනාධිපතිතුමදාශනි හරි අගදැතිතුමදාශනි හරි බලපෑදකටද්, 
නැත්නම් ඒ වයාපාරික ාශනි තිශබන හයි කටද් රී  මන දා 
ද් මශ ම නැහැ, ඒක  ථාගයථ  ඉ බවට පත් ශව මන ශද් මශ ම 
නැහැ. අ සද ගාශ ම ශම් දශට් ශත,  මිල ිතා ශීඝ්රශ  ම අ ස ශවලා 
තිබුණු ශවලාශැ, ශත,  මිල ශවව වට අශේ දශට් ජනතාවට 
රීැවා , පරිශභෝජන ට පරිේරා සහ සැද ම ශද්නවා රී ලා. 
රුපි ,  සි  ට සැද ම ,  ම එක ඉ, රුපි ,  හැටපහට පරිේරා 
රීශලෝ එක ඉ ශද්නවා රී ලා ශවශළඳ ඟදතිතුමදා සශතොසට 
ශගනැ, ලා, ශපෝලිම් ද්දලා, මිනිසු මට දු මනා. සති ශද්ශක ම ඒක 
නැති වුණා. හැබැයි, ශත,  මිල තවදත් එශහදද ඒ මිලටද 
තිශබනවා. එශහද නම් ඒ සි , ල ශශ පාලනික ව ශ  ම, 
තද මශනි ගදන ශවව ශව ම කදරා රලාප විතදයි රී න එක ඔේරා 
ශවනවා.  

අශේ ගීතා කුදාදසිංහ දැතිනි ත් විසිවන ආණ් සක්රද වයවස්ථා 

සංශ ෝනන  ගැන ඊශ  ශපශගයද්ා ලස්සන කථාව ඉ කදලා 

තිබුණා. ඒ අවංක රකා   සම්බ මනශ  ම අපි ඔබතුමමි ට අශේ 

ශගෞදව  රාද් කදනවා. ඟත්ත, ඔබතුමමි  මලා බලාශපොශදොත්තුම 

වුණු  ශශද් ශම් ද්ැ ම තිශබ මශ ම රී න කාදණ  තදයි ඔබතුමමි  

රී  මන බලාශපොශදොත්තුම ශව මන ඟත්ශත්.  

දා විශ ේෂශ  මද රී  මන ඕනෑ, ශවශළඳ ඟදතිතුමදා, අශේ 
කගයදා මත ඟදතිතුමදා  ඒ විධි ට රී ලා ශම් ගදන   මන බැලුවා. 
ඒක ිස්සදහට අදශගන ගිශ  අශේ දහා සංඝ දත්න . ඒ ගැන 
අශේ ශගෞදව  තිශබනවා. එද්ා අශේ හිටරා ඟදතිවරු එක එක 
රකා  කළාට, ශගෞදවනී  සංඝදත්න  තදහ කද ගත්තාට, පසු 
ශපළ ද ම්රීවරු වන අප තුමළ ඒ ශගෞදව  තිශබනවා, 
මූලාසනාරූඪ ගරු ද ම්රීතුමදනි. දා දත ඉ කද ශද් මන කැදැතියි, 
ඔබතුමද මලාශනි ආණ් සව පත් කද මන ින්රි ශපළ හිටරා ස්වාමීය  ම 
වහ මශසේලාශනි රකා  රීහිප  ඉ. 

"ශකොශදෝනා දෘත ශශහ ූමදද්ාන  කශළොත් එ  ආණ් සශැ 

ූමදද්ාන යි."   

දැද්ශගොඩ අභ තිස්ස හාමුදුරුශවෝ එශහද රී නවා.  

"ශම් වාශනි ශබොරු රී රා ආණ් සව ඉ 194( ම පස්ශසේ බිහි 

ශවලා නැහැ."  

එශහද රී  මශ ම පූජය ඟ, ශ,  ගුණවං  හාමුදුරුශවෝ.  

"ශම් ආණ් සවට බල  ශනොලැබුණා නම් ඊට වඩා ශහොඳයි."  

එශහද රී  මශ ම පූජය මුරුත්ශතට්ටුශැ ආන මද් 

හාමුදුරුශවෝ.  

"ශම්  න විධි ට ශම් ආණ් සව තිශබ මශ ම තව දාස ,යි."  

දැඬි, ශ,  හාමුදුරුශවෝ එශහද රී නවා. ශම්  තිශබන තවත් 

ඒවා රී  මනත් බැහැ.  

"අපි හිතාශගන හි, ශ  ශගෝඨා හරි ශකරුශද ඉ රී ලා. එ ා 

ද්ැ ම බල ම ගි ාද හිටරා ප මටත් වඩා .........."  
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එශහද රී  මශ ම ගලශගොඩ අත්ශත් ඥානසාද ස්වාමීය  ම 

වහ මශසේ.  

"ශම් ආණ් සව ශනි මන ද්දන්  ඟද්රා අපට අද් පාශගය බැහැලා 

  මන බැහැ."  

එශහද රී  මශ ම දාග, ක මශශ සුද්ත්ත හිමි.  

"ශගෝඨා ශෆේ, . ඔහු ජනාධිපති රීමදට ද්ා කවීද ගැන දුකයි. 

ශගෝඨා ජනාධිපති රීමද ශගො මකද ඉ."   

එශහද රී  මශ ම හැද ද්ාද ජනාධිපතිවරු හද් මන කෑ ගහන 

හඩ්ස ම සදදසිංහ දහත්ද ා. ශද මන ශම් අ  තදයි ශම් ආණ් සව 

හද් මන ිස්සදහි මද ගි රා කණ්ඩා ද. ශම් තදයි ශපද ගද ම 

  මන ඔබට ආශිගයවාද්  දීරා කණ්ඩා ද. අද් ප මවහ මශසේලා 

දානයශැදී මට ශම් රකා  කද මශ ම ඔශබ් අසාගයථකත්ව  

නිස ශායි. ඒ නිසා ඔබතුමද මලා "ශෆේ, " රී ලා අපි රී  මන ඕනෑ 

නැහැ. අපි ඒ ගැන සහතික ශද් මන ඕනෑ නැහැ. අපි බ මදුල 

ගුණවගයනන ඟදතිතුමදාශග ම ි,  බද ඉ කදනවා. ඔබතුමදා ශම් 

දශට් මිනිසු මශනි බඩට ද්ැශන මන ක මන රාළුව ම වටපිටාව ඉ 

හද්න වගකීශම් ද්ැවැ මත ශකොටස ිටු කදන අදාතයවද ා. ඒක 

ආගයථික ද්ගය කවලි ම, ශවන ශවන කාදණාවලි ම වහ මන පත්සාහ 

කළාට,  වහ මන බැහැ. මූලාසනාරූඪ ගරු ද ම්රීතුමදනි, ඒ වගකීද 

ශවව ශව ම එතුමදා හරි තැන හිට ග මනවා ඟති රී ා දද හිතනවා. 

අද් එතුමදාට ඒ ගදන   මන ශද් මශ ම නැහැ රී ලා අපි ද් මනවා.  

අජිත් නිවාඩ් කබ්දා,  දැතිතුමදා එද්ා ග්රී ඉ බැඳුම්කද ශගනැ, ලා 

ශම් දශට් මුද්,  විනා  කළා වාශනි අද්ත් ශම් ආණ් සව විනා  

කදනවා විතද ඉ ශනොශවයි,  ශම් විෂ  පිළිබඳව රවීණ, පගත් 

ඟදතිවරු මට ඒ වැශඩ් කද මන ශද් මශ ම නැතිව කකුශල ම 

අන්නවා  රී න එක අපට ද්ැශනනවා. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබතුමදාශනි කථාව ද්ැ ම අවස ම කද මන, ගරු ද ම්රීතුමදා. 

ඔබතුමදාට නි මිත කාල  ද්ැ ම අවසානයි. 

 

ගු දහේෂා විතානදේ ෙහතා 
(ைொண்புைிகு தஹசொ ெிதொனதக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

දද අවස ම කදනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු ද ම්රීතුමදනි. 

දත්නරාද න්ස්ත්රි ඉක  නිශ ෝජන  කදන ද ම්රීවද කු විධි ට 

අවසාන ව ශ  ම දද ශම් ගැනත් රී  මන ඕනෑ. මූලාසනාරූඪ 

ගරු ද ම්රීතුමදනි, දැික ඉ හා ස්වගයණාභදණ කගයදා මත  ආශ්රිතව 

කථා කද මන දට විනාඩි  ඉ ශද් මන. Gem Tower එක ඉ 

ගහ මන පසුගි  කාලශ  ශ ෝජනා ශවලා තිබුණා. ශම් ආ තනශ  

වගයතදාන සභාපතිවද ා ඊශ  තදයි වැඩ බාද අදශගන 

තිශබ මශ ම. එතුමදා ඒ Gem Tower එක ශකොළඹට ශනි මන ඕනෑ 

රී ලා  තිශබනවා. දත්නරාද න්සත්්රි ඉකශ  ජනතාව ශවව ශව ම 

කරුණාකදලා අපි ි,  බද ඉ කදනවා, ඒ ශ ෝජනාව ශවනස ්

කද මන එපා රී ලා. ශම් Gem Tower එක අශේ ආණ් සව 

කාලශ  ක්රි ාත්දක කදග මන බැරිවීද ගැන අපි කනගාටු 

ශවනවා.  ඒ වාශනිද, රීරිඟ, ල, හැදනි ාවක රශශ ශ  දහා 

දැික ඉ නිධි  ඉ තිශබනවා. දැික ඉ හා ස්වගයණාභදණ අධිකාරි  

ශම් සම්බ මනශ  ම නිසි ක්රදශැද්  ඉ අව ගදන  කදලා  ඒ 

ශකොටස ජනතාවට ලබා ශද් මන කටුරතුම සකස් කදලා තිශබනවා. 

ද්ැ ම අපට ආදංි   ඉ තිශබනවා, ඒ දැික ඉ නිධි  තද මශනි 

ශගෝලබාලශ ෝ , කට ශගවීශම් පද්නද දත ලබා ශද් මන හද්නවා 

රී ලා. ඒ නිසා වගයතදාන අදාතයවද ාට අපි රී නවා, ඒ 

අපදාන  කද මන එපා රී ලා. විශ ේෂශ  මද ශම්ක දත්නරාද 

න්ස්ත්රි ඉකශ  ජනතාවට අයිති සම්පත ඉ; ශම් දටට අයිති 

සම්පත ඉ. තද මශනි ශගෝලබාල  මට ඕනෑ විධි ට ඒ ිඩද ලබා 

ශද් මන අව ය නීති හද් මන එපා රී න කාදණාවත් රී නවා. 

දැික ඉ හා ස්වගයණාභදණ අධිකාරි  රී  මශ ම ශම් දටට වි ාල 

විශශ  විනිද  ඉ ශගන එන ආ තන  ඉ. එහි තිශබන 

ස්වාධීනත්ව  විනා  කද මන කටුරතුම කද මන එපා රී ලා ගරු 

ඟදතිතුමදාට රී මි ම, දට කාල  ලබාදීද පිළිබඳව ඔබතුමදාට 

ස්තුමතිව මත ශවමි ම දශනි කථාව අවස ම කදනවා, මූලාසනාරූඪ 

ගරු ද ම්රීතුමදනි. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 ගරු ශදෝහිික කුදාරි විශේදත්න ද ම්රීතුමමි  කථා කද මන. 

ඔබතුමමි ට විනාඩි ,ක කාල  ඉ තිශබනවා. 

 
[අ.භා. 4.29] 

 

ගු දරෝහිණි කුොරි විදේරත්න ෙහත්මිය 
(ைொண்புைிகு (திருைதி) தரொஹினி குைொொி ெிதஜரத்ன)  

(The Hon. (Mrs.) Rohini Kumari Wijerathna)  

මූලාසනාරූඪ ගරු ද ම්රීතුමදනි, ශවශළඳ අදාතයාං   වාශනිද 

සමුපකාද ශසේවා, අශළවි සංවගයනන හා පාරිශභෝගික ආද ඉෂණ 

අදාතයාං    ටශත් කථා කදන ශම් ශදොශහොත ශහේතුම ශද්ක ඉ 

 ටශත් ිතාද වැද්ගත් රී ලා දද හිතනවා. ශදොකද්, දශට් 

පශගතව තිශබන වාතාවදණ  දත ශදද අදාතයාං ශ  

කාගය භාද  ිතා සුවිශ ේෂී ශවනවා. අශන ඉ එක තදයි, ශදද 

කාගය  භාද  ශකළි මද කුස්සි ට බලපාන එක. විශ ේෂශ  මද 

ශදද අදාතයාං  ශද්ක කා මතාවට ඍජුවද බලපානවා  රී න 

එක දද ශම් ශවලාශැ රී  මන ඕනෑ. ගරු ඟදතිතුමදනි, ශම් දශට් 

ජනතාව බහුතද  ඉ තද මශනි ජීවිත  ගැට ගසා ග මශ ම 

ශබොශහොද අසීරුශව ම, අදාරුශව ම. එවැනි අවස්ථාවක 

පාරිශභෝගික ා රැක ගැනීද වග රීවුරතුම ආණ් සව ඉ අත් ශනොහැද 

සිදු කළ ුරතුම වගකීද ඉ විධි ට දද ද්රීනවා. දශට් අවාසනාවට 

ඟත්තටද එශහද සිදු ශවනවා ද්, සිදු ව මශ ම කුද ඉ ද් රී න එක 

අපි කථා කද මන ඕනෑ. පසුගි  න්නවල පාරිශභෝගික ා රැක 

ග මන වැඩ පිළිශවළ ඉ තිබුශණ් නැහැ රී ලා ශබොශහොද 

කනගාටුශව ම රී  මන ශවනවා. ද්ඹු, ල, ශද්හිඅත්තකණ්ඩි , 

බණ්ඩාදශවල, ව වදඑළි  ආදී රශශ වල ශගොවි ාශග ම 

රීශලෝනිරෑම් එක රුපි ,  20ට, 30ට ගත්ත එළවලු , ක ශකොළඹට 

ආශැ රුපි ,  150, 170, 200ට. ඒශක ම   අතදදැන් ා ශපෝෂණ  

රීමද තදයි  වුශණ්. 

ඟතැම් භාණ්ඩවලට පාලන මිල ඉ නි ද කළා. හා, වලට 

පාලන මිල ඉ ද්ැම්දා. නි ද කදරා පාලන මිලට ග මන හා,  

ශකොශහේද් තිශබ මශ ම රී ලා අපට අහ මන සිශන වනවා. ගරු 

දාජය ඟදතිතුමදනි, ගරු ාමි මද් විශේසිරි ද ම්රීතුමදා රීැවා වාශනි, 

රුපි ,  9(ට හා,  ග මන ඔබතුමදාටවත් ලැශබනවාද් රී ලා අපට 

අහ මන සිශන වනවා. ශදොකද්, ඒ මිලට අපට හා,  ග මන නැහැ.  

ශපොශහොදවලට පාලන මිල ඉ ද්ැම්දා. පාලන මිලට ශත් 

ශපොශහොද, මිශ්ර ශපොශහොද ග මන තිශබ මශ ම ශකොශහේද් රී ලා 

අපට රී  මන?  නි ද කදරා පාලන මිලට ශපොශහොද ශහො ා 

ග මන නැහැ. සීනිවලට පාලන මිල ඉ ද්ැම්දා. නි ද කදරා පාලන 

මිලට සීනි නැහැ. එශහද පාලන මිලට සීනි තිශබනවා නම්, 

ශකොශහේද් තිශබ මශ ම රී ලා ඔබතුමදා රී  මන. ශපො, වලට 

පාලන මිල ඉ ද්ැම්දා. අලලට ශපො,  දැ මනා. අලලට ශපො,  

වි ඉකා. ගැසට් නිශැද්න ශගනාවා. ඟත්තටද කනගාටුයි. අල,  

ගණන නි ද කදලා ශගශනන ගැසට් නිශැද්න නීතයව ූලලද් 

රී ලා අපට අහ මන වනවා.  
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පාගයලිශම් මතුමව 

දට දතක හැ,  ට 1994 පත් ශව්චා රීංස්ලි වික්රදදත්න 

ඟදතිතුමදාශනි කාලශ  ශදට්රි ඉ මිව ම් පිළිබඳව පනත ඉ ශගනාවා. 

ඒ පනශත් හැ,  ට රි  අනතුමරු ඉ ශව්චා ශවලාවක ශහෝ 

අල, වලි ම එශහද නැත්නම් අඩිවලි ම දැ මනා නම් ඒක 

නීතයව ූලල ශව මශ ම නැහැ. එශහද නම් ශපො,  ශගඩි ත් අල,  

අව ව දැනලා විකුණුශැ නැහැයි රී ලා පසාවි ගිශ ොත්, ඒ 

පැමිික, ල නීතයව ූලල ලි වි, ල ඉ හැ,  ට භාද ග මනවාද් රී න 

ගැටලුව තිබුණා. ඒ ශකොශහොද වුණත්, අල,  ගණනට ද්ාරා පාලන 

මිලටවත් ශපො,  ශගඩි  ඉ ග මන තිශබනවාද්? අද් ශගව,  ශද්ක ඉ 

එකතුම ශවලා එක ශපො,  ශගඩි  ඉ ග මන තත්ත්ව ට ශපො,  මිල 

ිහළ ගිහි ම තිශබනවා. 

 

ගු ෙන්ත්රීවරදයක් 
(ைொண்புைிகு உறுப்பினர் ஒருெர்) 

(An Hon. Member) 

දාතශ, ද්? 

 

ගු දරෝහිණි කුොරි විදේරත්න ෙහත්මිය 
(ைொண்புைிகு (திருைதி) தரொஹினி குைொொி ெிதஜரத்ன)  

(The Hon. (Mrs.) Rohini Kumari Wijerathna)  

ඔැ, ඔැ. හැද ශශටද කෑ ගහ මශ ම නැතුමව, වැද්ගත්කද 

ති ාශගන පැත්තකට ශවලා ි මන. 

තත්ත්ව  ශදශසේ තිබි දීත් පාරිශභෝගික ා දරීන දහජන 

පපශ ෝගිතා ශකොමිසද අත්හිටුවීදට ජනාධිපති ශ, කම්වද ා 

ලිපි  ඉ දින ම නිශ ෝග  ඉ කදලා තිශබනවා. ජනතාවට 

අතයව ය ජල , විදුලි  හා ගෑස ් වැනි ශශව, වල මිල පාලන  

කදන ශකොමිසද වහලා ද්ා මශ ම ශකොශහොදද්, ඟයි එශහද වහලා 

ද්ා මශ ම රී ලා අපි අහනවා. ඒක තුමළ අපට සානාදණ සැක  ඉ 

ඟති වනවා. අනාගතශ දී ශම් භාණ්ඩ හා ශසේවා දත මිල වැඩි 

රීමදට ද්දන පත්සාහ  ඉද් ඒක රී ලා අපට  ම්රීසි සැක  ඉ 

තිශබනවා.  

පාරිශභෝගික ආද ඉෂණ අදාතයාං   පිහිටුවා ඒ වැ  ශීගයෂ  
ගැන කථා කදනශකොට, ශකොමිසද වහලා ද්ා මන ශව්චා එක 
වද්වශ  සදද්ද ඉද් රී ලා හිශතනවා. "රාද්නශකොටද කාපි  කා" 
රීැවා ලු. අ මන එශහද ශද්  ඉ තදයි ශවලා තිශබ මශ ම. අද් බ ස 
මිල අහස පසට ගිහි, ලා, ද්ද මන බැහැ. රුපි ,  5,000 ම ක මන 
රීැවාට ශකොශහොද කාලා ි මනද් රී ලා අපි ආණ් සශව ම 
අහනවා. ආණ් සව මිල පාලන  කද මන ගැසට් ගහනවා; ආපහු 
හකුළා ග මනවා. ආණ් සව "රිවස"් ගහලා වාශනි. ජනාධිපතිතුමදා 
කශඩ්  නවා; හා,  මිල පාලන  කදනවා රී නවා. පාරිශභෝගික 
අධිකාරිශ  සභාපතිතුමදා දැනිං ශවශළඳ ශපොළට  නවා; කනට 
ගහනවා රී නවා. වී ශදෝ, වලට කඩා පනිනවා; සශශශ ද්ැම්දාද 
හකුළා ග මනවා. හමුද්ාශැ නිලනාරි ම වී ගැන database හද්ලා 
ශද්නවා. ශම් දානය සංද්ගය නවලි ම ජීවන වි ද්ද පාලන  කද මන 
බැහැ රී ලා අපි ශම් ශවලාශැ අවනාදණ  කදනවා.  

ශකොවිඩ් වසංගත  නිසා පීඩාවට පත් ශව්චා ජනතාවට 

අතයව ය ආහාද භාණ්ඩ , ක ශබද්ා ග මනට විධිදත් වැඩ 

පිළිශවළ ඉ අව යයි. අතයව ය ආහාද හිල  ඉ වාශනිද, ඒවාශ   

ගුණාත්දකභාව  පිළිබඳවත් අද් ගැටලුව ඉ තිශබනවා. අද් 

වයංජනවලට ද්ාන කහ පිළිබඳව අපට සැක  ඉ තිශබනවා. 

දාළුවලට ඒ කහ ද්ාරාවාද එන පාට ද්ැ ඉකාද ශම්වා ශදොන විධි ට 

හද්ලා තිශබනවාද් රී ලා සැක  ඉ තිශබනවා. ඒවා ඩයි මිශ්ර කදරා 

පා ම පි,  වාශනි ගති  ඉ අපට ද්ැශනනවා. ඒ වාශනිදයි මිරිස ්

කු සත්. ඒවාත් ඩයි මිශ්ර පා ම පි,  රී ලා අද් ගෘහනිශ ෝ කථා 

කදනවා. ශම්වා ගැන ශසො ා බල මන. ශම්වා ගැන ශසො ා 

බැ බද ඉ අතයව යයි.  

අද් ඟතැම් තැ මවල ශතොග කඩවල ි මන් ාශව ම ශහොශද ම 

ශග මවරා කහ තිශබනවා. එශහද කළාද ශශශී  කහ ශගොවි ා රැක 

ග මන රාළුව ම ශවයිද් රී ලා දද ඔබතුමදාශග ම අහනවා.  ඟතැම් 

තැ මවල කහ රීශලෝ එක රුපි ,    1,200ට සහ 1,(00ට ශද් මශ ම 

ශකොශහොදද් රී ලා අපට ගැටලුව ඉ තිශබනවා. ශදොකද්, අමු කහ 

රීශලෝ එක ඉ රුපි ,  ,00යි. වි ළි කහ රීශලෝ එක ඉ හද් මන අමු 

කහ රීශලෝ ෑම් 5 ඉ අව යයි. අමු කහ රීශලෝ ෑම් 5 ඉ ග මන 

රුපි ,  3,000 ඉ  නවා. එශහද වනශකොට රුපි ,  1, 200ට සහ 

1,(00ට  ශද්න කහවල රමිති  ගැන අපට සැක  ඉ තිශබනවා. ඒ 

අව ව අද් පාරිශභෝගික ා විතද ඉ ශනොශවයි, නිෂ්පාද්ක ාත් 

අනතුමශගය වැ, ලා තිශබන බව රකා  කළ ුරතුමයි. අද් වී ශගොවි ා, 

පලතුමරු ශගොවි ා සහ එළවලු ශගොවි ා අනාථ ශවලා තිශබනවා.  

ශකොවිඩ් වසංගත කුත් තිශබන ශදද අවස්ථාශැ සමුපකාද ක්රද  

ඟත්තටද ක්රි ාත්දක වි  ුරතුම  බව දද රී ා සි, නවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු ද ම්රීතුමදනි, එවැනි පපා  දාගයගික 

ද්ැ ඉද ඉ අපි ද්ැ ඉශ ඉ නැහැ.  

අවසාන ව ශ  ම අශේ දට අභිශ ෝග කට මුහුණ දීලා 

තිශබන ශම් ශදොශහොශත් සක්රි ව තිබි  ුරතුම අදාතයාං   ඉ 

නිෂ්ක්රි  වී තිබීද පිළිබඳව අශේ කනගාටුව රකා  කදමි ම  දද 

නිහඬ ශවනවා. ශබොශහොද ස්තූතියි. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ශලොහා ම දත්වත්ශත් දහතා.  ඔබතුමදාට මිනිත්තුම (ක 

කාල  ඉ ලැශබනවා. 

 

[අ.භා. 4.3,]  

 

ගු දලොහාන් රත්වත්දත් ෙහතා (ෙැණික් හා 

සනවර්ණාභරණ ආශ්රිත කර්ොන්ත රාජය අොතය සහ 

බන්ධානාගාර කළෙනාකරණ හා සිරකුවන් 

පුනුත්ථාපන ක යුුර රාජය අොතයුරො) 
(ைொண்புைிகு தலொஹொன் ரத்ெத்தத - இரத்தினக் கல், தங்க 

ஆபரணங்கள் சொர்ந்த மகத்ததொழில் இரொஜொங்க அமைச்சரும் 

சிமறச்சொமலகள் முகொமைத்துெம் ைற்றும் சிமறக்மகதிகள் 

புனர்ெொழ்ெளிப்பு அலுெல்கள் இரொஜொங்க அமைச்சரும்) 

(The Hon. Lohan Rathwaththe - State Minister of Gem and 
Jewellery Related Industries and State Minister of  Prison 
Management  and Prisoners Rehabilitation) 

මූලාසනාරූඪ ගරු ද ම්රීතුමදනි, ිතිහාසශ  පට ම 

ල මශශසී ම, පෘතුමගීසී ම, ිංග්රීසී ම ශම් දටට ඟවි, ලා අශේ දශට්  

ස්වාභාවික සම්පත් සි , ලද ශහොදකම් කද ශගන ගි ා.  නමුත් 

1970  වසශගය ශම් සම්පත් රැක ගැනීද ශවව ශව ම දැික ඉ හා 

ස්වගයණාභදණ අධිකාරි  අශේ ශ්රී ලංකාව තුමළ  ආදම්භ රීමදට 

හැරී වීද පිළිබඳව අපි සතුමටු වනවා. ඒ නිසාද ශම් අවස්ථාශැ   

ගරු සිරිදාශවෝ බණ්ඩාදනා ක දැතිනි ත් ශගෞදවශ  ම සිහිපත් 

කද මන කැදැතියි.  ශදොකද්, එතුමමි ශනි නා කත්වශ  ම 

එ ම.එම්. ශපශගයදා දැතිතුමදා තදයි ශම් ආ තන  ආදම්භ ශකොට 

තිශබ මශ ම.  එද්ා සිරිදාශවෝ බණ්ඩාදනා ක දැතිනි ට වුවදනා 

ශවලා තිබුණා, ශම් දට ස්ව ංශපෝෂිත කද මන. අද් ශසෞභාගයශ  

ින්රි ද්ැ ඉද වැඩ පිළිශවළ තුමළත් අ මතගයගත ශවලා තිශබ මශ ම 

ශම් දට ස්ව ංශපෝෂිත  රීමශම් වැඩ පිළිශවළයි.  

දැික ඉ හා ස්වගයණාභදණ ආශ්රිත කගයදා මත අදාතයාං   

 ටශත් අපට වි ාල වගකීද ඉ පැවම තිශබනවා. තමු මනා මශසේලා 

ද් මනවාද් ද් මශ ම නැහැ,  අශේ දශට් තිශබන දැික ඉ අදශගන 

ගිහි, ලා තායිල මතශ ත්, ශහොං ශකොංවලත් තදයි ශවශළඳාම් 

කද මශ ම රී න  කාදණ . ශම් ශවශළඳාශද ම අවුරුශද්කට 

2113 2114 
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ශඩොලගය බිලි න 40ක පදණ පිරිවැටුද ඉ තිශබනවා; there is a 

turnover of US Dollars 40 billion. අශේ දශට් දැික ඉ අදශගන 

ගිහි, ලා ශවනත් මිනිස්සු ස, ලි හම්බ කදනවා.  ඒ නිසා අපි 

බලාශපොශදොත්තුම ශවනවා, විද,  වීදවං  කැබිනට් ඟදතිතුමදාශනි 

සහශ ෝග  ඟතිව කැබිනට් පත්රිකාව ඉ ද්ාලා දජශ  ිඩම්වල 

දැික ඉ ගද මන බැරි තැ මවල, අශේ අදාතයාං    ටශත් දැික ඉ 

ගදලා දටට ආද්ා ද ඉ එන විධි ට සකස් කදග මන. එශසේ ින්රිශ  

ක්රි ා කදනවා  රී න කාදණ ත් ශම් අවස්ථාශැදී දත ඉ කද මන 

ඕනෑ.  

දත්නරාශගය ද ම්රීවරු ම ශම්  ඉශෂේත්ර ට අද්ාළ ර ්න 

ගණනාව ඉ අපට ශගනාවා. අපි ජනාධිපතිතුමදාත් සදල ශම් ගැන 

සාක්චඡා කදලා ඒ සම්බ මනව ශ ෝජනාවලි  ඉ ක්රි ාත්දක 

කදනවා. ගරු ඟදතිතුමදනි, ඔබතුමදාත් ශම් ගැන ද් මනවා. එ  

ශදශසේයි:  

 1.   2017 වගයෂශ  දී කදන ලද් ආද්ා ම් බදු රතිපත්ති  
ශහේතුමශව ම 71 වසශගය සිට ආද්ා ම් බශශද් ම නිද්හසව්  
පැවැති දැික ඉ හා සව්ගයණාභදණ කගයදා මත  ඒ බශශද් ම 
නිද්හස ්කදනවා.  

2.   ශ්රී ලංකාවට ආන න  කදන දත්තද ම අමුද්රවය සඳහා 
සි  ට 15 ක බශද් අද් අපි ිවත් කදනවා.  

3.  ශ්රී ලංකා දැික ඉ සඳහා ශලෝකශ  ශ ඉ මද්රසථ්ාන  ඉ බවට 
පත් රීමද සඳහා ශ්රී ලංකාව තුමළ හමු ශනොවන, ශලෝකශ  
ශවනත් දටවල හමුවන අගනා ද ම හා දැික ඉ ලංකාවට 
ආන න  රීමදට අව ය පහසුකම් අපි සප ා ශද්නවා.  

4.  දැික ඉ කැණීම් බලපත්ර .  දත්නරාද න්සත්්රි ඉ ද ම්රීතුමදා 
රීැවා, ශම් බලපත්ර  එක එක තැ ම වලට ගිහි, ලා ග මන 
ඕනෑ රී ලා. අපි ශනොවැම්බගය 10 වැනි ද්ා සිට one-stop 
shop,- ඒ රී  මශ ම තමු මනා මශසේලා ට දැික ඉ ගද මන 
ලයිස ම එක ඉ අව ය නම් අශේ තිශබන කාගය ාල ට 
ගිහි, ලා  ශතොදතුමරු  දු මනාද ඒ ගාසත්ුමව විතදයි ශගව මන 
ඕනෑ. ශවන ශකොශහේටවත් රීසිද මුද්ල ඉ ශගව මන ඕනෑ 
නැහැ. අපි ද්වස ් ද්ාහතදරී ම තමු මනා මශසේලාට  ඒ 
බලපත්ර  ලබා ශද් මන අව ය කටුරතුම කදනවා  රී න 
එක ශම් අවසථ්ාශැදී රී  මන ඕනෑ.   

ගම්වල ස්වගයණාභදණ හද්න අ  හුල ඉ ි මනවා. නමුත් ඔවු ම 
වැඩ කද මශ ම ශබ්රුවල නැත්නම් ශකොළඹ. අපි ඔවු මට රුපි ,  
ල ඉෂ 10ක ණ  ඉ ලබා ශද්නවා, සි  ට 4ක ශපොලි ට.  ලංකා 
බැංකුවත්, දහජන බැංකුවත් එ ඉක කථා කදලා ඒ ණ  ලබා 
ශද් මන අව ය කටුරතුම  අපි ශම් වන ශකොට කදලා තිශබනවා. 
අවුරුදු ගණනාව ඉ තිස්ශසේ දත්නරාද, ශද්මුවාශැ හද් මන හිටරා 
Gem Tower එශ ඉ වැඩ කටුරතුම අපි ජනවාරි දාසශ  ආදම්භ 
කදනවා රී න කාදණ ත් දද ිතාද ස මශතෝෂශ  ම රකා  
කදනවා. 

දැික ඉ ශවශළඳ බැංකුව ඉ අපට අලුති ම ආදම්භ කද මන 
අදාරුයි. ඒ නිසා ශම් බැංකු ශද්ක සදලද සාක්චඡා කදලා, 
තමු මනා මශසේලාට තිශබන දැිකකක ව, නාකශම් රති ත  ඉ 
ව ශ  ම අව ය මුද්,  ලබා ග මනත් අපි ශම් වන  ශකොට කටුරතුම 
ලෑස්ති කදලා තිශබනවා. ඒ වාශනිද අපි බලාශපොශදොත්තුම වනවා, 
අශේ Gem Laboratory එක ජාතය මතද දට්ටදකට ශගශන මන. 
ආපසු ශවනත් දටකට ගිහි ම සහතික ග මන අව ය නැහැ. එද 
සහතික  ශලෝක ද පිළිග මනා සහතික  ඉ බවට පත් කද මන 
අව ය කටුරතුම කදනවා  රී න එක දා ශම් අවස්ථාශැදී දත ඉ 
කදනවා.  

ගරු ශජො මස්ට ම රනා මදු ඟදතිතුමදනි,  සාදානයශ  ම 
කුඹුදක දැික ඉ ගද මන ිඩ දීලා තිබුශණ් පගයාස ්20ක පදණයි. 
පගයාස් 20ක පදණයි ගද මන රාළුව ම වුශණ්. අපි ඒ රදාණ  
පගයාස් 40 ද් ඉවා වැඩි කද තිශබනවා  රී න එකත් ශම් 

අවස්ථාශැ දත ඉ කද මන ඕනෑ. අවසාන ව ශ  ම, අධිකාරිශ  
අව ද්ැව ද නැතිව ශපො බසි ට ශහෝ විශ ේෂ කාගය  බලකා ට 
වැට බම් කද මන ශද් මශ ම නැහැ රී න එකත් දද ශම් අවස්ථාශැ  
රකා  කද මන ඕනෑ. මූලාසනාරූඪ ගරු ද ම්රීතුමදනි, ශම් රුපි ,  
බිලි න 40 ම, 2025 වන ශකොට අ සද ගණශ ම රුපි ,  බිලි න 
5කවත් ආද්ා ද ඉ ලංකාවට එන විධි ට අව ය කටුරතුම කදනවා  
රී න එකත් ස මශතෝෂශ  ම රකා  කදමි ම දද නිහඬ වනවා.   

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ශදෝහණ බණ්ඩාද ද ම්රීතුමදා. ඔබතුමදාට විනාඩි 4ක 

කාල  ඉ ලැශබනවා. 

 
[අ.භා. 4.43] 

 

ගු දරෝහණ බණ්ඩාර ෙහතා 
(ைொண்புைிகு தரொஹண பண்டொர)  

(The Hon. Rohana Bandara) 

මූලාසනාරූඪ ගරු ද ම්රීතුමදනි, ශම් කාල සීදාශැ 

කාලාව රූපීව අප වයසන කට මුහුණ දු මනත් අද් සාක්චඡා කදන 

ශම් විෂ   දට ඉ විධි ට නැඟී සි,  මන අපට ආශිගයවාද්  ඉ ශවලා 

තිශබනවා. දා හිත මශ ම, කගයදා මත වාශනිද කෘෂි කගයදා මත 

අං ශ ත් ආද ඉෂක ා විධි ට ශපනී සි, න ශවශළඳ 

අදාතයාං  ත් කගයදා මත අදාතයාං   සදල අද් එක විට ශගන -

එකට අමුණා- සාක්චඡා රීමද තවත් සානනී  කරුණ ඉ බවයි.  

සුනාමිශ  ම අශේ දට වයසන ට පත් ශව්චා ශවලාශැ අපට 
ලැබි්චා ආනාද හා අප ශවත ශ ොමු වූ ජාතය මතද අවනාන ත් 
එ ඉක අශේ දටට ශද්පයි ම නැඟී සිටීදට තී මදු තීදණ ග මන 
අවස්ථාව ඉ ලැබුණා. ඒ පද්ා වූ අවස්ථාශව ම අපි හරි ට ලල 
ශනළා ගත්තා ද් රී න ර ්න  තිශබනවා. අනි ඉ පැත්ශත ම, අශේ 
දශට් ුරශන  අවස ම වන  ශකොට අප ලබාගත් ජ හණත් එ ඉක 
අපට  ම්රීසි අවස්ථාව ඉ නිගයදාණ  වුණා. දට ඉ විධි ට අප 
ඒශකව ත් හරි ට ලල රශ ෝජන ලබාගත්තා ද් රී න ර ්න  
තිශබනවා.  

ශද  ද් අපට ලැබි්චා තවත් එ ඉ අවස්ථාව ඉ. ශකොශදෝනා 
වයසන ත් එ ඉක අද් ශම් දශට් ශශශී  නිෂ්පාද්න ගැන, ශශශී  
වයාපාරික ා ගැන විශ ේෂ  අවනාන  ශ ොමු ශවලා තිශබනවා. 
ආන න සීදා කදලා, ආන න  ශනොකදන තැනටද පත් කදලා 
හැද ශකශනකුද ශශශී  වයාපාද ගැන ශබොශහොද පජාරුශව ම, 
පශශ ෝගශ  ම, අවශබෝන රී ම කථා කදන ුරග  ඉ තදයි ශම් 
ුරග . ශශශී  වයාපාද ගැන කථා කදන ශම් ුරග  තුමළ ශවළඳ 
අදාතයාං   ශලොකු කාගය  භාද  ඉ ිෂ්ට කදනවා. අශේ ගරු 
ඟදතිතුමදා ඊශ  ද් ශකොශහේශද්ෝ පාගයලිශම් මතුමශැ රකා   ඉ කළා 
දා අහශගනයි, "ඕනෑ නම්, එක සති  ඉ තුමළ ශපො මනි සම්බා හා,  
රුපි ,  (5ට ශගනැ, ලා ශම් ලංකාව රාදව මන දට රාළුව ම" 
රී ලා. ගරු ඟදතිතුමදනි, අපි ඔබතුමදාට ගරු කදනවා, පිට ද,  ම 
හා,  ශග මවීශම් අවස්ථාව අහිමි කදලා තිබීද ගැන. හැබැයි, අද් ඒ 
තත්ත්වශ  ම ඔබතුමද මලා සි,  ාට පසුගි  ුරගවල හරි ටද අශේ 
අස්වැ මන ශනළන කාල  වන ශකොට ශවශළඳ අදාතයාං   
කටුරතුම කළ ආකාද  අපි ද්ැ ඉකා. රුපි ල පාලන  කදගැනීශම් 
අව යතාව නිසා, එද ර ්න ට අප මුහුණ දී සි,  නිසා ශවශළඳ 
අදාතයාං  ට ආන න සීදා කද මන සිදු වුණා. එශහද නැතිව, 
සශභාවශ  ම, ශබොශහොද අවශබෝනශ  ම ශම් කාදණ ට මුහුණ 
ශද්නවා ද් රී න ර ්න  අපට තිශබනවා. 

එක කාල ක අශේ දශට් මිරිස් වගාව සම්පූගයණශ  මද 

අත්හැද ද්ැම්දා. රීංස්ලි ටී. වික්රදදත්න දැතිතුමදා ශවශළඳ 

ඟදතිතුමදා හැ,  ට හිටරා කාලශ  එතුමදා ශම් දටට මිරිස ්

ආන න  කළා. එද්ා විශ ේෂශ  මද අශේ පැත්ශත් -"එ්ච" 

කලාපශ - මිරිස් පාදව,  න්ශනි ද්ාලායි තිබුශණ්. එශහද තිබුණු 
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පාගයලිශම් මතුමව 

ුරග  අවස ම කදලා ද්ැම්දා, මිරිස් ආන න  කදලා. ඒ ආකාද ට 

විවින අවසථ්ාවල ශම් දටට අව ය  භාණ්ඩ ශවශළඳ අදාතයාං   

හදහා ශගනාවා.  

ශම් ශකොවිඩ් ර ්න  අවස ම ශවලා අශේ දටට නැවත 

සංාාදක  ම එ මන ග මන ශකොට, අශේ දශට් ශ්රමික  ම නැවත 

විශශ වලට ගිහි, ලා අශේ දටට ශඩොලගය , ක එවන ශකොට අද් ශම් 

රී න ආකාද ට සශභාවශ  ම කතා කදමි ම ශශශී  

වයාපාරික ා, ශශශී  කගයදා මතකරුවා ශගොඩනග මන පත්සාහ 

කදන ශම් ුරග  අදතක ශවයිද් රී න ර ්න  අපට තිශබනවා. අද් 

ඟති ශවලා තිශබන ශම් තත්ත්ව  න්ගටද ආද ඉෂා කදශගන 

පවත්වා ශගන ගිහි, ලා, අශේ දශට් වයාපාරික ා ශගොඩ නග මන, 

අශේ දශට් ශශශී  කගයදා මත , ක ශගොඩ නග මන ඔබතුමද මලා 

කටුරතුම කද මන. [බානා රීමද ඉ] ශදොක ඉද්? ශත්රුශණ් නැහැ.  

 

ගු ප්රසන්න රණවීර ෙහතා  
(ைொண்புைிகு பிரசன்ன ரணவீர)  

(The Hon. Prasanna Ranaweera) 

අපි කැදැතියි න්ගටද අශේ ශශශී  කගයදා මතකරුව මට - 

[බානා රීමද ඉ]  

 

ගු දරෝහණ බණ්ඩාර ෙහතා 
(ைொண்புைிகு தரொஹண பண்டொர)  

(The Hon. Rohana Bandara) 

ඔබතුමද මලා කැදැති ඟති. හැබැයි, දට පාලන  කදරා හැද 

ආණ් සවකද ශවශළඳ අදාතයාං   සහ කගයදා මත අදාතයාං   

ශශශී  වයාපාරික ා අදතක කළා. ගත වූ අවුරුදු 2,ක කාල  තුමළ 

අද් වනක,  ඒක තදයි සිශන වුශණ්. ඔබතුමදා ශබොශහොද 

පශද්යෝගශ  ම, පන මදුශව ම කථා කළා. මීය ට ශපද හැද ශද්  ඉද 

වාශනි ශම් දටට ශගනාවා, නමුත් ඒවා නිෂ්පාද්න  කද මන 

අදාතයාං   හදහා කටුරතුම කදනවා රී ලා ඔබතුමදා රීැවා. ඒ 

ගැන අපට සතුමටුයි. ගරු දාජය ඟදතිතුමදනි, ශ්රී ලාංරීක  ම විධි ට 

අපි ඔබතුමදා ගැන ආඩම්බද ශවනවා; ඔබතුමදාට ශගෞදව කදනවා. 

ඔබතුමදාට ලැබී තිශබන අදාතයාං   සහ ඔබතුමදාට තිශබන 

සම්පත් එ ඉක ඔබතුමදා ශලොකු කාගය  භාද  ඉ කද මන පත්සාහ 

කදනවා. 

අද් අශේ ශපොශළොශැ  ශපොස්ශේට් තිශබන බව රී නවා. 
හැබැයි, අශේ පැත්ශත් නිෂ්පාද්න  කදන ශපොස්ශේට් , ක අමු 
ද්රවය  ඉ විධි ට ශගන  නවා ශවව වට, ඒවාශ  ම ශපොශහොද 
නිෂ්පාද්න  කදලා ශපොශහොද විධි ට ශගොවි ාට ශද් මන රාළුව ම 
හරි ාකාද ක්රදශැද්  ඉවත් අද් සකස් ශවලා නැහැ රී ලා අශේ 
දශට් රනාන ඟදතිවද කු විධි ට කටුරතුම කදන විද,  වීදවං  
ඟදතිතුමදා ඟතුමළු අ ට දද රී නවා. 

ශකොවිඩ් වසංගත  හදහා අද් අපට අවස්ථාව ඉ ලැබී තිශබනවා 
ශශශී  කගයදා මත ශගොඩනග මන. විශශ ගත අශේ ශ්රමික  ම 
හදහා නැවත අශේ දටට ශඩොලගය , ක එන ශකොට, අශේ දටට 
සංාාදක  ම එන ශකොට අශේ ශශශී  ශගොවි ා, ශශශී  වයාපාද 
නැවත අදතක කද මන එපා රී ලා දා රී නවා.  

දා දත ඉ කළ ුරතුම තවත් කාදණ  ඉ තිශබනවා. අශේ 
වයාපාරික  ම ගැන ඔබතුමද මලා විශ ේෂ අවනාන  ශ ොමු 
කද මන. අශේ වයාපාරික  මශනි ශශශපොළ ශව මශශසි රීමද සිශන 
ශවමි ම පවතිනවා. ඔබතුමද මලා ශපොශදො මදුව ඉ දු මනා. ඒ 
ශපොශදො මදුව ිටු කදලා එශසේ ශශශපොළ ශව මශශසි රීමම් 
තාවකාලිකව ශහෝ -දාස හ කටවත්- නතද කද ශද් මන රී න 
ි,  බද කදමි ම, දද නිහඬ ශවනවා. ශබොශහොද ස්තුමතියි. 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 ගරු ශජො මස්ට ම රනා මදු ඟදතිතුමදා. ගරු ඟදතිතුමදනි, 

ඔබතුමදාට මිනිත්තුම අටක කාල  ඉ ලැශබනවා. 
 

[අ.භා. 4.4(] 
 

ගු දජොන්සන න් ප්රනාන්දු ෙහතා (ෙහාොර්ග අොතය සහ 

ආණ්ඩු පාර්ශ්නවදේ ප්රධාාන සංවිධාායකුරො) 
(ைொண்புைிகு தஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து - தநடுஞ்சொமலகள் 

அமைச்சரும் அரசொங்கக் கட்சியின் முதற்தகொலொசொனும்) 

(The Hon. Johnston  Fernando - Minister of Highways and 
Chief  Government Whip) 

මූලාසානරූඪ ගරු ද ම්රීතුමදනි, දද සතුමටු ශවනවා, අද්  

ශවශළඳ අදාතයාං ශ  සහ කගයදා මත අදාතයාං ශ  වැ  ශීගයෂ 

පිළිබඳ කථා කද මන ලැබීද ගැන. විශ ේෂශ  මද රී  මන 

කැදැතියි, ශවශළඳ අදාතයාං   ගත්තාද, අශේ ගරු බ මදුල 

ගුණවගයනන ඟදතිතුමදා ිතාද ද් ඉෂ ශලස කාගය භාද  ඉ ිටු 

කදශගන  න බව.  

මූලාසනාරූඪ ගරු ද ම්රීතුමදනි, දා දත ඉ කද මන කැදැතියි 
සශතොස වයාපාද  ගැන. 2002 වගයෂශ  සශතොස වයාපාද  
සම්පූගයණශ  මද ශපෞශගලික අං  ට භාද දීලා ඒ මුළු වයාපාද ද 
විනා  කළා. ඊට පසුව, ජනාධිපතිතුමදා හැ,  ට දහි මද් දාජප ඉෂ 
දැතිතුමදා තදයි ලංකා සශතොස ආ තන  නැවත වාද  ඉ ආදම්භ 
කශළේ. දා අදාතයාං   භාදග මන ශකොට සශතොස වයාපාරික 
ස්ථාන 225 ඉ පදණ සංඛයාව ඉ බ මදුල ගුණවගයනන ඟදතිතුමදා 
න්ුරණු කද තිබුණා. ඊට පසුව අපි ඒවා 340 ඉ ද් ඉවා න්ුරණු කළා. ඒ 
අවුරුදු පශහේදීද අපි කවද්ාවත් සශතොශසේ අලාභ  ඉ ලැබුශැ නැහැ. 
හැද ද්ාද සශතොස ආ තන  ලාභ ලැබුවා. එහි සභාපතිතුමදා වූ 
නලි ම රනා මදු දැතිතුමදාත් අද් ශම් ගරු සභාශැ ි මනවා. එතුමදා 
තදයි අවුරුදු ගණනාව ඉ එහි සභාපති හැ,  ට කටුරතුම කශළේ. 
සශතොස සම්බ මනශ  ම දහා වි ාල වැඩ පිළිශවළ ඉ එද්ා 
ක්රි ාත්දක වුණා. රුපි ,  බිලි න  ඉ, බිලි න 1.5 ඉ ශලස 
තිබුණු පිරිවැටුද - turnover  - අපි බිලි න 2.5කට වැඩි කළා. 
දාස කට ල ඉෂ 25,000ක බිස්නස් එක ඉ කළා. ශපොඩි සශතොස 
ආ තන විතද ඉ ශනොශවයි, අපි ශදගා සශතොස ආ තනත් 
නිගයදාණ  කළා. අපි භාණ්ඩ මිල ස්ථාවද කදශගන ගි ා.  

ඒ විතද ඉ ශනොශවයි. ශශශී  ශගොවි ාශනි නිෂ්පාද්න 
විකුණාග මන බැරි ශැලාශැ ශශශී  ශගොවි ා ආද ඉෂා කදමි ම 
ස්ථාවද මිල ඉ ලබා දීලා එද නිෂප්ාද්න මිලදී ගත්තා. ලූව , කැපි, 
දතුම කැපි, මුං ඟට, අල ආන් ට ර ්න ගණනාව ඉ තිශබන ශකොට, 
අපි ඒවා මිලදී ගත්තා දට දතකයි. සදහද අවස්ථාවල  ආණ් සව 
ඒවාශ  ම පා ස ලබමි ම, එක පැත්තරී ම ශගොවි ා ආද ඉෂ ක දන 
ගද ම, පාරිශභෝගි ාත් ආද ඉෂා කළා. එශහදයි අපි කටුරතුම කශළේ. 
සශතොස අශේ කාලශ  කවද්ාවත් පා ස ලැබුශැ නැහැ.  

දද විප ඉෂශ  ද ම්රීතුමද මලාශනි කථා අහශගන සි,  ා. ඒ 
සදහද ද ම්රීවරු  හරි ට දැරිලා ිපන්ලා වාශනියි කථා කශළේ. 
පසුගි  අවුරුදු පශහේ සශතොස පා සව විතද ඉ රුපි ,  බිලි න 
නව කට වැඩියි. Hon. Lakshman Kiriella, it is a loss of more 
than Rs. 9 billion, not a small amount. ශද මන, ආණ් ස කදරා 
හැ, ! ආණ් සව කදමි ම පළමුවැනි දාසශ  ගිහි, ලා දහ බැංකුව 
ශහොදා කෑවා. එ , දශට් මිනිසු මශනි -ශපොදු ජනතාවශනි- දහ 
බැංකුව. එද්ා කථා කශළේ  හ පාලන  ගැනයි, දූෂණශ  ම ශතොද 
දට ඉ නිගයදාණ  කදනවා රී ලායි. නමුත් ආණ් සව පත් ශවලා 
පළමුවැනි දාසශ  ගිහි, ලා අත ගැහුශැ, දහ බැංකුවට. දහ 
බැංකුව ශහොදා කෑවා. එශසේ ශහොදා කාරා අ  ඟවි, ලා අද් අශප ම 
අහනවා, ශහොදා කාරා මිනිසු ම අ, ල මශ ම නැත්ශත් ඟයි රී ලා. 
ඒවා ශපොඩි ගණ ම ශනොශවයි. එශහදයි තමු මනා මශසේලා කටුරතුම 
කශළේ. පාගයලිශම් මතුමවට අලුති ම ඟවි, ලා ි මන ශම් සදහද 
ද ම්රීවරු ශම්වා ද් මශ ම නැහැ. එක වද ඉ ශනොශවයි, ශද්වතාව ඉ 
දහ බැංකුව බි මද්ා. දහ ද්ව,  බි මශශ. රෑ ශනොශවයි, දහ ද්ව,  
බි මශශ. එශහදයි ශහොදකම් කශළේ.  
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ඊළලට ශදොක ඉද් කශළේ? තමු මනා මශසේලා ශශ පාලන 
පළිගැනීම් කළා. එද්ා රීැවා, අපි සශතොශස ම ශහොදකම් කළා, 
ශහොශද ම බ ස ගත්තා රී ලා. නලි ම රනා මදු සභාපතිතුමදා  ටශත් 
කවද්ාවත් සශතොස අලාභ ලැ බුශැ නැහැ. දායි, නලි ම රනා මදු 
දහත්ද ායි ද්වස් හැත්තෑ ගණන ඉ හිශගය ද්ැම්දා; රිදා මඩ් භාද ට 
පත් කළා; සා ඉෂි හැදුවා; පැමිිකලි ශගතුමවා. සා ඉෂි හද්ලා අප හිශගය 
ද්ැම්දා. න ස එක ඉ ශනොශවයි, දට න ස එශකොළහ ඉ ද්ැම්දා. අද්ත් 
න ස හතද ඉ තිබුණා. ඒ ශබොරු න ස. පට්ටප,  ශබොරු ශගොතලා, 
තද මශනි ශනොහැරී ාව, තද මශනි ශහොදකම් වහග මන අපට න ස 
ද්ැම්දා. දට ශබ්දාගත් දහි මද් දාජප ඉෂ ජනාධිපතිතුමදාශනි ද්රුව ම 
ශද්ශද්ශන ඉ හිශගය ද්ැම්දා; ආගය ාව හිශගය ද්ා මන හැදුවා; බැසි,  
දාජප ඉෂ සශහෝද්ද ා හිශගය ද්ැම්දා. ඒ වාශනිද, ශගෝඨාභ  
දාජප ඉෂ දැතිතුමදා හිශගය ද්ා මන සැලසුම් කළා. ඒක අසාගයථක 
වුණා. එශහදයි තමු මනා මශසේලා කටුරතුම කශළේ. ඒක තදයි තිත්ත 
ඟත්ත. ද්ැ ම ශදොක ඉද් ශවලා තිශබ මශ ම? සශතොසට ලාභ 
ලබාදු ම සභාපතිතුමදා  හිශගය ද්ැම්දා; ඟදතිවද ා  හිශගය ද්ැම්දා. ද්ැ ම 
පා ස  කදරා තමු මනා මශසේලාශනි ආණ් සශැ හිටරා ඟදතිතුමදා තවද 
ශහොඳි ම ි මනවා. 

15kW ශ, බල  ශවව වට 20kW ශ, බ,  ගහරා ශජනශගයටගය 
400 ඉ සශතොසට ශගනාවා. ඒ ශහේතුමශව ම සශතොස තුමළ රුපි ,  
ල ඉෂ 12,000ක දූෂණ  ඉ වුණා. ශපොඩි ගණන ඉ ශනොශවයි. දහා 
භාණ්ඩාගාදශ  ම විතද ඉ රුපි ,  බිලි න ශද්ක, තුමන, හතද 
සශතොස ආ තන ට දු මනා. රිෂාඩ් බන්ුරදී ම ඟදතිවද ාට 
ආ තන 4, ඉ දු මනා. ශද්ොළපිශශනි  දු මනා, ශහොදකම් කද මන. 
තද මශනි ආණ් සව තබා ග මන; තද මශනි එ, ශලන ආණ් සව 
තබා ග මන. ඒක තදයි ඟත්ත තත්ත්ව . ල ඉෂ්ද ම රීරිඟ, ල 
ඟදතිතුමදාට දාත් එ ඉක එකල ශව මන බැරි වුණාට, එතුමදාශනි 
හෘද්  සා ඉෂි  ද් මනවා ඒ ආණ් සව කටුරතුම කශළේ ශකොශහොදද් 
රී ලා.  

ඊළලට දා ජනාධිපති ශකොමිසදට අදශගන ගි ා; අ, ලස ්
ශකොමිසදට අදශගන ගි ා. ඒ ශදොනවාටද්? රුපි ,  බිලි න ,ක 
සහ,  ශගනැ, ලා කුණුශව මන ඟරි ා රී ලා. එවැනි වංාාව ඉ 
කළා රී ලා එද්ා ිඳලා එක දානය ආ තන  ඉ දට දඩ ගැහුවා. 
දද ඒ දානය ආ තනශ  නද රී  මන   මශ ම නැහැ. "හිටරා 
ඟදතිතුමදා හා, වලි ම ශහොදකම් කළා" රී ලා දට ඟතිශව මන 
ගැහුවා. එද්ා හිටරා මුළු ආණ් සවටද ගැහුවා. හා,  ශගනාශැ 2015 
ජනවාරි (වැනි ද්ා ජනාධිපතිවදණ  න්ව වායි ම පස්ශසේ. දශට් හා,  
නෑ රී ලා ශවනද වාගයතාව ඉ හද්ලා, dead LC එක ඉ ඟදලා 
ශහොදට හා,  ශගනාවා. දද FCID එකට ගිහි, ලා කටපත්තද 
දු මනා. ඊට පස්ශසේ දට අත්ස ම කද මන රීැවා. දද රීැවා, දට 
ඕනෑ ශශ ලිැශවොත් දද අත්ස ම කදනවා රී ලා. දද ලිැවා, හා,  
ශගනාරා විධි යි, ශහොදකම් කදරා විධි යි. පා සව රුපි ,  බිලි න 
,යි. අ, ලස් ශහෝ දූෂණ ශාෝද්නා විදගය න ශකොමිෂ ම සභාව විසි ම 
කළ පම ඉෂණවලි ම රුපි ,  ල ඉෂ ,0,000 ඉ වංාා කළා රී ලා 
ඔේරා වීද නිසා න ස ද්ා මන තී මදු කළා. නමුත්, අ, ලස් ශහෝ දූෂණ 
ශාෝද්නා විදගය න ශකොමිසශද ම න ස ද්ැම්ශම් නැහැ. ඟයි? ඒ  හ 
පාලන ආණ් සව හිටරා නිසා. එශහදයි තමු මනා මශසේලාශනි  හ 
පාලන  ක්රි ාත්දක වුශණ්. ඒක තදයි ඟත්ත තත්ත්ව . අපි ඒවා 
තමු මනා මශසේලාට දත ඉ කදනවා. 

හා,  මිල ගැන රී ලා තමු මනා මශසේලා දඩ ගහනවා. ශශශී  

ශගොවි ා රැ ඉශ ඉ කවුද්? ශශශී  ශගොවි ා රැ ඉශ ඉ දහි මද් 

දාජප ඉෂ ජනාධිපතිතුමදා. 2007දී වී අශළවි දණ්ඩල  නිගයදාණ  

කදලා රුපි ,  ද්හ ට, ශද්ොළහට තිබුණු වී රීශලෝව ඉ සඳහා 

රුපි ,  14, 1, සහතික මිල ඉ දු මනා. ඊළලට රුපි ,  1(, 20 

සහතික මිල ඉ දු මනා. පසුව රුපි ,  22, 24 කළා. ඊට පස්ශසේ 

රුපි ,  2(ක, 30ක සහතික මිල ඉ දු මනා. පසුව රුපි ,  32 ඉ 

කළා. ඊට පස්ශසේ 40ක සහතික මිල ඉ දු මනා. නිද්හසි ම පසු ලංකා 

ිතිහාසශ  සත 15 ම පට ම ගත් වී මිලට ශම් වාශනි මිල ඉ දු මශ ම 

දහි මද් දාජප ඉෂ ජනාධිපතිතුමදාශනි අවුරුදු හශත් කාල  තුමළයි 

රී න එක අපි තමු මනාශසේලාට දත ඉ කදනවා. අද් හා,  මිල 

පිළිබඳ ර ්න  ඉ තිශබන බව අපි ද් මනවා. හා,  මිල විතද ඉ 

ශනොශවයි, ශපො,  මිල පිළිබඳත් ර ්න  ඉ තිශබනවා. අශේ 

කාලශ  ශපො, වලට ස්ථාවද මිල ඉ තිබුණා. 2015ට ිස්ශස, ලා 

අශේ කාලශ  ශපො,  වගාවට ශපොශහොද , ක වැටුණා. 
 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ඟදතිතුමදනි, ඔබතුමදාට තව මිනිත්තුම ශද්කක කාල  ඉ 

තිශබනවා. 
 

ගු දජොන්සන න් ප්රනාන්දු ෙහතා   
(ைொண்புைிகு தஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ආණ් ස ප ඉෂ ට ශව මකද තිශබන කාලශ  ම දද තව විනාඩි 

5 ඉ ග මනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු ද ම්රීතුමදනි. 

ශපො, වලට ශපොශහොද සහනානාද  දු මනා. අපි ශපො,  පිට 

ද, ව ත් ශගනාවා. හැබැයි, අපි ඒවා වදාශ  ම එළි ට ගත්ශත් 

නැහැ. ඒ ශවලාශැ මිල ස්ථාවද රීමද සඳහා වයාපාරික  ම භ  

කද මන අපට ඕනෑ වුණා. අපි රීැවා, "ඔබතුමද මලා ශද් මශ ම 

නැත්නම් අපි ශපො,  ආන න  කදලා ශද්නවා" රී ලා. ඒ ශපො,  

, ක දට ඟතුමළට ග මශ ම නැතුමව අපි ඒ ක මශට්නද  විනා  

කදලා ද්ැම්දා. හැබැයි මිල ස්ථාවද කද ගත්තා. හැබැයි, පසු ගි  

අවුරුදු 5දී ශදොක ඉද් සිශන වුශණ්? මුළු ශපො,  කගයදා මත ද කඩා 

වැටුණා. ශේ.සී. අලවතුමවල ද ම්රීතුමදනි, ශපො,  ත්රිශකෝණශ  

ි මන ඔබතුමදා දාත් එ ඉක එකල ශවයි. තමු මනා මශසේලාශනි 

කාලශ  ශපො,  වයාපාරිකශ ෝ ඔ ඉශකෝද විනා  වුණා. ද්ැ ම 

ඟවි, ලා ශපො,  බෑ  ඉ ශප මනලා, ශපො,  ශගඩි  ශප මනලා 

රී නවා,- 
 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Order, please! පාගයලිශම් මතුමව  ළි රැස් ශැ. 
 
ඊ   අනුකූලව පාර්ලිදම්න්ුරව එක්රැසන විය. 
அதன்படி பொரொளுைன்றம் ைீண்டும் கூடியது. 

Accordingly, the Parliament resumed. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

අද් න්න සභාව ක,  තබන අවස්ථාශැ ශ ෝජනාව ඉ ශනොදැති 

බැවි ම, ඊට ශව ම කද තිශබන ශැලාව ඟතුමළුව විසගයජන පනත් 

ශකටුම්පත, 2021 සම්බ මන කාදක සභා අවසථ්ාශැ වැඩ කටුරතුම 

අවසාන වන ශත ඉ අව ය කාල  ලබා ගැනීද සඳහා සභාශැ 

අවසද  ි, ලා සි, න බව ශදද සභාවට ද් මවව  කැදැත්ශතමි. 

 

සභාව එකලද්? 

 

ගු ෙන්ත්රීවු  
(ைொண்புைிகு உறுப்பினர்கள்) 

(Hon. Members) 
Aye. 
 
කාරක සභාදවහිදි තවදුර ත් සලකා බලන ලදී -  
[මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො මූලාසනාරූඪ විය.] 
குழுெில் தைலும் ஆரொயப்பட்டது.-                    

[ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அெர்கள் தமலமை 

ெகித்தொர்கள்.] 

Considered further in Committee. - 
[THE HON. PRESIDING MEMBER in the Chair.] 
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පාගයලිශම් මතුමව 

ගු දජොන්සන න් ප්රනාන්දු ෙහතා   
(ைொண்புைிகு தஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

මූලාසනාරූඪ ගරු ද ම්රීතුමදනි, ශපො,  බෑශ  මිල ශදපදණයි, 

ශපො,  ශගඩිශ  මිල ශදපදණයි, ඟදතිතුමදා ශපො,  ශගඩි  දැනලා 

දු මනා ආදී ශනොශ  ඉ ශශව,  අද් රී නවා. අද් හා,  මිල වැඩියි, 

ශපො,  මිල වැඩියි රී ලා අපි පිළිග මනවා. අශේ ආණ් සව ඒවා 

පිළිග මශ ම නැති ආණ් සව ඉ ශනොශවයි. හැබැයි, ශම්වාට වග රීව 

ුරත්ශත් කවුද්? තමු මනා මශසේලා. බදු පිට බදු ගහලා දශට් 

ආගයථික  විනා  කදලා දහ බැංකුව ශහොදා කාලා ගහ මන රාළුව ම 

ශකොමිස් , ක ඔ ඉශකෝද ගහලා දටට වැඩ කද මශ ම නැතිව 

ශශ පාලන පළිගැනීම් පදණ ඉ කදලා අ මතිදට ශදොක ඉද් සිශන 

වුශණ්? පළමුශවනි අවුරුදු තුමශ මදී තමු මනා මශසේලාට රාශශශී  

සභා දැතිවදණ ට මුහුණ ශද් මන බැරි වුණා. තමු මනා මශසේලා 

පැදදුණා. ද්හනව වන ආණ් සක්රද වයවස්ථා සංශ ෝනන  තිබුශණ් 

නැත්නම් අවුරුදු තුමශන ම ශගද්ද  න ආණ් සව ඉ එද්ා තිබුශණ්. 

ද්හනව වන ආණ් සක්රද වයවස්ථා සංශ ෝනන  ශගනැ, ලා ඒ වැට 

බැඳශගන තදයි තමු මනා මශසේලා ආණ් සව පාලන  කශළේ. 

එශහද වුශණ් නැත්නම් තමු මනා මශසේලා අවුරුදු තුමශන ම ශගද්ද 

 නවා. තමු මනා මශසේලා රීැවා,  හ පාලන , රජාත මත්රවාද්  

ශනිනවා රී ලා. තමු මනා මශසේලා රාශශශී  සභා දැතිවදණ  

පැවැත්වූශ  නැහැ. දැතිවදණ ක,  ද්ැම්දා. එද නිසා දැතිවදණ 

ශකොමිසද ළලට ගිහි, ලා පාදට බැහැලා දැතිවදණ  ඉ ග මන 

දශට් ජනතාවට සිශන වුණා. එශහදයි තමු මනා මශසේලා කශළේ. 

එශහද නැත්නම් 2019දී ශනොශවයි, 201(දීයි තමු මනා මශසේලා 

ශගද්ද   මශ ම ඒ  රාශශශී  සභා දැතිවදණ  අවස ම වූ ගද ම. 

ඒක තදයි ඟත්ත. තමු මනා මශසේලාට ඕනෑ විධි ට ආණ් සක්රද 

වයවස්ථාව සංශ ෝනන  කදමි ම හැද ද්ාද පාලන බලශ  ි මන 

රාළුව ම වන විධි ට තදයි තමු මනා මශසේලා කටුරතුම කශළේ. ඒ 

ශශව,  අපි අද් දත ඉ කදනවා. තමු මනා මශසේලා අද් ඟවි, ලා 

අපට දඩ ගහ මන හද්නවා. ඟදතිතුමදා මුරුංගා අත්ශත් ති ලා 

ර ්න ඟති කද මන හැදුවා. තමු මනා මශසේලා රී රා ශශව,  අපි 

ද්ැ ඉකා ශ ම. හිත මන එපා, ආණ් සව වැශටයි රී ලා.  

තමු මනා මශසේලා දහා සංඝ දත්න  ගැන රීැවා. අහව,  

නා ක හාමුදුරුශවෝ අපට විරුශනයි රී ලා තමු මනා මශසේලා ද්ැ ම 

දහා සංඝ දත්න  පාවි්චි  කද මන හද්නවා. තමු මනා මශසේලාශනි 

ආණ් සව, දහා සංඝ දත්න  හිශගය ද්ැමූ ආණ් සව ඉ. 

දහනාහිමිපාණ ම වහ මශසේලාශනි ඔළු පැලුවා. අලි පැ, ශ  ඉ 

හි,  ා රී ලා නම්ද ාාශලෝක හාමුදුරුව ම හිශගයට කුද්ලශගන ගි ා. 

එද්ා ඒක ගැන කථ ාා කද මන ඔ  එක ද ම්රීවදශ  ඉවත් හි, ශ  

නැහැ. හැටනද ඉ හිශගය ද්ැම්දා; වතුමදවලි ම ගැහුවා; බැට ම 

ශපොලුවලි ම ගැහුවා. දහා සංඝ දත්න ට සැලකුශැ එශහදයි. පි ම 

ශපට්,   ශගනැ, ලා, පි ම ශපට්, ශ  ස, ලි , කත් ගණ ම කදරා 

ආණ් සව ඉ. ඒවා ශම් ශගො, ල මට අදතක ශවලා. හරි ට නිකම් 

නිද්ාශගන ිඳලා ඟහැරිලා ඟවි, ලා වාශනියි ද්ැ ම කථා කද මශ ම. 

ඔබතුමද මලා ශද්වි  මශනි හා,  කාලා තිශ  මශ ම. දහ බැංකුශැ 

ස, ලි , ක 

 
[මූලාසනදේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 
ද්ැ ම හිතාශගන ි මශ ම අවුරුශශද් ම ආණ් සව ඉ ශපදළ මන 

රාළුව ම රී ලායි.  

දද ද්ැ ඉකා, බදු, ල න්ස්ත්රි ඉක  නිශ ෝජන  කදන 

ද ම්රීවදශ  ඉ ඒ කාලශ  "හරි" රී ලායි ගහශගන ගිශ . එතුමදා 

රී නවා, ද්ැ ම අවුරුදු ශද්ශක ම ආණ් සව ශපදළ මන රාළුව ම 

රී ලා. එතුමදා ශකොපදණ ුහරිද්ු රී නවා නම්, බදු, ල 

න්ස්ත්රි ඉකශ  ම ඡ මද්  ි, ලුශැවත් නැහැ. පාගයලිශම් මතුමවට 

ආශැ ජාතික ලැයිස්තුමශව ම. නමුත්, එතුමදාශනි කයි , ශකරුවාව 

ශවනද කත මද්ද  ඉ. හැබැයි, තද මට ආත්ද   ඉති  ඉ තිබුශණ් 

නැහැ, තද මට ඡ මද්  දු ම මිනිසු මට මුහුණ ශද් මන. ශේ.සී. 

අලවතුමවල ද ම්රීතුමදා එශහද ශනොශවයි. එතුමදා ආශැ ඡ මද්  

ි, ලලා. එතුමදා නිශ ෝජන  කද මශ මත් දශනි න්ස්ත්රි ඉක .  

තමු මනා මශසේලා රීැවා, අපි භාණ්ඩ ශගන එන එක නතද 

කශළේ ශකොවිඩ් නිසා  රී ලා. නැහැ. ශගෝඨාභ  දාජප ඉෂ 

දැතිතුමදා ජනාධිපති වූ ගද ම ශශශී  ආගයථික  ඉ නිගයදාණ  

කද මන, ශශශී  කගයදා මතකරුවා දරී මන වැඩ පිළිශවළ ඉ 

ක්රි ාත්දක කළා. ශකොවිඩ් එනශකොට එතුමදා ගත් ඒ තී මදුව නිසා 

දශට් ආගයථික    ඉතිදත් වුණා.   ඉතිදත් වුණා විතද ඉ 

ශනොශවයි, දශට් ආගයථික  ස්ථාවද කද ශගන ින්රි ට   මනත් 

රාළුව ම වුණා.  

අපි ණ  , ක ශගැවා. ණ  ශගව මන බැරි ආණ් සව ඉ රී ලා 

අපට රීැවා. තමු මනා මශසේලා අපට දු මශ ම ශදොනවාද්? ණ  වූ 

දට ඉ; සංවගයනනශ  ස, ලි ශනොශගවූ දට ඉ. දහාදාගයග 

අදාතයාං  ට රුපි ,  බිලි න 49 ඉ ශගව මන තිබුණා. 

ශපොශහොද , ක ශගනා ස, ලි , ක දු මශ ම නැති ආණ් සව ඉ. දණ 

විරුව මට ක මන දීලා ඒවාශ  ණ  ශනොශගවූ ආණ් සව ඉ. 

තමු මනා මශසේලා අපට දු මශ ම එශහද ආණ් සව ඉ. දහි මද් 

දාජප ඉෂ දහතා 2015දී තමු මනා මශසේලාට දු ම සු මද්ද ආණ් සව 

අපට දු මශ ම නැහැ. අපි දු ම ආණ් සව චීන ට විතදයි ශද්ශවනි 

ශවලා තිබුශණ්.  

තමු මනා මශසේලාට දද දත ඉ කදනවා, ශශශී  ආගයථික  ඉ 

ශගොඩ නල මන, ශශශී  ශගොවි ා දරී මන, ශශශී  කගයදා මත 

දරී මන ශගෝඨාභ  දාජප ඉෂ ජනාධිපතිතුමදා ගත් තී මදුව, 

රතිපත්ති  ශවනස් ශව මශ ම නැහැයි රී ලා. අද් භාණ්ඩ මිල 

පිළිබඳ ර ්න  ඉ තිශබනවා. අපි එ  පිළිග මනවා. ශවශළඳ 

ඟදතිතුමදාත් එ  පිළිග මනවා. අපි ශම් දශට් මිනිසු ම; ජනතා 

නිශ ෝජිතශ ෝ. දශට් ර ්න තිශබනවා. ශපො,  ශගඩිශ  මිල එක 

වද වැඩි වුණා රී ලා, සීනි මිල වැඩි වුණා රී ලා ආණ් සව ඉ 

වැශටයි රී ලා හිත මන එපා.  

ශශ පාලන වාසි ග මන දහදට ගිහි, ලා ජනතාව පසිග මවා 

ආණ් ස බල  ග මන රාළුව ම ශවයි රී ලා හිත මන එපා. ද්ැ ම 

ශහොඳ දාජය ඟදතිවදශ කුට අපි ශම් අදාතයාං   භාද දීලා 

තිශබනවා. ඒ තදයි, ශලොහා ම දත්වත්ශත් දාජය ඟදතිතුමදා. 

එතුමදා ශම් ර ්න  විසඳයි. එතුමදා අවුරුදු ශද්ක ඉ හිද ශගද්ද 

හි,  ා. ල ඉෂ්ද ම රීරිඟ, ල හිටරා ඟදතිතුමදනි, දාත් හිද ශගද්ද 

හි,  ා. 

ඒ වැඩවලට අපි කැදැති නැහැ. අපි ශශ පාලන පළිගැනීම් 

කද මශ ම නැහැ. අපි එශහද කළා නම්, ශම් කදලා තිශබන 

ශශව, වලට අද් ශබොශහෝශද්ශන ඉ  හිදශගද්ද ි මන ඕනෑ.  

අපි අශේ ුරතුමකම් , ක ිටු කදනවා  රී න එක දත ඉ 

කද මන ඕනෑ. ගරු ශගෝඨාභ  දාජප ඉෂ දැතිතුමදා පරිණත 

නා ක කු ව ශ  ම ජනාධිපතිවද ා හැ,  ට සි,  දී, ගරු දහි මද් 

දාජප ඉෂ දැතිතුමදා අගදැතිවද ා හැ,  ට සි,  දී අපි ිතාද  

සැලසුම් සහගත ශලස ශම් දට න්ුරණු කදනවා  රී න එක 

පැහැන්ලිව රකා  කද මන කැදැතියි.  
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දා මීය ට වඩා දීගයඝ ව ශ  ම කථා කද මශ ම නැහැ. 

තමු මනා මශසේලා අපි හිදශගද්ද ද්ැම්දත්, අපි පළිග මශ ම නැහැයි 

රී න එක දා දත ඉ කදනවා. තමු මනා මශසේලා කවුරුත් ඒක 

දතක තබා ග මන. තමු මනා මශසේලා කදරා අපදාන  තදයි අපට 

අපහාස කළ එක. අශේ ද්රුව මට පාස,    මන බැරි විධි ට අපට 

අපහාස කළා. එවැනි අපහාස  ඉ ඔබතුමද මලාට කද මන අපි 

කවද්ාවත් බලාශපොශදොත්තුම ශව මශ ම නැහැ.  

එක ශවලාවකට දට හිශතනවා, ගරු ශගෝඨාභ  දාජප ඉෂ 

ජනාධිපතිතුමදා රජාත මත්රවාදී වැඩිද් රී ලා.  විප ඉෂශ  ම 

රී නවා ශ ම මිනී දද මන හද්නවා, මිනී දදන සංස්කෘති  ඉ 

එනවා  රී ලා. එශහද ශ ම රී  මශ ම. එශහදයි රී  මශ ම. දා 

තව විනාඩි  ඉ ග මනම්, ශම් කරුණත් රී ලා ිවද කද මන. ගරු 

ජනාධිපතිතුමදාශනි රජාත මත්රවාද්  විප ඉෂ  අතශකොළුව ඉ බවට 

පත්කද ග මන හද්නවා. අද් බල මන, ශශ පාලන ව ශ  ම 

කීශද්ශන ඉ හිශගය ි මනවාද් රී ලා. පි, ශල ා මට ඟප ග මන 

අවුරුදු හතදහදාද ඉ ගතවුණා. ඒක ශදොන තදම් ශශ පාලන 

පළිගැනීද ඉද්? පි, ශල ා ම හිශගය ද්ැම්ශම් ඟයි? ඔහුශග ම 

පළිගත්ශත් ඟයි? නැශලනහිද පළාශත ම දහි මද් දාජප ඉෂ 

දහත්ද ාට පද්වු කළ නිසා. ඒක තදයි ඟත්ත කත මද්ද . 

ශරේදලා,  ජ ශසේකද දහත්ද ා දැතිවදණශ  ම ජ හණ  

කළා. පසාවිශ  ම තී මදුව දු මනා. එතුමදා එන ක,  දඩ ගැහුවා, 

මිනී දරුවකුට පාගයලිශම් මතුමවට එ මන ිඩ දු මනා  රී ලා. 

ඔබතුමද මලා කීශද්නකුශග ම පළිගත්තාද්? ඊශ  ද ම්රී ශකශන ඉ 

 ානි අශබ්ශසේකද ශවව ශව ම ශපනී සි,  ා. ඔහු ශදොන 

නිලනාරිශ  ඉද්? ඔහු නිල ඟඳුද විනා  කදරා නිලනාරිශ  ඉ; මුළු 

CID එකද විනා  කදලා කළු පැ, ලද ඉ ශගනාරා නිලනාරිශ  ඉ. 

අපි ද්ැ ඉකා, දුමි මද් සි, වා හිශගය ද්දරා හැ, . අද් තවද දුමි මද් සි, වා 

හිශගය. එතුමදාට තවද සානාදණත්ව  ඉ ිටුශවලා නැහැයි රී ලා දා 

වි ්වාස කදනවා. ඒකයි දා රී  මශ ම, ගරු ශගෝඨාභ  දාජප ඉෂ 

ජනාධිපතිතුමදා රජාත මත්රවාන් වැඩියි රී ලා. ඒ ශශ පාලන 

හිදකරුව ම නීතයව ූලලව වහාද නිද්හස් කළ ුරතුමයි. එශහද කළ 

ුරතුමයි. ඒක කළ ුරතුමයි. ඒකටයි, ශම් දශට් ජනතාව ඡ මද්  දු මශ ම. 

,9,00,000 ඉ ජනතාව ඡ මද්  දු මශ ම අසානාදණ ට ල ඉවූ අ ට 

සානාදණත්ව  ඉ ිටු කද මනයි. තමු මනා මශසේලා අපට දඩ 

ගහනවා. බැසි,  දාජප ඉෂ දැතිතුමදා නිද්හස් වුණාද Facebook 

එශක ම දඩ ගැහුවා, ද්ැ ම දාජය බල  අදශගන නිද්හස් කදනවා 

රී ලා. ද්ැනට අවුරුශද් ඉ ගත වුණත් කීශද්ශන ඉ තවද හිශගය 

ි මනවාද්? තමු මනා මශසේලා ශබොරු න ස හද්ලා, ශබොරු සා ඉෂි 

හද්ලා, ශබොරු පැමිිකලි හද්ලා, තද මට ඕනෑ නිලනාරි ම -න්, රු ඉෂි 

ඩ ස්,  ානි අශබ්ශසේකද, දවි වවද්යලංකාද- අ, ලස් ශකොමිසදට 

පත්කදලා, තමු මනා මශසේලා කදරා අපදාන, නීතිපති 

ශද්පාගයතශම් මතුමශැ වැඩ කටුරතුම කදරා ආකාද  අපට කවද්ාවත් 

අදතක ශව මශ ම නැහැ. ඒවාට  සානාදණත්ව  ිටු වි  ුරතුමයි. 

සානාදණත්ව  ිටු වන ක,  ආණ් සව ඉ හැ,  ට අපි එකට 

ිඳශගන වැඩ කටුරතුම කදනවා. තමු මනා මශසේලා ද්ව,  හීන 

ද්රී මන බල මන එපා. ආණ් සව ශපදළ මන අපි රීසිශසේත්ද ිඩ 

ශද් මශ ම නැහැ. ශම් ආණ් සව අශේ දශට් ජනතාවශනි ර ්න 

විසඳන ආණ් සව ඉ බවට පරිවගයතන  කදලා, ද් ඉෂ ශලස ශම් දට 

පාලන  කදනවා  රී ා දත ඉ කදමි ම දශනි වාන ස්ව, ප  

අවස ම කදනවා. 

 
ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු විද,  වීදවං  අදාතයතුමදා. ඔබතුමදාට මිනිත්තුම 19ක 

කාල  ඉ තිශබනවා. 

[අ.භා. 5.04] 

 

ගු විෙේ වීරවංශ් ෙහතා  (කර්ොන්ත අොතයුරො) 
(ைொண்புைிகு ெிைல் வீரெங்ஸ - மகத்ததொழில் அமைச்சர்) 

(The Hon. Wimal Weerawansa - Minister of Industries) 

මූලාසනාරූඪ ගරු ද ම්රීතුමදනි, කගයදා මත අදාතයාං ශ ත්, 

ඒ වාශනිද ඒ  ටශත් පවතින දාජය අදාතයාං  තුමශ මත්, ඊට 

අදතදව ශවශළඳ අදතයාං ශ ත් වැ  ශීගයෂ  පිළිබඳව 

සාක්චඡාවන ශම් අවස්ථාශැ, ශදශත ඉ ශම් විවාද්ශ  සානනී ව 

කරුණු ද්ැ ඉවූ ගරු විප ඉෂශ  ද ම්රීතුමද මලා ින්රිපත් කදරා 

කරුණු රීහිප කට පළමුශව මද දශනි අවනාන  ශ ොමු කද මන 

කැදැතියි.  

ගරු කුදාද ශව, ගද ද ම්රීතුමදා වාහන අදතද ශකොටස් 

ආන න  සීදා රීමද පිළිබඳව කථා කළා. එතුමදාට දා 

අවනාදණ  කද මන කැදැතියි, ශශශී  ව ශ  ම වාහන එකලස් 

රීමශම් කගයදා මතකරුව ම න්රිදත් රීමද සඳහායි අපි ශම් 

රතිපත්ති  ක්රි ාත්දක කද මශ ම රී ලා. ශම් සඳහා සම්දත 

ශදශහුරම් ප, පා,   - SOP - අදාතය දණ්ඩල  විසි ම අව දත 

කදලා, ශශශී  කගයදා මතකරුව ම න්රිදත් රීමදට අව ය පි වද 

ශම් වන විට ශගන තිශබනවා. ශශශී  ව ශ  ම වාහන එකලස ්

රීමශම්දී ඔවු ම අග  එකතුම කදන රති ත  අව ව ඊට සාශේ ඉෂව 

බදු සහන ලැශබන ආකාද ට තදයි ඒ සම්දත ශදශහුරම් 

ප, පා,   සකස් කද තිශබ මශ ම. අපි ශම් පිළිබඳව එද වාහන 

එකලස් රීමශම් කගයදා මතකරුව ම සදල රීහිප වතාව ඉ 

සාක්චඡාශකොට ඔවු මට ඒ පිළිබඳව අවශබෝන  ලබා දීලා 

තිශබනවා.  

ශශශී  ව ශ  ම සි  ට 35කට වඩා අග  එකතුම කදන 

වාහන එකලස් කදන කගයදා මතකරුව මට විශ ේෂශ  මද අදතද 

ශකොටස් ශග මවා ගැනීදට ශම් දින ම අපි ක්රදශැද් සකස් කදලා 

තිශබනවා. තාවකාලිකව  ම් රීසි දුෂ්කදතාව ඉ තිබි  හැරී 

වුණත්,  ශම් දින ම වාහන එකලස් රීමශම් කගයදා මත ට ශශශී  

ව ශ  ම අවස්ථා විවෘත කදලා ශද් මන අපි බලාශපොශදොත්තුම 

ශවනවා. ඒ ශවව ශව ම තදයි අපි ඒ රතිපත්ති  අව ගදන  

කදමි ම තිශබ මශ ම.  

ිතාද සානනී  අද්හස ් ද්ැ ඉවීද ඉ කදරා ශද්දළ ජාතික 

ස මනානශ  ද ම්රීතුමදා, - දට ශම් අවස්ථාශැදී එතුමදාශනි නද 

අදතකයි- එතුමදා රීැවා, කුරු මාාතිැ, අලිදංකඩ පතුමද ලුණු 

ශ, වා  නැවත ආදම්භ රීමදට කටුරතුම කද මන රී ලා. අපි ශම් 

වන විටත් අදාතය දණ්ඩල පත්රිකාව ඉ ින්රිපත් කදලා අව දත 

කදශගන තිශබනවා. දා එහි පිටපත ඉ සභාගත* කදනවා.  

ගරු සිවඥානම් සිමතද ම ද මත්රිතුමදාට දා ස්තුමතිව මත 

ශවනවා, පතුමරු පළාශත් ජනතාවශනි සැබෑ ගැටලු , ක ින්රිපත් 

කදමි ම සානනී  ශ ෝජනා ගණනාව ඉ ින්රිපත් රීමද ගැන. 

ශද්දළ ජාතික ස මනානශ  ශබොශහෝ ද ම්රීවරු මශග ම ඒ විධිශ  

අද්හස් ද්ැ ඉවීද ඉ අපට ද්රී මන ලැශබ මශ ම නැහැ. අපි ද්ැනටදත් 

අලිදංකඩ ලුණු ශ, වාශ  පතුමරු  ශකොටශසේ, කුරු මාාතිැ 

රශශ ශ  ලුණු නිෂ්පාද්න කටුරතුම ආදම්භ රීමද සඳහා අදාතය 

දණ්ඩල පත්රිකාවකට අව දැති  ගත්තා. එද පත්රිකාව අව දත 

වුණා. ඒ දින ම අපි කුරු මාාතිැ, අලිදංකඩ පතුමද ලුණු ශ, වා  

සංවගයනන  කදලා, ශපෞශගලික-දාජය හවු, කාරිත්වශ  ම ුරතුම 

සංවගයනන වයාපෘති  ඉ පට ම ගැනීද සඳහා අදාතය දණ්ඩලශ  

අව දැති  ලබාශගන තිශබනවා. එතුමදා ි, ලා සි,  ා වාශනි ව දුරු 
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————————— 
* ලියවිේල ඉදිරිපත් දනොකරන ලදී. 
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පාගයලිශම් මතුමව 

කාල  තුමළ එද කටුරතුම ආදම්භ කද මන රාළුව ම ශවයි රී ා අපි 

බලාශපොශදොත්තුම ශවනවා. එතුමදාශනි කථාශැ සඳහ ම වුණා, 

විශශ ගතව සි, න ශද්දළ ජාතික නනවතුම ම ශම් කටුරතුමවලට 

ද්ා ක ශව මන කැදැත්ශත ම ි මනවා රී ලා. අපි ිතාද 

ඕනෑකමි ම එතුමදාශග ම ි, ලා සි, නවා, එවැනි අ  අපට 

සම්බ මන කදලා ශද් මන රී ලා. ජාති ශේද් රී ම ශතොදව, පතුමශගය 

පදණ ඉ ශනොශවයි ද්කුශණ් වුණත් එවැනි සංවගයනන කටුරතුමවලට 

ඔවු මශනි ද්ා කත්ව  ලබා ගැනීදට අපි ිතා ිහළි ම ූ ද්ානමි ම 

ි මනවා.  

ගරු බුශධික පතිදණ ද ම්රීතුමදා ිතාද රශ ෝජනවත්, සානනී  

අද්හස් ද්ැ ඉවීද ඉ කළා. එතුමදා ජාතික රතිපත්ති  පිළිබඳ ර ්න  

දතුම කළා. ශම් වන විට කගයදා මත පිළිබඳ ජාතික රතිපත්ති  සකස ්

කදමි ම පවතිනවා. එහි අ මතගය වාගයතාව ඉ ශම් අවුරුශද් අවස ම 

වන විට අපට ලැශබනවා. එද අ මතගය වාගයතාව ලබාශගන, ලබන 

වසශගය මු,  කාල  ඟතුමළත කගයදා මත පිළිබඳ ජාතික රතිපත්ති  

හද්ලා අවස ම කද මන අපි බලාශපොශදොත්තුම ශවනවා. ද්ැනට ඒ 

කටුරතුම සිදු ශවමි ම පවතිනවා. එශසේ ශකොට ශම් ගරු සභාවට එද 

ජාතික රතිපත්ති  ින්රිපත් කද මන අපි ද්ැ ම අව ය පි වද 

අදශගන තිශබනවා. ඒ වාශනිද එතුමදා තව අද්හස ඉ දතුම කළා, 

පරිසද හිතකාමීය  කගයදා මත සඳහා ලැශබන ණ  පිළිබඳව ජනතාව 

ද්ැව ම්වත් නැහැ රී ලා. එ ඉතදා දුදකට එතුමදා රී රා කාදණ  

හරි. නමුත් දා එතුමදාශනි අවශබෝන  සඳහා රී  මන කැදැතියි, අපි 

ශම් පිළිබඳව ද්ැව වත් කද මන ජාතික වයවසා  සංවගයනන 

අධිකාරි  හදහා ාමීය   දට්ටමි ම වැඩ පිළිශවළ ඉ ආදම්භ රීමදට 

කටුරතුම කදමි ම තිශබන බව.  2020 වසශගය රුපි ,  මිලි න 

1,3,0 ඉ අපි ලබා දීලා තිශබනවා. එද මුද්ල කගයදා මතකරුව ම 

215ශද්ශනකු අතද ශබදී ගිහි, ලා තිශබනවා. තවත් අ දුම්පත්ර 

3,000 ඉ විතද ින්රිපත් ශවලා තිශබනවා. ශම් අවුරුශශශ දහා 

භාණ්ඩාගාදශ  ම ලැශබන මුද්,  දාජය හා ශපෞශගලික බැංකු 

හදහා හැරීතා ඉ වැඩි පිරිසකට ලැශබන ආකාද ට කටුරතුම 

කද මන රාළුව ම ශවයි රී ා අපි වි ්වාස කදනවා.  

ශද්දළ ජාතික ස මනානශ  ගරු ද ම්රීතුමදා, පද මත ම 

ශකමික,  ආ තන  ආශ්රිතව කගයදා මතරාද  ඉ ින් රීමශම් 

අව යතාව ශප මව ම් කළා.  දා ඒ අවස්ථාශැදීත් එතුමදාට රීැවා, 

අපි ඒකට ද්ැ ම මූලික සැලසුම් සකස් කදලා තිශබන බව.  ින්රි 

අවුරුදු රීහිප  ඟතුමළත ඒ කටුරතුම ආදම්භ කද මන අපට රාළුව ම. 

ඒ වාශනිද පද මත ම ශකමික,  ආ තනශ   ඉශලෝරි ම 

රවාහනශ දී නි මිත ආද ඉෂිත ක්රදශැද් අව ගදන  

ශනොරීමශද ම ඟති වි  හැරී අවද්ානද පිළිබඳව බුශධික පතිදණ 

ද ම්රීතුමදා ශප මවා දු මනා. දා එතුමදාට ිතා ඕනෑකමි ම 

අවනාදණ  කද මන කැදැතියි, අපි ඒ සම්බ මනශ  ම ද්ැනටදත් 

අව ය පපශද්ස් සහ පි වද අදශගන තිශබන බව.  ඉශලෝරි ම 

රවාහන , හැසිදවීද පිළිබඳව ආපද්ා කළදනාකදණ 

දනයස්ථාන ත් එ ඉක එ ඉව සැලසුද ඉ සකස් කදලා තිශබනවා. 

ආ තන  ඟතුමළත  ඉශලෝරි ම තබා ගැනීදට අද්ාළ හන්සි අවස්ථා 

සැලසුදකුත් සකස් කදලා තිශබනවා.  

දද එතුමදාට රී  මන කැදැතියි, ශම් වන විට, දාස 

එකහදාදකට අව ය  ඉශලෝරි ම ශතොග  Paranthan Chemicals 

Company Limited සතුමව තිශබන බව. තව න්න කීප රී ම තවත් 

ශතොග  ඉ ඒකට එකතුම වුණාද දාස ශද්කක  ඉශලෝරි ම සංි ත  ඉ 

Paranthan Chemicals Company Limitedහි  තබා ග මන අපට 

රාළුව මකද ලැශබනවා. ඒ අව ව ද්ැනට දාස එකහදාදකට තිශබන 

සංි ත  දාස ශද්කක සංි ත  ඉ ද් ඉවා වැඩි කද ගැනීදට හැරී වන 

බව දද එතුමදාට ිතා ඕනෑකමි ම ද් මව මන කැදැතියි.  

කගයදා මත අදාතයාං    ටශත් තිශබන ආ තන පසුගි  

අවුරුශද් තුමළ ලබා තිශබන රගති  සම්බ මනශ  ම ශක,  කරුණු 

ද්ැ ඉවීද ඉ කදමි ම දශනි කථාවට රශැ  ශව මන දද කැදැතියි. 

මූලාසනාරූඪ ගරු ද ම්රීතුමදනි, Lanka Mineral Sands Limited 

ිතිහාසශ  වැඩිද ආද්ා ද ලැබුශැ ශම් අවුරුශශශයි. අපි ඛනිජ 

වැලි අශළවි රීමශද ම ශම් අවුරුශශශ ලබා තිශබන රගති  

ආද්ා ශම් වගයනනශ  පංගුව ඉ ශලස ගත්ශතොත්, සි  ට 53 ඉ. 

2019දී විකුණුම් රදාණ  ශදට්රි ඉශටො ම 33,305යි. 2020දී 

විකුණුම් රදාණ  ශදට්රි ඉශටො ම (9,450යි. ආද්ා ද පැත්ශත ම 

ගත්තත්, අපි ිහළ රගති  ඉ ලබා තිශබනවා. ආද්ා ශම් වගයනන  

ගත්ශතොත්, කලි ම අවුරුදුවලට සාශේ ඉෂව 1,44(ක වගයනන  ඉ -

සි  ට 53ක වගයනන  ඉ- ලබාශගන තිශබනවා. ශකොශදෝනා 

වසංගත තත්ත්ව   ටශත්, සදහද විට දාස ගණ ම ශම් 

ආ තනවල කටුරතුම ඟණ හි, ලා තිබුණු තත්ත්ව  ඉ  ටශත් 

Paranthan Chemicals Company Limited එකට 2019ට 

සාශේ ඉෂව සි  ට 7ක වගයනන  ඉ අත්කද ග මන රාළුව ම වුණා. 

ඒ වාශනිද, ද මතායි ශසෝ, ට් ලිමිටඩ් ආ තන  ශබොශහෝ 

ශද්නාශනි ි,  බද පරින්, "ජාතික ලුණු සංස්ථාව" නමි ම අපි ශවනස් 

කළා. ජාතික ලුණු සංස්ථාශැ කාගය  භාද ත් අපි ද්ැ ම රාළු,  

කදශගන  නවා. දද කලි ම සඳහ ම කළා වාශනි, අලිදංකඩ ලුණු 

ශ, වා  ඟතුමළු තවත් ලුණු ශ, වා වල නිෂ්පාද්න කටුරතුම 

ශවව ශව ම ඒ ආ තන  ශ ොමු කදමි ම තිශබනවා.  

අපි බලාශපොශදොත්තුම ශවනවා, ින්රි වසශගය මු,  කාල  තුමළ 

අලිදංකඩ පතුමද කුරු මාාතිැ ලුණු ශ, වා  දාජය හා ශපෞශගලික 

හවු, කාරිත්ව ක්රද   ටශත් නැවත ආදම්භ කද මන. එදින ම ඒ 

රශශ වල ජීවත් වන ජනතාවට රැරී ා අවස්ථා ලබා ශද් මන 

රාළුව ම ශවනවා. අශේ අදාතයාං   දින ම ද්ැනටදත් ඒශ ඉ 

අභිලාෂ  පළ රීමශම් ශ ෝජනා කැඳවීදට අව ය කටුරතුම කදමි ම 

පවතිනවා. ඒ වාශනිද, අලිදංකඩ ද්කුණ ලුණු ශ, වාශ  ශම්ස 

ලුණු   මත්රාගාද  ඉ ස්ථාපිත රීමද සඳහා වයාපෘති ශ ෝජනා 

සකස් කදලා, ජාතික ක්රදසම්පාද්න ශද්පාගයතශම් මතුමව ශවත අපි 

ින්රිපත් කද තිශබනවා. එහි කටුරතුම ආදම්භ රීමද සඳහා අපි 

2021 අ  වැ  තුමළි ම රුපි ,  මිලි න 90 ඉ ලබා ගැනීදට අපි 

ශ ෝජනා ින්රිපත් කළා. ඒ වාශනිද, ද මනාදද ලුණු ශ, වාශ  

ශම්ස ලුණු   මත්රාගාද  ඉ ඟති රීමද සඳහාත් අපි ශම් වන විට 

පි වද ගනිමි ම සි, නවා. කහටගහ ැෆයිට් ලංකා ලිමිටඩ් 

ආ තන ත් අග  එකතුම කදන කටුරතුමවලට අවතීගයණ කද මන 

අපි බලාශපොශදොත්තුම ශවනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු ද ම්රීතුමදනි. ශම් 

වන විට ඒ කටුරතුම සිදු ශවනව ාා. 

ඊළලට, Eppawala Rock Phosphate ආ තනශ ත් වි ාල 

රගති  ඉ ලබා ග මන අපට රාළුව ම ශවලා තිශබනවා. ශම් කාල  

ඟතුමළත, ගි  වසදට සාශේ ඉෂව ශදශහුරම් ලාභාං  සි  ට 

5,0රී ම ිහළ නංව මන රාළුව ම වුණා. විකුණුම් සි  ට 11රී ම 

ිහළ  ෑද ඉ තිශබනවා. පළමු දාස , තුමළදී ශම් තත්ත්ව  ළලා 

කද ග මන අපට රාළුව ම වුණා. කලි ම අවුරුශද්ට සාශේ ඉෂව 

සි  ට (ක පදණ වගයනන  ඉ Eppawala Rock Phosphate 

ආ තනශ  ඟති කද ග මන රාළුව ම වුණා.  

දද ශම් විෂ   බාදග මන ශකොට ජාතික කඩද්ාසි සදාගද 

ඈවද රීමදට ූ ද්ානම් කදලායි තිබුශණ්.  වාල්චශ්චන කඩද්ාසි 

කම්හල අබලි  කඩවලට විකුණ මනයි තිබුශණ්. ඒ තිබුණු   මත්ර 

ශද්ශක ම එක ඉ අපි සම්පූගයණශ  මද අලුත්වැඩි ා කදලා, නැවත 

සකස් කදලා අද් වන විට ඒශ ඉ නිෂ්පාද්න කටුරතුම ශකශදමි ම 

පවතිනවා. ඒ වාශනිද, වාල්චශ්චන කඩද්ාසි කම්හල ආශ්රිත පරිශ්ර  

ශ ොද්ාශගන විවිනාංගීකදණ  වූ තවත් කගයදා මත ආදම්භ 

කද මනත් අපි ද්ැ ම සැලසුම් සකස් කද තිශබනවා. වාල්චශ්චන 

කඩද්ාසි කම්හශ,  වැඩ නැවත ආදම්භ වුශණ් 2020 ජූලි දාසශ  

සිටයි. එදින ම ශම් වන විට සදස්ත ව ශ  ම කඩද්ාසි 

2125 2126 

[ගරු විද,  වීදවං  දහතා ] 



2020 ශද්සැම්බගය 04 

ශදට්රි ඉශටො ම 95.27 ඉ නිපද්වා තිශබනවා. එයි ම ශදට්රි ඉශටො ම 

73.,3 ඉ අපි විකුණා තිශබනවා. එදින ම රුපි ,  මිලි න 7ක 

ආද්ා ද ඉ ශම් වන විට අපි ලබාශගන තිශබනවා. 

 ින්රිශ දී ශම් ආ තන ත් දාජය සහ ශපෞශගලික 

හවු, කාරිත්ව රී ම ුරතුමව තව න්ුරණු කදලා, නවීන තා ඉෂණ ත් 

එකතුම කදලා, කාගය  ඉෂද ස්ථාන  ඉ බවට පත් කද මන අපි 

බලාශපොශදොත්තුම ශවනවා. ද්ැනටදත් ,0කට අධික ශසේවක 

සංඛයාව ඉ ඒ ආ තනශ  වැඩ කදනවා. එයි ම අතිදහත් බහුතද , 

වාල්චශ්චන රශශ   ආශ්රිතව ජීවත් වන ශද්දළ සහ මුස්ලිම් 

ජනතාව බව දද ිතා ඕනෑකමි ම රී  මන ඕනෑ.  

ඟඹිලිපි,   කඩද්ාසි කම්හශ,  නිෂ්පාද්න කටුරතුම 

සම්පූගයණශ  ම නතද ශවලා තිශබ මශ ම. කම්හශ,    මත්ර , ක 

බැංකුවට සි මන වුණාට පස්ශසේ, බැංකුශව ම ඒ   මත්ර ලබාශගන 

තිශබන වයවසා ක ා සදල අපි සාක්චඡා කළා. ඔහු සදල ද්ැ ම 

අපි එකලතාවකට ඟවිත් තිශබනවා. ඒ එකලතාව තදයි, ඔහු 

තනි ද වයාපාද  කදනවා ශවව වට දාජය සහ ශපෞශගලික 

හවු, කාරිත්ව   ටශත් එ  රීමද. ඒ ආ තන  මීය ට කලි ම ගත්ත 

වයවසා ක  ම බැංකුවට ඒක පගස් කදලා, ඒ ස, ලි , ක අදශගන 

ද,  ම පැ මනා. ශම්  තිශබන අත්ද්ැකීද එ්චාද ශහොඳ එක ඉ 

ශනොශවයි. ඒක නැවත ශව මන ිඩ හැමද ශහොඳ නැති නිසා, අපි 

ඔහු එකල කද ගත්තා, දාජය සහ ශපෞශගලික හවු, කාරිත්ව  

 ටශත් ඒ වැඩකටුරතුම පට ම ග මන. ඔහු එ ට එකල වුණා. අපි 

බලාශපොශදොත්තුම ශවනවා, ින්රිශ දී ඒ සඳහා අව ය අව දැති  

අදශගන ඒ කටුරතුම ආදම්භ කද මන. 

BCC Lanka Limited රී  මශ මත් අකගයදණය තත්ත්ව ට 

පත්වී තිබුණු ආ තන  ඉ. අශේ දට ශකොවිඩ් වසංගත ට ශගොදුරු 

ශවලා තිශබන තත්ත්ව  තුමළදීත් අපට රාළුව ම වුණා, පසුගි  

වගයෂ ට සාශේ ඉෂව ඒ ආ තනශ  ආද්ා ද සි  ට 1(රී ම වැඩි 

කද මන. ඒ වාශනිද ලාභ ත්, පසුගි  වගයෂ ට සාශේ ඉෂව සි  ට 

107රී ම වැඩි කද ග මන රාළුව ම වුණා. එහි කළදනාකාරිත්ව  

ිතා කැපවීශද ම ඒ කටුරතුමවල ශ දුණා.  

ලංකා පිල ම සංස්ථාවත් ඈවද රීමශම් ිදණදට භාජන ශවලා 

තිබුණු ආ තන  ඉ. අපි ඒ ආ තන  නැවත පණ ගැ මවූවා. 

දහි ංගනශ  වසා ද්දා තිබුණු ඒ වැඩ බිශම් නැවත වැඩ පට ම 

ගත්තා. ඒ වාශනිද තවත් ස්ථාන කීප ක අපි නැවත වැඩ පට ම 

ගත්තා. ඒ දින ම අපට රාළුව ම වුණා, 2019 සාශේ ඉෂව ලංකා 

පිල ම සංස්ථාශැ ආද්ා ද සි  ට 54රී ම වැඩි කද ග මන. ඒක 

ිතා ශහොඳ රගති  ඉ ශප මවන ආ තන  ඉ බවට පත් කද ග මන 

අපට රාළුව ම වුණා.  

ඔඩ් සසුඩා ම පළු කම්හශ,  වැඩ නැවත ආදම්භ රීමද සඳහා 

අපි ද්ැනටදත් කටුරතුම ූ ද්ානම් කදලා තිශබ මශ ම. ඒ සඳහා එද 

රශශ ශ  ද්රුව ම සහභාගි  කදශගන අපි සම්මුඛ පම ඉෂණ පවා 

පැවැත්වූවා. ිතා ි ඉදනි ම ඔඩ් සසුඩා ම පළු කම්හශ,  

වැඩකටුරතුම නැවත පට ම ග මන අපි බලාශපොශදොත්තුම ශවනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු ද ම්රීතුමදනි, Lanka Mineral Sands 

Limited, Paranthan Chemicals Company Limited ඟතුමළු ශම් 

හැද ආ තන  ඉද ගත වූ වසද තුමළ ශකොවිඩ්-19 අගයබුද් ටත් 

මුහුණ ශද්න ගද ම, තිබුණු තත්ත්වශ  සිට නනාත්දක තත්ත්ව ට 

ශගන එ මන අපට රාළුව ම වුණා. ඒ කරුණ පළමුශව මද දා 

ඔබතුමද මලාට ශප මවා දීදට කැදැතියි. 

ශගෝඨාභ  දාජප ඉෂ ජනාධිපතිතුමදාශනි දජ  ශශශී  

කගයදා මත හා ශශශී  කෘෂි කාගයමික නිෂ්පාද්ක ාව න්රිගැ මවීද 

අදමුණු ශකොටගත්තා වූ දජ  ඉ බව දද ිතා ඕනෑකමි ම 

අවනාදණ  කදනවා. ශශශී  කගයදා මතවලට අව ය න්රිගැ මවීද 

කද මන තදයි, විශ ේෂශ  මද ශනොසැලරී, ලට භාජන වුණු 

ශශශී  කගයදා මත ිල ඉක ශකොටශගන දාජය අදාතයාං  තුමනකුත් 

නිගයදාණ  කද මන එතුමදා කටුරතුම කද තිශබ මශ ම. 

ශනොසැලරී, ලට ල ඉ වන අං වලට විශ ේෂ අවනාන  ඉ ශ ොමු 

කද, ඒවා වැඩින්ුරණු රීමද සඳහා විශ ේෂ ශදශහුරද ඉ න් ත් 

කද මනත් ඒ දින ම හැරීවී තිශබනවා. ශම් කටුරතුමවලට  ශන්, 

අව ය පරිසද  හා පද්නද හද්ාගැනීද අශේ මූලික වගකීද ඉ.  

දද කලි ම රීැවා වාශනි, කගයදා මත ශවව ශව ම ජාතික 

රතිපත්ති  ඉ ලබන වසද තුමළදී අපට ශනි මන රාළුව ම. අපි 

බලාශපොශදොත්තුම වනවා, නිෂ්පාද්න කගයදා මත පිළිබඳව ද්ත්ත 

පශනති  ඉ හද්ා ග මන. සි ලු නිෂ්පාද්න කගයදා මත සඳහා -

ඒවාශ  පප අං   ආවදණ  වන පරින්- ිශල ඉශ්රොනික ද්ත්ත 

පාද්ක  ඉ නිගයදාණ  කද මන අපි සැලසුම් කද තිශබනවා.  

 ාවත්කා බන කද මන රාළුව ම විධි ට එද ද්ත්ත පාද්ක  

නිගයදාණ  කද මන අපි බලාශපොශදොත්තුම ශවනවා. ඒ වාශනිද ඒවා 

වි ්ශ, ෂණ  කදන ලද් සංඛයාශ, ඛන සඳහා ිහළ රශැ  

පහසුකම් ලබා දීදටත් අපි බලාශපොශදොත්තුම වනවා. 

ශශශී  කගයදා මතකරුව ම ලි ා පන්ංි  රීරිද සඳහා ස්ව ංක්රී  

 ා මත්රණ  ඉ ශද මද කගයදා මත ශසේවා සැපුරද සඳහාත් 

කාගය  ඉෂද  ා මත්රණ  ඉ පිහිටුව මන අපි බලාශපොශදොත්තුම 

ශවනවා. ඒ වැඩකටුරතුම ආදම්භ කද තිශබනවා. 

අපි බලාශපොශදොත්තුම ශවනවා, ශම් දශට් ශශශී  

කගයදා මතකරුව ම ශවව ශව ම කගයදා මතරාද පිහිටුවීද සඳහා නිසි 

ක්රදශැද්  ඉ ආදම්භ කද මන. අපි ද්ැනටදත් ූ ද්ානමි ම ි මනවා 

මීය ගමුව, ශකොළඹ හා ත්රිකුණාදල  ආදී ස්ථාන හතදක ලබන වසද 

තුමළ කගයදා මතරාද හතද ඉ ආදම්භ කද මන. ඒ වාශනිද අපි 

බලාශපොශදොත්තුම ශවනවා, එදාවුගය රශශ ශ  ශදන්පිළි නිෂ්පාද්න  

සඳහා විශ ේෂිත වූ කගයදා මතරාද  ඉ ස්ථාපිත කද මන. දහා 

භාණ්ඩාගාද  ඒකට ඕනෑ කදන මූලික රතිපාද්න ශකොටස ඉ ශම් 

වසද තුමළදීද ලබා දීලා තිශබනවා.  අපි ද්ැනට එද රතිපාද්නවලි ම 

වැඩ කටුරතුම ආදම්භ කද තිශබනවා. එදාවුගය රශශ ශ  ශදන්පිළි 

නිෂ්පාද්න  සඳහා විශ ේෂිත වූ කගයදා මතරාද   ස්ථාපිත කළාද 

ශශශී  ව ශ  ම ශදන්පිළි නිපද්වීශම් කගයදා මතශ   බලවත් ින්රි 

පි වද ඉ තබ මන රාළුව මකද ලැශබනවා. 

 
ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු අදාතයතුමදනි, ඔබතුමදාට තව මිනිස්සු ශද්කක කාල  ඉ 

තිශබනවා. 

 
ගු විෙේ වීරවංශ් ෙහතා   
(ைொண்புைிகு ெிைல் வீரெங்ஸ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa)  
මූලාසනාරූඪ ගරු ද ම්රීතුමදනි, දද අදතද වැඩිරාද කාල  ඉ 

ආණ් ස පාගය ්වශ  රනාන සංවිනා කතුමදාශග ම ි, ලා සි,  ා.   ඒ 

කාල  ලබා ශද් මන රී ලා දා ි, ලා සි, නවා.  

එදාවුගය රශශ ශ  ශදන්පිළි නිෂ්පාද්න  සඳහා  කගයදා මතරාද  

ස්ථාපිත රීමද. එදාවුගය රී  මශ ම ශද්දළ සහ මුස්ලිම් ජනතාව 

බහුලව ජීවත්වන රශශ   ඉ. ඒ වයාපෘති  අවස ම ශවනශකොට 

ඍජු රැරී ා ප මද්ාහකට වඩා ලබා ශද් මනට රාළුව ම ශවයි. ද්ැනට 

වාල්චශ්චන කඩද්ාසි කම්හශ,  තිශබන ජල ශපොම්පාගාද  

නවීකදණ  කද මන අපි මුද්,  ශව ම කදලා තිශබනවා. ඒ ජල 

ශපොම්පාගාද  නවීකදණ  කළාද කඩද්ාසි කම්හලට පදණ ඉ 

ශනොශවයි, ඒ අවට රශශ වලටත් අව ය පානී  ජල  සැපය ද 
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පාගයලිශම් මතුමව 

සඳහා අපි කටුරතුම ූ ද්ානම් කදලා තිශබනවා. ඒ වාශනිද එදාවුගය 

කගයදා මතරාද ට ඕනෑ කදන අශනකුත්  , තල පහසුකම් සි , ල 

අශේ අදාතයාං   දින ම සකස් රීමද සඳහා අව ය පි වද 

අදශගන තිශබනවා. ඒ වාශනිද මූලාසනාරූඪ ගරු ද ම්රීතුමදනි,  

ශම් දශට් කගයදා මත සංස්කෘති  ඉ ඟති රීමද අශේ වගකීද ඉ. 

ශශශී  කගයදා මතකරුව ම බවට පත්ශවන රවණතාව ඉ 

නිගයදාණ  රීමද අශේ වගකීද ඉ. ඒ ශවව ශව ම අව ය සෑද 

පි වද ඉද ග මන අපි ින්රි කාල  ඟතුමළත කටුරතුම කදනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු ද ම්රීතුමදනි, කගයදා මත අදාතයාං  ත්, අශේ 

දාජය අදාතයාං  තුමනත් පසුගි  අවුරුශද් ඟතුමළත ිතා 

බලසම්ප මන කාගය භාද  ඉ ිටුකළ බව දට ිතාද සතුම,  ම 

සඳහ ම කද මන රාළුව ම. ශකොවිඩ් අගයබුද්  තිබි දීත්, අපි කද මන 

ූ ද්ානම් කද තිබූ ශබොශහෝ පි වද ඒ ආකාද ටද කද මන බැරිව  

තිබි දීත්,  අභිශ ෝග දනයශ  වුණත් කගයදා මත අදාතයාං ශ  

ශ, කම්තුමදා ඟතුමළු නිලනාරි මශනිත්, ඒ වාශනිද අශේ සි ලු 

ආ තනවල සභාපතිවරු මශනිත්, දාජය අදාතයතුමද මලාශනිත්, ඒ 

ඒ ආ තනවල නිලනාරි දහත්ද දහත්මීය  මශගත්  කැපවීද හා 

පන මදුව දත සැලරී  ුරතුම සාගයථකත්ව  ඉ ශගවුණු වසද තුමළ 

නිගයදාණ  කද ග මන අපට රාළුව ම වුණා. දද ිතා ඕනෑකමි ම 

අවනාදණ  කදනවා, අශේ ින්රි වැඩ පිළිශවළ පිළිබඳව  ම්රීසි 

සාදාං ගත අද්හස ඉ. අපි බලාශපොශදොත්තුම ශවනවා, මූලාසනාරූඪ 

ගරු ද ම්රීතුමදනි, වාල්චශ්චන කඩද්ාසි කම්හල ශපෞශගලික දාජය 

හවු, කාරිත්ව වයාපෘති  ඉ බවට ශපදළලා එදින ම - 
 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member)  
ගරු අදාතයතුමදනි, ඔබතුමදාට වැඩිරාද ඕනෑ මිනිත්තුම කී ද්? 
 

ගු විෙේ වීරවංශ් ෙහතා   
(ைொண்புைிகு ெிைல் வீரெங்ஸ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

දශනි කථාව අවස ම වන ශත ඉ. මූලාසනාරූඪ ගරු 

ද ම්රීතුමදනි, දද ි ඉදනි ම අවස ම කද මනම්. 
 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශහොඳයි. 
 

ගු විෙේ වීරවංශ් ෙහතා   
(ைொண்புைிகு ெிைல் வீரெங்ஸ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 
වාල්චශ්චන කඩද්ාසි කම්හල ශම් දශට් රාවත් පත් මුද්රණ  

කදන කඩද්ාසි නිෂ්පාද්න  කදන කම්හල ඉ බවට පත් කද මන, ඒ 

වශනිද, කඩද්ාසි ආශ්රිත අතුමරු නිෂ්පාද්න සිදුකදන පරිශ්ර  ඉ බවට 

පත් කද මන. ලංකාශැ රාවත් පත් මුද්රණ  කද මන අව ය කඩද්ාසි 

සහ අශනකුත් කඩද්ාසි වගයග නාරිතාව ශදට්රි ඉශටො ම ශද්ද්හස් 

හත්සි  පනහ ඉ ද් ඉවා වැඩි කද මන සැලසුම් සකස් කද 

තිශබනවා. ශදදින ම අපි බලාශපොශදොත්තුම ශවනවා, වාගයෂිකව 

කඩද්ාසි ආන න  සඳහා වැ  වන විශශ  විනිද  ඟශදරික ම 

ශඩොලගය මිලි න  70,  (0 අතද රදාණ  ශම් දට තුමළ ිතිරි කද 

ග මන. ඒ වාශනිද, එදින ම නැ ශලනහිද පළාශත් රැරී ා 

පත්පාද්න  කදන අතදද, දශට් ිවතලන කඩද්ාසි 

රතිාක්රී කදණ  දින ම නිෂ්පාද්න ට ශ ොද්ාග මන රාළුව මකද 

ලැශබනවා. ඒ වාශනිද, කඩද්ාසි නිෂ්පාද්නශ  තිශබන හිඩැස 

පි වීද සඳහා මීය ළලට පවත්නා ශහොඳද සම්පත වන ඟඹිලිපි,   

කඩද්ාසි කම්හලත් දද රී රා දාජය හා ශපෞශගලික 

හවු, කාරිත්ව   ටශත් නවීකදණ  කදමි ම නැවත ආදම්භ 

රීමදට අපි කටුරතුම කදශගන  නවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු ද ම්රීතුමදනි,  සිශද මති කගයදා මත  ගනිමු. 

දාජය නිෂ්පාද්න දැන්හත්වීදට කණශකොකා හැඬුශැ 

ක මකස මතුමශගය සිශද මති කම්හල එ ඉසත් ජාතික ප ඉෂ ආණ් සව 

විසි ම ශපෞශග බකදණ  රීමද නිසායි. එදින ම, විනා  ට පත් 

ශව්චා කම්හශ,  ිඩම් පවා ඒ සංස්ථාවට අහිමි වන තත්ත්ව  ඉ 

ඟති වුණා. විශ ේෂශ  මද ත්රිවින හමුද්ාව ඒ දජ  කාලශ  එද 

ිඩම් තවදුදටත් ආද ඉෂා කදමි ම ශනොතිබුණා නම් 

සම්පූගයණශ  මද ඒ සම්පත් අපට නැති ශව මන ිඩ තිබුණා. 

ක මකස මතුමශගය සිශද මති කම්හල, දාජය හා ශපෞශගලික 

හවු, කාමත්ව  ඟතිව නැවත ආදම්භ කද මන ද්ැනට ශ ෝජනා 

ගණනාව ඉ ින්රිපත් ශවලා තිශබනවා.  

ලංකාශැ ද්ැවැ මත ඛනිජ  සම්පත ඉ වන හුණු ග,  භාවිත 

කදමි ම නිෂ්පාද්න කටුරතුම ආදම්භ කද මන රාළුව ම ස්ථාන  ඉ 

බවට එ  ශපදළ මන. එදින ම  ාපනශ  ජනතාවට  ළිත් වද ඉ 

දාජය නිෂ්පාද්න  ඉශෂේත්රශ  වෘත්තී ද  අවස්ථා බිහි කද මන 

රාළුව ම ශවයි රී ලා අපි වි ්වාස කදනවා. ඒ විතද ඉ ශනොශවයි 

මූලාසනාරූඪ ගරු ද ම්රීතුමදනි,  අශේ දශට් ඛනිජ සම්පත්  ිතා 

බහුලව තිශබන බව අපි ද් මනවා. ඒ ඛනිජ සම්පත්වලි ම නි මිත 

රශ ෝජන  ගැනීද ශකශදහි ද් ඉවා තිශබන අවනාන  ගත වූ මුළු 

ිතිහාස  තුමළ  ි තාද අ සයි. අපි ශබොශහෝ ඛනිජ සම්පත් දට 

 ව මශ ම රදාණවත් අග  එකතුම රීමදරී ම ශතොදවයි. ඒ නිසා 

ලැ ශබ මන තිශබන ආද්ා ශම් මුළු අග  අපට ලැශබ මශ ම නැතිව 

 නවා. හැරී තා ඉ ශක,  කාල  ඉ ඟතුමළත ශම් දශට් ඛනිජ 

සම්පත ආශ්රිත කගයදා මත හැරී පපරිද රදාණ රී ම ිහළ 

නංව මන අපි බලා ශපොශදොත්තුම වනවා. ඛනිජ වැලි සම්බ මනශ  ම 

දද ශම් කථා කද මශ ම. ශදශත ඉ භාවිත ට ශනොගත් ඛනිජ වැලි 

නිධි තිශබනවා. ශකෝරීලායි, රීරි මද්, මීය ගද, ද මනාදම් ශද්රෝික , 

ත, අදාව වාශනිද කු්චි කුට්ශටයි  ඛනිජ වැලි නිධි තිශබනවා. 

හැද තැනද තිශබන ඛනිජ වැලි නිධි ශම් දශට් අග  එකතුම රීමශම් 

නිෂ්පාද්න ට එකතුම කද ගැනීදටත්, ඛනිජ වැලි නිෂ්පාද්න 

නාරිතාව වැඩි කද මනටත්, එදින ම දහා භාණ්ඩාගාද ට බිලි න 

ගණනක අතිශගයක ආද්ා ද ඉ පත්පාද්න  කද දීදටත් අපි අව ය 

කටුරතුම කදනවා. ඒ, ඛනිජ වැලි, ඛනිජ ආශ්රිත කගයදා මත 

ආගයථික ට එකතුම රීමද දින ම. ඒ විතද ඉ ශනොශවයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු ද ම්රීතුමදනි, විවින ශහේතුම නිසා අශේ ඛනිජ 

වැලි ශලෝක ශවශළඳ ශපොශළේ අශළවි කද මශ ම ිතා අ ස මිලකට. 

පසුගි  දාස හ  ඟතුමළත ි, දනයිට් පදණ ඉ ශදට්රි ඉ ශටො ම 

එක ඉ ශඩොලගය 14(කට ව ශ  ම ශදට්රි ඉ ශටො ම (5,000 ඉ අශළවි 

කදලා, රුපි ,  බිලි න 2.5ක වාගයතාගත ආද්ා ද ඉ ලබ මන 

අපට රාළුව ම වුණා. ඒ වාශනිද ඛනිජ වැලි සදාගද ිතිහාසශ  

රථද වතාවට වැඩිද ආද්ා ද ඉ  -රුපි ,  මිලි න 4,000 ඉ- 

පත්පාද්න  කදන ලද් අවුරුශද් බවට 2019 අවුරුශද් පරිවගයතන  

කද ග මන අපට රාළුව ම වුණා.  

නමුත් අපි ශම්ශක ම සෑහීදකට පත් වි  ුරතුම නැහැ. 

අනාගතශ දී ඛනිජ වැලි ආශ්රිත අග  එකතුම රීමශම් කගයදා මත  

ඟති කදලා, නිමි භාණ්ඩ නිෂ්පාද්න  සඳහා ඒ රවණතාව 

නිගයදාණ  කදලා, ශම් ආද්ා ද වාශනි කීප ගුණ ක ආද්ා ද ඉ 

දජ ට ලබා ග මන පි වද ග මනවා  රී න කාදණ    ශම් 

අවස්ථාශැ දද අවනාදණ  කදනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු ද ම්රීතුමදනි, BCC Lanka Limited 

ආ තන  ිතාද අකගයදණය තත්ත්ව කට පත් ශව්චා 

ආ තන  ඉ. BCC Lanka Limited ආ තන  පවතින ූමමිශ  -ඒ 

පරිශ්රශ - නවීන පහසුකම් සහිත වාිකජ ශගොඩනැින, ල ඉ සහ ශීත 

ගබඩා සහිත නවීන ගබඩා සංකීගයණ  ඉ ින් කද මන අපි ද්ැනටද 

සැලසුම් කදලා තිශබනවා. ඒ ආ තනශ  ස්ථාවද ආද්ා ද වැඩි 

කද ගැනීදට ශම් දශට් ශපො,  ශත,  කගයදා මතශ  ශ ශද්න 
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ශශශී  කගයදා මතකරුව ම සදල BCC Lanka Limited 

ආ තනශ  හැරී ාව එකට සම්බ මන කදලා, ශශශී  ශපො,  ශත,  

නිෂ්පාද්නශ  ශ ශද්න කගයදා මතකරුව ම ිහළට ඔසවා ගැනීද 

සඳහා අව ය රාශදෝගාමීය  පි වද ග මන අපි කටුරතුම කදනවා. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ඟදතිතුමදනි, ඔබතුමදාට තව මිනිත්තුම ශද්කක කාල  ඉ 

තිශබනවා. 

 

ගු විෙේ වීරවංශ් ෙහතා   
(ைொண்புைிகுெிைல்வீரெங்ஸ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

සදාශව මන, දට මිනිත්තුම පහ ඉ ශද් මන. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

එත ශකොට අනි ඉ අ ශග ම ශැලාව අ ස වනවා.  

 

ගු විෙේ වීරවංශ් ෙහතා   
(ைொண்புைிகுெிைல்வீரெங்ஸ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

අවස ම වන ශැලාව න්ගු කද ග මන අපට රාළුව ම. ඔබතුමදා 

ඒක ට අව දැති  ලබා ග මන. 

මූලාසනාරූඪ ගරු ද ම්රීතුමදනි, ශම් විධි ට අශේ විවින 

 ඉශෂේත්රවල තිශබන කගයදා මත ශගොඩ නැඟීද සඳහා රා ශදෝගාමීය  

දැන්හත් වීද ඉ කද මන අපිට රාළුව ම.  අශේ දට කෘෂි කාගයමික 

දට ඉ.  කෘෂි කාගයමික දශට් අශේ ශගොවි ා නිෂ්පාද්න  කදන 

වට්ට ඉකා ලලද්ාව වැඩි කාල ට වට්ට ඉකා විනා  වනවා. ඒවා 

පාශගය ද්ාලා  නවා. ශම් වාශනි තත්ත්ව  ඉ ඟති ශනොශව මන අශේ 

කෘෂි කාගයමික නිෂ්පාද්නවලට අග  එකතුම කදන කගයදා මත වැඩි 

ව ශ  ම ආදම්භ කද මන අපි බලාශපොශදොත්තුම වනවා. එවැනි 

කගයදා මතවල ශ ශද්න ශපෞශගලික අං ශ  ආ තන හිමිකරුව ම 

සදල ද්ැනට අපි සාක්චඡා පවත්වලා තිශබනවා. ඔවු මට ිඩම් සහ 

අනිකුත් පහසුකම් ලබා ශද්නවා නම් ඒ ශගොවි ජනතාව නිෂ්පාද්න 

කටුරතුම කදන රශශ  ආශ්රිතව එවැනි අග  එකතුම රීමශම් 

කගයදා මත පට ම ග මනත්,  එද අග  එකතුම රීමශම් කගයදා මත 

නි මිත රමිති ට සිදු රීමද දින ම විශශ  ශවශළඳ ශපොළට ඒ 

නිෂ්පාද්න  ැවීද සඳහා අව ය පි වද ග මනත් ඔවු ම එකල ශවලා 

තිශබනවා.  

අශේ දාජය අදාතයාං  තුමන  විශ ේෂිත ශශශී  කගයදා මත 

ිල ඉක ශකොට ගත්තා වූ ගදන  නවා. ඒවාට න්රිදීම් ශද්න ගද ම 

කගයදා මත අදාතයාං ශ  මූලික වගකීද හැ,  ට අපි ද්රී මශ ම 

ඛනිජ ආශ්රිත කගයදා මත බලගැ මවීදයි. ඒ වාශනිද කෘෂි කාගයමික 

නිෂ්පාද්නවලට අග  එකතුම රීමද සඳහා වූ කගයදා මත බලගැ මවීද 

දින ම ශම් දශට් ශශශී  ආගයථික ට අව ය කදන ජීව  ලබා න්  

හැරීයි. 

ශම් දශට් ශශශී  ආගයථික , ද්ළ ශශශී  නිෂ්පාන්තශ  අග  අපි 

වැඩි කළ ුරතුමයි. මූලාසනාරූඪ ගරු ද ම්රීතුමදනි, අද් අශේ ණ  බද 

රදාණ , ද්ළ ශශශී  නිෂ්පාන්තශ  රති ත  ඉ හැ,  ට ගත්තාද 

(0 ි ඉදවා තිශබනවා. ශම්ශක ම ගැලශව මන තිශබන එක 

දාගයග  ඉ තදයි ද්ළ ශශශී  නිෂ්පාන්තශ  අග  වැඩි කදන එක. 

ශම් දශට් ශශශී  කෘෂි කගයදා මත , කගයදා මතකරුවාශනි 

ද්ා කත්ව  රබලත්ව ට ශගන ආ ුරතුමයි. අ මන ඒ සඳහා අපි 

කගයදා මත අදාතයාං   හැ,  ට මුළු ශවද ශ ොද්ා කටුරතුම 

කදනවා. ඒ ශවව ශව ම අපි ශශශී  කගයදා මතකරුව මට අව ය 

කදන සෑද සහශ ෝග  ඉද හා න්රි ගැ මවීද ඉද ලබා ශද්නවා. නව 

කගයදා මත රාද අදඹමි ම ඔවු මට අව ය  පද්නද හද්ා ශද්නවා.  

ඒ විතද ඉ ශනොශවයි, මූලාසනාරූඪ ගරු ද ම්රීතුමදනි, දද ශම් 

අදාතයාං   භාද ගත්තාට පසුව අපට රාළුව ම වුණා, ජනාධිපති 

කාගය  සානන බලකා  ඉ පිහිටුව මන; ශකොවිඩ් වසංගත  

අතදතුමදත්  ශද්වතාව ඉ රැස ් ශව මන; දශට් නා ක ා ින්රිපිට 

තද මශනි ගැටලු ින්රිපත් කද, එද ගැටලුවලට ස්ථිදසාද විසඳුම් 

ලබා ගැනීද සඳහා ශම් දශට් කගයදා මතකරුව මට අවස්ථාව හද්ා 

ශද් මන; එදගි ම ශම් දශට් ශශශී  කගයදා මතකරුවාට ින්රි ට 

  මන රාළුව ම වාතාවදණ  හද්ා ශද් මන.  

දද ශශශී  කගයදා මතකරුව මට ිතා ඕනෑකමි ම, ිතා 

වි ්වාසශ  ම රී නවා, ශශශී  ශවශළඳ ශපොළත් ිල ඉක 

ශකොටශගන කදන ඔබශනි නිෂ්පාද්න ආද ඉෂා කද මන අපි බැඳී 

සි, නවා රී න කාදණ . අපි දජ  ඉ හැ,  ට ද්ැනට ශගන 

තිශබන ඟතැම් පි වද ින්රිශ දී ලිහි,  ශවයි රී ා හිතා 

අවනගය  ට පත් ශනොවී, පද්ාසීන ශනොවී, තද ම සතුම ආගයථිකද  

හැරී ාව ශම් ශපොශළොශැ  ද ඉ නිපද්වීද සඳහා ශ ද්වීදට අප 

සදල අත්වැ,  බැඳග මන රී ලා අපි ශම් දශට් ශශශී  

කගයදා මතකරුව මශග ම ි, ලා සි, නවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු ද ම්රීතුමදනි, තව වැද්ගත් කරුණු රීහිප  ඉ 

දද ඔබතුමදාශනි අවනාන ට ශ ොමු කදවනවා. අපි 

බලාශපොශදොත්තුම ශවනවා, ජාතික වයවසා  සංවගයනන අධිකාරි  - 

NEDA- හදහා “Made in Sri Lanka” නමි ම web portal එක ඉ 

ආදම්භ කද මන; එදගි ම ශම් දශට් ශශශී  නිෂ්පාද්ක ා ශනි නිසි 

රමිතිශ  ම ුරතුම ඕනෑද නිෂ්පාද්න  ඉ online අශළවි කද ගැනීද 

සඳහා අව ය රතිපාද්න,  , තල පහසුකම් නිගයදාණ  කද ශද් මන. 

ඒ වාශනිද ිතාද අසීරුතාශව ම ිතාද ශහොඳ නිෂ්පාද්න සිදු කදන 

ශශශී  වයවසා ක ාට එදගි ම වි ාල ශවශළඳ ශපොළ 

අවකා   ඉ ලබා දීශම් හැරී ාව අපට ලැශබයි රී ලා අපි වි ්වාස 

කදනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු ද ම්රීතුමදනි, කාගයමික සංවගයනන දණ්ඩල  
රී  මශ ම ිතා ිපැදික ආ තන  ඉ. ඊට අද්ාළ පනත අපි 
වගයතදාන අභිශ ෝගවලට අව ූලල වන ආකාද ට ශවනස් 
කද මන කටුරතුම ආදම්භ කද තිශබනවා. එක පැත්තරී ම එද 
පනත වගයතදාන අභිශ ෝගවලට ගැළශපන ආකාද ට ශවනස් 
කද මනත්, ඒ වාශනිද අශන ඉ පැත්ශත ම කාගයමික සංවගයනන 
දණ්ඩල  හදහා අශේ දශට් කගයදා මතකරුව ම රාහුණු කද, ඒ 
අ ට අව ය කදන ද්ැව ද ලබා දීශම් කටුරතුම ින්රි ට 
ශගන  මනත් අපි බලාශපොශදොත්තුම ශවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු ද ම්රීතුමදනි, අවසාන ව ශ  ම ශද මන 
ශම් විධි ට ශම් කරුණු , ක ින්රිපත් කද මන දද කැදැතියි. ශම් 
දශට් කාගයමීය කදණශ  ිතාද බලවත් ශපදගද මකරුවා ශව මශ ම 
ස්වභාව නගයදශ  ම අපට ලැබී තිශබන සම්පත්; ඛනිජ සම්පත්. 
පසුගි  අවුරුදු 70ක කාල  ඟතුමළත ශම් ඛනිජ සම්පත් කාගයමික 
නිෂ්පාද්න සඳහා භාවිත කද තිශබ මශ ම අවද ව ශ  ම. එද ඛනිජ 
සම්පත්වලි ම ජාතික ආද්ා දට ද්ා කත්ව  ලබා දීලා තිශබ මශ ම 
සි  ට 0.4යි. ශම් අව ව අපි බලාශපොශදොත්තුම ශවනවා, ින්රි වසද 
හතද තුමළ ඛනිජ සම්පත් මූලික කදගත් නව කාගයමික 
සංවගයනන කට අඩිතාලද ද්ද මන. ඒ වාශනිද අශේ දටට ස්වභාව 
නගයද  ද්ා ාද් කද තිශබන ඒ සෑද ඛනිජ සම්පත ඉද ඟසුරි ම අග  
එකතුම රීමශම් කගයදා මත ආදම්භ කද මනත්, එදගි ම ජාතික 
ආද්ා දට ඛනිජ සම්පත් හදහා ලැශබන ද්ා කත්ව  ින්රි වසද 
හතද තුමළ සි  ට 15ක පදණ දට්ටදකට  ිහළ නංව මනත් අපි 
බලාශපොශදොත්තුම ශවනවා. ඒ වාශනිද ශම් දශට් ශශශී  නිෂ්පාද්න  
ඟශදරිකාව  ශඩොලගය බිලි න 500 සීදාවට ළලා වන තත්ත්ව  ඉ, 
විභවතාව ඉ නිගයදාණ  කද මන අපි බලාශපොශදොත්තුම ශවනවා.  

2131 2132 



පාගයලිශම් මතුමව 

මූලාසනාරූඪ ගරු ද ම්රීතුමදනි, සි  ට (0ක පිරිසිදු  කඩ 

අඩංගු  පස් නිධි  බුත්තල තිශබනවා.  කඩ නිෂ්පාද්න 

කගයදා මත  ඒ ආශ්රිතව ආදම්භ කද මන මූලික කටුරතුම අපි ද්ැ ම 

ආදම්භ කද තිශබනවා. ලංකාශැ ඛනිජ සම්පත් ආශ්රිත 

කගයදා මතකදණ  සඳහා ඕස්ශේලි ාව, ශේරු දාජය වැනි 

දාජය  ම භාවිත කදන ද්ැවැ මත තා ඉෂිකක ඥාන  ශ ොද්ා 

ගැනීදටත්, අව ය ඍජු විශශ  ආශ ෝජන ලබා ගැනීදටත් අපි 

ද්ැ ම සාක්චඡා ආදම්භ කද තිශබනවා. ඒ දගි ම ශම් දශට් 

ආගයථික ට කගයදා මතකදණශ  ම නව රානගයජීව  ඉ ලබා  ගැනීද 

සඳහා කැපවීශද ම කටුරතුම රීමදට අපි පත්සාහ කදනවා.  

ශකොවිඩ් අගයබුද්  දැශශශ ඒ සි , ලට මුහුණ ශද්මි ම ශම් 

අදාතයාං ශ  කටුරතුම සාගයථකව ින්රි ට ශගන ෑද සඳහා අපට 

ිතාද ශහොඳි ම, කැපවීශද ම ද්ා කත්ව  ලබා ශද්න අදාතයාං  

ශ, කම්තුමදා, ඒ වාශනිද අතිශගයක ශ, කම්තුමද මලා, 

අනය ඉෂවරු ම ඟතුමළු සි ලු නිලනාරි දහත්ද-දහත්මීය  මට ශම් 

අවස්ථාශැ විශ ේෂශ  මද දශනි කෘතශැදීත්ව  පිරිනදනවා. ඒ 

වා ශනිද සාමූහිකව එක කණ්ඩා ද ඉ හැ,  ට ශම් කටුරත්ශත් 

ශ ශද්න දාජය අදාතයතුමද මලා තිශද්නාටත්, ශම් ිල ඉක 

සා ඉෂාත් කදග මන කැපවීශද ම එ ඉව ශම් ගදන  ෑශම්දී ිහළ 

ද්ා කත්ව  ඉ ද් ඉවන එතුමද මලාශනි අදාතයාං  ශ, කම්තුමද මලා 

ඟතුමළු ඒ අදාතයාං වල ශසසු නිලනාරි දහත්ද-දහත්මීය  මටත් 

දශනි කෘතශැදීත්ව  පිරිනදමි ම දශනි වාන ස්ව, ප  අවස ම 

කදනවා. ඔබතුමදාට ශබොශහොද ස්තුමතියි. 

  
ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු නලි ම බණ්ඩාද ජ දහ ද ම්රීතුමදා. ඔබතුමදාට මිනිත්තුම 

24ක කාල  ඉ තිශබනවා. 

 
[අ.භා. 5.3,] 

 
ගු නලින් බණ්ඩාර ජයෙහ ෙහතා 
(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர ஜயைஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ශබොශහොද ස්තූතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු ද ම්රීතුමදනි.  

විශ ේෂශ  මද කගයදා මත අදාතයාං    ටශත්, ඒ වාශනිද 

ගරු බ මදුල ගුණවගයනන දැතිතුමදාශනි ශවශළඳ අදාතයාං   

 ටශත් කථා කද මනට අවස්ථාව ලැබීද පිළිබඳව දද සතුමටු 

ශවනවා. 

අපි ද් මනවා, ශම් දජ  ශම් වන විට ශශශී  කගයදා මත ිල ඉක 

කදගත්, ශශශී  ආගයථික  ඉ ිල ඉක කදගත් වැඩ පිළිශවළකට 

අවතීගයණ ශවමි ම  න බව. ඒ සඳහා ආන න සීදා කදමි ම  නවා. 

එහි අදමුණ අපන න වගයනන  රීමද රී න එක තදයි ඒ 

ශගො, ල මශනි අද්හස. හැබැයි, අද් ශලෝකශ  තිශබන තදගකාරි 

ශවශළඳ ශපොළත් එ ඉක ආන න සීදා රීමද හදහා අපට අපන න 

වැඩි කද ග මන බැහැයි රී න එක අපි පැහැන්ලිවද රී  මනට 

ඕනෑ. අශේ අපන න වගයනන  කද මන නම් අපි ශදොනවද් 

කද මන ඕනෑ? විශ ේෂශ  මද අශේ ශශශී  කගයදා මතකරුව ම 

ජාතය මතද ශවශළඳ ශපොළට ගැළශපන කගයදා මතකරුව ම බවට 

පත් කද මනට ඕනෑ; ඒ  තදගකාරිත්ව  ඟති කද මන ඕනෑ; 

ගුණාත්දකභාවශ  ම වැඩි නිෂ්පාද්න නිගයදාණ  කද මන ඕනෑ. 

කගයදා මත ඟදතිතුමදා ද්ැ ම ශම් ගරු සභාශව ම ිවත්ව  නවා. 

කද ඉ නැහැ, ශකොශහේ ශහෝ ශම් කථාව ිඳලා අහශගන ිඳීවි ශ ම.  

අපට තිශබ මශ ම කුඩා ශවශළඳ ශපොළ ඉ. ගරු හගයෂ ද් සි, වා 
දැතිතුමදා ද් මනවා, මිලි න 22ක ජනතාව ඉ සි, න ශවශළඳ ශපොළ 
ිතාද කුඩා ශවශළඳ ශපොළ ඉ බව. ශම් කුඩා ශවශළඳ ශපොළට 
ගැළශපන කගයදා මත රදාණ  ඉ තදයි අපට තිශබ මශ ම.  අශේ 
කුඩා ශවශළඳ ශපොළ ිල ඉක කදශගන නම් ශම් ආණ් සශැ 
කගයදා මත රතිපත්ති  ක්රි ාත්දක කද මශ ම, අපට අශේ අපන න 
වගයනන  කද මන බැහැයි රී න එක ශබොශහොද පැහැන්ලියි. 
සංවෘත ආගයථික  ඉ නිගයදාණ  රීමද හදහා අපට ශලෝක ට 
ගැළශපන භාණ්ඩ  ඉ නිගයදාණ  කද මන ලැශබ මශ ම නැහැ. 
අ ස quality එක ඉ තිශබන, අ ස ව, නාකද ඉ තිශබන භාණ්ඩ 
නිගයදාණ  වීද ඉ තදයි ශම් හදහා සිදු ශව මශ ම. අපි න්රි ගැ මවි  
ුරත්ශත් ශදොනවාද්? බදු සහන දීලා ශනොශවයි අපි ඔවු ම න්රි 
ග මව මන ඕනෑ. තා ඉෂණ  දීලා තදයි අපි ඔවු ම න්රි ග මව මන 
ඕනෑ.  ,  පැනගි  තා ඉෂණ  ඔස්ශසේ අද් කගයදා මතකරුවා තව 
දුදටත් රැඳී ි මශ ම නැහැ. අපි නවයකදණ ට   ඉති  ශද් මන 
ඕනෑ; මූලය පහසුකම් ශද් මන ඕනෑ. ඒ හදහා තදයි අශේ 
කගයදා මතකරුවා   ඉතිදත් කද මන රාළුව ම ශව මශ ම රී න 
වි ්වාස  අපට තිශබනවා. විශ ේෂශ  මද අශේ 
කගයදා මතකරුවාශනි භාණ්ඩශ  quality එක, packaging, 
product development, marketing development රී න  ඉශෂේත්ර 
න්ුරණු රීමද හදහා අපට රාළුව ම අශේ කගයදා මතකරුවාශනි 
භාණ්ඩ  පසස් භාණ්ඩ  ඉ බවට පත් කද මන. 

අපි ද් මනවා, අශේ දශට් ශහේදාස් ආ තන  නිෂ්පාද්න  කදන 
"කුදාරිකා" ෂැම්රා එක අශේ අස, වාසී දට ඉ වන බංනිලාශශ  
ශවශළඳ ශපොශළ ම සි  ට ,0 ඉ අ, ලාශගන තිශබන බව. 
ශදොකද් ඒ? ඒක ිතාද පසස් නිෂ්පාද්න  ඉ. ඒ වාශනිද ඒ දශට් 
ාමීය   ආගයථික  වැඩියි; කා මතාශවෝ වැඩියි. ඒ ාමීය   ආගයථික ට 
ගැළශපන, ඒ කා මතාව මට ගැළශපන මිලකට ග මන රාළුව ම 
ෂැම්රා එක ඉ නිසා තදයි අද් බංනිලාශශ  ශවශළඳ ශපොශළ ම 
සි  ට ,0 ඉ ඒ ෂැම්රා එක මිලදී ග මශ ම. මූලාසනාරූඪ ගරු 
ද ම්රීතුමදනි, බංනිලාශශ  දාගයකට් එශක ම සි  ට ,0 ඉ 
රී  මශ ම, අශේ ශවශළඳ ශපොළ වාශනි තුම ම ගුණ  ඉ. අපට ඒ 
වාශනි ජාතය මතද ට   මන රාළුව ම කගයදා මතකරුව ම 
නිගයදාණ  කද ගැනීද තදයි වැද්ගත් ශව මශ ම. බංනිලාශශ  , 
මි  මදාද , වි ට්නාද  විතද ඉ ශනොශවයි, අපට ි මදී  ශවශළඳ 
ශපොළටත් පිවිශස මන රාළුව ම. හැබැයි, ඒ සඳහා පසස් නිෂ්පාද්න 
ඟතිශව මන ඕනෑ. ඒ සඳහා තා ඉෂිකක සහා  ශද් මන ඕනෑ. ඒ 
සඳහා රමිති  ඉ අව යයි. Research and development  ඉශෂේත්ර  
සංවගයනන  කද මන මුද්,  ශ ොද්ව මන ඕනෑ. ඒ හදහා තදයි අපට 
ශහොඳ කගයදා මතකරුශව ඉ නිගයදාණ  කද ග මන රාළුව ම 
ශව මශ ම.  

“Ease of Doing Business” රී  මශ ම අශේ 
කගයදා මතකරුව මට ිතාද වැද්ගත් කටුරත්ත ඉ. බදු සහන 
විතද ඉ ශනොශවයි,  ලි ාපන්ංි  , අව දැති  ගැනීද  වාශනි ශශව,  
සඳහා පවතින ඒ ක්රි ාවලි  ලිහි,  රීමද අව යයි. 
කගයදා මතකරුව මට ිඩම් අව ය නම් අ ස මුද්ලට ශහෝ නිකම් 
ශහෝ ිඩම් ලබා දීලා ඒ කගයදා මතකරුව ම න්රිගැ මවීද අව යයි. 

ඒ හදහා තදයි අපට ජාතය මතද ශවශළඳ ශපොළට පිවිශස මන 
රාළුව ම පසස් දට්ටශම් කගයදා මතකරුශවකු නිගයදාණ  කදග මන 
රාළුව ම ව මශ ම. ශම් ආණ් සව එක පැත්තරී ම සංවෘත 
ආගයථික  ඉ ගැන කථා කදන ගද ම, Foreign Direct 
Investments ගැනත් කථා කදනවා. ශම්ක හරි ට " ා ශද්ක 
ශනොදත දත - සදල පෑහීද ඉ නැත" රී ලා රී නවා වාශගයි; එක 
පැත්තක කදත්ත ශදෝද්  ඉ සවි කදශගන අශන ඉ පැත්ශත් ්රී-
වීලගය ශදෝද්  ඉ සවි කදශගන ගදන  නවා වාශනියි.  

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Order, please! ශම් අවස්ථාශැදී ගරු ශරේම්නාත් සී. 

ශද්ොලවත්ත දැතිතුමදා මූලාසන ට පැමිශණනවා ඟති.   
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අනුරුව ගු අජිත් රාජපක්ෂ ෙහතා මූලාසනදයන් ඉවත් 

වූදයන්  ගු දප්රේම්නාත් සී. දෙොලවත්ත ෙහතා මූලාසනාරූඪ විය. 
 

 அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு அஜித் ரொஜபக்ஷ அெர்கள் அக்கிரொசனத் 

தினின்று அகலதெ, ைொண்புைிகு  பிதரம்நொத் சி. ததொலெத்த  அெர்கள் 

தமலமை ெகித்தொர்கள். 
 
Whereupon THE HON. AJITH RAJAPAKSE left the Chair, and 

THE HON. PREMNATH C. DOLAWATTE took the Chair. 
 

ගු නලින් බණ්ඩාර ජයෙහ ෙහතා 
(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர ஜயைஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

මූලාසනාරූඪ ගරු ද ම්රීතුමදනි, අපි ද් මනවා, අශේ 

අපන නකරුව ම   ඉතිදත් කද මන අපට තවත් ශගොඩ ඉ ශශව,  

කද මන රාළුව ම බව. එයි ම එක ඉ තදයි, ශවශළඳ ශපොළ 

නිගයදාණ  කද දීද. අපි අශේ කාලශ  ඒකට අව ය වැඩ පිළිශවළ 

ක්රි ාත්දක කළා. විශ ේෂශ  ම සෘජු විශශ  ආශ ෝජන ගැන කථා 

කදශදී අපට රාළුව ම වුණා, අතිවිශිෂ්ට ජ හණ අශේ කාලශ  

අත් පත් කදග මන. අපට මුලි මද සෘජු විශශ  ආශ ෝජන  ඉ 

ආශැ, 197( වගයෂශ දී. 197( වගයෂශ  සිට 2014 වගයෂ  වනශත ඉ 

අශේ දටට ආ සෘජු විශශ  ආශ ෝජන රදාණ  ශඩොලගය මිලි න 

11,534යි. අපට රාළුව ම වුණා, 2015 වගයෂශ දී ශඩොලගය මිලි න 

970 ඉ ශනි මන, 201, වගයෂශ  දී ශඩොලගය මිලි න (01 ඉ ශනි මන, 

2017 වගයෂශ  දී ශඩොලගය මිලි න 1,710 ඉ ශනි මන, 201( වගයෂශ  

දී ශඩොලගය මිලි න 2,3,0 ඉ ශනි මන, 2019 වගයෂශ  දී ශඩොලගය 

මිලි න 1,1(9 ඉ ශනි මන. ශම් අවුරුදු පශහේ විතද ඉ සෘජු විශශ  

ආශ ෝජන ව ශ  ම ශඩොලගය මිලි න 7,030 ඉ අපි ශගනැ, ලා 

තිශබනවා. 197( වගයෂශ  සිට 2014 වගයෂ  වනශත ඉ ශගනා සෘජු 

විශශ  ආශ ෝජනවලි ම සි  ට ,0 ඉ ද පසුගි  අවුරුදු පශහේදී අපි 

අශේ දටට ශගනැ, ලා තිශබනවා. ඒ විධි ට තදයි අශේ දශට් සෘජු 

විශශ  ආශ ෝජන   ඉතිදත් කද මන අපි කටුරතුම කශළේ.  

අපි අශේ අපන නකරුව මට ජාතය මතද ශවශළඳ ශපොළට 

  මන අව ය පාලම් නිගයදාණ  කද මන ඕනෑ. අශේ හගයෂ ද් 

සි, වා ද ම්රීතුමදා හැද ද්ාද වාශනි රී නවා, අශේ දශට් අපි 

හද් මන ඕනෑ තාේප ශනොශවයි, පාලම් රී ලා. 201( වගයෂශ   

අපට රාළුව ම වුණා, සිංගේපූරු-ශ්රී ලංකා ගිවිසුද අත්ස ම කද මන. 

ඒ ශවලාශැ ශදොනවාද් රීැශැ? ශම් සභාශැ විතද ඉ ශනොශවයි, 

ශම් මුළු දශට්ද සිංගේපූරු-ශ්රී ලංකා ගිවිසුද ගැන වි ාල බි, ශල ඉ 

දැැවා. ගරු හගයෂ ද් සි, වා දැතිතුමදා ද් මනවා, අවුරුශද්රී ම 

ගිවිසුද සංශ ෝනන  කද මන හැරී අවස්ථාව ඉ සිංගේපූරු-ශ්රී 

ලංකා ගිවිසුශම් තිබුණු බව. දටට ශනොගැළශපන ශදොනවා හරි 

ශශව,  තිශබනවා නම්, ඒවා සංශ ෝනන  රීමශම් හැරී ාව 

සිංගේපූරු-ශ්රී ලංකා ගිවිසුශම් පැහැන්ලිව තිබුණා. හැබැයි, සිංගේපූරු

-ශ්රී ලංකා ගිවිසුදට විරුශනව තඩි බෑ අ  2020 වගයෂශ  තද මශනි 

ආණ් සව තිශ ශන් -ශගෝඨාභ  දාජප ඉෂ ජනාධිපතිතුමදා ි මන 

ශකොට- අශ ම, එක ිස්පි, ල ඉ පාපි, ල ඉ ශවනස් කද මශ ම 

නැතිව ඒ ගිවිසුද ින්රි ට ශගන   මන කටුරතුම කළා. ශද මන 

ශම්ක තදයි ඟත්ත තත්ත්ව .  

අශේ දට පැහැන්ලිවද ජාතය මතද ට සම්බ මන ව මන ඕනෑ. 

ජාතය මතද ශවශළඳ ගිවිසුම් අපට වාසිසහගත විධි ට නිගයදාණ  

කදග මන අපට රාළුව ම ව මන ඕනෑ. ඒ හදහා අශේ 

අපන නකරුව මට, අශේ කගයදා මතකරුව මට අශේ දශට් 

  ඉතිදත් කගයදා මතකරුව ම බවට පත් ව මන අව ය වැඩ 

පිළිශවළ අපි නිගයදාණ  කද මන ඕනෑ.  

අද් ශශශී  කගයදා මත ගැන කථා කදනවා. විද,  වීදවං  

ඟදතිතුමදා ඊශ -ශපශගයද්ා ගි ා, ශහොදණ හැශද්න රිජිඩ් 

කගයදා මත ාලාව  බල මන. රිජිඩ් කගයදා මත ාලාශැ වාගයෂික 

ට ගය නිෂ්පාද්න  ට ගය මිලි න 12යි. අේ දශට් වාගයෂික ට ගය 

අව යතාව ට ගය මිලි න 1යි. රිජිඩ් කගයදා මත ාලාව හැදුශැ 

ජාතය මතද රමිති ට ගැළශපන "මිාලි ම", "දදංශගෝනි" ආන් 

ජාතය මතද කීගයතිදත් නාද සහිත ශවශළඳ ශපොළ ආක්රදණ  

කද මනයි. අපි ද්ැ ම කැලික ට ගය ගැන රී නවා. හැබැයි, අශේ 

කැලික ට ගය එකට ඒ quality එකට අව ව   මන බැරිව ගි ා. 

අපට ජාතය මතද  ජ ග මන රාළුව ම දහා පරිදාණ 

ආශ ෝජන  ඉ බවට ඒක ින්රි ට ශගන   මන බැරිව ගි ා. එද 

නිසා අපට රාළුව ම වුණා, අශේ දජශ  කගයදා මතකදණ   ටශත් 

ඒ වාශනි ද්ැවැ මත කගයදා මත අශේ දටට ශනි මන. ඒක අප ලැබූ 

ජ හණ  ඉ. අපි නිතදද ජාතය මතද නිෂ්පාද්න එ ඉක තදගකාරි 

වන ශකොට අපට රාළුව ම, ඊට සදානව ඊට වඩා ශහොඳ 

නිෂ්පාද්න  ඉ කද මන. ඒ හදහා තදයි ජාතය මතද  ජ හණ  

කද මන අපට රාළුව ම ව මශ ම රී න එකත් අපි පැහැන්ලිවද 

රී නවා. ඒ කගයදා මත ාලාශැ output එක වගයෂ කට ට ගය 

මිලි න 12 ඉ. 

 

ගු චාෙර සම්පත් ෙසනායක ෙහතා 
(ைொண்புைிகு சொைர சம்பத் தசநொயக்க) 

(The Hon. Chamara Sampath Dasanayake)  

Sir, I rise to a point of Order. 

ගරු ද ම්රීතුමදනි, ශපොඩි ර ්න  ඉ තිශබනවා. ඔබතුමදා 

නිශ ෝජන  කද මශ ම බිංගිරි  ශ මද්? ද්ැ ම Volkswagen 

කම්හශ,  වැඩ  නවාද් ද් මශ ම නැහැ ශ මද්? 

 
ගු නලින් බණ්ඩාර ජයෙහ ෙහතා 
(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர ஜயைஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ගරු ද ම්රීතුමදා, ශම් වාශනි වැද්ගත් සභාවක- [බානා රීමම්] 

ඔ  රාටුව පස්සට කදශදී ඔබතුමදාශනි බඩ වන්යි ශම්සශ . [බානා 

රීමම්] බඩ වදීවි  [බානා රීමම්] ශපොඩ්ඩ ඉ ි මන. [බානා රීමම්] 

වැද්ගත් ශද්  ඉ කථා කදන ශකොට හැද ද්ාද ශදශහද තදයි. 

[බානා රීමම්] 

අපි ද් මනවා, විශ ේෂශ  ම ශ්රී ලංකා අපන න සංවගයනන 

දණ්ඩල  අශේ දශට් අපන නකරුව මට   ඉති  ඉ ලබාශද් මන 

ිතා වි ාල ශසේව  ඉ කදනවා රී ලා. ශ්රී ලංකා අපන න 

සංවගයනන දණ්ඩල  2014 වගයෂ  වන ශකොට ශසේවා සහ 

අපන නවලි ම ලැබූ ශඩොලගය මිලි න 14,,00කට ආස මන විශශ  

විනිද  රදාණ , 201( වගයෂ  වන ශකොට ශඩොලගය මිලි න 

17,,13 ඉ ද් ඉවා වැඩි කදග මන අපට රාළුව ම වුණා. සි  ට 

25කට ආස මන වගයනන  ඉ අත් පත් කදග මන අපට රාළුව ම 

වුණා. අද් ශ්රී ලංකා අපන න සංවගයනන දණ්ඩල ට ශදොකද් ශවලා 

තිශබ මශ ම? අපි ශබොශහොද කනගාටු ශවනවා, ඔබතුමද මලා පත් 

කදරා, ශ්රී ලංකා අපන න සංවගයනන දණ්ඩලශ  සභාපති රභාෂ ්

සුබසිංහ දහත්ද ා- 

 
ගු ෙන්ත්රීවරදයක් 
(ைொண்புைிகு உறுப்பினர் ஒருெர்) 

(An Hon. Member) 

නැහැ, නැහැ. අලුත් ශකශන ඉ ද්ැ ම පත් කදලා.   

 
ගු නලින් බණ්ඩාර ජයෙහ ෙහතා 
(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர ஜயைஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

අ සද ගණශ ම ශම් අ  වැ  විවාද්  අවස ම වන ක, වත් 

ි මන බැරිව ගි ා, එතුමදාට. ශම් ආණ් සව පත් කදරා, ශ්රී ලංකා 

අපන න සංවගයනන දණ්ඩලශ  සභාපතිවද ා අ  වැ  ිවද 

ශව මනත් කලි ම අ මන අයි ම ශවලා! [බානා රීමද ඉ]  
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පාගයලිශම් මතුමව 

ඒ විතද ඉ ශනොශවයි. ඔබතුමද මලාශනි ආණ් සශව ම පත් කළත්, 

ශ්රී ලංකා ආශ ෝජන දණ්ඩලශ  සභාපතිවද ා වූ සුස මත 

දත්නා ක දහත්ද ා ිතාද ද් ඉෂ නිලනාරිශ  ඉ රී ලා අපි 

ද් මනවා.  [බානා රීමම්] අශ ම! පී.බී. ජ සු මද්ද දහත්ද ාශනි, 

ආගයථික ඝාතක ාශනි වද් මවලට  ට ශව මශ ම නැතිව ඔහු අද් 

අයි ම ශවලා තිශබනවා.  එතුමදාශනි නිශ ෝග ක්රි ාත්දක කද මශ ම 

නැතිව ඔහු අයි ම ශවලා තිශබනවා. ශදොකද්, ඒ ද් ඉෂ නිලනාරි ම 

කැදැති නැහැ, ශහොරු මශනි නිශ ෝග ක්රි ාත්දක කද මන; ආගයථික 

ඝාතක  මශනි නිශ ෝග ක්රි ාත්දක කද මන. ඒ නිසා අද් ඔහු අයි ම 

ශවලා තිශබනවා. ඒ ගැන ශබොශහොද කනගාටුයි. ශම් අ  වැ  

විවාද්  අවස ම වනතුමරුවත් ි මශ ම නැතිව ශම් වාශනි නිලනාරි ම 

අයි ම ශව මශ ම ඟයි? හැබැයි, අශේ කාලශ  එශහද වුශණ් නැහැ. 

රනාන රාටුවලට නිලනාරි ම පත් කදශදී අපි ශශ පාලන  

ගාවාගත්ශත් නැහැ. ඔබතුමද මලා ශහොඳි ම ශසො ා බල මන. අපි 

ද් ඉෂ නිලනාරි ම පත් කදගත්තා. හැබැයි අපි ඔවු මට ස්වාධීනව 

වැඩ කද මන ිඩ දු මනා. [බානා රීමම්] ස්වාධීනව වැඩ කද මන 

ිඩ දු මනා.  

අප ශ්රී ලංකා ආශ ෝජන දණ්ඩලශ  සභාපතිවද ා ශලස පත් 
කදරා දංගල  ාපා දහත්ද ා ගැන ඔබතුමද මලා ශසො ා බල මන. 
එතුමදාශනි පි ා ශ්රී ලංකා නිද්හස් ප ඉෂශ . ශසොදණාශතොට 
ආසනශ  ම ශම් පාගයලිශම් මතුමවට ඟවි, ලා 1977 ද් ඉවා 
පාගයලිශම් මතුමව නිශ ෝජන  කදරා ශකශන ඉ. එතුමදාශනි රාතා වන 
දංගල  ාපා දහත්ද ා තදයි අපි එද ආ තනශ  සභාපතිවද ා 
විධි ට පත් කශළේ. එතුමදා ශඩො ඉ ාඩ් ආ තනශ  හිටරා රනාන 
විනා ක නිලනාරි ා. එතුමදා ිතාද ද් ඉෂ නිලනාරිශ  ඉ. අපි ඒ 
වැඩවලදී ශශ පාලන  ගාවාගත්ශත් නැහැ. අපි ද් ඉෂ නිලනාරි ම 
පත් කළා; ඔවු මට නිද්හශසේ වැඩ කද මන ිඩ දු මනා. හැබැයි , 
ඔබතුමද මලා ශදොක ඉද් කදලා තිශබ මශ ම? [බානා රීමම්] ද් ඉෂ 
නිලනාරි ම පත් කදගත්තත් ඔවු මට වැඩ කද මන ශද් මශ ම නැහැ. 
[බානා රීමම්] දද රී  මශ ම නැහැ, සුස මත දත්නා ක දහත්ද ා 
දුගයවල නිලනාරිශ  ඉ රී ලා. එතුමදා ිතාද ශහොඳ නිලනාරිශ  ඉ. 
හැබැයි, ිතාද ශහොඳ නිලනාරි ම පත් කළාට ඔවු මට වැඩ කද මන 
දු මශ ම නැහැ. [බානා රීමම්] 

ඒ වාශනිද තදයි, ශ්රී ලංකා අපන න සංවගයනන දණ්ඩල ත්. 

අපන න සංවගයනන දණ්ඩලශ  - [බානා රීමම්] 

 

ගු (ඩවෙය) උපුේ ගල්පපත් ස ෙහතා 
(ைொண்புைிகு (மெத்திய கலொநிதி) உபுல் கலப்பத்தி)  

(The Hon. (Dr.) Upul Galappaththi)  

Sir, I rise to a point of Order. 

හිටරා නිශ ෝජය ඟදතිතුමදා,- [බානා රීමම්] දා හිත මශ ම, 
ඔබතුමදා ශපො බසි  භාදව හිටරා නිශ ෝජය ඟදතිතුමදා. අගයජු ම 
දශහේ මද්ර ම ශකොශහේද් ද්ැ ම ි මශ ම? එතුමදා ද් ඉෂ නිලනාරිශ  ඉද්? 

 

ගු නලින් බණ්ඩාර ජයෙහ ෙහතා 
(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர ஜயைஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

 
[මූලාසනදේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

පත්තද ශද්ව  ශනොලැශබ්! [බානා රීමම්] අශේ ආණ් සව කාලශ  ශ්රී 

ලංකා අපන න සංවගයනන දණ්ඩලශ  සභාපතිවද ා විධි ට 

කටුරතුම කශළේ, ඊට කලි ම ශ්රී ලංකා අපන න සංවගයනන 

දණ්ඩලශ  හිටරා ද් ඉෂ නිලනාරිතුමමි  ඉ. 

          

ගු නලින් ප්රනාන්දු ෙහතා 
(ைொண்புைிகு நலின் பர்னொந்து)  

 (The Hon. Nalin Fernando) 

Sir, I rise to a point of Order. 
  

ගරු ද ම්රීතුමදනි, ඔබතුමදා ශදතැන නැති දාජය නිලනාරි මට, 

ශදෝඩ ා, ආගයථික ඝාතක ා රී ලා කථා කද මන එපා. ඔවු ම 

දජශ  ශසේවකශ ෝ. ඔබතුමද මලා හැද ද්ාද කශළේ දජශ  

ශසේවක  ම හිශගය ද්ැමූ එක.  

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු නලි ම බණ්ඩාද ජ දහ ද ම්රීතුමදනි, ඔබතුමදා කථාව 

කදශගන   මන. 

 

ගු නලින් බණ්ඩාර ජයෙහ ෙහතා 
(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர ஜயைஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

අශ ම, ආගයථික ඝාතක ා රී ලා පී.බී. ජ සු මද්ද දහත්ද ාට 

රීැශැ දද ශනොශවයි. - [බානා රීමම්] විද,  වීදවං  දහත්ද ා 

තදයි රීැශැ. [බානා රීමම්] පී.බී. ජ සු මද්ද ගැන රීැශැ- [බානා 

රීමම්] ආගයථික ඝාතක ා රීැශැ, අපි ශනොශවයි. ඒ නිසා 

පැහැන්ලිවද අපට ඒවා අද්ාළ නැත. [බානා රීමම්]  

අපි ශ්රී ලංකා අපන න සංවගයනන දණ්ඩල ට සභාපතිවද ා 

ශතෝදාගත්ශත් ශකොශහොදද්? එවකට අදාතය දලි ඉ සදදවික්රද 

දැතිතුමදා අපන නකරුව මශග ම ඟහුවා, "කවුද් ශම් රාටුවට 

ශහොඳද නිලනාරි ා" රී ලා. එතශකොට ඔවු ම රීැවා, ශ්රී ලංකා 

අපන න සංවගයනන දණ්ඩලශ  කලි ම හිටරා නිලනාරිතුමමි ක වන 

ි මන්දා ද, වත්ත දහත්මි  ශම් රාටුවට ශහොඳයි රී ලා. අනය ඉෂ 

ජනදා, වරි ක විධි ට එතුමමි  වැඩ කළා. අපි එතුමමි  එද 

ආ තනශ  සභාපති හැ,  ට ශතෝදාගත්තා. දද දජ ට ශ ෝජනා 

කදනවා, ඒ තනතුමරු ශද්කට අ මන ඒ ශද්ශද්නා පත් කදග මන 

රී ලා. හැබැයි, ඒ නිලනාරි මට සව්ාධීනව වැඩ කද මන ශද් මන. 

ස්වාධීනව වැඩ කද මන ශද්න එක තදයි වැද්ගත්. [බානා රීමම්] 

රභාෂ් සුබසිංහ දහත්ද ා ශහොඳ නැහැ රී ලා දද රී  මශ ම 

නැහැ. EDB එශ ඉ සභාපති හැ,  ට හිටරා එතුමදා ශහොඳ නැහැ 

රී ලා දා රී  මශ ම නැහැ. BOI එශ ඉ හිටරා සභාපති සුස මත 

දත්නා ක දැතිතුමදා ශහොඳ නැහැ රී ලා දා රී  මශ ම නැහැ. 

එතුමද මලා ශහොඳයි. හැබැයි, ඒ ද් ඉෂ නිලනාරි මට ස්වාධීනව වැඩ 

කද මන ශද් මන ඕනෑ. ඔවු ම වෘත්තිකශ ෝ; වයවසා කශ ෝ; 

විෂ   පිළිබඳ ශහොඳ ද්ැව ද ඉ තිශබන අ . ශම් දජශ  

ශනොහැරී ාව නිසා ශම් ආ තනවල රනාන තනතුමරුවලට පත් 

කදරා අ  අවුරුශද්රී ම -අද්- අයි ම ශවනවා. ඒකට ශහේතුමව 

ශදොක ඉද්? ඒ ආ තනශ  ස්වාධීනව කටුරතුම කද මන හැරී ාව ඉ 

නැහැ රී න එක ඔවු ම ද් මනවා.  

ඒකයි ඟත්ත. ඒ ආ තනවලි ම වි ාල ශසේව  ඉ කද මන අපට 

රාළුව ම වුණා. සංවගයනන පපා  දාගයග හා ජාතය මතද ශවශළඳ 

අදාතයාං ශ  හිටරා නිශ ෝජය අදාතයවද ා විධි ට දා ද් මනවා, 

අපන න සංවගයනන දණ්ඩල  ඔස්ශසේ ඒ අදාතයාං ශ  වි ාල 

වැඩ ශකොටස ඉ කද මන අපට රාළුව ම වුණු බව. අපට රාළුව ම 

වුණා, National Programme to Develop 2000 New Exporters 

නදැති වැඩසටහන ක්රි ාත්දක කද මන. National Programme 

to Develop 2000 New Exporters හදහා අලුත් 

අපන නකරුව ම 1,250 ඉ හඳුනාශගන, ඒ අ    ඉතිදත් කද මන 

අපට රාළුව ම වුණා. ඒ වාශනිද National Export Strategy එක ඉ 

හද් මන අපට රාළුව ම වුණා. අශේ exports සම්බ මනව ජාතික 

රතිපත්ති  ඉ හද් මන අපට රාළුව ම වුණා. ඒ හදහා හඳුනා ගත්ත 

විශ ේෂ  ඉශෂේත්ර රීහිප  ඉ   ඉතිදත් කද මන අපට රාළුව ම වුණා.  
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ශබෝට්ටු නිගයදාණ , අශේ දටට ිතාද ව, නා ආද්ා ද ඉ 
ලබ මන රාළුව ම  ඉශෂේත්ර  ඉ. අපි ශබෝට්ටු නිෂ්පාද්න    ඉතිදත් 
කළා. ඒ වාශනිද IT සහ BPM  ඉශෂේත්ර    ඉතිදත් කද මන අපට 
රාළුව ම වුණා. ඒ හදහා අපට පසුගි  කාලශ  වි ාල ආද්ා ද ඉ 
ලැබුණා. ඒ වාශනිද අපට රාළුව ම වුණා, wellness tourism ඟති 
කද මන. අශේ දටට සංාාදක  ම ශගොඩ ඉ ආවාට අපට ශලොකු 
ආද්ා ද ඉ එ මශ ම නැහැ. හැබැයි wellness tourism හදහා අශේ 
ආුරගයශැද් ක්රද, අශේ භාවනා ක්රද ශනොශ කුත් packages හදහා 
ලබා දීද තුමළි ම, අපි ශවනද්ාට එක සංාාදකශ කුශග ම ද්වසකට 
ශඩොලගය 500ක ආද්ා ද ඉ ලැබුවා නම්, wellness tourism හදහා 
ශඩොලගය 2,500ක ආද්ා ද ඉ ලබ මන රාළුව ම තැනට පත් කද 
ග මන අපට රාළුව ම වුණා. ඒ වාශනිද processed foods and 
beverages, spiced tea වාශනි ශශව,  අග  එකතුම කදලා 
ශලෝක ට නිගයදාණ  කද මන අපට රාළුව ම වුණා. ඒ වාශනිද 
Ceylon spices ස මනාද  ශලෝක ට විවෘත කද මන අපට 
රාළුව ම වුණා. ඒ තුමළ වි ාල වැඩ ශකොටස ඉ කද මන අපට 
රාළුව මකද ලැබුණා.  

ඒ විතද ඉ ශනොශවයි. Electric සහ electronic  ඉශෂේත්රශ  
කගයදා මත අං     ඉතිදත් කද මන අපට රාළුව ම වුණා. ඒ 
වාශනිද නව කගයදා මත නිගයදාණ  කද මන අපට රාළුව ම වුණා. 
ද්ැ ම අශේ කගයදා මත ඟදතිතුමදා රීැවා, එදාවුගයවල එතුමද මලා 
කගයදා මත ාලාව ඉ හද්නවා රී ලා. ශබොශහොද සතුමටුයි. 
මූලාසනාරූඪ ගරු ද ම්රීතුමදනි, ලංකාශැ අපන න  ඉශෂේත්රශ  
අපන නකරුව ම එ ඉක එකතුම ශවලා අශේ කාලශ  තදයි ශම් 
වැඩ පිළිශවළ ආදම්භ කශළේ. අපට රාළුව ම වුණා, එදාවුගයවල 
fabric park එකකට අව ය මූලික අනය න කටුරතුම කද මන. 
ශදොකද් ඒකට ශහේතුමව? එදාවුගයවල වතුමද වි ාල රදාණ  ඉ තිශබන 
නිසා. Fabric park එක ඉ හද්ශදී වතුමද වි ාල රදාණ  ඉ ඕනෑ 
වාශනිද ඒ වතුමද පාවි්චි ශ  ම පසුව නැවත මුහුද්ට  ව මනත් 
ිතාද අ ස වි ද්දරී ම system එක ඉ හද්ා ග මන රාළුව ම ශව මන 
ඕනෑ. ඒකට ශහොඳද තැන ඉ තදයි ූම පිහිටීද අව ව එදාවුගය. ඒ නිසා 
අපට අශේ කාලශ  Joint Apparel Association Forum එකත් 
එ ඉක එකතුම ශවලා, ආශ ෝජන දණ්ඩල ත් එ ඉක ඒ ස්ථාන  
හඳුනාශගන කටුරතුම කද මන රාළුව ම වුණා. ඒ වාශනි වි ාල වැඩ 
ශකොටස ඉ කද මන අපට රාළුව ම වුණා. ඒ වාශනිද 2004 ම පසුව 
අශේ දශට් රීසිද අපන න සැකසුම් කලාප  ඉ නිගයදාණ  ශවලා 
තිබුශණ් නැහැ. අ මතිදට 2004 මිදේජවිල අපන න සැකසුම් 
කලාප - 

 

ගු විෙේ වීරවංශ් ෙහතා   
(ைொண்புைிகு ெிைல் வீரெங்ஸ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

Sir, I rise to a point of Order.  

මූලාසනාරූඪ ගරු ද ම්රීතුමදනි, එදාවුගයවල ශදන්පිළි නිෂ්පාද්න 

කගයදා මත කලාප  ඟති රීමශම්දී ඟත්තටද රනානද අ සපා සව 

හැ,  ට තිබුශණ් වතුමද. ඒ නිසා තදයි වාල්චශ්චන ජල 

ශපොම්පාගාද  නවීකදණ  කද මන අපි තීදණ  කශළේ. ශදොකද්, 

ඒ අව ය වතුමද රදාණ  කගයදා මතරාද ට දු මනාද රශශ ශ  

ජනතාවට ශද් මන වතුමද නැති ශවනවා. ඒ අගයබුද්  විසඳා ග මන 

තදයි වාල්චශ්චන ජල ශපොම්පාගාද  නවීකදණ  කදලා, එදින ම 

රශශ ශ  ජනතාවට වතුමද ශද් මශ ම. ඒ විසඳුම් ශගන එ මන අපට 

රාළුව ම වුණු නිසා තදයි ඒ කගයදා මතරාද  ආදම්භ රීමශම් 

කටුරතුම සිශන ශව මශ ම. [බානා රීමම්] 

 

ගු නලින් බණ්ඩාර ජයෙහ ෙහතා 
(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர ஜயைஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

හරි, හරි. [බානා රීමම්] හරි, පැහැන්ලියි. අපි අනය න  කදලා 

හඳුනා ගත්ත තැන ඒ වැඩ ඔබතුමදා ිස්සදහට අදශගන  ෑද ගැන 

අපි සතුමටු ශවනවා.  

ඒ වාශනිද අපට රාළුව ම වුණා, 2014 ම පසුව අපන න 
සැකසුම් කලාප නිගයදාණ  කද මන. අපි බල ට පත් වනශකොට 
අ මතිදට හද්රා මිරිේජවිල අපන න සැකසුම් කලාපශ  
කගයදා මත ාලා - garments - තුමන ඉ තිබුණා; එක ින්රීමම් 
කගයදා මත ාලාව ඉ තිබුණා. අශන ඉ ිඩම්  ශසේදද හිස්වයි 
තිබුශණ්. අපට රාළුව ම වුණා, ඒ රශශ  ට ද්ැවැ මත සිශද මති 
කගයදා මත ාලාව ඉ ශගශන මන. ඒ වාශනිද ද්ැවැ මත කගයදා මත 
ගණනාව ඉ ශගශන මන අපට රාළුව ම වුණා. ඒ වාශනිද අපට 
රාළුව ම වුණා, 201( දාගයතුම දාසශ  බිංගිරි  අපන න සැකසුම් 
කලාප  ආදම්භ කද මන. අ ඉකද 4(5ක බිංගිරි  අපන න 
සැකසුම් කලාප  අවුරුදු පහශළොවරී ම පසුව හැදුණු අපන න 
සැකසුම් කලාප  ඉ. දාජප ඉෂ ආණ් සව අවුරුදු 10 ඉ බලශ  
හි,  ා, එක අපන න සැකසුම් කලාප  ඉ හැදුශැ නැහැ. දහ 
ශලොකුවට කගයදා මත ගැන කථා කදනවා. ඒත් එක අපන න 
සැකසුම් කලාප  ඉ හද් මන බැරුව ගි ා. අපි එනශකොට මිරිේජවිල 
අපන න සැකසුම් කලාප  හිස්, අවුරුදු 10 ඉ. එ  
කගයදා මත ාලාවලි ම රාදව මන ආශ ෝජක  ම ශගන එ මන අපට 
රාළුව ම වුණා. අපි එශහදයි කගයදා මතකදණ ට ිඩ දු මශ ම. 
හැබැයි, එශහද කගයදා මතකදණ ට ිඩ ශද්ශදී අපි ශශශී  
කගයදා මතකරුවා න්හා බලා තදයි කටුරතුම කශළේ. ද්ැ ම ශම් 
ශගො, ල ම ශහට අනිශද්ා හම්බ මශතොට චීන කගයදා මත ාලාව ඉ, 
ට ගය කගයදා මත ාලාව ඉ හද් මන හද්නවා.  

ඒක ශහොඳයි. ඍජු විශශ  ආශ ෝජන එ මන ඕනෑ. හැබැයි, 

ඍජු විශශ  ආශ ෝජන එනශකොට ශශශී  කගයදා මතකරුවාත් 

ආද ඉෂා ශවන වැඩ පිළිශවළ ඉ තිශබ මන ඕනෑ. අපි 

හම්බ මශතොටට කගයදා මත ශනිනශකොට ශශශී  කගයදා මතකරුවා 

න්හා බැලුවා. ඒ ද්ැවැ මත චීන කගයදා මත ාලාව එනශකොට ඔවු ම 

නිෂ්පාද්නශ  ම සි  ට 20 ඉ අශේ ශශශී  ශවශළඳ ශපොළට 

ද්ානවා. ඔවු ම ශශශී  ශවශළඳ ශපොළට සි  ට 20 ඉ ඒ නිෂ්පාද්න 

ද්ානවා රී  මශ ම අශේ ශශශී  කගයදා මත , ක ශසේදද ිවදයි 

රී න එක. ශහට චීන ශස, ලම් බ ස කගයදා මත  ාලාව ඉ    

ආශවොත්- 

 

ගු (ඩවෙය) උපුේ ගල්පපත් ස ෙහතා 
(ைொண்புைிகு (மெத்திய கலொநிதி) உபுல் கலப்பத்தி)  

(The Hon. (Dr.) Upul Galappaththi)  

Sir, I rise to a point of Order.  

ගරු ද ම්රීතුමදනි, වදා  විකුණලා අ ඉකද 15,000 ඉ චීන ට 

ශද් මනයි ගිශ . ඔබතුමද මලා ඒ පිඹුරුපත් , ක ඔ ඉශකෝද හද්ලා 

තිබුශණ්. 
 

ගු නලින් බණ්ඩාර ජයෙහ ෙහතා 
(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர ஜயைஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

අද ද්රුවාට කු ඉකු ශබෝතල  ඉ හද්ලා කශට් ගහ මන. අද 

"රිවස්" ශපත්ත ි, ලා ග මන. මූලාසනාරූඪ ගරු ද ම්රීතුමදනි, 

අපට රාළුව ම වුණා හම්බ මශතොටට ආශ ෝජන ශනි මන. වැඩ ඉ 

නැති අසාගයථක ස්ථාන  ඉ ශවලා තිබුණු මිරිේජවිල අපන න 

සැකසුම් කලාප ට ආශ ෝජක  ම ශනි මන අපට රාළුව ම වුණා. ඒ 

නිසා අපට රාළුව ම වුණා, අශේ කාලශ  ද්ැවැ මත ආගයථික 

ශවනස්කම් රදාණ  ඉ නිගයදාණ  කද මන. සදහරු අහනවා, 

"කවුද් ශකරුශැ, ශදොනවාද් ශකරුශැ" රී ලා. ද්ැ ම කට්,  , 

"අශේද කලිසද අශනිට ඟඳශගන පශනි වශනි  නවා." ද්ැ ම ඒකයි 

කද මශ ම. අපට දතකයි, අපි හද්රා ශහොදණ රිජිඩ් 

කගයදා මත ාලාව ගැන කථා කදශදී ශදතැන හිටරා ශදෝහිත 

අශබ්ගුණවගයනන දහත්ද ා එද්ා ඟහුවා, "ද්ැ ම ට ගය එක අශන ඉ 

පැත්ශත ම එනවාද්" රී ලා. එතුමදා ද්වසක ශපොඩි ට ගය එකකතුමත් 

ශගනැ, ලා අපට ශප මව වා. අශ ම! දට ආදංි යි ශහට-අනිශද්ා 

ශගෝඨාභ  දාජප ඉෂ දහත්ද ා ඒ කගයදා මත ාලාව විවෘත 

කද මන  නවා රී ලා. ශබොශහොද ශහොඳයි, ශබොශහොද ශහොඳයි; 
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පාගයලිශම් මතුමව 

අපි සතුමටුයි. අපට ගි  අවුරුශශශ ශකොවිඩ්-19 ර ්න ආශැ 

නැත්නම්, සහදා මශනි ර ්න  ආශැ නැත්නම් ඒක ගි  අවුරුශශශ 

ජනවාරි විවෘත කද මන තිබුණු වයාපෘති  ඉ. අපි ශම් වාශනි 

ද්ැවැ මත කගයදා මතකදණ කට අව ය වැඩ පිළිශවළ ක්රි ාත්දක 

කදලා තිශබනවා. 

  
ගු විෙේ වීරවංශ් ෙහතා   
(ைொண்புைிகு ெிைல் வீரெங்ஸ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

Sir, I rise to a point of Order.  
 
මූලාසනාරූඪ ගරු ද ම්රීතුමදනි, ශකොවිඩ්-19 ර ්න  ආශැ 

අශේ ආණ් සව ආවාට පස්ශසේ. එතුමදා රී නවා, ශකොවිඩ්-19 
වසංගත  අශැ නැත්නම් දටට මීය ට වඩා වැඩ කදනවා රී ලා. දද 
අහ මන කැදැතියි,  

 

[මූලාසනදේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

නැත්නම් ශවන ශදොනවා හරි ද් රී ලා.  
 

ගු නලින් බණ්ඩාර ජයෙහ ෙහතා 
(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர ஜயைஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ද්ැ ම ශම් කථා කශළේ කගයදා මත ඟදතිතුමදා ද්, නැත්නම් ශපති 

පිළිබඳ වි ාදද් ද්? නැත්නම්, ජාතය මතද කුද මත්රණ පිළිබඳ 

දහාාාගය වද ා ද් ශම් කථා කද මශ ම? වැද්ගත් විධි ට 

ඔබතුමදාශනි අදාතයාං   ගැන කථා කදශදී, ඔබතුමදාත් වැද්ගත් 

විධි ට කථා කද මන. අපට කද ඉ නැහැ, අශේ කාලශ  කළා 

රී ලා අපට ර ්න  ඉ නැහැ. ගිහි, ලා බලලා ඒවාශ  අ ස පා ස 

හඳුනා ගත්තාට කද ඉ නැහැ. හැබැයි, ඒවාශ  අව යතාව ිෂ්ට 

කද මන ඕනෑ. තවද බැරිශවලා තිශබනවා, වගවත්ත හ මන්ශ  

ිඳ ම කගයදා මතරාද ට  න පාද හද්ලා ිවද කද මන. ශම්ක අශේ 

කාලශ  ආදම්භ කදරා පාද. ඒ නිසා කගයදා මත රතිපත්ති ගැන 

කථා කදශදී අපට ඔබතුමද මලාශනි වැඩ ගැන කථා කදලා වැඩ ඉ 

නැහැ. ද්ැ ම කගයදා මත අදාතයාං ශ  කාගය   සදාශලෝාන  

තිශබනවා. ද්ැ ම ශම් ශපොශත් තිශබන ශශව,  න්හා ද්ැ ඉකාද අපට 

හිශතනවා, ශම් ශපොත ශබොරු ශපොත ඉ ද් රී ලා. ගරු විද,  වීදවං  

ඟදතිතුමදාද රීැවා, වාල්චශ්චන කඩද්ාසි කගයදා මත  ාලාශැ 

නිෂ්පාද්න කටුරතුම කදනවා රී ලා. ඒශ ඉ කඩද්ාසි නිෂ්පාද්න  

කදනවා ශ මද්?  
 

ගු විෙේ වීරවංශ් ෙහතා   
(ைொண்புைிகு ெிைல் வீரெங்ஸ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

හද්නවා; හද්නවා. 
 

ගු නලින් බණ්ඩාර ජයෙහ ෙහතා 
(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர ஜயைஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ශම් ශපොශත් සඳහ මව තිශබනවා, "ින්රිශ දී වාල්චශ්චන 

කඩද්ාසි කගයදා මත  ාලාශැ නිෂ්පාද්න කටුරතුම ඟදඹ  වහාද..." 

රී ලා. ඒ රී  මශ ම, ශපොශත් විධි ට තවද කගයදා මත ාලාශැ 

වැඩ කටුරතුම අදඹලා නැහැ. ශම් ශපොත ගහලා තිශබ මශ ම ගි  

අවුරුශශශ ද් ශකොශහේද්? "ඟදඹ  වහාද" රී ලායි ශපොශත් 

තිශබ මශ ම. ිති ම දද ිතුමරු , ක රී ව මන ඕනෑ නැහැ ශ ම. 

ිතුමරු ශබොරු , ක ඊට පස්ශසේ තිශබනවා. ඒ රී  මශ ම, ශපොශත් 

හැ,  ට තවද කගයදා මත ාලාව ආදම්භ කදලා නැහැ.  

ඔබතුමදා  ටශත් තිශබනවා, ශ්රී ලංකා සිශද මති සංස්ථාව.  

ගු විෙේ වීරවංශ් ෙහතා   
(ைொண்புைிகு ெிைல் வீரெங்ஸ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

Sir, I rise to a point of Order.  
 
මූලාසනාරූඪ ගරු ද ම්රීතුමදනි, එතුමදා ශම් සභාව ශනොදල 

 ැවීදට කටුරතුම කදනවා. දද රී  මන කැදැතියි, 2020 ජූලි 
ිඳලා ඔ ඉශතෝබගය ද් ඉවා ශදට්රි ඉශටො ම 95.27 ඉ අපි කඩද්ාසි 
නිෂ්පාද්න  කදලා තිශබන බව. විකුණුම් රදාණ  ශදට්රි ඉශටො ම 
73.,3 ඉ.  රුපි ,  මිලි න 7කට වැඩි ආද්ා ද ඉ ලබා තිශබනවා. 
ඔ  ශපොත කලි ම සකස ්කදරා එක ඉ ශව මන රාළුව ම. ඒක දට 
අද්ාළ නැහැ. දද ශම් රී  මශ ම ඟත්ත තත්ත්ව .  
 

ගු නලින් බණ්ඩාර ජයෙහ ෙහතා 
(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர ஜயைஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

මූලාසනාරූඪ ගරු ද ම්රීතුමදනි, අපි ශකොශහොදත් ද් මනවා, 

එතුමද මලා ශපොත් ශපදළ මන හරි ද් ඉෂයි රී ලා. මූලාසනාරූඪ 

ගරු ද ම්රීතුමදනි, ශම් ශපො ශත් සඳහ මව තිශබනවා, "ශ්රී ලංකා 

සිශද මති සංස්ථාව  ටශත් ශම් වන විට සංස්ථාව සතුම ිඩම් 

බදුදීශද ම ලැශබන කු බ ආද්ා මි ම ආ තනශ  කටුරතුම 

කළදනාකදණ  කදව  ලබන අතද, ද්ැනට ශසේවශ  නිුරතුම ස්ථීද 

ශසේවක  ම 13ශද්නා ශ ොද්ා ගනිමි ම ශදද කටුරතුම සිදු කදව  

ලැශබ්." රී ලා. 
 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ද ම්රීතුමදාට නි මිත කාල  ද්ැ ම අවසානයි. 
 

ගු නලින් බණ්ඩාර ජයෙහ ෙහතා 
(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர ஜயைஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

දට තව විනාඩි 10 ඉ විතද ශද් මන. ඔබතුමදා ආණ් ස 

ප ඉෂ ටත් ඒ කාල  ලබා දු මනා ශ ම.   

අශ ම, ශ්රී ලංකා සිශද මති සංස්ථාශැ ි මශ ම ස්ථිද ශසේවශ ෝ 
13ශද්නායි. ඊළලට තිශබනවා, "ශශශී  ශහෝ විශශශී  ආශ ෝජන 
සදල ගිවිසුම්ගතව ශ්රී ලංකා සිශද මති සංස්ථාව සතුම 
ශකො, ලුපි, ශ  පිහි,  ිඩශම් දහ,  25රී ම ුරත් ශගොඩනැිනලි 
සංකීගයණ  ඉ ින්රීමද දින ම ආද්ා ද  ඉ ිපැය ද" රී ලා. 
සිශද මති සංස්ථාව ද්ැ ම ශගොඩනැින, ල ඉ හද්ලා rent එකට 
ශද් මනයි හද් මශ ම. ශවන කද මන ශද්  ඉ නැහැ ශ ම.  ඒවාත් 
ිති ම  තද මශනි අ ට ශද්යි.  මීය ට කලි ම දු මව  විධි ත් අපි 
ද් මනවා ශ ම. ශම් රගති සදාශලෝාන  න්හා බලරාවාද, ශදොකුත් 
නැහැ. ශවනද්ා වීද ා වාශනි, සිංහ ා වාශනි කථා කළ 
දව ස්ස ාශනි අද් sound එක ඔබතුමද මලා ද්රී මන ඟති. දහ 
ශලොකුවට කෑ ගැහුවාට, ආණ් සවට කශඩ් ගි ාට, ශදොකුත් නැහැ. 
 

ගු  සසකුට්ටි ආරච්ික ෙහතා 
(ைொண்புைிகு திஸகுட்டி ஆரச்சி)  

(The Hon. Thisakutti Arachchi)  

මූලාසනාරූඪ ගරු ද ම්රීතුමදනි, ද්ැ ම එතුමදා ආශ ෝජන 

ගැනයි, කගයදා මත ගැනයි ශබොරු කථා රී නවා. බිංගිරිශ  ශපො,  

ගස් , ක කපලා හද්රා කගයදා මත ශදොනවාද් රී ලා දද 

එතුමදාශග ම අහ මන කැදැතියි. රාළුව ම නම් එක ඉ රී  මන;  

එක ඉ රී  මන.  
 

ගු නලින් බණ්ඩාර ජයෙහ ෙහතා 
(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர ஜயைஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

මූලාසනාරූඪ ගරු ද ම්රීතුමදනි. දද, 
 

[මූලාසනදේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

2141 2142 

[ගරු නලි ම බණ්ඩාද ජ දහ දහතා] 
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පිළිතුමරු ශද්ව  ශනොලැශබ්. දද පසුගි  සතිශ ද බිංගිරි  අපන න 
සැකසුම් කලාප  සම්බ මන ර න් ගණනාව ඉ පාගයලිශම් මතුමශැ 
ඟහුවා. එද ර ්නවලට ආණ් සශැ රනාන සංවිනා කතුමදා පත්තද 
දු මනා. ඔබතුමදා ශම් සභාශැ සිහිශ  ම හි,  ා නම්, ඒ ගැන ද්ැන 
ග මන තිබුණා. ඒකට ආරා ආශ ෝජන රදාණ  ශකොපදණද් රී ලා  
හැ මසාඩ්ගත ශවලා තිශබනවා. ඒ හැ මසාඩ් වාගයතාව රී ව මන.  
201( හද්රා බිංගිරි  අපන න සැකසුම් කලාප ට ශඩොලගය මිලි න 
4,ක ආශ ෝජන ද්ැනට ඟවිත් තිශබනවා රී ලා ගරු ශජො මස්ට ම 
රනා මදු දැතිතුමදා ශම් ගරු සභාශැදී රීැවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු ද ම්රීතුමදනි, අද් සිශන ශවලා තිශබ මශ ම 
ශදොක ඉද්? ආණ් ස ප ඉෂ  පැත්ශත්  පිටුපස ශේළිශ  සි, න 
ද ම්රීවරු මට අද් කථාව ඉ කද මනවත් අවස්ථාව ශද් මශ ම නැහැ. 
ඒ නිසා අපි කථා කදශන්  ඒ අ  අපට  බානා කදනවා. 

 

ගු සෙන්ප්රිය දහේරත් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு சைன்பிொிய தஹரத்)  

(The Hon. Samanpriya Herath)  

Sir, I rise to a point of Order. 

ගරු නලි ම බණ්ඩාද ජ දහ ද ම්රීතුමදා බිංගිරි  අපන න 

සැකසුම් කලාප  ගැන කථා කළා. දද එතුමදාශග ම ශම් කාදණ  

ද්ැන ග මන කැදැතියි.  ගරු ද ම්රීතුමදනි, ඔබතුමදාශනි ශගෝලශ  ඉ 

තදයි වස මත. ඔහුට "ශගයස් වස මත" රී ලා රී  මශ ම. ඔහු පස් 

ශලෝඩ් කී  ඉ ඟශද්ාද් රී ලා ද්ැන ග මන කැදැතියි. [බානා රීමම්]  

 

ගු නලින් බණ්ඩාර ජයෙහ ෙහතා 
(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர ஜயைஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ශදශහදයි. [බානා රීමම්] ද්ැ ම ඔබතුමදා රී රා "ශගයස ්වස මත" 
රී  මශ ම, ලංකාශැ පා පැන් ශූද ා. ශද්පාද ඉ ලංකා සවාරි  පැද්රා 
වස මත කුදාද ගැන තදයි ඔබතුමදා ඟහුශැ. නැතුමව කු සකාදශ  ඉ 
ගැන ශනොශවයි. "ශගයස් වස මත" රී  මශ ම, ලංකාශැ පා පැන් 
ශූද ා. එ ා ශකො මත්රාත්කරුශව ඉ. එ ා ශකො මත්රාත් කදනවා. 
හැබැයි, අද් බිංගිරි  අපන න සැකසුම් කලාප ට ශබොදළු එ මශ ම 
ගම්පහ, න්වුලපි, ශ  ම. ඔබතුමද මලා ඒ ගැන ලේජා ශව මන. 
එශහද ශද්  ඉවත් කද ග මන බැරිව පි, පස්ශසේ ිඳශගන ශබොරුවට 
කෑ ගහනවා. න්වුලපි, ශ  ම එශහේට ශබොදළු , ක ශනි මශ ම. 
තමු මනා මශසේලා කුලි ාපි, ශ  අහල පහළ ි මනවා, ඒත්  
ශබොදළු ශලෝඩ් එක ඉවත් ඟද් ග මන බැහැ. ඒකත් ගම්පහි ම 
ශගශන මශ ම. ඒ නිසා දද පැහැන්ලිව රී නවා, අපන න සැකසුම් 
කලාපශ  වැඩ ගැන බල මන ඕනෑ නම් එ මන රී ලා.  ඒවා 
බල මන ඕනෑ නම් එ මන.  

මූලාසනාරූඪ ගරු ද ම්රීතුමදනි, අපට ඕනෑ ශම් බයිලා අහ මන 
ශනොශවයි. ශම් දජශ  ුරතුමකද  ද්ැ ම වැශඩ් හරි ට කදශගන  න 
එකයි.   "සගය ශෆේ, " රී ලා  අවුරුශද් ඉ බයිලා ගැහුවා ඟති. ද්ැ ම 
ශද්වැනි සැශගය විභාග  ලි  මන ූ ද්ානම් ශව මන. ශම් සැශගයත් 
කට්,  පැ මශනොත්, ශම් සැශගයත් ශකොපි කද මන බලාශගන 
හි, ශ ොත්, ශම් සැශගයත් ප මති කට් කශළොත්, ශම් සැශගයත් ශබෝ ඉකු 
ගාශ ම දස්ති ාදු ශවවී හි, ශ ොත් ලබන අවුරුශශශත් විභාශග 
ශෆේ, . ද්ැ මවත් ිශගන ග මන. ද්ැ මවත් ශෆේ,  වුණු බව ද්ැනශගන 
හරි ට ිශගන ග මන බල මන. ද් මන රී න ශකශනකුශග ම 
අහග මන. ද් ඉෂ නිලනාරි මශග ම වැඩ ග මන.  

ද්ැ ම ශම් බ මදුල ගුණවගයනන ඟදතිතුමද මලාට ශදොකද් කදලා 
තිශබ මශ ම? ගස් බැඳලා තිශබ මශ ම, වැඩ ග මශ ම නැහැ. ද් ඉෂ 
නිලනාරි මශග ම වැඩ ග මශ ම නැහැ. එතුමදා  ටශත් තිබුණු 
පාරිශභෝගික ශසේවා අධිකාරි  අද් එතුමදාශග ම අයි ම කදලා. 
එතුමද මලාට වැඩ කද මන තිශබන ආ තන , ක අයි ම කදලා. වැඩ 
කද මන බැරි 

 
[මූලාසනදේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

අදාතයාං  , ක දීලා, වැඩ කද මන රාළුව ම අ   පි, පස්සට ද්දලා 

තිශබනවා. අද, එස්.බී. න්සානා ක ද ම්රීතුමදා, අව ද ප්රි ද්ගය න 

 ාපා ද ම්රීතුමදා ඩිලා ම ශපශගයදා ද ම්රීතුමදා පිටුපස්ශසේ ි මනවා.  

අ මන වැඩකාදශ ෝ! වැඩ කද මන රාළුව ම අ  පැත්තකට ද්ාලා, 

 
 

[මූලාසනදේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 

, ක ඉ ිස්සදහට ද්ාලා වැඩ ග මනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු ද ම්රීතුමදනි, අපට අව ය නිවැදන් 

රතිපත්ති  ඉ; නිවැදන් කගයදා මත රතිපත්ති  ඉ; ජාතය මතද  ජ  

ග මන රාළුව ම කගයදා මත රතිපත්ති  ඉ. අශේ දශට් ි මන ල ඉෂ 

220ක ජනගහන ට -මිලි න 22කට- හද්න කගයදා මත  ඉ 

ශනොශවයි. ශලෝකශ  හැද දටකටද නිෂ්පාද්න  ව මන රාළුව ම, ඒ 

වාශනිද -  
 

ගු  සසකුට්ටි ආරච්ික ෙහතා 
(ைொண்புைிகு திஸகுட்டி ஆரச்சி)  

(The Hon. Thisakutti Arachchi)  

Sir, I rise to a point of Order. 

ගරු ද ම්රීතුමදා, බානා කළාට සදාශව මන. ද්ැ ම බිංගිරි  ගැන 

රී  මන බැරි වුණා ශ ම. අ ස තදමි ම  කුලි ාපි,   ස්කාගාදශ  ම 

එන බ ස ගැනවත් ශපොඩ්ඩ ඉ රී  මන රාළුව මද්? 
 

ගු නලින් බණ්ඩාර ජයෙහ ෙහතා 
(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர ஜயைஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

මූලාසනාරූඪ ගරු ද ම්රීතුමදනි, ිස්ශස, ලාද ශම් අ ට  

ස්ථාවද නිශ ෝග පිළිබඳව ප මති  ඉ කද මන. දද කද මනම් 

class එක ඉ,  දට ලෑස්ති කදලා ශද් මනශකෝ ශම් 
 
[මූලාසනදේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 
, ක. දද රී ලා ශද් මනම් ස්ථාවද නිශ ෝග. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

බානා කළ නිසා  තදයි ඔබතුමදාට වැඩිරාද කාල  දු මශ ම.  
 

ගු නලින් බණ්ඩාර ජයෙහ ෙහතා 
(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர ஜயைஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

දට  විනාඩි 10 ඉ ශද් මන මූලාසනාරූඪ ගරු ද ම්රීතුමදනි. 
 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

විනාඩි 10 ඉ ශද් මන බැහැ.  
 

ගු නලින් බණ්ඩාර ජයෙහ ෙහතා 
(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர ஜயைஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
අද් ශම්ක විප ඉෂශ  විවාද් . 

 
ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමදා විනාඩි අටක කාල  ඉ ගත්තා. 
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පාගයලිශම් මතුමව 

ගු නලින් බණ්ඩාර ජයෙහ ෙහතා 
(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர ஜயைஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

අද් ශම්ක විප ඉෂශ  විවාද් . මූලාසනාරූඪ ගරු ද ම්රීතුමදනි, 

කාදක සභා අවස්ථාව රී  මශ ම විප ඉෂශ  විවාද් . ඔබතුමදා ඒ 

පැත්තට කාල  ශද්නවා. ශදතැන හැද ද්ාද,- 
 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබතුමදාට  ද්ැනට විනාඩි , ඉ වැඩිරාද දීලා තිශබනවා. 
 

ගු නලින් බණ්ඩාර ජයෙහ ෙහතා 
(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர ஜயைஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

නැහැ, ඒ ශවලාව දන්. ඔබතුමද මලා හැද ද්ාද මූලාසනශ  ම 

ශම් වැරැශද් කදනවා. හැද ද්ාද ශදොකද් කද මශ ම? හැද ද්ාද 

ආණ් සවට වන්ශදී, අද පැත්ශත ම දහි මද්ාන මද් අලුත්ගදශනි 

ඟදතිතුමදා ඟවි, ලා  කඩ තලනවා වාශනි,  අකුණු ගහශන්  කඩ 

මිදුලට ද්ානවා වාශනි කථා කදනවා. ලැයිස්තුමශැ නැති 

ද ම්රීවරු මට කථා ශද්නවා.   අද් ශම් පැවැත්ශව මශ ම විප ඉෂශ  

විවාද්  ඉ නිසා, ඔබතුමද මලා විප ඉෂ ට අනිවාගය ශ  ම කාල  

ලබා ශද් මන. අසානාදණ  ඉ කද මන එපා. 
 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබතුමදාට තවත් විනාඩි ශද්ක ඉ ශද් මනම්, කථා කද මන.   
 

ගු නලින් බණ්ඩාර ජයෙහ ෙහතා 
(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர ஜயைஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ඒක තදයි, ශැලාව ශද් මන. දට තව කරුණු තිශබනවා 

රී  මන.  

අද් විවාද් ට ග මශ ම බ මදුල ගුණවගයනන දැතිතුමදාශනි 
අදාතයාං  ට සම්බ මන  වැ  ශීගයෂ . නමුත්, එතුමදාට වැඩ 
කද මන විධි  ඉ නැහැ. ශගෝඨාභ  දාජප ඉෂ දැතිතුමදා අද් කැසට් 
වාශනි ගැසට් ගහනවා.  ඟදතිතුමද මලාට සිදුශවලා තිශබනවා,  
එහාට නැමි නැමීය , ශදහාට නැමි නැමීය  ි මන.  ශපො,  මිල අ ස 
කද මන ගැසට් ගහනවා. අදකට ගහනවා,ශම්කට ගහනවා.  හා,  
මිල සම්බ මන  ගැසට් ගහනවා.  වීවලට ගැසට් ගහනවා.  
සැද මවලට ගැසට්  ගහනවා.  ශවන ශද්  ඉ නැහැ, ඒවා තදයි 
කද මශ ම.  

මූලාසනාරූඪ ගරු ද ම්රීතුමදනි, අශේ රශශ ශ   ශපො,  
කගයදා මත  තිශබනවා. ඔබතුමදා වි ්වාස කදනවාද්, ශම් දශට් ගජ 
මිතුමශදෝ අද්  palm oil ශගශනනවා රී ලා?  දාගයතුම දාසශ   ිඳලා 
දැයි දාස  වනශත ඉ palm oil සම්බ මන  ගැසට් , ඉ එළි ට 
ආවා. ශදොකද්,   palm oil ලංකාව ඟතුමළට එනශකොට මිල අ ස 
කදනවා. එළි ට ආරා ගද ම මිල වැඩි කදනවා. අද් palm oil 
දාෆි ාව ඉ තිශබනවා, එ ඉශකශනකුට, ශද් මශනකුට හම්බ කද 
ග මන.   ශම් ශවනශකොට palm oil සම්බ මන  ගැසට් , ඉ ගහලා 
තිශබනවා.  

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ද ම්රීතුමදා, ද්ැ ම ඔබතුමදාශනි කථාව අවස ම කද මන.  
 

ගු නලින් බණ්ඩාර ජයෙහ ෙහතා 
(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர ஜயைஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

පැහැන්ලිවද ශම් ආණ් සව කැසට් වාශනි ගැසට් ගහරා 

ආණ් සව ඉ. "කැසට් වාශනි ගැසට් ගහරා අශේ සගය  ශෆේ,  වුණා" 

රී ලා  සි මදුවකුත් තිශබනවා දද ද්ැ ඉකා. 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබතුමදාශනි කථාව අවස ම කද මන, ගරු ද ම්රීතුමදා.  

  
ගු නලින් බණ්ඩාර ජයෙහ ෙහතා 
(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர ஜயைஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

 ශජෝතිපාල දැතිතුමදාශනි කැසට්වලටත් වඩා ගැසට් ගහරා 

ආණ් සව ඉ තදයි ශම්ක. ගරු බ මදුල ගුණවගයනන ඟදතිතුමදනි,  අද් 

පාරිශභෝගික අධිකාරි  ඔබතුමදාශග ම අයි ම කදලා. ගරු 

ඟදතිතුමදා, ඔබතුමදාට දශග ම විනාඩි  ඉ ශද් මනම්.  

ඔබතුමදාශග ම පාරිශභෝගික අධිකාරි  අයි ම කදලා තිශබ මශ ම 

ඟයි රී ලා දට රී  මන.  

 
ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ද ම්රීතුමදා කථාව අවස ම කද මන.   මීය ළලට,  ගරු 

(ආාාගය ) බ මදුල ගුණවගයනන අදාතයතුමදා. 

 

ගු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධාන ෙහතා   
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) பந்துல குணெர்தன  

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana)  

මූලාසනාරූඪ ගරු ද ම්රීතුමදනි, අද් කගයදා මත 

අදාතයාං ශ ත්, ශවශළඳ අදාතයාං ශ ත් වැ  ශීගයෂ සම්බ මන 

විවාද්   පැවැත්ශවන ශම් අවස්ථාශැ  [බානා රීමම්] කරුණාකදලා 

වාඩි ශව මන.  [බානා රීමම්] 

 
ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
කරුණාකදලා බානා කද මන එපා. ගරු ඟදතිතුමදා, ඔබතුමදා 

කථාව කදශගන   මන. 

 

ගු නලින් බණ්ඩාර ජයෙහ ෙහතා 
(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர ஜயைஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

දශනි කථාව තවද අවස ම නැහැ. 
 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමදාශනි  ශැලාව අවස ම.  ගරු ඟදතිතුමදා කථාව පට ම 

ග මන. [බානා රීමම්] 

 

ගු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධාන ෙහතා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) பந்துல குணெர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana) 

මූලාසනාරූඪ ගරු ද ම්රීතුමදනි, අද් න්නශ ,-   

 
ගු නලින් බණ්ඩාර ජයෙහ ෙහතා 
(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர ஜயைஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ශම් දශනි ශවලාව. 

 
ගු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධාන ෙහතා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) பந்துல குணெர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana) 
ඔබතුමදාශනි ශවලාව ිවදයි ශ ම. කරුණාකදලා වාඩි ශව මන.  

[බානා රීමම්] 
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ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු අදාතයතුමදා, ඔබතුමදාශනි කථාව පට ම ග මන.  

 
ගු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධාන ෙහතා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) பந்துல குணெர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana) 

මූලාසනාරූඪ ගරු ද ම්රීතුමදනි, අද් න්න කගයදා මත 

අදාතයාං ශ ත්,- 

 
ගු දහේෂා විතානදේ ෙහතා 
(ைொண்புைிகு தஹசொ ெிதொனதக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

Sir, I rise to a point of Order. 

මූලාසනාරූඪ ගරු ද ම්රීතුමදනි, බ මදුල ගුණවගයනන 

ඟදතිතුමදාත් එ ඉක අපට ර ්න  ඉ නැහැ. විද,  වීදවං  දැතිතුමදා 

ඕනෑ, ඕනෑ විධි ට ශැලාව අදශගන කථා කළා. ගරු නලි ම 

බණ්ඩාද ජ දහ ද ම්රීතුමදාට කථාව අවස ම කද මන ිඩ ශද් මන. 

ඒ කථාව අවස ම කද මන ශද් මන.  

 
ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
බානා කද මන එපා, බානා කද මන එපා. පැහැන්ලිවද  අව ය 

කාල  ලබා දු මනා.  

 
ගු නලින් බණ්ඩාර ජයෙහ ෙහතා 
(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர ஜயைஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
දට කථාව අවස ම කද මන ශද් මන. 

 
ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමදාට වැඩිරාද කාල  ලබා දු මනා. [බානා රීමම්] ගරු 

බ මදුල ගුණවගයනන ඟදතිතුමදා කථා කද මන.  [බානා රීමම්] 

 
ගු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධාන ෙහතා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) பந்துல குணெர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana) 

මූලාසනාරූඪ ගරු ද ම්රීතුමදනි, අද් කගයදා මත 

අදාතයාං ශ ත්, ශවශළඳ අදාතයාං ශ ත් වැ  ශීගයෂ පිළිබඳ 

විවාද්ශ  අවසාන කථාව කද මන දට කරුණාකදලා ිඩ ලබා 

ශද් මන. මූලාසන ට ශම් සභාව ශදශහ වා ග මන බැරි නම් දද 

ශකොශහොදද් කථාව කද මශ ම? 

 
ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
විප ඉෂශ  ගරු ද ම්රීතුමද මලා කරුණාකදලා අහග මන. ගරු 

විද,  වීදවං  අදාතයතුමදා පැහැන්ලිවද විනාඩි 10ක කාල  ඉ ලබා 

ශගන තිබුණා. ඒ වාශනිද නලි ම බණ්ඩාද ජ දහ ද ම්රීතුමදාටත්  

විනාඩි 10 ඉ ලබා දු මනා. ඒ නිසා ගරු ද ම්රීතුමදනි, කරුණාකදලා 

බානා කද මන එපා. දද ශවලාව ලබා දු මනා.     

ගරු බ මදුල ගුණවගයනන ඟදතිතුමදා කථා කද මන. 

ගු ලක්ෂනෙන් කරිඇේල ෙහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I rise to a point of Order. 

‘විවාද්  අවස ම වන ශත ඉ’ රී ලා තදයි මූලාසන  තීදණ  

කශළේ. ඒ රී  මශ ම, අපි ි, ලුශවොත් ඒ ශවලාව ශද් මන ඕනෑ, 

මූලාසනාරූඪ ගරු ද ම්රීතුමදනි. [බානා රීමම්] ගරු නලි ම 

බණ්ඩාද ජ දහ ද ම්රීතුමදාට තව විනාඩි පහ ඉ ි, ලනවා. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශම් අවස්ථාශැදී න්ගි ම න්ගටද,- [බානා රීමද ඉ] 

 

ගු ලක්ෂනෙන් කරිඇේල ෙහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

මූලාසනාරූඪ ගරු ද ම්රීතුමදනි, ඒ ගත්ත තීදණ  අව ව හැද 

කථික ාටද අව ය ශවලාව ශද් මන ඕනෑ. ඒ නිසා එතුමදාට විනාඩි 

පහ ඉ ශද් මන. 

 

ගු දජොන්සන න් ප්රනාන්දු ෙහතා   
(ைொண்புைிகு தஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

එතුමදාට විනාඩි පහ ඉ ලබා දීලා, කථාව අවස ම කද මන 

රී  මන, මූලාසනාරූඪ ගරු ද ම්රීතුමදනි. 
 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු නලි ම බණ්ඩාද ජ දහ ද ම්රීතුමදනි, ඔබතුමදා තව විනාඩි 

පහ ඉ අදශගන කථාව අවස ම කද මන.  
  
ගු නලින් බණ්ඩාර ජයෙහ ෙහතා 
(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர ஜயைஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ශබොශහොද ස්තුමතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු ද ම්රීතුමදනි. 

ශ්රී ලංකා රමිති ආ තන  ඔබතුමදාශනි අදාතයාං ශ  ම 

ගැශලැශැ ඟයි රී ලා අපි ද් මනවා, ගරු ඟදතිතුමදනි. ඔබතුමදා 

නද ඉ වූ සැද ම සම්බ මන  පම ඉෂණ පවත්වමි ම හි,  ා. ඒ 

පම ඉෂණ පවත්වමි ම ි මන ශකොට තදයි ඔබතුමදා  ටශත් තිබුණු 

රමිති ආ තන  ඔබතුමදාශග ම ිවත් කද ගත්ශත්.  පැහැන්ලිවද 

එතැන සිශන වුශණ් ජාවාදම්කරුව මට ිඩ දීලා, ඔබතුමදා ිවත් 

කළ එකයි, ගරු බ මදුල ගුණවගයනන ඟදතිතුමදනි. ඔබතුමදා වැද්ගත් 

විධි ට වැඩ කදන ශකනකු බව අපි ද් මනවා.  ශම් දශට් 

ජාවාදම්කාද  මට ිඩ දීලා,  ඔබතුමදාට අසානාදණ  ඉ කළා 

රී න එක තදයි අපි රී  මශ ම.  

අද් සීනි විකුණන එකත් ජාවාදද ඉ බවට ශවලා තිශබනවා. 

දද ිස්ශස, ලා palm oil ජාවාදද ගැන රීැවා. ශම් හැද ශද්  ඉද 

අද් ජාවාදද ඉ බවට පත් ශවලා තිශබනවා. සීනි රීශලෝෑම් එක ඉ 

අද් රුපි ,  140යි. සීනි රීශලෝෑම් එක රුපි ,  (5ට ශද්නවා 

රී ලා ගැසට් එක ඉ නිකුත් කළා. නමුත්  සීනි රීශලෝව රුපි ,  

(5ට දු මනාද්? සැද ම ,  ම එක රුපි ,  200ට ශද්නවා රීැවා. 

ශකෝ, ඒක රුපි ,  200ට දු මනාද්? ඒ ශදොකුත් වුශණ් නැහැ. 

[බානා රීමම්] 

දැික ඉ හා ස්වගයණාභදණ අධිකාරි  ගැන කථා කදශන් අපට 

ද්ැන ග මන ලැබුණා, විධිදත් ක්රි ා ප, පා,  රී ම ශතොදව 
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පාගයලිශම් මතුමව 

නිලනාරි ම බඳවා ශගන තිශබනවා රී ලා. රභාෂ් රැ මසිස් රී ලා 

නිලනාරිශ  ඉ විධිදත් ක්රි ා ප, පා,  රී ම ශතොදව බඳවා ශගන 

තිශබනවා. ශම් අධිකාරි  ගැන කථා කදනශකොට දද ශද මන ශම් 

කාදණ ත් රී  මන ඕනෑ. ස්වගයණාභදණ කගයදා මත  අති ම 

න්ුරණු දටව,  ශලෝකශ  ඕනෑ තදම්  තිශබනවා. ඒ දටවල කැදට් 

9, කැදට් 14, කැදට් 1( ව ශ  ම ස්වගයණාභදණ රමිතිගත කද 

තිශබනවා. හැබැයි, අශේ දශට් ස්වගයණාභදණවලට එශහද 

රමිති  ඉ නැහැ. හිතූ හිතූ විධි ට එක එක කැදට් වගයග -ශම් 

ආණ් සශැ කැදට් වාශනිද තදයි- තිශබනවා; එක එක කැදට් ජාති 

තිශබනවා. [බානා රීමම්] ශවශළ මද් මට ඕනෑ විධි ට කැදට්වල 

අග  ද්දනවා.  

මූලාසනාරූඪ  ගරු ද ම්රීතුමදනි, ජාතය මතද  ජ  ග මන 

රාළුව ම කගයදා මතකදණ  ඉ අශේ දශට් ඟති කද මන ඕනෑ. ඒ 

සඳහා නිවැදන් කගයදා මත රතිපත්ති  ඉ අපි අව ගදන  කද මන 

ඕනෑ. ශශශී  කගයදා මතකරුවා ජාතය මතද  ජ  ග මන රාළුව ම 

කගයදා මතකරුශවකු බවට පත් කද මන ඕනෑ. අශේ දශට් ි මශ ම 

සුළු සහ දනයද පරිදාණශ  කගයදා මතකරුව ම. දහා පරිදාණ 

කගයදා මතකරුව ම අශේ දශට් නැහැ. අශේ දශට් 

කගයදා මතකරුව ම දහා පරිදාණ කගයදා මතකරුව ම බවට පත් 

කද මන ශදොනවාද් කද මන ඕනෑ? ඒ සඳහා වැඩ පිළිශවළ ඉ 

තිශබ මන ඕනෑ. ඊශ  - ශපශගයද්ා moratorium එක ඉ ශගනාවා. අද් 

ශදොකද් ශවලා තිශබ මශ ම? කගයදා මතකරුවා අනාථයි. දාස 

හ ක වාරික , කයි, ශපොලි යි එකතුම කදලා, ඒකටත් ශපොලි  

ගහලා, අද් වාරික හද්ා දීලා තිශබනවා. එශහදයි අද් ශම් ශගො, ල ම 

වයාපාරික  මට සහන ලබා දීලා තිශබ මශ ම. ඔබතුමද මලා 

නිවැරැන් කගයදා මත රතිපත්ති ක ිඳශගන වැඩ කටුරතුම කද මන. 

අශේ බ මදුල ගුණවගයනන ඟදතිතුමදාශග ම ඒ ආ තන  ිවත් 

කශළේ ඟයි රී න ර ්න ට එතුමදා සානාදණ පත්තද  ඉ ලබා ශද්යි 

රී ාත් දද බලාශපො ශදොත්තුම වනවා.   

දද මීය ට වඩා ඒ ගැන කථා කද මශ ම නැහැ. දට කථා කද මන 

අවස්ථාව ලබා දීද සම්බ මනව ආණ් ස පාගය ්වශ  

සංවිනා කතුමදාටත්, මූලාසන ටත්, අශේ විප ඉෂශ  

සංවිනා කතුමදාටත් ස්තුමතිව මත වනවා. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු බ මදුල ගුණවගයනන ඟදතිතුමදා. ඔබතුමදාට විනාඩි 40ක 

කාල  ඉ තිශබනවා. 

 

[අ.භා. ,.15] 

 

ගු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධාන ෙහතා (දවදළඳ 

අොතයුරො) 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) பந்துல குணெர்தன - ெர்த்தக 

அமைச்சர்) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana - Minister of Trade) 

මූලාසනාරූඪ ගරු ද ම්රීතුමදනි, අද් අපි කගයදා මත 

අදාතයාං ශ ත්, ශවශළඳ අදාතයාං ශ ත් වැ  ශිගයෂ පිළිබඳව 

කථා කළා. ගරු නලි ම බණ්ඩාද ජ දහ ද ම්රීතුමදාශනි කථාශව ම 

පසුව, ශදද විවාද්ශ  අවස ම කථාව කද මන ලැබීද ගැන දද 

සතුමටු වනවා. අශේ පූගයවගාමීය  අදාතයවද ා තදයි රිසාඩ් බන්ුරදී ම 

දැතිතුමදා. [බානා රීමද ඉ] තමු මනා මශසේලාශනි දජ   ටශත් 

හිටරා වඩාද රබල අදාතයවද ා තදයි, රිසාඩ් බන්ුරදී ම දැතිතුමදා. 

එතුමදාට  එා් අ මතවාද් ට සහ ශවනත් කේපම් දීම් ව ශ  ම 

ආ තන 42 ඉ සදල කගයදා මත හා වාිකජ අදාතයාං   දීලා 

තිබුණා. ඒ කාල  තුමළදී, ලංකා ිතිහාසශ  රීසිද න්නක 

කගයදා මත හා ශවශළඳ අදාතයාං  ක ශනොවුණු වංාා, දූෂණ, 

අක්රමිකතා  සිදු වුණා. ඒ ශශව,  forensic audi එක ඉ කදලාවත් 

ශහො ා ග මන බැරි තදම් ද්රුණුයි රී න කාදණ  දද ශම් ගරු 

සභාවට රථදශ  මද පවස මන ඕනෑ. 

එතුමදාට ලැබී තිබුණු බලපදාක්රද   ටශත්, ශම් දශට් ල ඉෂ 

සංඛයාත ශගොවි ජනතාවශනි කෘෂි නිෂ්පාද්නවලට, වීවලට මිල ඉ 

ලැබුශණ් නැහැ. ලංකා ිතිහාසශ  වැඩිද හා,  ශතොග  -හා,  

ශදට්රි ඉශටො ම  ද්සද්හස් ගණනි ම- ආ තන හා සම්බ මන ශවලා 

ශග මවූ අදාතයවද ා තදයි ශම් අදාතයාං   භාදව සි, ශ . ඒ 

සම්බ මනව තිශබන ශාෝද්නා අදශගන බැලුශවොත්, රුපි ,  ශකෝ, 

-රශකෝ,  ගණනි ම වංාා කද තිශබනවා. ඒ පිළිබඳව අපි අපදාන 

පම ඉෂණ ශද්පාගයතශම් මතුමවට පැමිිකලි කද  තිශබනවා. නමුත් 

අවාසනාවකට, පසුගි  දජ  ශබොරු ශාෝද්නා එ, ල කදමි ම ශම් 

දශට් සි,  ද ම්රීවරු මට, ඟදතිවරු මට එළව-එළවා පහද දීරා 

තත්ත්ව  තුමළ, අප ින්රිපත් කළ පැමිිකලි සම්බ මනවත් රීසිදු 

ක්රි ාදාගයග  ඉ ග මශ ම නැතිව, ඈලි දෑළි රතිපත්ති  ඉ තදයි 

අපදාන පම ඉෂණ ශද්පාගයතශම් මතුමව අව ගදන  කශළේ. දද 

ආද ඉෂක කටුරතුම පිළිබඳ අදාතයවද ාටත් රී නවා, ශදද 

අදාතයාං   තුමළ සිදුකද තිශබන ඒ අපදාන පිළිබඳව  සම්පූගයණ, 

අප ඉෂපාතී පම ඉෂණ  ඉ කද මන රී ලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු ද ම්රීතුමදනි, එතුමදාශනි ගම් රශශ ශ , 

"තාදාරාදම්ු රී න රශශ ශ  සමුපකාද ගම්දාන  ඉ හද්ා 

තිශබනවා. දද ගි  සතිශ  එද ගම්දාන ට ගි ා. සමුපකාද 

ගම්දාන කට කැබිනට් දණ්ඩලශ  ම ශකෝ, -රශකෝ,  ගණන ඉ; 

මිලි න 700කට වැඩි මුද්ල ඉ ශව ම කද තිශබනවා. ආසන (00 ඉ, 

900 ඉ විතද තිශබන බණ්ඩාදනා ක සම්ද මත්රණ  ාලාව වාශනි 

වි ාල සම්ද මත්රණ  ාලාව ඉ එතැන ින්කද තිශබනවා. බල මන, 

දාජය අදමුද්,  අ ථා ශලස භාවිත කදලා  කදරා ශශව, . ශවන 

අදාතයවදශ  ඉ එශහද ඒ විධි ට මුද්,  වි ද්ම් කළා නම්, ශපොදු 

ශශපළ පනත  ටශත් ඔහු ශදලහකටත් න ස අහ මශ ම නැතිව 

හිශගය; ඟප නැතිව හිශගය. එශහද සි,   ුරතුම දව ෂයශ  ඉ  ටශත් 

තදයි ශම් අදාතයාං   තිබුශණ්.  ඒ කාල  තුමළ ශම් අදාතයාං  ට 

අ ත් සෑද ආ තන  ඉද සම්පූගයණශ  මද විනා  කද තිශබනවා. 

එද්ා, දහි මද් දාජප ඉෂ ුරගශ දී ිතාද අදාරු තත්ත්ව  ඉ ශම් 

දශට් තිබුශණ්. සේත දහා අභිශ ෝග කට මුහුණ දු ම ලංකා 

ිතිහාසශ  රථද දාජය නා ක ා තදයි දහි මද් දාජප ඉෂ 

ජනාධිපතිතුමදා. සුනාමිශ  ම  විනා  ශවලා තිබුණු දට  ළි 

ශගොඩනැගීද පිළිබඳ අභිශ ෝග  ඉ එතුමදාට තිබුණා. ශම් දට 

කඩ මන, තිස් අවුරුශද් ඉ තිස්ශසේ තිබුණු ුරශන  නිද රීමද පිළිබඳ 

අභිශ ෝග  ඉ එතුමදාට තිබුණා. ඒ කාලශ  ශලෝක ඛනිජ ශත,  

අගයබුද්  ඉ තිබුණා; ශලෝක ආහාද අගයබුද්  ඉ තිබුණා; ශලෝක මූලය 

අගයබුද්  ඉ තිබුණා; දාජය ණ  අගයබුද්  ඉ තිබුණා; ආගයථික  ලැග 

සිටීශම් අගයබුද්  ඉ තිබුණා. ඒ කාල  තුමළ එතුමදාශනි දජ   ටශත් 

ශවශළඳ, අශළවි සංවගයනන, සමුපකාද හා පාරිශභෝගික ශසේවා 

අදාතයවද ා ව ශ  ම දද කටුරතුම කළා. ුරශන  පැවති ඒ 

කාලශ , ශලෝක ඛනිජ ශත,  අගයබුද්  පැවැති ඒ කාලශ , ශම් 

අදාතයාං   අලුති ම සෑදීශම් වගකීද දට පැවම තිබුණා. අපි 

ශහොදකද, වංාාව, දූෂණ  හා අක්රමිකතාවලි ම ශතොදව, හෘද්  

සා ඉෂි ට එකලව, අවංකව, විනිවිද් ශපශනන ආකාද ට ශම් 

ආ තන හැද එක ඉද ශගොඩනැගුවා. එද්ා ශ්රී ලංකා දාජය වාිකජ 

විවින නීතිගත සංස්ථාව වහ මන ශවලායි තිබුශණ්.  එද ආ තන  

ලාභ ලබන, සදෘශධිදත් ආ තන  ඉ බවට පරිවගයතන  රීමශම් 

කාගය   දද එද්ා කළා.  

දවි කරුණානා ක, ලංකා ිතිහාසශ  තිබුණු වි ාලතද 

සශතොස සම්පූගයණශ  ම විනා  කළා. ලලිත් ඟතුමලත්මුද්ලි 

දැතිතුමදා ශවශළඳ අදාතයවද ා ව ශ  ම සි,  දී සශතොස 

2149 2150 

[ගරු නලි ම බණ්ඩාද ජ දහ දහතා] 



2020 ශද්සැම්බගය 04 

ශදෝ ටගයස්, සශතොස කම්පිුරටගය සගයවිසස්, සශතොස ප්රි මටගයස් වැනි 

ආ තන බිහි කද ඒ ුරග  සශතොශසේ දීේතිදත්ද ුරග  බවට පත් 

කද තිබුණා. නමුත් එතුමදාශනි ශගෝල ා සශතොස සම්පූගයණශ  මද 

විනා  කළා; වසා ද්ැම්දා. ශජ දාේ රනා මදුරා, ශ,  ඟදතිතුමදා 

සශතොස ආ තන 20 ඉ ආදම්භ කළා. අපි ශබොශහොද දු ඉ විඳලා, 

නලි ම රනා මදු සභාපතිතුමදා එ ඉක එකතුම ශවලා 

තමු මනා මශසේලාශනි විවින අවලාද්, අපහාස, පපහාස දැශශශ, 

සශතොස ශවශළඳ සැ,  ජාල  200 ගණන ඉ ශවනශත ඉ වැඩි 

කදලා එද ශසේවාව නැවත දට රාදා වයාේත කළා. 

ඊට පසුව ශජො මස්ට ම රනා මදු ඟදතිතුමදා තවදුදටත් ඒ 
 ඉශෂේත්ර  සංව ගයනන  කළා. කවද්ාවත් අලාභ වි මශශ නැහැ. 
නමුත්, 2015 ිඳලා න්ගි ම න්ගටද ශකෝ, -රශකෝ,  ගණනි ම 
සශතොස අලාභ ලබා තිශබනවා. සශතොසට භාණ්ඩ සැපයූ 
සැපුරම්කරුව මට විතද ඉ රුපි ,  බිලි න හත ඉ ශගව මන 
තිශබනවා. සාදානය විධි ට රී නවා නම්, ඒ අ ට ුශපොලුු ති ලා. 
ඒ මිනිස්සු සශතොසට භාණ්ඩ ලබා ශද් මශ ම නැති තත්ත්ව  ඉ 
තදයි තිබුශණ්. ඒ නිසා කැබිනට් දණ්ඩල ට ගිහි, ලා අපි විශ ේෂ 
අවසද  ඉ ගත්තා, රුපි ,  බිලි න 2.5 ඉ ලබාග මන. මීය ට පසුව 
ශට මඩගය කැඳවා බ ස ග මනශකොට, අලහරුවාද්ා  න්නශ  සි ලු  
අතයව ය පරිශභෝජන භාණ්ඩවලට අපි ශට මඩගය එක ඉ 
කැඳවනවා. අලහරුවාද්ා ශට මඩගය කැඳවා, සිකුදාද්ා ශවනශකොට ඒ 
මුද්,  ශගවා ශබ්රුම් කදනවා රී න රතිඥාව  ටශත් තදයි 
සානාදණ මිලට, අ ස මිලට භාණ්ඩ ග මන රාළුව ම ශව මශ ම. 

ශම්වා තමු මනා මශසේලාශනි පැ. තමු මනා මශසේලා කදරා 
අපදාන විඳව මන ශවලා තිශබ මශ ම අපටයි රී න එක අපි ශම් 
ශවලාශැ දටට පැහැන්ලි කළ ුරතුම ශවනවා. එද්ා කදරා විධි ට කළා 
නම් අපි හා,  නිසා බැණුම් අහ මන ඕනෑ නැහැ. 
තමු මනා මශසේලාශනි රතිපත්ති  ශදොක ඉද්? ඒ රතිපත්ති  නිසා 
ශම් දශට් ශගොවි ා සම්පූගයණශ  මද විනා  වුණා. ශගොවී මට 
ශපොශහොද සහනානාද  දීලා, වී සඳහා රුපි ,  50ක සහතික මිල ඉ 
දීලා, ශගොවි ා ආද ඉෂා රීමද සඳහා ශගොවි ාශනි පැත්ශත් කකු,  
ශද්ශක මද හිටගත්ත ලංකා ිතිහාසශ  එකද ජනාධිපතිවද ා 
බවට ශගෝඨාභ  දාජප ඉෂ දැතිතුමදා පරිවගයතන වුණා  රී න එක 
දද දත ඉ කද මන ඕනෑ. පඳු, කහ, සහ,  ඟතුමළුව ශම් දශට් 
නිෂ්පාද්න  කළ හැ ඉශ ඉ කුද ඉද්, කුදන අවලාද් අපහාස පපහාස 
කළත්, ශදොන ර ්න  තිබුණත්, ශම් දශට් ශගොවී මට ඒවා 
නිෂ්පාද්න  කද මන රාළුව ම නම්, අශේ දශට් ශගොවි ාශනි ආද්ා ද 
වැඩි ශවනවා නම්, ජීවන තත්ත්ව  පසස් ශවනවා නම්, ඔවු මට 
ශම් දශට් ආහාද සුද ඉෂිතතාව ඟති කද මන රාළුව ම නම් දජ  ඉ 
හිටගත ුරත්ශත් ජාවාදම්කරුව මශනි පැත්ශත් ශනොව ශගොවි ාශනි 
පැත්ශත් රී න ස්ථාවදශ  තදයි ජනාධිපතිතුමදා ි මශ ම.  

හා,  ගැසට් ගැන තදයි අද් මුළු ද්වස රාදාද කථා කශළේ. ශවන 
රීසිද වැද්ගත් ශද්  ඉ ගැන කථා කශළේ නැහැ. අපට රාළුව ම, අශේ 
ස, ලි වි ද්ම් කද මශ ම නැතුමව ද්වස් පහ ඉ ඟතුමළතදී ි මන් ාශව ම 
ශපො මනි සම්බා රීශලෝෑම් ල ඉෂ  ඉ ශනි මන වයාපාරික 
ආ තනවලට අවස්ථාව ශද් මන. ඒ ල ඉෂ  ශගනැ, ලා 
ශවළඳශපොළට අතහැරි ාද ශගොවී මශනි ශගව, වල තිශබන සි ලු 
වී ශතොගවල මිල පහත වැශටනවා. ජනවාරි දාසශ  අස්වව  
කැශපනශකොට තවදුදටත් වී , ක විකුණාග මන බැරි තත්ත්ව ට 
පත්ශවනවා. හැද ආණ් සව ඉද කදලා තිශබ මශ ම ශම්කයි. ශම් 
කාලශ  ශපොඩි දුෂ්කදතාව ඉ තිශබන බව අපි පිළිග මනවා. ඒ 
දුෂ්කදතාව තුමළත් විවින පත්සාහ  ද්දමි ම අපි කද මශ ම, ශම් දශට් 
නිෂ්පාද්ක ාත් ආද ඉෂා කදලා, පාරිශභෝගික ාත් ආද ඉෂා 
රීමදයි. ශපො,  ශගඩි  රුපි ,  150ට  නවා රී ලා 
තමු මනා මශසේලා රීැවා. එශහද රීැව නිසා තදයි වැවිලි 
අදාතයවද ා අශප ම ි, ලා සි, ශ , ශපො,  සඳහා පපරිද මිල ඉ 
පනව මන රී ලා. ඒ  අදාතයං   අශප ම ඒ ි,  බද කදනශකොට 
අපි අශේ දාජකාරි  ිෂ්ට කද මනට ඕනෑ. දශනි දාජය අදාතය, 
අශේ රාදාණ ශිෂය, දජශ  ගිණුම් පිළිබඳ කාදක සභාශැ හිටරා 
සභාපති, ගරු ලස මත අලගි ව මන දැතිතුමදා  ටශත් තදයි 

පාරිශභෝගික කටුරතුම පිළිබඳ අධිකාරි  ගැසට් කදලා තිශබ මශ ම. 
ශම් ගැසට් නිශැද්න නිකුත් රීමද පිළිබඳව විවින අපහාස පපහාස 
කළත්, රුපි ,  150ට අද් ශකොශහේවත් ශපො,  නැහැ, රුපි ,  
100ට නැහැ. රුපි ,  (0ට, රුපි ,  70ට ශපො,  තිශබනවා. 
එශහද කදග මන රාළුව ම වුශණ් එවැනි පත්සාහ  ඉ ද්දරා නිසායි. 
ශපො,  මිල ද්ද මන බැරි රදාණ ට වැඩි ශව මන ිඩ ශද් මන 
රාළුව මකද ඉ නැහැ. තමු මනා මශසේලා ද් මනවා, ශපො,  
රී  මශ ම අශේ දශට් රනාන අපන න ද්රවය  ඉ බව. ලංකාශැ 
ශපො,  ශගඩි කට ශගවන මිල අසාදානය ශලස ිහළ ගිශ ොත්, 
ඔවු මට ඒ ශපො,  නිෂ්පාද්නවලි ම විශශ  ශවශළඳ ශපොශළේ තදග 
කද මන බැරි ශවනවා. එතශකොට දටට අව ය විශශ  විනිද  
අදශගන එ මන බැරි ශවනවා.  

ගරු නලි ම බණ්ඩාද ජ දහ ද ම්රීතුමදා ශබොශහොද 
පජාරුශව ම සඳහ ම කළා, එතුමදා අපන න සංවගයනන  භාද 
අදාතයවද ා ශලස සි,  දී අපන නවල වි ාල රවගයනන  ඉ වුණා  
රී ලා. ඒක අසතය  ඉ. ද ඉනිසාද්  ත්, පසු ගි  කාල පරි්චශේද්  
රාදාවටද ලංකාශැ අපන න ආද්ා ද තිශබ මශ ම ඟශදරිකාව  
ශඩොලගය බිලි න 10ත්, 11ත් අතද රදාණ ක. ඒක වැඩි ශවලා 
නැහැ. ආන න වි ද්ද ඟශදරිකාව  ශඩොලගය බිලි න 20ත්, 22ත් 
අතද රදාණ ක තිශබනවා. හැද ද්ාද නිගය ාත ආද්ා දට වඩා 
ආ ාත වි ද්ද වැඩිවීද නිසා වි ාල ශවශළඳ පදතද  ඉ තිශබනවා, 
ශගවුම් ශ ේෂ අගයබුද්  ඉ තිශබනවා. ශහොඳි ම අපන න සංවගයනන  
රීමද සඳහා අපන න සංවගයනන දණ්ඩල  ශ ොද්ා ගත්තා. නමුත්, 
තමු මනා මශසේලාශනි කාල  තුමළදී අපන න සංවගයනන,- 

 
ගු (ආචාර්ය) හර්ෂ ෙ සිේවා ෙහතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்ெொ) 

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

ගරු ඟදතිතුමදනි, ඔබතුමදා රී  මශ ම භාණ්ඩ අපන න  ගැන 

ශ ම. අශේ කාලශ  තා ඉෂණ , ඒ රී  මශ ම ශතොදතුමරු 

තා ඉෂණ , සම්බ මන කදශගන කදන ශසේවා -  IT services - 

අපන න  වැඩි වුණා. එද නිසා භාණ්ඩ හා ශසේවා ශද්කද 

ගත්ශතොත් අශේ අපන න  රුපි ,  බිලි න 15 ඉ, 1, ඉ 

තිශබ මශ ම . 

 
ගු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධාන ෙහතා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) பந்துல குணெர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana) 

එශහද ගත්ශතොත් තව ශබොශහෝ ඒවා ග මන ශවනවා ශ ම. දද 

රීැශැ ශවශළඳ ගිණුද පදණයි. අශන ඉ ශසේවා අපන න, 

සංක්රාද, විශශ  ශසේවා නිුර ඉතික  මශනි ආමුඛ ශරේෂණ 

ඔ ඉශකෝද ග මන ගිශ ොත් මුළු ශගවුම් ශ ේෂ ද ග මන ශවනවා.  

තමු මනා මශසේලාත් ආණ් ස කළා ශ ම. තමු මනා මශසේලා 
අපන න සංවගයනන  ගැන කථා කළා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු ද ම්රීතුමදනි, 1979 අංක 40 ද්දන ශ්රී ලංකා 
අපන න සංවගයනන පනශත් ශද්ශවනි වග මති  දද රී ව මන 
කැදැතියි. 

1979 අංක 40 ද්දන ශ්රී ලංකා අපන න සංවගයනන පනශත් 
ශද්ශවනි වග මතිශ  ශදශසේ සඳහ ම වනවා: 

“2.(1) ශදහි පහත සඳහ ම තැනැත්ත මශග ම සද මවිත අපන න 

සංවගයනන අදාතය සභාව ඉ වි  ුරතුම  :- 

(අ)  ජනාධිපතිවද ා, ඔහු සභාශැ සභාපති වි  ුරතුම  .  

(ආ)  ශවශළද්, නැැ කටුරතුම, කගයදා මත, කෘෂිකගයද , වැවිලි 

කගයදා මත, ශේෂ කගයදා මත, ධීවද, මුද්, , විශශ  කටුරතුම. 

ක්රද සම්පාද්න සහ ාමීය   කගයදා මත  න විෂ   ම භාද 

අදාතයවදශ ෝ. 
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පාගයලිශම් මතුමව 

(2)  අපන න සංවගයනන අදාතය සභාව, අදාතය දණ්ඩල  විසි ම 

ශද්ව  ලබන  ම් ශපොදු ශහෝ විශ ේෂ විනානවලට  ටත් ව, ජාතික 

අපන න සංවගයනන රතිපත්ති සහ වැඩ සටහ ම සකස් රීමද හා 

ක්රි ාත්දක රීමද සම්බ මනශ  ම වග රීව ුරතුම  .“ 

එතශකොට අවුරුදු 27රී ම ශම් අදාතය සභාව රැස් කදලා නැහැ. 

එශසේ අවුරුදු 27රී ම අදාතය සභාව රැස් කද මශ ම නැතිව ශම් 

ශද්ශවනි වග මති  ප, ලංඝන  කදමි ම සම්පූගයණශ  ම 

නීතිවිශදෝධී ආකාද ට තදයි ඒ අපන න සංවගයනන සැලසුම් - 

strategies -  නාන්  සකස් කද තිශබ මශ ම. ශදොකද්, ශදහි ශුශන 

සිංහශල ම රී ා තිශබනවා, ජනාධිපති රනානත්වශ  ම අපන න 

සංවගයනන අදාතය සභාව ඉ තිශබ මන ඕනෑ  රී ලා. ලංකා 

ිතිහාසශ  අවුරුදු 27රී ම පසු අදාතය සභාව රැසව්ූශ  ශගෝඨාභ  

දාජප ඉෂ ජනාධිපතිතුමදාශනි රනානත්වශ  ම අශේ දජ  බල ට 

පත්වීශද ම පසුවයි රී න , ක දද තමු මනා මශසේලාට ශම් 

අවස්ථාශැදී දත ඉ කද මන කැදැතියි. ලලිත් ඟතුමළත්මුද්ලි 

දැතිතුමදාශනි  දදණශ  ම පස්ශසේ ශම් සභාව රැස්ශවලා නැහැ. 

එශහද තිශ ශන් අපන න සංවගයනන  ගැන කථා කදනවා. 

ඊ ළලට තමු මනා මශසේලා ශදොක ඉද් කශළේ? අපන න දත 

ශහෝ  ම් අපන න දත ශම් පනත  ටශත් පනවන සි ලු ශසස් 

බදුවලි ම ලැශබන මුද්,  ශම් අපන න සංවගයනන අදමුද්ලට   මන 

ඕනෑ. 

1979 අංක 40 ද්දන ශ්රී ලංකා අපන න සංවගයනන පනශත් IV 

වන ශකොටශසහි මුද්,   ටශත් 14. (5) හි ශදශසේ සඳහ ම වනවා: 

“ශම් වග මති   ටශත් ශසස ්බදු ව ශ  ම අ කද ග මනා මුද්, , රනාන 

ශගයගු අ කැමිවද ා විසි ම, දාස්පතා, අදමුද්ශ,  බැදට ශගවි  ුරතුම  .“  

එතශකොට ආන න අපන න දත අ  කදන ශසස් බශද්ට 

අත්ස ම කද මශ ම දද, ඟදතිවද ා ව ශ  ම. ශම් පනශත් රී ා 

තිශබන විධි ට ශසස් බදු ව ශ  ම අ  කද ග මනා මුද්,  රනාන 

ශගයගු අ කැමි විසි ම දාස්පතා අදමුද්ලට ශගවි  ුරතුමයි. නමුත්, 

ශගව මශ ම නැහැ. ද්ැ ම ශම්වා ශ ම පාගයලිශම් මතුමව ඉ කථා 

කද මන ඕනෑ.  

ශම් දශට් අපන නකරුව ම න්රිග මව මන, දීදනා ශගව මන, 

ශවශළඳ රද්ගය න ශවශළඳ ස, පි,   නාන් ට සහභාගි ව මන, පද්ැ 

කද මන, ඔවු මශනි අපන න නිෂ්පාද්නවල භාණ්ඩ 

විවිනාංගීකදණ  ඉ කද මන, ශවශළඳ ශපොළ විවිනාංගීකදණ  ඉ 

කද මන, භාණ්ඩ නශවෝත්පාද්න ඟති කද මන, ඒවාට මුද්,  

ශද් මන තදයි අපන න සංවගයනන අදමුද්ල තිශබ මශ ම. ශම් 

අදමුද්ලට මුද්,  ශද්නවා ශවව වට ශදොක ඉද් කදලා තිශබ මශ ම? 

19(0දී ශසස් බශශද් ම දජ ට ලැබුණු ආද්ා ද බිලි න 20.1යි. 

අපන න සංවගයනන අදමුද්ල ශවත ලැශබනවා, බිලි න 20.1 ඉ. 

ඒක හරි. 1993දී ශසස් බශශද් ම ආද්ා ද විධි ට බිලි න 471.(, ඉ 

දජ ට ලැශබනවා. එතශකොට අදමුද්ලට ලැශබනවා, මිලි න 

(23 ඉ. ඊට පස්ශසේ 200, දී ශසස් බශශද් ම ලැශබන ආද්ා ද 

බිලි න 742යි. අදමුද්ලට ලැශබනවා, මිලි න 7,1.,9 ඉ. අද් 

ශදොක ඉද් ශවලා තිශබ මශ ම? 2009දී ශසස් බශශද් ම ලැශබන 

ආද්ා ද බිලි න 49යි. දට ශද්නවා, මිලි න 277 ඉ. ද්ැ ම ශම්ක  

රාදුද වැඩ ඉ ශ ම? එද්ා ලැශබන මුළු ආද්ා දද අපන න සංවගයනන 

අදමුද්ලට ලබා දු මනා. නමුත්, 201(දී  ලැශබනවා, බිලි න 52 ඉ. 

අපන න සංවගයනන අදමුද්ලට ශද් මශ ම මිලි න 529යි. එනම්, 

සි  ට 1යි. 2019දී බිලි න 49 ඉ ලැශබනවා; මිලි න 277 ඉ 

ශද්නවා. ඒ අව ව, අදමුද්ලට ලැශබ මශ ම 0.,යි. එතශකොට ශම්වා 

නීතිවිශදෝධීයි. 

කාශනි ආණ් ස තිබුණත්, මුද්,  අදාතයාං ශ  ි මන සදහද  
හිතුමව ඉකාද නිලනාරි ම  කතිප ාධිකාද  ඉ හද්ාශගන ශම් 
පාගයලිශම් මතුමවත්, ඟදතිවරුත් සතාට අ මද්වා තද මට අව ය ශශ 
විතද ඉ කදන ුරග කට තදයි පරිවගයතන ශවමි ම තිශබ මශ ම. 
ආණ් සක්රද වයවස්ථාශැ 14( වයවස්ථාවට අව ව මුද්,  පිළිබඳ 
බල  තිශබ මශ ම පාගයලිශම් මතුමවට නම්, පාගයලිශම් මතුමව සතුම 
මුද්,  බල  දහා භාණ්ඩාගාදශ  ශහෝ ශවන ඕනෑද තැනක ි මන 
නිලනාරි කු තද මශනි අභිදත  පරින්  ශවනස් කදනවා නම්, අ ස 
ව ශ  ම ඒ පිළිබඳ ර ්න  ඉවත් කව ා රුත් නල මශ ම නැහැ. 
එතශකොට ශකොශහොදද් අදාතයාං  පවත්වාශගන   මශ ම? 
ඟදතිවරු ි මනවා, නිකම් දබගය සී,  වාශනි. ඊට පස්ශසේ බැණුම් 
අහ මශ ම ජනාධිපතිතුමදා, බැණුම් අහ මශ ම අගදැතිතුමදා, බැණුම් 
අහ මශ ම ඟදතිවද ා, බැණුම් අහ මශ ම ආ තන. ශම් සි , ලද 
කදන පසස්ද නිලනාරි මශනි කතිප ාධිකාද  ඉ විසි ම ඟදතිවරු 
රාල මන මශනි තත්ත්ව ට පත් කදලා තිශබනවා. හිල මශනෝ 
ශනොශවයි. හිල මනා නම් ි, ලනවා ශ ම. රාල මනාට ි, ල මන 
ලේජයි. දහජන ඡ මද්ශ  ම පත්වුණු ඟදතිවරු දහ ජන ා 
ශවව ශව ම ආණ් සව ඉ ග මන කැපශවලා, දහ මසිශවලා වැඩ 
කදලා, හිශගය ගිහි, ලා ි මනවා. නිලනාරි ම ඒ ආණ් සව  ටශත්ත් 
ි මනවා; ඊළල ආණ් සව  ටශත්ත් ි මනවා. අපි ශගද්ද  නවා. ඒ 
නිසා ශම් තත්ත්ව  පිළිබඳව ශම් ගරු සභාශැ රබුශන විවාද්  ඉ 
ඟති ශව මන ඕනෑ.  

දටක මුද්,  ශබශද් මශ ම ශකොශහොදද්? තමු මනා මශසේලාශනි 
කාලශ  - 

 

ගු (ආචාර්ය) හර්ෂ ෙ සිේවා ෙහතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்ெொ) 

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

ගරු ඟදතිතුමදනි, ඔබතුමදා රීැවා, ින්රිපත් කදරා ජාතික 

අපන න රතිපත්ති  නීතයව ූලල නැහැයි රී ලා. ඒක දලි ඉ 

සදදවික්රද හිටරා ඟදතිතුමදා කැබිනට් දණ්ඩල ට ින්රිපත් කදලා 

සම්දත කදගත් එක ඉ රී ලා දද එ  නිවැරැන් කද මන කැදැතියි. 

 

ගු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධාන ෙහතා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) பந்துல குணெர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana) 

ශහොඳයි. ඔබතුමදා වාඩි ශව මන. දශනි ර ්න  අහග මන. 

පාගයලිශම් මතුමව පත්තමතද නම්, පත්තමතද සභාව විසි ම නීති  ඉ 

සම්දත කළාද, කැබිනට් දණ්ඩල ට රාළුව මද්, නීතිශ  ම පිට 

තී මදු තීදණ ග මන?  

 

ගු (ආචාර්ය) හර්ෂ ෙ සිේවා ෙහතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்ெொ) 

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

ගරු ඟදතිතුමදනි, රතිපත්ති  ඉ රී  මශ ම නීති  ඉ ශනොශවයි. 

ශම් පාගයලිශම් මතුමවට විතදයි නීති සම්පාද්න  කදග මන රාළුව ම. 

පද්ාහදණ  ඉ හැ,  ට, PUCSL එක අයි ම කදන එශක ම 

Ceylon Electricity Board එශ ඉ නීති  ප, ලංඝන  ශවනවා. 

එ  නිලනාරි මට කද මන බැහැ. දහා භාණ්ඩාගාදශ  

ශ, කම්තුමදාට බැහැ, PUCSL එක වසා ද්ද මන රී  මන. ශදොකද්, 

ඒක තදයි නීති . ඒ නීති  හද් මශ ම ශම් ගරු පාගයලිශම් මතුමව. 

ඔබතුමදා, දද සහ ප ඉෂ විප ඉෂ සි ලුශද්නාද එකතුමශවලා තදයි 

නීති  හද් මශ ම. රතිපත්ති හද් මශ ම කැබිනට් දණ්ඩලශ  ම. 

 

ගු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධාන ෙහතා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) பந்துல குணெர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana) 

පනශත් ශම් වග මති   ටශත්, "ශසස් බදු ව ශ  ම අ  කද 

ග මනා මුද්ල රනාන අ කැමි විසි ම දාස්පතා අදමුද්ලට බැද කළ 

ුරතුමයි" රී ා සඳහ මශවලා තිබුණත්, එශසේ බැද කද මශ ම 

නැත්නම් ශදොකද් ශව මශ ම?  
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ගු (ආචාර්ය) හර්ෂ ෙ සිේවා ෙහතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்ெொ) 

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

දද රී  මශ ම ඒක ශනොශවයි ගරු ඟදතිතුමදනි.  

 

ගු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධාන ෙහතා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) பந்துல குணெர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana) 

නැහැ, නැහැ. ද්ැ ම දශනි ශවලාව   මශ ම. ඒ කාදණ  අපි 

ශවන ශවලාවක එළිශ දී කථා කදමු.  

ශම් ආණ් සවට විතද ඉ ශනොශවයි, තමු මනා මශසේලාශනි 

ආණ් සවට කදරා ශශ බල මන. ශම් අ  වැ  විවාද්ශ දී ශම් සභාව 

ඟතුමශළේ අපි ශබොරුවට නිකම් ශශ පාලන ව ශ  ම  බැණ 

ග මනවා, ශම් විවාද්  බලාශගන ි මන බැරිව.  

එද්ා දවි කරුණානා ක දැතිතුමදා රුපි ,  බිලි න 125ක 

සම්පූගයණශ  ම අසතය අනයාපන වි ද්ද ඉ අදශගන ආවා. ඒ 

අවස්ථාශැ  ගරු න්ශ මෂ් ගුණවගයනන දැතිතුමදාත්, අපිත් ගරු 

කථානා කතුමදාට පැමිික, ල ඉ කළා, "ශම්ක සම්පූගයණ අසතය 

වි ද්ද ඉ, ශබොරු වි ද්ද ඉ. ශම් වි ද්ද හංගලා තිබිලා ශබොශහොද 

අදාරුශව ම තදයි  දද ශසො ා ගත්ශත්" රී ලා. කරු ජ ූ රි  

හිටරා කථානා කතුමදා ඒ ගැන පම ඉෂණ කට කැශඳැවා. 

විප ඉෂ  ශවව ශව ම න්ශ මෂ් ගුණවගයනන දැතිතුමදාත්, අපිත් ගිහි ම 

වාඩි වුණා. දවි කරුණානා ක ඟදතිතුමදාත්,  දහා භාණ්ඩාගාදශ  

නිලනාරිව ත් ආවා. ඟවි, ලා රීැවා, "ශම්ක අලුත් method එක ඉ, 

ශම්ක ඔ  ශගො, ල මට ශත්ශද මශ ම නැහැ"යි රී ලා. එශහද 

රී ලා ශශ පාලනඥ  මට ලණුව දීලා ඒක රැ ඉකා, 

පාගයලිශම් මතුමව ශනොදල  ැැවා, පාගයලිශම් මතුමව මුළා කළා, 

පාගයලිශම් මතුමවට ශබොරු රීැවා. දහා භාණ්ඩාගාදශ   ඒ 

නිලනාරි ම තවද ි මනවා. ඒ ගැන රීසි ශකශන ඉ කථා කද මශ ම 

නැහැ. ඒ අ  හිත මශ ම  දහජන ඡ මද්ශ  ම ශත්ම පත් වුණු ශම් 

පත්තමතද ආ තනශ  ි මන සි ලු ද ම්රීවරු භාණ්ඩාගාදශ  

කවුරු ශහෝ  රී න එක අහලා, ද්ණ ගහලා ඒ , ක පාස් කදලා 

ශද් මන ඕනෑ  රී ලායි.  

ශම් බල මන. එද්ා අ  වැ  ශ, ඛනශ  රී ා තිශබනවා, පූගයණ 

ගුරු රාහුණු වැඩසටහන ඉ සම්පූගයණ කද මන රුපි ,  මිලි න 

100 ඉ ශව ම කදනවා රී ලා. නමුත් වි ද්ම් කදලා තිශබ මශ ම 

රුපි ,  මිලි න (4යි, රගති  සි  ට 1(යි. ාමීය   රශශ වල ගුරු 

නිවාසවලට විශැකාගාද ලබා ශද් මන රුපි ,  මිලි න 2,000 ඉ 

ශව ම කද තිශබනවා, වි ද්ම් කද තිශබ මශ ම රුපි ,  මිලි න 

27යි, රගති  සි  ට 1යි. පාස,  සහ ශවිතීයික පාස, වල 

සනීපාද ඉෂක ජල පහසුකම් ලබා ශද් මන රුපි ,  මිලි න 

4,000 ඉ ශව ම කද තිශබනවා. වි ද්ම් කද තිශබ මශ ම රුපි ,  

මිලි න 1,717යි. ජාතික ජල පශනති  දින ම ූ ගය    ඉති විදුලි  

ශනොදැති පාස, වලට විදුලි  ලබා දීදට රුපි ,  මිලි න 2,000 ඉ 

ශව ම කද තිශබනවා, වි ද්ම් කද තිශබ මශ ම රුපි ,  මිලි න 

5,0යි. න්වයිශ ම රාථමික පාස,  3,577 ඉ වැඩි න්ුරණු කද මන 

රුපි ,  මිලි න 10,000 ඉ ශව ම කද තිශබනවා, වි ද්ම් කද 

තිශබ මශ ම රුපි ,  මිලි න 1,,11යි. ශවිතීයික පාස,  1,000 ඉ 

සඳහා ක්රි ාකාරි කාදද, විද්යාගාද, බහුවින කාදද, රී වීම්  ාලා 

ලබා ශද් මන රුපි ,  මිලි න 15,000 ඉ ශව ම කද තිශබනවා, 

අවුරුශද් ිවද ශවනශකොට වි ද්ම් කද තිශබ මශ ම රුපි ,  මිලි න 

710යි. රීසිදු පහසුකද ඉ නැති, ශනොසලකා හැද තිබුණු පාස,  

1,3,0ක පහසුකම් වැඩි න්ුරණු කද මන රුපි ,  මිලි න 30,000 ඉ 

ශව ම කද තිශබනවා, වි ද්ම් කද තිශබ මශ ම රුපි ,  මිලි න 

1,207යි; සි   ට 4යි. වැවිලි  ඉශෂේත්රශ  පාස,  25 ඉ න්ුරණු 

කද මන රුපි ,  මිලි න 250 ඉ ශව ම කද තිශබනවා, වි ද්ම් කද 

තිශබ මශ ම රුපි ,  මිලි න 7,යි. ශම් සම්පූගයණ ශබොරු ිල ඉකම් 

දහා භාණ්ඩාගාද  හද්ලා දු මනාද, ඒ හද්ලා ශද්න ිල ඉකම් අපි 

අත්රාඩි ගහ ගහා, ඒක විශැාන  කද කද, ඒකට බැණ බැණ 

සම්දත කදලා ශද්නවා. සම්දත කදලා දු මනාද ඒ නිලනාරි ම 

ඊළල අවරුශද්ටත් තව ශබොරු , ක ඉ ලි ා ශද්නවා. අපි ඒක 

රී වනවා. ඒ නිසා ඟත්ත ර ්න එක ඉවත් කථා කද මශ ම නැති 

පාගයලිශම් මතුමව ඉ බවට ශම් පාගයලිශම් මතුමව පරිවගයතන  ශවලා 

තිශබනවා.  

අතිගරු ජනාධිපතිතුමදාශනි "ශසෞභාගයශ  ද්ැ ඉද" සංවගයනන 

වැඩසටහශ ම තිශබනවා, රාථමික ප මතිවල ද්රුව මශනි සෑද 

ප මති කටද ගුරුවරු ශද්ශද්ශනකු - Teacher සහ Teacher 

Assistant - ලබා ශද් මනට හැරීවන පරින් ගුරු සහා ක  ම 

පනස්ද්හස ඉ බඳවා ග මනවා රී ලා. ශම් දශට් අනාගත  ද්රුශවෝ. 

එංගල මත , ඟශදරිකාව වාශනි න්ුරණු දටවල රාංි  ප මතිවල 

ද්රුව මට ගුරුවරු ශද්ශද්ශනකුශනි ශසේව  ලැශබනවා. 

ගුරුවදශ  ඉ ි මනවා, ඔහුට සහා ට ගුරු සහා කශ කු 

ි මනවා. ,0,000 ඉ බඳවා ගත්තා. ඒ බඳවා ගත්ත අ ශග ම රාංි  

ළද ා  බලා ග මන 1, 2, 3, 4, 5 ශශ්රේිකවලට ගුරුවරු ශද්ශද්නා 

ගාශ ම ශද්නවා රීැවා නම්, ශම් දශට් අම්දාවරු, ශද්දැපිශ ෝ 

ශදොන තදම් සතුමටට පත් ශවනවාද්? ඒ වාශනි එක ඉ ශම් විප ඉෂ   

රී නවාද්?  නැහැ.  

දද පසස් අනයාපන අදාතයවද ා ශලස සි,  දී ආසි ාව  

සංවගයනන බැංකුව සදල සාක්චඡා කදලා, ජාතික වි ්වවිද්යාල  ඉ 

නැති සෑද න්ස්ත්රි ඉක කද තා ඉෂිකක වි ්වවිද්යාල  බැගි ම ලබා 

ශද් මන ශ ෝජනා කළා. ුුවිභාග  සදත්, ජීවිත  අසදත්  රී න 

එක ශනොශවයි, පපාධි  සදත්, ජීවිත  අසදත් රී න එක 

ශනොශවයිුු ශව මන ඕනෑ. ඒ නිසා පපාධි  තිශ නශකොටද ඒ 

පපාධි ට රැරී ාව ඉ ලැශබන ආකාද ට ශතොදතුමරු තා ඉෂණ , 

ිංජිශ මරු තා ඉෂණ , වජව පශනති තා ඉෂණ  පිළිබඳව 

න්ස්ත්රි ඉක 10ක වි ්වවිද්යාල 10 ඉ ඟති රීමද සඳහා පසස් 

අනයාපන අදාතයවද ා ව ශ  ම සි,  දී දද ආසි ාව  සංවගයනන 

බැංකුශව ම ඟශදරිකාව  ශඩොලගය බිලි න 50 ඉ ශව ම කද ගත්තා, 

ඒ භාදකාද ආණ් සශැදී. ගා, ලට වි ්වවිද්යාල  ඉ නැති නිසා 

අශේ දශම්ෂ් පතිදණ දැතිතුමදාත් එ ඉක ගිහි, ලා ඒක හද්න ිඩද 

ශව ම කද ගත්තා. කළුතද න්ස්ත්රි ඉකශ ත් නැති නිසා 

ිත්තෑපාශ ම නම්දාලංකාද දහා නා ක හාමුදුරුශවෝ සදල 

ගිහි, ලා ිඩද ශව ම කද ගත්තා. ආරුමුග ම ශතොණ්ඩද ම 

දැතිතුමදා ජීවතුම ම අතද සි,  දී එතුමදා සදල ගිහි, ලා ශකොටගල 

ිඩද ශව ම කද ගත්තා. ඊට පසුව දාතශ,  ිඩද ශව ම කද 

ගත්තා. ශව ම කදලා, වි ්වවිද්යාල නැති න්ස්ත්රි ඉක 10ට 

වි ්වවිද්යාල 10 ඉ හද් මන ලෑස්ති කදලා තිබුණා. හැබැයි, ශම් අ  

වැ  ශ, ඛනශ  ඒ ශ ෝජනා අ මතදස්ද්ාන ශවලා. ඒ රී  මශ ම 

ශම් ඟදැතිවද මට බැහැ, නිලනාරි ම කැදැති නැත්නම් ශදොක ඉ 

ශහෝ කද මන. ඒක ඟදතිවද ා ඔළුශව ම හිට ගත්තත් කද මන 

බැරි තත්ත්ව  ඉ තදයි ශම් දශට් ශම් ඟති ශවමි ම තිශබ මශ ම. 

ශම්ක නදක ආද්ගය   ඉ. ශම්ක වැදන් ක්රදශැද්  ඉ. ඒ නිසා 

ශදතැන  විවාද් කළ ුරත්ශත් ශම් තුමට්ටු ශද්ශ ඉ එරීශනකාට බැණ 

ග මන ඒවා ශනොශවයි. 

දටට, දශට් අනාගත ට  හපත ඉ වන ශශව,  තිශබනවා නම්, 

ඒවා කවුරු ම ශහෝ නිලනාරි ම පිරිසකට එක පෑ ම පාශද ම නතද 

කද මන රාළුව ම වීද අවාසනාව ඉ. දාජය සංස්ථා, වයවස්ථාපිත 

දණ්ඩල හැද එක ඉද වාශනි අලාභයි. අලාභ විඳින ඒ හැද 

ආ තන කද අනය ඉෂ දණ්ඩලශ  ි මනවා, භාණ්ඩාගාදශ  

නිලනාරිශ  ඉ. ඒ අ  ඒකට වග රී  මන ඕනෑ නැශද්? ඒ අලාභ  

වනක, , ඒ අලාභ වන තීදණ ග මනක,  ඒ අ  නිද්ාශගන හි,  ා ද් 

ඒ ආ තන  ඟතුමශළේ? ඒ අ  ඒවාට වග රී  මශ ම නැශද්? 

අ මතිශම්දී ඒ වගකීම් , ක ඔ ඉශකොද ශශ පාලනඥ  ම පිට -

ජනාධිපතිතුමදා පිට, අගදැතිතුමදා පිට, ඟදති දණ්ඩල  පිට- 
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පාගයලිශම් මතුමව 

පැටශව මශ ම ශකොශහොදද්? කවුද්, ඒ සැලසුම් හද් මශ ම? අපි ද්? 

ගරු කථානා කතුමදා ද්ැ ම ශම් සභාශැ නැති වුණත් දද 

එතුමදාශග ම ි, ලා සි,  මන කැදැතියි, අ ස ගාශ ම දාජය මූලය ට 

කදන වැරැන් පිළිබඳ විභාග කද මනවත් අලුත් කාදක සභාව ඉ පත් 

කද මන රී ලා. 

 

ගු (ආචාර්ය) හර්ෂ ෙ සිේවා ෙහතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்ெொ) 

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

ගරු ඟදතිතුමදනි, ඔබතුමදා රී න එක හරි. ශදතැන කෑ ශකෝ 

ගහග මනවාට වඩා අපි ඟත්ත ව ශ  මද විවාද්  හරි ට කද මන 

ඕනෑ. සදහද ශවලාවට ශදතැන ි මන ලේජා හිශතනවා. 

කුණුහරුපත් රී නවා. ඒක ශනොශවයි ශදතැන ශව මන ඕනෑ.  

ගරු ඟදතිතුමදා, ඔබතුමදා රී න කාදක සභාව ද්ැ ම පත් කදලා 

තිශබනවා. ඒ තදයි, දජශ  මුද්,  පිළිබඳ කාදක සභාව. ඒ කාදක 

සභාශැ සභාපතිතුමදා වන අශේ අව ද ප්රි ද්ගය න  ාපා දැතිතුමදා 

සදල අද් අපි එකල වුණා, විශවත් කමිටුව ඉ පත් කදලා දාජය 

මූලය පිළිබඳ වි ්ශ, ෂණ ින්රිපත් කද මන. ඒක න්ගටද කදශගන 

  මන ඕනෑ. 

 

ගු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධාන ෙහතා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) பந்துல குணெர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana) 

තමු මනා මශසේලා විප ඉෂශ  හි,  ත්, අපි විප ඉෂශ  හි,  ත්, 

අපි අතරි ම කවුරු ආණ් සශැ හි,  ත් අවසානශ  දජ ට සි ලු ශශ 

පිළිබඳ පරුද  ශහෝ කරුද  කද ගහ මන ශව මශ ම 

කතිප ාධිකාරි පසස් නිලනාරි ම රීහිපශද්ශනකු විසි ම තා ඉෂිකක 

කරුණු රී ා හද්ලා ශද්න ඒවා, රීසිද තා ඉෂණ  ඉ නැතිව අපි 

අව දත කදලා ශද්න නිසායි. ශදහිදී අ ස ගාශ ම තද තද මශනි 

අදාතයාං වල විෂ  භාද ඟදතිවද ා ශග මවලා අහ මන එපැයි, 

තමු මනා මශසේ ශදොනවාද් කද මන බලාශපොශදොත්තුම ව මශ ම 

රී ලා. නිලනාරි ම , ක ඉ එකතුම ශවලා නිලනාරි මශග ම අහනවා, 

ශදොනවාද් කද මශ ම රී ලා. නිලනාරි ම රී න ඒවා කද මන අපි 

ි මන ඕනෑ ද්? ඒකට දහ ජන ා අපට ඡ මද්  ශද් මන ඕනෑද්? ශම් 

තත්ත්ව  නිසා තදයි අපට ශම් ගැසට් ගැහිලි, බැණුම් ඟහිලි 

සි , ල කද මන සිශන ශවලා තිශබ මශ ම.  

දද රී  මන කැදැතියි, අදාතයාං  ව ශ  ම, එනම් 

කගයදා මත අදාතයාං  , කෘෂිකගයද අදාතයාං  , ශවශළඳ 

අදාතයාං   ව ශ  ම අපි ඔ ඉශකෝද එකතුම ශවලා ශම් දශට් 

සම්පත් හා ශම් දශට් මිනිසු ම පිළිබඳ වි ්වාස  ති ලා, අශේ දට 

ශගොඩනැඟීද සඳහා වන ජාතික වැඩ පිළිශවළ ඉ හද්න බව. ඒ 

සඳහා අපි එකතුම ශවනවා. ඒ අව ව ශම් අලාභ ලබන දාජය 

ආ තන, සංස්ථා, වයවස්ථාපිත දණ්ඩල සි , ල පා ස ශනොලබන 

තත්ත්ව ට පත් කදගැනීද සඳහා අපි වැඩ කදනවා.  

සශතොස සම්බ මනශ  ම මිල පිළිබඳ ශාෝද්නා ින්රිපත් කළා. 
මිල සහන  ඉ ලබා ශද් මන අපි දැන්හත් ශවලා නැහැ රී ලා 
රීැවා. දද වි ්වාස කද මශ ම නැහැ, බදු අ ස කදලා, පපරිද මිල 
නි ද කදලා ශම් දශට් ජනතාවශනි බ ස මිල පිළිබඳ ර ්න ට 
පත්තද  ඉ ශද් මන රාළුව ම රී ලා. ශම් සඳහා තිශබ මශ ම එක 
පත්තද යි. දශට් ජාතික නිෂ්පාද්න  වැඩි රීමද තුමළි ම පදණයි 
බ ස මිල පහත ශහළ මන රාළුව ම ව මශ ම. සිංගේපූරුශැ මුද්,  
අදාතයවදශ  ඉ වද ඉ රී ා තිශබනවා, "පාස,  ශිෂය  ම පාස,  
තුමළත්, වි ්වවිද්යාල ශිෂය  ම වි ්වවිද්යාල තුමළත්, ශගොවී ම 
ශගොවිශපොළ තුමළත්, කම්කරුව ම කම්හල තුමළත් වැඩි වැඩිශ  ම 
වැඩ රීමද තුමළි ම පදණයි ශසෞභාගය  ළලා කදග මන රාළුව ම 
ශව මශ ම" රී ලා. ඒක තදයි ඟත්ත.  

ඒ නිසා අපි වැඩ කද මන ඕනෑ. වැඩ කදන දට ඉ ඟති රීමද 

සඳහා ශදවද අ  වැ  ශ, ඛන ට අපි බශල මද රී ලා 

ශ ෝජනාව ඉ ඟතුමළු කළා. ශම් දශට් තිශබනවා බදු භීතිකාව ඉ. ඒ 

බදු භීතිකාව ශදොක ඉද්? අතිදහත් බහුතද සාදානය ලාංරීක  ම 

තුමළ ශශශී  ආද්ා ම් ශද්පාගයතශම් මතුමවට වි ාල භ  ඉ තිශබනවා. 

ඔවු ම ශග  ඉ හද් මන පඩට ශකො මක්රීට් එක ඉ ද්ාලා තට්ටු කීප  ඉ 

හද් මන  න ශකොට, ආගය  කුල සිරිත් අව ව ශපත්සද ඉ  නවා 

ශශශී  ආද්ා ම් එකට, "අ මන, තට්ටු ගාණ ඉ ගහනවා." රී ලා. 

එතශකොට ශශශී  ආද්ා ම් එශක ම ලිුරම් එවනවා, ශකොශහොදද් 

තට්ටු ගණ ම ගහ මශ ම රී ලා අහලා. ඊට පස්ශසේ  ඒ තට්ටුව 

ගහ මශ ම නැහැ; කම්බි , ක න්දනවා. V8 එක ඉ හරි, ශවනත් 

ශහොඳ වාහන  ඉ හරි ග මන ශහොඳටද ස, ලි තිශබන ශකශනකු 

වුණත්, ස, ලි තිශ ශදී lease කදලා හරි finance එක ඉ ද්ාලා හරි 

වාහන  ග මශ ම බදුවලට තිශබන බි  නිසා. දැික ඉ හම්බ 

ශවනවා; දැික ඉවලි ම හම්බ ශවන ස, ලි , ක පිට දට තිශ නවා; 

ශකොටසයි ශදශහේට ශනි මශ ම. ඒ, ආද්ා ම් බදුවලට තිශබන බි  

නිසායි. ිඩද ඉ තිශබනවා; එ  රශ ෝජන ට ග මශ ම නැහැ; 

විකුණ මනත් ඕශ ම; නමුත්, විකුණ මශ ම නැහැ. ඒ, විකුණුවාද 

බදු ශගව මන සිශන ශවයි රී ලායි. ඒ අ ට ශම් අ  වැ  

ශ ෝජනාවලිශ  ම දහි මද් දාජප ඉෂ මුද්,  අදාතයතුමදා රී ලා 

තිශබනවා, තද ම ිපැයූ ආකාද  ශහළිද්දවු ශනොකළ සි ලු මුද්,  

න්ැරුම් රකා   ඉ දින ම ශහළිද්දවු කද මන රී ලා. ශහළිද්දැ 

කළාට පස්ශසේ ඒවා කෘෂිකගයද ට ශ ොද් මන, කගයදා මතවලට 

ශ ොද් මන, වයාපාද  ඉ පට මග මන ශ ොද් මන රී ලා. ඒ සඳහා 

සි  ට එකක බශද් ඉ ශගැවාට පස්ශසේ, අතීත  පිළිබඳ රීසිදු හාදා 

ඟවිස්සීද ඉ කද මශ ම නැහැ රී ලා.  අලුත් බදුකරුශවකු ශලස 

ින්රි ට ආශ ෝජන  කද මන, ශම් අවස්ථාශැ  ශශශී ව සහ 

විශශශී ව දඳවා තිශබන මුද්,  බශ  ම හා සැකශ  ම ශතොදව 

ශගන එ මන රී න ආදානන  අපි කදලා තිශබනවා.  

ශවශළඳ අදාතයාං   ව ශ  ම අපි ශම් දශට් 

කගයදා මතකරුව ම, වයාපාරික  ම සදල එකතුම ශවලා ස්වජාතික 

වයාපාරික  ම නලා සිටුවීද සඳහා ජාතික වැඩසටහන ඉ සකස් 

කදලා තිශබනවා.  

මුහුණු ආවදණ -face masks- අතයව ය භාණ්ඩ  ඉ ශවලායි 

තිබුශණ්. ඒවාශ  මිල රුපි ,  50ට, ,0ට, හිශතන හිශතන 

ගණ මවලට අශළවි ශවමි ම තිබුශණ්. ද්ාස සමූහ වයාපාද  

රී  මශ ම, අශේ දශට් ශශ පාලන පළිගැනීම්වලට ල ඉ ශව්චා, 

රාශදෝගාමි ජාතික වයාපාද  ඉ. අපි ඔවු ම සදල එකතුම ශවලා, 

මුහුණු ආවදණ  ඉ සි, ලදට විකුණන මිල රුපි ,  20ට අ ස 

කළා. එ  දජ ට සැපය ශම්දී මිල රුපි ,  17ට අ ස කළා. ඒ 

වාශනිද ගුණත්ව  ආද ඉෂා රීමද සඳහා SLS සහතික  සහිත 

මුහුණු ආවදණ  ඉ බවට ද්ාස මුහුණු ආවදණ පත් කදලා, STC 

ආ තන  දින ම එද මුහුණු ආවදණ ලබා දු මනා.  

ශම් න්නවල පවතින ශකොවිඩ් වසංගත  නිසා ද්ෑත් ශසෝද්න 

විෂබීජහදණ න් ද වි ාල මිල ගණ මවලට අශළවි ශව මන 

පට මගත්තා. දාලශබ් තිශබනවා, ITI - Industrial Technology 

Institute- එක. ඒ ආ තන  තදයි අශන ඉ අ ශනි නිෂ්පාද්නවල 

රමිති  පම ඉෂා කද මශ ම. අපි ඒ ආ තන ට රීැවා, sanitizers 

හද් මන රී ලා. ඒ අ  හැදුවා. රුපි ,  1,350කට අශළවි කදන 

sanitizer එක ඉ රුපි ,  900ක මිලට ශද් මශ ම. ඒක දජ ට 

රුපි ,  700ට ශද්නවා. රුපි ,  350කට අශළවි කදන sanitizer 

එක ඉ රුපි ,  270ට ශද්නවා. දජ ට නම් රුපි ,  එකසි  

ගණ මවලට අශළවි කද මශ ම. අපි ඒ ආකාද ට වි ්වසනී  

භාණ්ඩ  ඉ නිෂ්පාද්න  කදවූවා.  

අශේ දශට් හද්න ශත් ගැනත් රී  මන ඕනෑ. සාදානයශ  ම 

හැශදෝද ශත් එක ඉ ශබොනවා, පශශට, එශහද නැත්නම් ද්ව, ට 
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ශහෝ හවසට. ශහොඳ ශත් ෑම් 100 ඉ රුපි ,  130 යි, 140 යි, 

150යි. අපි ශත් දණ්ඩලශ  සිංහ ා ලකුණ ද්දන අංක එශ ඉ ශත් 

ෑම් 100ක මිල රුපි ,  100ට අ ස කදලා, STC ආ තන  හා 

සශතොස හදහා ශබද්ා හරිනවා. ඕස්ශේලි ාව  පරිේරා රීශලෝව ඉ 

රුපි ,  1(0 යි; 190යි. අපි පරිේරා රීශලෝව ඉ රුපි ,  150ට 

සශතොස හා STC ආ තන  හදහා ශබද්ා හරිනවා.  

ගරු විද,  වීදවං  අදාතයතුමදාශනි කගයදා මත අදාතයාං   

 ටශත් තිශබනවා, British Ceylon Corporation - BCC Lanka 

Ltd. එ  සබ ම නිෂ්පාද්න  කදන ිතාද පැරැික ආ තන  ඉ. එ ,  

විෂ දසා නික ද්රවය ශ ොද් මශ ම නැතිව ශහොඳද සබ ම හද්න 

ආ තන  ඉ. ඒ වාශනිද, ශහොඳ ශපො,  ශත,  හද්න ආ තන  ඉ, 

BCC Lanka Ltd එක. අපි ඔවු ම සදල එලතාව ඉ ඟති කදශගන, 

ිස්ශස, ලාද ශදන් ශසෝද්න සබ ම කැට , මුහුශණ් ගාන සබ ම 

කැට  වි ්වාසශ  ම ුරතුමව, පවතින මිලට වඩා අ ස මිලට ශද් මන 

වැඩ පිළිශවළ ඉ හද්නවා. ඒවා, හැද ශගද්දද එන්ශනද්ා පාවි්චි  වන 

ශශව, . එවැනි නිෂ්පාද්න කද මන අපට රාළුව ම.  

පශු සම්පත් විෂ   භාද අදාතයතුමදා ද්ැ ම ජාතික රීරි 
දණ්ඩල  ිතා වි ාල ශලස සංවගයනන  කද තිශබනවා. න් ද රීරි, 
ක,  රීරි, ශ ෝගට්, බටගය, චීස්  නාන් සි , ල අපි ද්ැ ම දට රාදා 
ශබද්ා හරි මන කටුරතුම කදනවා.  අශේ ගරු කංාන විශේශසේකද 
දාජය ඟදතිතුමදා දාළු සහ කදවල පැකට් නිෂ්පාද්න  කදලා 
ලංකාව රාදා ශබද්ා හරි මන සැලැස්ද ඉ සකස් කද තිශබනවා. 
ජාතික පශු සම්පත් සංවගයනන දණ්ඩල , දස් දාං  ඟතුමළු 
නිෂ්පාද්න සකස් කදලා තිශබනවා. ශ්රී ලංකා කජු සංස්ථාව, කජු 
අශළවි කදනවා. ශම් සි ලු දාජය ආ තන අපි ශම් අවුරුශශශ 
ශද්සැම්බගය 30වන ද්ාට ශපද නාදාශහේ මපිට ආගයථික 
දනයස්ථානශ  එක වහල ඉ  ටට අදශගන එනවා.  

දාජය  ඖෂන නිෂ්පාද්න සංස්ථාව, ඔසු සල, ශ්රී ලංකා කජු 
සංස්ථාව, ජාතික රීරි දණ්ඩල , ජාතික පශු සම්පත් සංවගයනන 
දණ්ඩල  රී න සි , ල එකට "දජවාස" සංක, ප   ටශත් අපි 
අලුති ම ආදම්භ කදනවා.  

ශකොළඹ පිටශකොටුව lockdown කළාද, වැහුවාද මුළු දටද 
අකගයදණය වන තත්ත්ව  ශවනස් කද මන, අපි පිටශකොටුශැ 
ආගයථික කටුරතුමවලි ම ශකොටස ඉ මිහි මතල ට ශගන  නවා. 
ශරේදද්ාස ජනාධිපතිතුමදා හිටරා කාලශ  දුම්රි  දාගයග  ඉ හද්ලා 
තිශබනවා, අව දානරාදශ  ිඳලා මිහි මතල ට. හැබැයි, ඒශ ඉ 
ශකෝ්චි  දුව මශ ම නැහැ. බදු ශගවන ජනතාවශනි වි ාල මුද්ල ඉ 
එ ට ආශ ෝජන  කදලා තිශබනවා. අපි ි, ලා තිශබනවා, 
අ ඉකද 200ක ූමමි රශශ   ඉ, මිහි මතල  රශශ ශ  ම. එවිට, 
විශශ  දටවලි ම ආන න  කදන භාණ්ඩ ශකොළඹ වදාශ  ම 
පැශටැවාද ශකළි මද අදශගන ගිහි, ලා මිහි මතශල ම බා මශ ම. 
එවිට අල ක මශට්නගය එක, ලූව  ක මශට්නගය එක මිහි මතශ,  
බා මශ ම.  

අශන ඉ භාණ්ඩ මිහි මතල ට ශගනගි ාද ඒ රශශ ශ  වි ාල 
ගබඩා සංකීගයණ හැදුවාද පළාත් තුමනකට, න්ස්ත්රි ඉක ද්හ කට ශබද්ා 
හරි මන රාළුව ම ආගයථික දගයදස්ථාන  ඉ බවට -දනයස්ථාන  ඉ 
ශනොශවයි- අව දානරාද න්ස්ත්රි ඉක  පරිවගයතන  වනවා. ශකොළඹ 
න්ස්ත්රි ඉක  වැහුවත් අශන ඉ පළාත්වල ජන ාශනි භාණ්ඩ අශළවි 
කද මනත්, ශම් රශශ   ශවනස් කද මනත්, රාදාණශ  පැවති දහා 
හුවදාරු නගද  අව දානරාද  බවට නැවත පත් රීමද සඳහාත් 
අව ය කටුරතුම අපි කදශගන  නවා.  

ඒ වාශනිද,  ගරු නාද,  දාජප ඉෂ අදාතයතුමදාශනි ක්රීඩා හා 
ශ ෞවන කටුරතුම අදාතයාං ශ  තරුණ වයවසා ක  ම 
බිහිරීමශම් ගම් දට්ටශම් වයාපෘති  ඉ තිශබනවා. එහිදී අපි  
ක මශට්නද  ඉ තුමළ mini-supermarket එක ඉ ගදක පිහිටුව මන 
බලාශපොශදොත්තුම වනවා. සෑද රශශ  කටද දජශ  සානාදණ මිල 

ගණ ම  ටශත් දාජය අං ශ  නිෂ්පාද්න සහ අතයව ය 
පරිශභෝජන භාණ්ඩ සි , ල ශබද්ා හැමද සඳහා mini-
supermarket  ද්හස ඉ පිහිටුවනවා. ශම් සෑද ද ම්රීවද කුශනිද 
ආසන කට අ සද තදශම් “Q-shops” 5 ඉවත් ලබා දීශම් 
කටුරත්ත ලබන අවුරුශද් නිද ශව මන ිස්ශස, ලා ිෂ්ට 
කදනවා  රී න එකත් දද ශම් අවස්ථාශැදී දත ඉ කදනවා. 
එතශකොට ද්හස ඉ තරුණ වයවසා ක  ම බිහි ශවයි. එතශකොට 
තදගකාරි ශහොඳ ශවශළඳ ශපොළ ඉ ඟති ශවයි.  

ඊළලට බුශධික පතිදණ ද ම්රීතුමදා ජාතික බුශධිද  ශශපළ 

කාගය ාං   ගැන ශාෝද්නාව ඉ කළා. ජාතික බුශධිද  ශශපළ 

කාගය ාං   වි ාල ජාතික කාගය භාද  ඉ ිෂ්ට කදනවා. ද(ගය)

කසගය ගිවිසුදට ඟතුමළත් ශවලා තිශබනවා. ූමශගෝ බ  ද්ගය ක - 

geographical indications - අව ව Ceylon Tea, Ceylon Pepper, 

Ceylon Cinnamon  නාදී  ශ්රී ලංකා නාද  සහිතව තිශබන ශම් 

ශශව,   ූමශගෝ බ  නාද   ටශත් ශලෝක  රාදා අශළවි රීමද 

සඳහා ශවනදද අවසද  ඉ ලබාශගන තිශබනවා. ඒ සඳහා අව ය 

පනත -බුශධිද  ශශපළ නීති පනත- ශවනස් රීමද සඳහා 

නීතිපතිවද ාට භාදදී තිශබනවා. අද රී රා ශාෝද්නාව ශවලා 

තිශබ මශ ම එතුමදා අදාතයවද ා ව ශ  ම සි,  දීයි. එතුමදා 

අදාතයවද ා ව ශ  ම සි,  දී බුශධිද  ශශපළ කාගය ාං  ට 

 නවිට සිශධි  ඉ ඟති වුණා නම් එතුමදා වහාද ඒ පිළිබඳව වින  

පම ඉෂණ  ඉ කදලා අව ය පි වද ග මන ඕනෑ. ඒ පිළිබඳ අව ය 

පි වද ග මශ ම නැතිව ඒක වීඩිශ ෝ කදලා ද්ැ ම රී නවා නම්, 

ඒක සානාදණ  ශාෝද්නාව ඉ ශනොශවයි. ශකොවිඩ් - 19 වසංගත  

 ටශත් නව නිපැුරම්කරුව මට ශවශළඳ ලකුණු, ශසේවා ලකුණු සහ 

කාගයමික සැලසුම් හා ශේට මට් බලපත්ර ලබාදීද සම්බ මනශ  ම 

වි ාල කාගය භාද  ඉ ඒ ආ තන   සිදු කදනවා. ශම් ආ තන 

හැද එක ඉද අව ය වාහන පහසුකම් නැතිව, අව ය ශගොඩනැිනලි 

පහසුකම් නැතිව  විවින දුෂ්කදතා  ටශත් තදයි වැඩ කද මශ ම. 

ශපෞශගලික කු බකරුව මශනි ස්ථානවලට රුපි ,  ශකෝ,  

ගණනි ම ශගවමි ම තිබුණු අදාතයාං  ද්ැ ම ශගෝඨාභ  දාජප ඉෂ 

ජනාධිපතිතුමදාශනි රතිපත්ති  අව ව ඒවායි ම ිවත්ව ශවනත් 

ස්ථානවලට ගිහි, ලා තිශබනවා. ඒක නිසා අදාතයාං  සි , ශ, ද 

වාශනි අතිශගයක වි ද්ම් ද්ැ ම වි ාල ශලස අ ස ශවලා තිශබනවා. ඒ 

වි ද්ම් අ ස රීමද  ටශත් විවින දුෂක්දතා දැද් තදයි ශම් නිලනාරි ම 

වැඩ කද මශ ම. දාජය සංස්ථාවල සභාපතිවරු, අනය ඉෂවරු හා 

ශම් වැඩ කදන නිලනාරි ම අලුත් දට ඉ හැදීද සඳහා වන 

පත්සාහශ  ශ  ශද්නවා. ඒ නිසා ශහට එ්චාද කළුවද ශවන එක ඉ 

නැහැ. ශකොවිඩ් - 19 වසංගත   ටශත් ඟති ශවලා තිශබන ශලෝක 

අගයබුද්  අ ස වී හුස්ද ග මන රාළුව ම ශව්චා ද්වසට ශහොදකද, 

වංාාව, දූෂණ , අක්රමිකතාව ශවව වට වැඩ කදන දට ඉ හද්න 

වැඩ පිළිශවළ  ටශත් අශේ අදාතයාං  ත්, කගයදා මත 

අදාතයාං  ත්, දශට් අශනකුත් අදාතයාං ත් එ ඉව ශම් දට 

ශගොඩනගන වැඩ පිළිශවළ ින්රි ට ශගන  ෑශම් කටුරත්ත 

අවංකව සිශන කදනවා  රී න එක දත ඉ කදමි ම වශනි වාන 

රීහිප  ශදයි ම සදාේත කදනවා. 
 

“149 වන ශීගයෂශ හි 01 වන වැඩසටහන, රානදාවගයතන වි ද්ද 
සඳහා රු.4,4,3,2,000ක මුද්ල පපශ, ඛන ට ඟතුමළත් කළ ුරතුම ” 
 න ර ්න  විදසන ලන් ම සභා සම්දත වි .  

 
149 වන ශීගයෂශ හි 01 වන වැඩසටහන, රානදාවගයතන වි ද්ද 

පපශ, ඛනශ හි ශකොටස ඉ හැ,  ට තිබි  ුරතුම  යි නිශ ෝග කදන 
ලදී.  

 
01 වන වැඩසටහන.- ශදශහුරම් වැඩසටහන - මූලනන  වි ද්ද, 

රු.34,400,000 
 
“149 වන ශීගයෂශ හි 01 වන වැඩසටහන, මූලනන වි ද්ද සඳහා 

රු. 34,400,000ක මුද්ල පපශ, ඛන ට ඟතුමළත් කළ ුරතුම ”  න 
ර ්න  විදසන ලන් ම සභා සම්දත වි . 
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පාගයලිශම් මතුමව 

149 වන ශීගයෂශ හි 01 වන වැඩසටහන, මූලනන වි ද්ද 
පපශ, ඛනශ හි ශකොටස ඉ හැ,  ට තිබි  ුරතුම යි නිශ ෝග කදන ලදී. 

 
02 වන වැඩසටහන.-  සංවගයනන  වැඩසටහන - රානදාවගයතන   වි ද්ද,  

රු.,77,050,000 
 
 “149  වන ශීගයෂශ හි 02 වන වැඩසටහන, රානදාවගයතන වි ද්ද 

සඳහා රු. ,77,050,000ක මුද්ල පපශ, ඛන ට ඟතුමළත් කළ ුරතුම ” 
 න ර ්න  විදසන ලන් ම සභා සම්දත වි . 

 
149  වන ශීගයෂශ හි 02 වන වැඩසටහන, රානදාවගයතන වි ද්ද 

පපශ, ඛනශ හි ශකොටස ඉ හැ,  ට  තිබි  ුරතුම යි නිශ ෝග කදන 
ලදී.    

 
02 වන වැඩසටහන.-  සංවගයනන   වැඩසටහන - මූලනන  වි ද්ද.- 

රු.2,3(9,200,000 

 
“149 වන ශීගයෂශ හි 02 වන වැඩසටහන, මූලනන වි ද්ද සඳහා 

රු. 2,3(9,200,000ක මුද්ල පපශ, ඛන ට ඟතුමළත් කළ ුරතුම ”  න 
ර ්න  විදසන ලන් ම සභා සම්දත වි .  

 
149 වන ශීගයෂශ හි 02 වන වැඩසටහන, මූලනන වි ද්ද 

පපශ, ඛනශ හි ශකොටස ඉ හැ,  ට  තිබි  ුරතුම යි නිශ ෝග කදන 
ලදී.     

 
“ தமலப்பு 149, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, ைீண்டுெருஞ் 

தசலவுக்கொன ரூபொ 464,362,000 அட்டெமணயிற் 

தசர்க்கப்படுைொக” எனும் ெினொ ெிடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப் 

பட்டது. 

 

தமலப்பு 149, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, ைீண்டுெருஞ் தசலவு 

அட்டெமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள் - மூலதனச் 

தசலவு ரூபொ 34,400,000 

 

“ தமலப்பு 149, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவுக்கொன 

ரூபொ 34,400,000 அட்டெமணயிற் தசர்க்கப்படுைொக”  எனும் ெினொ 

ெிடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

 

தமலப்பு 149, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவு 

அட்டெமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.-  அபிெிருத்திச் தசயற்பொடுகள் -  

ைீண்டுெருஞ் தசலவு ரூபொ 677,050,000 

  

“ தமலப்பு 149, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, ைீண்டுெருஞ் 

தசலவுக்கொன ரூபொ 677,050,000 அட்டெமணயிற் 

தசர்க்கப்படுைொக” எனும் ெினொ ெிடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப் 

பட்டது. 

 
தமலப்பு 149, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, ைீண்டுெருஞ் தசலவு 

அட்டெமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.-  அபிெிருத்திச் தசயற்பொடுகள் - மூலதனச் 

தசலவு ரூபொ 2,389,200,000 

 

“ தமலப்பு 149, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மூலதனச் தசலவுக்கொன 

ரூபொ 2,389,200,000 அட்டெமணயிற் தசர்க்கப்படுைொக” எனும் 

ெினொ ெிடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

  

தமலப்பு 149, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மூலதனச் தசலவு 

அட்டெமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Question, “That the sum of Rs. 464,362,000, for Head 149, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule” put 
and agreed to.  

 
Head 149, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,            
Rs. 34,400,000   

 

Question, “That the sum of Rs. 34,400,000, for Head 149, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule” put 
and agreed to.  

 

Head 149, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

 
Programme 02. - Development Activities - Recurrent Expenditure,      

Rs. 677,050,000   

 
Question, “That the sum of Rs. 677,050,000, for Head 149, 

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule” put 
and agreed to.  

 

Head 149, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

 
Programme 02. - Development Activities - Capital Expenditure,            

Rs. 2,389,200,000   

 
Question, “That the sum of Rs. 2,389,200,000, for Head 149, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule” put 
and agreed to.  

 

Head 149, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 
 

 

“439 වන ශීගයෂශ හි 01 වන වැඩසටහන, රානදාවගයතන වි ද්ම් 
සඳහා රු. 170,000,000ක මුද්ල  

පපශ, ඛන ට ඟතුමළත් කළ ුරතුම ”  න ර ්න  විදසන ලන් ම 
සභා සම්දත වි .  

 
439 වන ශීගයෂශ හි 01 වන වැඩසටහන, රානදාවගයතන වි ද්ද 

පපශ, ඛනශ හි ශකොටස ඉ හැ,  ට තිබි  ුරතුම  යි නිශ ෝග කදන 
ලදී.  

 

01 වන වැඩසටහන.- ශදශහුරම් වැඩසටහන - මූලනන  වි ද්ද, 
රු.12,,00,000 

 
“439 වන ශීගයෂශ හි 01 වන වැඩසටහන, මූලනන වි ද්ද සඳහා 

රු. 12,,00,000ක මුද්ල පපශ, ඛන ට ඟතුමළත් කළ ුරතුම ”  න 
ර ්න  විදසන ලන් ම සභා සම්දත වි . 

 
439 වන ශීගයෂශ හි 01 වන වැඩසටහන, මූලනන වි ද්ද 

පපශ, ඛනශ හි ශකොටස ඉ හැ,  ට තිබි  ුරතුම යි නිශ ෝග කදන ලදී. 
 

02 වන වැඩසටහන.-  සංවගයනන  වැඩසටහන - රානදාවගයතන   වි ද්ද,  
රු.(0,000,000 

 
“439  වන ශීගයෂශ හි 02 වන වැඩසටහන, රානදාවගයතන වි ද්ද 

සඳහා රු. (0,000,000ක මුද්ල පපශ, ඛන ට ඟතුමළත් කළ ුරතුම ” 
 න ර ්න  විදසන ලන් ම සභා සම්දත වි . 

 
439  වන ශීගයෂශ හි 02 වන වැඩසටහන, රානදාවගයතන වි ද්ද 

පපශ, ඛනශ හි ශකොටස ඉ හැ,  ට  තිබි  ුරතුම යි නිශ ෝග කදන 
ලදී.    

 
02 වන වැඩසටහන.-  සංවගයනන   වැඩසටහන - මූලනන  වි ද්ද.- 

රු.,(0,000,000 

 
“439 වන ශීගයෂශ හි 02 වන වැඩසටහන, මූලනන වි ද්ද සඳහා 

රු. ,(0,000,000ක මුද්ල පපශ, ඛන ට ඟතුමළත් කළ ුරතුම ”  න 
ර ්න  විදසන ලන් ම සභා සම්දත වි .  
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439 වන ශීගයෂශ හි 02 වන වැඩසටහන, මූලනන වි ද්ද 
පපශ, ඛනශ හි ශකොටස ඉ හැ,  ට  තිබි  ුරතුම යි නිශ ෝග කදන 
ලදී.                                     

 

303 වන ශීර්ෂය.- ද්පෂකර්ොන්ත දෙපාර්තදම්න්ුරව 
 

02 වන වැඩසටහන.- සංවගයනන වැඩසටහන - රානදාවගයතන වි ද්ද, 
රු.101,,00,000 

 
“303 වන ශීගයෂශ හි 02 වන වැඩසටහන රානදාවගයතන වි ද්ද 

සඳහා රු. 101,,00,000ක මුද්ල පපශ, ඛන ට ඟතුමළත් කළ 
ුරතුම ” න ර ්න  විදසන ලන් ම සභා සම්දත වි . 

 
303 වන ශීගයෂශ හි 02 වන වැඩසටහන, රානදාවගයතන වි ද්ද 

පපශ, ඛනශ හි ශකොටස ඉ හැ,  ට තිබි  ුරතුම යි නිශ ෝග කදන ලදී. 
 

02 වන වැඩසටහන.-සංවගයනන වැඩසටහන - මූලනන වි ද්ද, 
රු.71,500,000 

 
“303 වන ශීගයෂශ හි 02 වන වැඩසටහන මූලනන වි ද්ද සඳහා රු. 

71,500,000ක මුද්ල පපශ, ඛන ට ඟතුමළත් කළ ුරතුම ” න ර ්න  
විදසන ලන් ම සභා සම්දත වි . 

 
303 වන ශීගයෂශ හි 02 වන වැඩසටහන, මූලනන වි ද්ද 

පපශ, ඛනශ හි ශකොටස ඉ හැ,  ට තිබි  ුරතුම යි නිශ ෝග කදන ලදී. 

 
“ தமலப்பு 439, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, ைீண்டுெருஞ் 

தசலவுக்கொன ரூபொ 170,000,000 அட்டெமணயிற் 

தசர்க்கப்படுைொக” எனும் ெினொ ெிடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப் 

பட்டது. 

 

தமலப்பு 439, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, ைீண்டுெருஞ் தசலவு 

அட்டெமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள் - மூலதனச் 

தசலவு ரூபொ 12,600,000 

 

“ தமலப்பு 439, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவுக்கொன 

ரூபொ 12,600,000 அட்டெமணயிற் தசர்க்கப்படுைொக”  எனும் ெினொ 

ெிடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

 

தமலப்பு 439, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவு 

அட்டெமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.-  அபிெிருத்திச் தசயற்பொடுகள் -  

ைீண்டுெருஞ் தசலவு ரூபொ 80,000,000 

  

“ தமலப்பு 439, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, ைீண்டுெருஞ் 

தசலவுக்கொன ரூபொ 80,000,000 அட்டெமணயிற் 

தசர்க்கப்படுைொக” எனும் ெினொ ெிடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப் 

பட்டது. 

 

தமலப்பு 439, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, ைீண்டுெருஞ் தசலவு 

அட்டெமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.-  அபிெிருத்திச் தசயற்பொடுகள் - மூலதனச் 

தசலவு ரூபொ 680,000,000 

 

“ தமலப்பு 439, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மூலதனச் தசலவுக்கொன 

ரூபொ 680,000,000 அட்டெமணயிற் தசர்க்கப்படுைொக” எனும் 

ெினொ ெிடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

  

தமலப்பு 439, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மூலதனச் தசலவு 

அட்டெமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

தமலப்பு 303.- தநசவுக் மகத்ததொழில் திமணக்களம் 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிெிருத்திச் தசயற்பொடுகள் - ைீண்டுெருஞ் 

தசலவு ரூபொ 101,600,000 

 

“ தமலப்பு 303, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, ைீண்டுெருஞ் 

தசலவுக்கொன ரூபொ 101,600,000 அட்டெமணயிற் 

தசர்க்கப்படுைொக” எனும் ெினொ ெிடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப் 

பட்டது. 

 
தமலப்பு 303, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, ைீண்டுெருஞ் தசலவு 

அட்டெமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிெிருத்திச் தசயற்பொடுகள் - மூலதனச் 

தசலவு ரூபொ 71,500,000 

 

“ தமலப்பு 303, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மூலதனச் தசலவுக்கொன 

ரூபொ 71,500,000 அட்டெமணயிற் தசர்க்கப்படுைொக”  எனும் 

ெினொ ெிடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

 

தமலப்பு 303, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மூலதனச் தசலவு 

அட்டெமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

Question, “That the sum of Rs. 170,000,000, for Head 439, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule” put 
and agreed to.  

 
Head 439, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,            
Rs. 12,600,000   

 
Question, “That the sum of Rs. 12,600,000, for Head 439, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule” put 
and agreed to.  

 
Head 439, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

 
Programme 02. - Development Activities - Recurrent Expenditure,      

Rs. 80,000,000   
 
Question, “That the sum of Rs. 80,000,000, for Head 439, 

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule” put 
and agreed to.  

 
Head 439, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

 
Programme 02. - Development Activities - Capital Expenditure,          

Rs. 680,000,000   
 
Question, “That the sum of Rs. 680,000,000, for Head 439, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule” put 
and agreed to.  

 
Head 439, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

HEAD 303.-  DEPARTMENT OF TEXTILE INDUSTRIES 
 

Programme 02. - Development Activities - Recurrent Expenditure, 
Rs.101,600,000  

 
Question, “That the sum of Rs. 101,600,000, for Head 303, 

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule” put 
and agreed to.  

 
Head 303, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
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Programme 02. - Development Activities - Capital Expenditure,           
Rs. 71,500,000   

 
Question, “That the sum of Rs. 71,500,000, for Head 303, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule” put 
and agreed to.  

 
Head 303, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

“440 වන ශීගයෂශ හි 01 වන වැඩසටහන, රානදාවගයතන වි ද්ම් 
සඳහා රු. 121,947,000ක මුද්ල පපශ, ඛන ට ඟතුමළත් කළ ුරතුම ” 
 න ර ්න  විදසන ලන් ම සභා සම්දත වි .  

 
440 වන ශීගයෂශ හි 01 වන වැඩසටහන, රානදාවගයතන වි ද්ද 

පපශ, ඛනශ හි ශකොටස ඉ හැ,  ට තිබි  ුරතුම  යි නිශ ෝග කදන 
ලදී.  

 
01 වන වැඩසටහන.- ශදශහුරම් වැඩසටහන - මූලනන  වි ද්ද, 

රු.,2,300,000 
 
“440 වන ශීගයෂශ හි 01 වන වැඩසටහන, මූලනන වි ද්ද සඳහා 

රු. ,2,300,000ක මුද්ල පපශ, ඛන ට ඟතුමළත් කළ ුරතුම ”  න 
ර ්න  විදසන ලන් ම සභා සම්දත වි . 

 
440 වන ශීගයෂශ හි 01 වන වැඩසටහන, මූලනන වි ද්ද 

පපශ, ඛනශ හි ශකොටස ඉ හැ,  ට තිබි  ුරතුම යි නිශ ෝග කදන ලදී. 
 

02 වන වැඩසටහන.-  සංවගයනන  වැඩසටහන - රානදාවගයතන   වි ද්ද,  
රු.90,000,000 

    
“440  වන ශීගයෂශ හි 02 වන වැඩසටහන, රානදාවගයතන වි ද්ද 

සඳහා රු. 90,000,000ක මුද්ල පපශ, ඛන ට ඟතුමළත් කළ ුරතුම ” 
 න ර ්න  විදසන ලන් ම සභා සම්දත වි . 

 
440  වන ශීගයෂශ හි 02 වන වැඩසටහන, රානදාවගයතන වි ද්ද 

පපශ, ඛනශ හි ශකොටස ඉ හැ,  ට  තිබි  ුරතුම යි නිශ ෝග කදන 
ලදී.    

 
02 වන වැඩසටහන.-  සංවගයනන   වැඩසටහන - මූලනන  වි ද්ද.- 

රු.20,000,000 

 
“440 වන ශීගයෂශ හි 02 වන වැඩසටහන, මූලනන වි ද්ද සඳහා 

රු. 20,000,000ක මුද්ල පපශ, ඛන ට ඟතුමළත් කළ ුරතුම ”  න 
ර ්න  විදසන ලන් ම සභා සම්දත වි .  

 
440 වන ශීගයෂශ හි 02 වන වැඩසටහන, මූලනන වි ද්ද 

පපශ, ඛනශ හි ශකොටස ඉ හැ,  ට  තිබි  ුරතුම යි නිශ ෝග කදන 
ලදී.                                     

 
“ தமலப்பு 440, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, ைீண்டுெருஞ் 

தசலவுக்கொன ரூபொ 121,947,000 அட்டெமணயிற் 

தசர்க்கப்படுைொக” எனும் ெினொ ெிடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப் 

பட்டது. 

 

தமலப்பு 440, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, ைீண்டுெருஞ் தசலவு 

அட்டெமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள் - மூலதனச் 

தசலவு ரூபொ 62,300,000 
 

“ தமலப்பு 440, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவுக்கொன 

ரூபொ 62,300,000 அட்டெமணயிற் தசர்க்கப்படுைொக”  எனும் ெினொ 

ெிடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

 

தமலப்பு 440, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவு 

அட்டெமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.-  அபிெிருத்திச் தசயற்பொடுகள் -  

ைீண்டுெருஞ் தசலவு ரூபொ 90,000,000 
  

“ தமலப்பு 440, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, ைீண்டுெருஞ் 

தசலவுக்கொன ரூபொ 90,000,000 அட்டெமணயிற் 

தசர்க்கப்படுைொக” எனும் ெினொ ெிடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப் 

பட்டது. 
 

தமலப்பு 440, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, ைீண்டுெருஞ் தசலவு 

அட்டெமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.-  அபிெிருத்திச் தசயற்பொடுகள் - மூலதனச் 

தசலவு ரூபொ 20,000,000 
 

“ தமலப்பு 440, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மூலதனச் தசலவுக்கொன 

ரூபொ 20,000,000 அட்டெமணயிற் தசர்க்கப்படுைொக” எனும் ெினொ 

ெிடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 
 

தமலப்பு 440, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மூலதனச் தசலவு 

அட்டெமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 
 

Question, “That the sum of Rs. 121,947,000, for Head 440, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule” put 
and agreed to.  

 
Head 440, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,             
Rs. 62,300,000   

 
Question, “That the sum of Rs. 62,300,000, for Head 440, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule” put 
and agreed to.  

 
Head 440, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

Programme 02. - Development Activities - Recurrent Expenditure,      
Rs. 90,000,000   

 
Question, “That the sum of Rs. 90,000,000, for Head 440, 

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule” put 
and agreed to.  

 
Head 440, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

Programme 02. - Development Activities - Capital Expenditure,          
Rs. 20,000,000   

 
Question, “That the sum of Rs. 20,000,000, for Head 440, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule” put 
and agreed to.  

 
Head 440, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

“408 වන ශීගයෂශ හි 01 වන වැඩසටහන, රානදාවගයතන වි ද්ද 
සඳහා රු.2,0,920,000ක මුද්ල පපශ, ඛන ට ඟතුමළත් කළ ුරතුම ” 
 න ර ්න  විදසන ලන් ම සභා සම්දත වි .  

 
408 වන ශීගයෂශ හි 01 වන වැඩසටහන, රානදාවගයතන වි ද්ද 

පපශ, ඛනශ හි ශකොටස ඉ හැ,  ට තිබි  ුරතුම  යි නිශ ෝග කදන 
ලදී.  

 

01 වන වැඩසටහන.- ශදශහුරම් වැඩසටහන - මූලනන  වි ද්ද, 
රු.1,,(70,000 

 

“408 වන ශීගයෂශ හි 01 වන වැඩසටහන, මූලනන වි ද්ද සඳහා 
රු.1,,(70,000ක මුද්ල පපශ, ඛන ට ඟතුමළත් කළ ුරතුම ”  න 
ර ්න  විදසන ලන් ම සභා සම්දත වි . 

 

408 වන ශීගයෂශ හි 01 වන වැඩසටහන, මූලනන වි ද්ද 
පපශ, ඛනශ හි ශකොටස ඉ හැ,  ට තිබි  ුරතුම යි නිශ ෝග කදන 
ලදී. 

2165 2166 
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02 වන වැඩසටහන.-  සංවගයනන  වැඩසටහන - රානදාවගයතන   වි ද්ද,  
රු.790,150,000 

 

  
“408  වන ශීගයෂශ හි 02 වන වැඩසටහන, රානදාවගයතන වි ද්ද 

සඳහා රු.790,150,000ක මුද්ල පපශ, ඛන ට ඟතුමළත් කළ ුරතුම ” 
 න ර ්න  විදසන ලන් ම සභා සම්දත වි . 
 

408  වන ශීගයෂශ හි 02 වන වැඩසටහන, රානදාවගයතන වි ද්ද 
පපශ, ඛනශ හි ශකොටස ඉ හැ,  ට  තිබි  ුරතුම යි නිශ ෝග කදන 
ලදී.    
 

02 වන වැඩසටහන.-  සංවගයනන   වැඩසටහන - මූලනන  වි ද්ද.- 
රු.171,900,000 

 

“408 වන ශීගයෂශ හි 02 වන වැඩසටහන, මූලනන වි ද්ද සඳහා 
රු.171,900,000ක මුද්ල පපශ, ඛන ට ඟතුමළත් කළ ුරතුම ”  න 
ර ්න  විදසන ලන් ම සභා සම්දත වි .  
 

408  වන ශීගයෂශ හි 02 වන වැඩසටහන, මූලනන වි ද්ද 
පපශ, ඛනශ හි ශකොටස ඉ හැ,  ට තිබි  ුරතුම යි නිශ ෝග කදන ලදී.                                     

 
“ தமலப்பு 408, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, ைீண்டுெருஞ் 

தசலவுக்கொன ரூபொ 260,920,000 அட்டெமணயிற் தசர்க்கப் 

படுைொக”   எனும் ெினொ ெிடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 
 

தமலப்பு 408, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, ைீண்டுெருஞ் தசலவு 

அட்டெமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள் - மூலதனச் 

தசலவு ரூபொ 16,870,000 
 

“ தமலப்பு 408, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவுக்கொன 

ரூபொ 16,870,000 அட்டெமணயிற் தசர்க்கப்படுைொக”  எனும் ெினொ 

ெிடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 
 

தமலப்பு 408, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவு 

அட்டெமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.-  அபிெிருத்திச் தசயற்பொடுகள் -  

ைீண்டுெருஞ் தசலவு ரூபொ 790,150,000 
 

“ தமலப்பு 408, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, ைீண்டுெருஞ் 

தசலவுக்கொன ரூபொ 790,150,000 அட்டெமணயிற் தசர்க்கப் 

படுைொக”  எனும் ெினொ ெிடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 
 

தமலப்பு 408, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, ைீண்டுெருஞ் தசலவு 

அட்டெமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.-  அபிெிருத்திச் தசயற்பொடுகள் - மூலதனச் 

தசலவு ரூபொ 171,900,000 
 

“ தமலப்பு 408, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மூலதனச் தசலவுக்கொன 

ரூபொ 171,900,000 அட்டெமணயிற் தசர்க்கப்படுைொக” எனும் 

ெினொ ெிடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

தமலப்பு 408, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மூலதனச் தசலவு 

அட்டெமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 
 

Question, “That the sum of Rs. 260,920,000, for Head 408, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule” put 
and agreed to.  

 
Head 408, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 
Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,                       

Rs. 16,870,000  
  

Question, “That the sum of Rs. 16,870,000, for Head 408, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule” put 
and agreed to.  

 
Head 408, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

Programme 02. - Development Activities - Recurrent Expenditure,               
Rs. 790,150,000 

   

Question, “That the sum of Rs. 790,150,000, for Head 408, 
Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule” put 
and agreed to.  

 

Head 408, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

 

Programme 02. - Development Activities - Capital Expenditure,                  
Rs. 171,900,000   

 

Question, “That the sum of Rs. 171,900,000, for Head 408, 
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule” put 
and agreed to.  

 

Head 408, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 
 

"116වන ශීගයෂශ හි 01 වන වැඩසටහන, රානදාවගයතන වි ද්ද 
සඳහා රු.232,800,000ක මුද්ල පපශ, ඛන ට ඟතුමළත් කළ ුරතුම " 
 න ර ්න  විදසන ලන් ම සභා සම්දත වි . 
 

116වන ශීගයෂශ හි 01 වන වැඩසටහන, රානදාවගයතන වි ද්ද 
පපශ, ඛනශ හි ශකොටස ඉ හැ,  ට තිබි  ුරතුම යි නිශ ෝග කදන 
ලදී. 

 

01 වන වැඩසටහන.- ශදශහුරම් වැඩසටහන -   මූලනන  වි ද්ද, 

රු.62,100,000 
 

"116වන ශීගයෂශ හි 01 වන වැඩසටහන, මූලනන වි ද්ද සඳහා 
රු.62,100,000ක මුද්ල පපශ, ඛන ට ඟතුමළත් කළ ුරතුම "  න 
ර ්න  විදසන ලන් ම සභා සම්දත වි . 
 

116වන ශීගයෂශ හි 01 වන වැඩසටහන, මූලනන වි ද්ද 
පපශ, ඛනශ හි ශකොටස ඉ හැ,  ට තිබි  ුරතුම යි නිශ ෝග කදන 
ලදී. 
 

 
02වන වැඩසටහන.- සංවගයනන වැඩසටහන  - රානදාවගයතන වි ද්ද, 

රු.470,000,000 

 
"116වන ශීගයෂශ හි 02 වන වැඩසටහන, රානදාවගයතන වි ද්ද 

සඳහා රු.470,000,000ක මුද්ල පපශ, ඛන ට ඟතුමළත් කළ ුරතුම "  
 න ර ්න  විදසන ලන් ම සභා සම්දත වි . 
 

 116වන ශීගයෂශ හි 02වන වැඩසටහන, රානදාවගයතන වි ද්ද 
පපශ, ඛනශ හි ශකොටස ඉ හැ,  ට තිබි  ුරතුම යි නිශ ෝග කදන 
ලදී. 

 
02වන වැඩසටහන.- සංවගයනන වැඩසටහන -   මූලනන  වි ද්ද, 

රු.4,054,000,000 
 

"116වන ශීගයෂශ හි 02වන වැඩසටහන, මූලනන වි ද්ද සඳහා 
රු.4,054,000,000ක මුද්ල පපශ, ඛන ට ඟතුමළත් කළ ුරතුම "    න 
ර ්න  විදසන ලන් ම සභා සම්දත වි . 
 

116වන ශීගයෂශ හි 02වන වැඩසටහන, මූලනන වි ද්ද 
පපශ, ඛනශ හි ශකොටස ඉ හැ,  ට තිබි  ුරතුම යි නිශ ෝග කදන 
ලදී. 
 

298 වන ශීර්ෂය.- මිනුම් ඒකක  ප්රමි ස සහ දසේවා 

දෙපාර්තදම්න්ුරව   
 

01වන වැඩසටහන.- ශදශහුරම් වැඩසටහන -  රානදාවගයතන වි ද්ද, 
රු.1,,,500,000 

 

"298වන ශීගයෂශ හි 01වන වැඩසටහන, රානදාවගයතන වි ද්ද 
සඳහා රු.1,,,500,000ක මුද්ල පපශ, ඛන ට ඟතුමළත් කළ ුරතුම "  
 න ර ්න  විදසන ලන් ම සභා සම්දත වි . 
 

298වන ශීගයෂශ හි 01 වන වැඩසටහන, රානදාවගයතන වි ද්ද 
පපශ, ඛනශ හි ශකොටස ඉ හැ,  ට තිබි  ුරතුම යි නිශ ෝග කදන 
ලදී. 

2167 2168 



පාගයලිශම් මතුමව 

 

01 වන වැඩසටහන.- ශදශහුරම් වැඩසටහන -   මූලනන  වි ද්ද, 
රු.10,000,000 

 

"298වන ශීගයෂශ හි 01 වන වැඩසටහන, මූලනන වි ද්ද සඳහා 
රු.10,000,000ක මුද්ල පපශ, ඛන ට ඟතුමළත් කළ ුරතුම "    න 
ර ්න  විදසන ලන් ම සභා සම්දත වි . 
 

298වන ශීගයෂශ හි 01 වන වැඩසටහන, මූලනන වි ද්ද 

පපශ, ඛනශ හි ශකොටස ඉ හැ,  ට තිබි  ුරතුම යි නිශ ෝග කදන ලදී  
 

299වන ශීර්ෂය.- ශ්රී ලංකා ජා සක බුද්ධිෙය දද්පළ කාර්යාලය   
 

01වන වැඩසටහන.- ශදශහුරම් වැඩසටහන - රානදාවගයතන වි ද්ද, 
රු.5,,300,000 

 

"299වන ශීගයෂශ හි 01 වන වැඩසටහන, රානදාවගයතන වි ද්ද 
සඳහා රු.5,,300,000ක මුද්ල පපශ, ඛන ට ඟතුමළත් කළ ුරතුම ” 
 න ර ්න  විදසන ලන් ම සභා සම්දත වි . 
 

299වන ශීගයෂශ හි 01 වන වැඩසටහන, රානදාවගයතන වි ද්ද 
පපශ, ඛනශ හි ශකොටස ඉ හැ,  ට තිබි  ුරතුම යි නිශ ෝග කදන ලදී. 

 

300වන ශීර්ෂය.- ආහාර දකොෙසාරිසන දෙපාර්තදම්න්ුරව   
 

01වන වැඩසටහන.- ශදශහුරම් වැඩසටහන -  රානදාවගයතන වි ද්ද, 
රු.95,950,000 

 

"300වන ශීගයෂශ හි 01වන වැඩසටහන, රානදාවගයතන වි ද්ද 
සඳහා රු.95,950,000ක මුද්ල පපශ, ඛන ට ඟතුමළත් කළ ුරතුම "   
 න ර ්න  විදසන ලන් ම සභා සම්දත වි . 

 

300වන ශීගයෂශ හි 01 වන වැඩසටහන, රානදාවගයතන වි ද්ද 
පපශ, ඛනශ හි ශකොටස ඉ හැ,  ට තිබි  ුරතුම යි නිශ ෝග කදන ලදී. 

 
01 වන වැඩසටහන.- ශදශහුරම් වැඩසටහන -   මූලනන  වි ද්ද, 

රු.475,000,000 
 

"300වන ශීගයෂශ හි 01 වන වැඩසටහන, මූලනන වි ද්ද සඳහා 
රු.475,000,000ක මුද්ල පපශ, ඛන ට ඟතුමළත් කළ ුරතුම "    න 
ර ්න  විදසන ලන් ම සභා සම්දත වි . 

 

300වන ශීගයෂශ හි 01 වන වැඩසටහන, මූලනන වි ද්ද 
පපශ, ඛනශ හි ශකොටස ඉ හැ,  ට තිබි  ුරතුම යි නිශ ෝග කදන ලදී. 

 
“தமலப்பு 116, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, ைீண்டுெருஞ் 

தசலவுக்கொன ரூபொ 232,800,000 அட்டெமணயிற் தசர்க்கப் 

படுைொக” எனும் ெினொ ெிடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 
 

தமலப்பு 116, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, ைீண்டுெருஞ் தசலவு 

அட்டெமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள் - மூலதனச் 

தசலவு ரூபொ 62,100,000 
 

“தமலப்பு 116, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவுக்கொன 

ரூபொ 62,100,000 அட்டெமணயிற் தசர்க்கப்படுைொக” எனும் ெினொ 

ெிடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 
 

தமலப்பு 116, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவு 

அட்டெமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிெிருத்திச் தசயற்பொடுகள் -  ைீண்டுெருஞ் 

தசலவு ரூபொ 470,000,000 

  

“தமலப்பு 116, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, ைீண்டுெருஞ் 

தசலவுக்கொன ரூபொ 470,000,000 அட்டெமணயிற் தசர்க்கப் 

படுைொக” எனும் ெினொ ெிடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக் தகொள்ளப்பட்டது. 

 

தமலப்பு 116, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, ைீண்டுெருஞ் தசலவு 

அட்டெமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிெிருத்திச் தசயற்பொடுகள் - மூலதனச் 

தசலவு ரூபொ 4,054,000,000 

 

“தமலப்பு 116, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மூலதனச் தசலவுக்கொன 

ரூபொ 4,054,000,000 அட்டெமணயிற் தசர்க்கப்படுைொக” எனும் 

ெினொ ெிடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

  

தமலப்பு 116, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மூலதனச் தசலவு 

அட்டெமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

தமலப்பு 298.-  அளவுக்கூறுகள், கட்டமளகள் ைற்றும் தசமெகள் 

திமணக்களம் 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள் - 

ைீண்டுெருஞ் தசலவு ரூபொ 166,500,000 
 

“தமலப்பு 298, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, ைீண்டுெருஞ் 

தசலவுக்கொன ரூபொ 166,500,000 அட்டெமணயிற் தசர்க்கப் 

படுைொக” எனும் ெினொ ெிடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 
 

தமலப்பு 298, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, ைீண்டுெருஞ் தசலவு 

அட்டெமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள் - மூலதனச் 

தசலவு ரூபொ 10,000,000 

 

  “தமலப்பு 298, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவுக்கொன 

ரூபொ 10,000,000 அட்டெமணயிற் தசர்க்கப் படுைொக” எனும் 

ெினொ ெிடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக் தகொள்ளப்பட்டது. 
 

  தமலப்பு 298, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவு 

அட்டெமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமள யிடப்பட்டது. 

 

தமலப்பு 299.-   இலங்மகத் ததசிய புலமைச் தசொத்து  அலுெலகம் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள் - 

ைீண்டுெருஞ் தசலவு ரூபொ 56,300,000 
 

    “தமலப்பு 299, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, ைீண்டுெருஞ் 

தசலவுக்கொன ரூபொ 56,300,000 அட்டெமணயிற் தசர்க்கப் 

படுைொக” எனும் ெினொ ெிடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

 

தமலப்பு 299, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, ைீண்டுெருஞ் தசலவு 

அட்டெமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

தமலப்பு 300.-  உணவு ஆமணயொளர் திமணக்களம் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள் - 

ைீண்டுெருஞ் தசலவு ரூபொ 95,950,000 
 

 “தமலப்பு 300, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, ைீண்டுெருஞ் 

தசலவுக்கொன ரூபொ 95,950,000 அட்டெமணயிற் தசர்க்கப் 

படுைொக” எனும் ெினொ ெிடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 
 

தமலப்பு 300, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, ைீண்டுெருஞ் தசலவு 

அட்டெமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள் - மூலதனச் 

தசலவு ரூபொ 475,000,000 
 

 “தமலப்பு 300, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவுக்கொன 

ரூபொ 475,000,000 அட்டெமணயிற் தசர்க்கப்படுைொக” எனும் 

ெினொ ெிடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 
 

தமலப்பு 300, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவு 

அட்டெமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 
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Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,                      
Rs. 475,000,000 

 

Question, "That the sum of  Rs. 475,000,000, for Head 300, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 

Head 300, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

 
"438වන ශීගයෂශ හි 01 වන වැඩසටහන, රානදාවගයතන වි ද්ද 

සඳහා රු.13,,150,000ක මුද්ල පපශ, ඛන ට ඟතුමළත් කළ ුරතුම "  
 න ර ්න  විදසන ලන් ම සභා සම්දත වි . 

 

43(වන ශීගයෂශ හි 01 වන වැඩසටහන, රානදාවගයතන වි ද්ද 
පපශ, ඛනශ හි ශකොටස ඉ හැ,  ට තිබි  ුරතුම යි නිශ ෝග කදන 
ලදී. 
 

 

01 වන වැඩසටහන.- ශදශහුරම් වැඩසටහන - මූලනන  වි ද්ද, 
රු.12,300,000 

 

"438වන ශීගයෂශ හි 01 වන වැඩසටහන, මූලනන වි ද්ද සඳහා 

රු.12,300,000ක මුද්ල පපශ, ඛන ට ඟතුමළත් කළ ුරතුම "  න 
ර ්න  විදසන ලන් ම සභා සම්දත වි . 

 

438වන ශීගයෂශ හි 01 වන වැඩසටහන, මූලනන වි ද්ද 
පපශ, ඛනශ හි ශකොටස ඉ හැ,  ට තිබි  ුරතුම යි නිශ ෝග කදන 
ලදී. 

 

02 වන වැඩසටහන.- සංවගයනන වැඩසටහන -   රානදාවගයතන වි ද්ද, 
රු.595,000,000 

  

"438වන ශීගයෂශ හි 02 වන වැඩසටහන, රානදාවගයතන වි ද්ද 

සඳහා රු.595,000,000ක මුද්ල පපශ, ඛන ට ඟතුමළත් කළ ුරතුම " 
 න ර ්න  විදසන ලන් ම සභා සම්දත වි . 

 
438වන ශීගයෂශ හි 02 වන වැඩසටහන, රානදාවගයතන වි ද්ද 

පපශ, ඛනශ හි ශකොටස ඉ හැ,  ට තිබි  ුරතුම යි නිශ ෝග කදන 
ලදී. 
 

02 වන වැඩසටහන.- සංවගයනන වැඩසටහන-   මූලනන  වි ද්ද, 
රු.27,000,000 

 

"438වන ශීගයෂශ හි 02 වන වැඩසටහන, මූලනන වි ද්ද සඳහා 
රු.27,000,000ක මුද්ල පපශ, ඛන ට ඟතුමළත් කළ ුරතුම "  න 
ර ්න  විදසන ලන් ම සභා සම්දත වි . 

 

438වන ශීගයෂශ හි 02 වන වැඩසටහන, මූලනන වි ද්ද 
පපශ, ඛනශ හි ශකොටස ඉ හැ,  ට තිබි  ුරතුම යි නිශ ෝග කදන 
ලදී. 

 
 

301වන ශීර්ෂය.- සමුපකාර සංවර්ධාන දෙපාර්තදම්න්ුරව 

(සමුපකාර සමි ස දරජිසනට්රාර්)    
 

01වන වැඩසටහන.- ශදශහුරම් වැඩසටහන - රානදාවගයතන වි ද්ද, 
රු.90,900,000 

 

"301වන ශීගයෂශ හි 01 වන වැඩසටහන, රානදාවගයතන වි ද්ද 
සඳහා රු.90,900,000ක මුද්ල පපශ, ඛන ට ඟතුමළත් කළ ුරතුම "   
 න ර ්න  විදසන ලන් ම සභා සම්දත වි . 
 

 301වන ශීගයෂශ හි 01 වන වැඩසටහන, රානදාවගයතන වි ද්ද 
පපශ, ඛනශ හි ශකොටස ඉ හැ,  ට තිබි  ුරතුම යි නිශ ෝග කදන 
ලදී. 
 
 

01 වන වැඩසටහන.- ශදශහුරම් වැඩසටහන -   මූලනන  වි ද්ද, 
රු.102,000,000 

 
"301වන ශීගයෂශ හි 01 වන වැඩසටහන, මූලනන වි ද්ද සඳහා 

රු.102,000,000ක මුද්ල පපශ, ඛන ට ඟතුමළත් කළ ුරතුම "  න 
ර ්න  විදසන ලන් ම සභා සම්දත වි . 

 

301වන ශීගයෂශ හි 01 වන වැඩසටහන, මූලනන වි ද්ද 
පපශ, ඛනශ හි ශකොටස ඉ හැ,  ට තිබි  ුරතුම යි නිශ ෝග කදන 
ලදී. 
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Question, "That the sum of Rs. 232,800,000, for Head 116, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 

Head 116,  Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  

       
Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,                 

Rs. 62,100,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 62,100,000, for Head 116, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 

Head 116, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.   

   
Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,                 

Rs. 470,000,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 470,000,000, for Head 116, 
Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 

Head 116, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  

 
Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,                    

Rs. 4,054,000,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 4,054,000,000, for Head 116, 
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 

Head 116, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  

 
HEAD 298.- DEPARTMENT OF MEASUREMENT UNITS, 

STANDARDS AND SERVICES  
Programme 01.-  Operational Activities - Recurrent Expenditure,             

Rs. 166,500,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 166,500,000, for Head 298, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 298, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,                 
Rs. 10,000,000 

 
Question, "That the sum of  Rs. 10,000,000, for Head 298, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 298, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

HEAD 299.- NATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE OF 
SRI LANKA 

 

Programme 01.-  Operational Activities - Recurrent Expenditure,          
Rs. 56,300,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 56,300,000, for Head 299, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 299, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

HEAD 300.- DEPARTMENT OF FOOD COMMISSIONER 
 

Programme 01.-  Operational Activities - Recurrent Expenditure,                 
Rs. 95,950,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 95,950,000, for Head 300, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

Head 300, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  

 



පාගයලිශම් මතුමව 

302වන ශීර්ෂය.- සමුපකාර දසේවක දකොමිෂන් සභාව    
 

01වන වැඩසටහන.- ශදශහුරම් වැඩසටහන - රානදාවගයතන වි ද්ද, 
රු.22,400,000 

 

"302වන ශීගයෂශ හි 01 වන වැඩසටහන, රානදාවගයතන වි ද්ද 
සඳහා රු.22,400,000ක මුද්ල පපශ, ඛන ට ඟතුමළත් කළ ුරතුම "   
 න ර ්න  විදසන ලන් ම සභා සම්දත වි . 
 

302වන ශීගයෂශ හි 01 වන වැඩසටහන, රානදාවගයතන වි ද්ද 
පපශ, ඛනශ හි ශකොටස ඉ හැ,  ට තිබි  ුරතුම යි නිශ ෝග කදන ලදී. 

 
01 වන වැඩසටහන.- ශදශහුරම් වැඩසටහන -   මූලනන  වි ද්ද, 

රු.1,700,000 
 

"302වන ශීගයෂශ හි 01 වන වැඩසටහන, මූලනන වි ද්ද සඳහා 
රු.1,700,000ක මුද්ල පපශ, ඛන ට ඟතුමළත් කළ ුරතුම ”  න 
ර ්න  විදසන ලන් ම සභා සම්දත වි . 
 

302වන ශීගයෂශ හි 01 වන වැඩසටහන, මූලනන වි ද්ද 
පපශ, ඛනශ හි ශකොටස ඉ හැ,  ට තිබි  ුරතුම යි නිශ ෝග කදන ලදී. 

 
“தமலப்பு 438, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, ைீண்டுெருஞ் 

தசலவுக்கொன ரூபொ 136,150,000  அட்டெமணயிற் தசர்க்கப் 

படுைொக” எனும் ெினொ ெிடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 
 

தமலப்பு 438, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, ைீண்டுெருஞ் தசலவு 

அட்டெமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள் - மூலதனச் 

தசலவு ரூபொ 12,300,000 
 

“தமலப்பு 438, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவுக்கொன 

ரூபொ 12,300,000 அட்டெமணயிற் தசர்க்கப்படுைொக” எனும் ெினொ 

ெிடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

 

தமலப்பு 438, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவு 

அட்டெமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிெிருத்திச் தசயற்பொடுகள் - ைீண்டுெருஞ் 

தசலவு ரூபொ 595,000,000 
 

  “தமலப்பு 438, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, ைீண்டுெருஞ் 

தசலவுக்கொன ரூபொ 595,000,000 அட்டெமணயிற் தசர்க்கப் 

படுைொக” எனும் ெினொ ெிடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 
                

தமலப்பு 438, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, ைீண்டுெருஞ் தசலவு 

அட்டெமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிெிருத்திச் தசயற்பொடுகள் - மூலதனச் 

தசலவு ரூபொ 27,000,000 
 

 “தமலப்பு 438, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மூலதனச் தசலவுக்கொன 

ரூபொ 27,000,000 அட்டெமணயிற் தசர்க்கப்படுைொக” எனும் ெினொ 

ெிடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 
               

தமலப்பு 438, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மூலதனச் தசலவு 

அட்டெமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

தமலப்பு 301.-  கூட்டுறவு அபிெிருத்தித் திமணக்களம் 

(கூட்டுறவுச் சங்கங்களின் பதிெொளர்) 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள் - ைீண்டுெருஞ் 

தசலவு ரூபொ 90,900,000 
 

“தமலப்பு 301, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, ைீண்டுெருஞ் 

தசலவுக்கொன ரூபொ 90,900,000 அட்டெமணயிற் தசர்க்கப் 

படுைொக” எனும் ெினொ ெிடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

தமலப்பு 301, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, ைீண்டுெருஞ் தசலவு 

அட்டெமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள் - மூலதனச் 

தசலவு ரூபொ 102,000,000 

 

“தமலப்பு 301, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவுக்கொன 

ரூபொ 102,000,000 அட்டெமணயிற் தசர்க்கப்படுைொக” எனும் 

ெினொ ெிடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

 

தமலப்பு 301, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவு 

அட்டெமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

தமலப்பு 302.-  கூட்டுறவு ஊழியர்கள் ஆமணக்குழு 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள் - 

ைீண்டுெருஞ் தசலவு ரூபொ 22,400,000 
 

“தமலப்பு 302, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, ைீண்டுெருஞ் 

தசலவுக்கொன ரூபொ 22,400,000 அட்டெமணயிற் தசர்க்கப் 

படுைொக” எனும் ெினொ ெிடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

 

தமலப்பு 302, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, ைீண்டுெருஞ் தசலவு 

அட்டெமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள் - மூலதனச் 

தசலவு ரூபொ 1,700,000 

 

“தமலப்பு 302, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவுக்கொன 

ரூபொ 1,700,000 அட்டெமணயிற் தசர்க்கப்படுைொக” எனும் ெினொ 

ெிடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 
 

தமலப்பு 302, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவு 

அட்டெமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 
Question, "That the sum of Rs. 136,150,000, for Head 438,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 438,  Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
       

Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,                        
Rs. 12,300,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 12,300,000, for Head 438, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 438, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
        
Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,                

Rs. 595,000,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 595,000,000, for Head 438, 
Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 438, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
  

     
Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,                     

Rs. 27,000,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 27,000,000, for Head 438, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 438, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
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HEAD 301.- DEPARTMENT OF CO-OPERATIVE DEVELOPMENT 
(REGISTRAR OF CO-OPERATIVE SOCIETIES) 

 
Programme 01.-  Operational Activities - Recurrent Expenditure,                  

Rs. 90,900,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 90,900,000, for Head 301, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 301, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 
 

Programme 01.-  Operational Activities - Capital  Expenditure,                    
Rs. 102,000,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 102,000,000, for Head 301, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 301, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

 

HEAD 302.- CO-OPERATIVE EMPLOYEES COMMISSION  

 
Programme 01.-  Operational Activities - Recurrent Expenditure,                 

Rs. 22,400,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 22,400,000, for Head 302, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 302, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01.-  Operational Activities - Capital  Expenditure,                     
Rs. 1,700,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 1,700,000, for Head 302, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 302, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

අ.භා. 6.56  පාර්ලිදම්න්ුරව  ප්රග සය වාර්තා කරනු ිළණිස 
මූලාසනාරූඪ ගු ෙන්ත්රීුරො මූලාසනදයන් ඉවත් විය. 

කාරක සභාව ප්රග සය වාර්තා කරයි  නැවත රැසනවීෙ 0000 
දෙසැම්බර් 05වන දසනසුරාො. 

 

பி.ப.6.56 ைணிக்கு, குழுெின் பொிசீலமன பற்றி அறிெிக்கும் 

தபொருட்டு ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள் 

அக்கிரொசனத்தினின்று அகன்றொர்கள். 

குழுெினது பொிசீலமன அறிெிக்கப்பட்டது;  ைீண்டும் கூடுெது 2020 

டிசம்பர்  05, சனிக்கிழமை. 
 

At 6.56 p.m., the Hon. Presiding Member left the Chair to report 
Progress.  

Committee report Progress; to sit again on Saturday, 05th 
December, 2020.  

 
කේතැබීෙ 

ஒத்திமெப்பு 
ADJOURNMENT 

 
එකේහි දේලාව අ.භා. 5.30 පසුකර  සබුදණන් මූලාසනාරූඪ 

ගු ෙන්ත්රීුරො විසින් ප්රශ්නනය දනොවිෙසා පාර්ලිදම්න්ුරව කේ තබන 
ලදී. 

පාර්ලිදම්න්ුරව ඊ  අනුකූලව  අ.භා. 6.57  0000  දනොවැම්බර් 
00  වන දින සභා සම්ෙ සය අනුව  0000 දෙසැම්බර් 05 වන 
දසනසුරාො  පූ.භා. 9.30වන දතක් කේ ගිදේය. 

அப்தபொழுது தநரம் பி.ப. 5.30 ைணிக்குப் பிந்திெிட்டமையொல், 

ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்  ெினொ 

ெிடுக்கொைதலதய பொரொளுைன்றத்மத ஒத்திமெத்தொர். 

இதன்படி, பி.ப. 6.57 ைணிக்கு பொரொளுைன்றம் அதனது 2020 

நெம்பர் 20ஆந் தததிய தீர்ைொனத்திற்கிணங்க, 2020  டிசம்பர்  05, 

சனிக்கிழமை மு.ப 9.30 ைணி ெமர ஒத்திமெக்கப்பட்டது. 

It being past 5.30 p.m., THE HON. PRESIDING MEMBER 
adjourned Parliament without Question put.  

Parliament adjourned accordingly at 6.57 p.m. until 9.30 a.m. on 
Saturday, 05th December, 2020, pursuant to the Resolution of 
Parliament of 20th November, 2020.  
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සැ.යු. 
 

ශදද වාගයතාශැ අවසාන මුද්රණ  සඳහා ස්වකී  කථාවල නිවැදන් කළ ුරතුම තැ ම ද් ඉවව  රිසි ද ම්රී ම මි ම පිටපත ඉ ශගන 
 නිවැදන් කළ ුරතුම ආකාද  එහි පැහැන්ලිව ලකුණු ශකොට, පිටපත ලැබී ශද්සති  ඉ ශනොි ඉදවා  

හැන්සාඩ් සංස්කාදක ශවත ලැශබන ශසේ එවි  ුරතුම . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குறிப்பு 
 

உறுப்பினர்   தைது உமரயின்  இறுதிப் பதிப்பிற் தசய்யெிரும்பும் பிமழ திருத்தங்கமள தைது பிரதியில் ததளிெொகக் குறித்து 

அதமனப் பிமழ திருத்தப்படொத பிரதி கிமடத்த இரு ெொரங்களுள் ஹன்சொட் பதிப்பொசிொியருக்கு அனுப்புதல் தெண்டும். 
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හැන්සාඩ් වාර්තා  

දකොළල 5  දපොේදහේන්දගොඩ  කුළපන පාර  අංක 163 ෙරන සනථානදයහි ිළහිටි 

රජදේ ප්රවිත් ස දෙපාර්තදම්න්ුරදේ ිළහිටි රජදේ ප්රකාශ්න කාර්යාංශ්දයන්  

මිල දී ගත හැක. 
 

දෙෙ හැන්සාඩ් වාර්තාව  www.parliament.lk දවේ අඩවිදයන්  

බාගත හැක. 

 

 

 

 

ஹன்சொட் அறிக்மகயின் பிரதிகமள  

இல. 163, கிருலப்பமன வீதி, தபொல்தஹன்தகொட,  தகொழும்பு 5இல் அமைந்துள்ள  

அரசொங்க தகெல் திமணக்களத்தின் அரசொங்க தெளியீடுகள் அலுெலகத்தில்   

பணம் தசலுத்திப் தபற்றுக்தகொள்ளலொம். 

 
 

இந்த ஹன்சொட் அறிக்மகமய www.parliament.lk எனும் இமணயத்தளத்திலிருந்து  

பதிெிறக்கம் தசய்ய முடியும். 

 
 
 
 
 
 
 

Hansard Reports can be purchased from the Government Publications Bureau  
at the Department of Government Information,   

No. 163, Kirulapone Avenue, Polhengoda, Colombo 5. 
 
 

This Hansard Report can be downloaded from 
www.parliament.lk 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
ශ්රී ලංකා දජශ  මුද්රණ ශද්පාගයතශම් මතුමශැ මුද්රණ  කදන ලදී. 


