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පාර්ලිවම්න්ුර ෙන්ීවරු 
(2020 අශ ෝසතතු 05වන දින පව්වන ලද් මහ මැතිව ණශයන් ශ්රී ප් වූ) 

  

 

අ  
අඩෛ්කලනාද්න්,  ශසල්වම (වන්ිස) 
අ්තනායක, අ්තනායක මුදියන්ශසතලාශේ කුෛාදන්ෛා තිසතස (ජාතික ලැයිසතතුව) 
අතාඋල්ලා, අහමඩ් ශලබ්ශබ් මරි්කාර් (දි ාමඩුල්ල) 
අතුශකෝ ළශේ, කාරියවසම චමින්ද් සමප් ( ාල්ල) 
අතුශකෝ ල, අතුශකෝ ාලලාශේ පැලව්ශ් කපිල නුවන් (ත්රිකුණාමලය) 
අතුශකෝ ළ, අම කීර්ති (ශපාශළාන්නරුව) [2022 මැයි 09 වන දින අභාව්රාප්ත ත ය.ය   
අතුශකෝ ල මහ්මිය, තලතා ( ්නපු ය)  
අප්ත පුහාමි, මාකාය.ට ආ ච්චිශේ ශද්ාන් ශහ්ටර් හයිජිනසත (පු්තලම) 
අශබ්ගුණවර්ධන,  පහලශේ ශ ෝහිත පියතිසතස (කළුත ) 
අශබ්වර්ධන, මහින්ද් යාපා (මාත ) 
අශබ්වර්ධන, වජි  (ජාතික ලැයිසතතුව) [2022 ජූලි 22 වන දින ි ට] 
අශබ්ි ිංහ, අශ ෝක (කුරුණෑ ල) 
අම වී , මහින්ද් (හමදන්ශතාට) 
අම ශසතන, තුෂා  ඉඳුිසල්  (කුරුණෑ ල) 
අම සූරිය ශමශනය.ය, හරිිස (ජාතික ලැයිසතතුව) 
අමුණු ම, දිලුම සු ාජ් දණ්ෛා  (මහනුව ) 
අ ශෙශපාල මහ්මිය, ය.ජයපාල ශ්රී නා ායන වාසල දණ්ෛා නායක ශමාශහාටාටාලලාශේ තාතා කුමාරි (ජාතික ලැයිසතතුව) 
අලගියවන්න, ලසන්ත අ  ( මපහ) 
අලවතුවල, ශජ් තා  (කුරුණෑ ල) 
අලසත, ටි ාන් (ජාතික ලැයිසතතුව) 
අලහප්ත ශපරුම, ෛලසත   (මාත ) 
අලු් මශේ, මහින්ද්ානන්ද් (මහනුව ) 
අශ ෝක, ප්රියන්ත  (පු්තලම) 

අහමඩ්, ශසතනුලාබ්ීන් නතාර් (මෛකළපුව) 

ඉ 
ඉෂා්, අබ්දුල්  හුමාන් (අනු ාධපු ය) 

උ 
උඩුකුඹු ,  යූ  ශ්  සුමි් (කුරුණෑ ල) 
උද්යකුමාර්, මයිල්වා නම (නුව එළිය) 
උඳුශ ාෛ, රූපි ිංහශේ ්රීප්ත  සමන් කුමා  (ශකාළෙ) 

එ 
එදිරිමාන්න, ආ ච්චිශේ සිංජීව (කළුත ) 
එල්ලාවල, අකිල ( ්නපු ) 
එල්ලාවල, ලලි් (කළුත ) 

 
 

ක 
 

කශජ්න්රන්, ශසල්ව ාසා (ජාතික ලැයිසතතුව) 
කබ් ාල්, අජි් ිසවාඩ් (ජාතික ලැයිසතතුව) [2021 සැප්ත තැමදර් 13 වන දින ඉල්ලා අසතය.ය   
කශලයි අ සන්, තව ාජා  (ජාතික ලැයිසතතුව) 
කාරියවසම, හපුතන්ත්රි  මශේ සා   (ජාතික ලැයිසතතුව) 
කරුණාතිලක,  යන්ත ( ාල්ල) 
කරුණාක ම, ශකෝය.න්තන් (මෛකළපුව) 
කය. ්න මහ්මිය, ජමු හ පිටිශේශ ද්  ශ ෝහිණී කුමාරි ය.ශජ් ්න (මාතශල්) 
කිරිඇල්ල, ල්ෂතමන් දණ්ෛා  (මහනුව ) 
කිරිඳිශ ාෛ, උද්යන චාමින්ද් (මහනුව ) 
කුමාර්, අ  අ ය.න්් (දදුල්ල) 
කුමාර්, ශේලු (මහනුව ) 
කුමා , වා්දුවශේ මිංජු ලලි් වර්ණ (කළුත ) [2021 ශනාවැමදර් 30 වන දින ි ට] 
කුමා තුිං , ශ ය.ඳු (ජාතික ලැයිසතතුව) 
කුමා ි ිංහ මහ්මිය, ගීතා සමන්මලී ( ාල්ල) 
කුමා ි රි, ශ් පී එසත  (අනු ාධපු ) 
ශකාඩිතුව්කු, කරුණාද්ාස (මාත ) 
ශකෝටාශටාශ ාෛ, ඇන්  නාලක දණ්ෛා  (මාතශල්) 



viii 

ග 
ගුණවර්ධන, දිශන්ෂත චන්ර රූපි ිංහ (ශකාළෙ) 
ගුණවර්ධන, දන්දුල (ශකාළෙ) 
ගුණවර්ධන, යද්ාමිණි නශ ෝද්ම රූපි ිංහ (ජාතික ලැයිසතතුව) 
ගුණතිලක, උද්යකාන්ත (කෑ ල්ල) 
 ශන්ෂන්, මශනෝ (ශකාළෙ) 
 මල්, ි රිපාල (ශපාශළාන්නරුව) 
 මමන්පිල, උද්ය ්රභා් (ශකාළෙ) 
 ලප්ත ප්ති, උපුල් සිංජීව (හමදන්ශතාට) 
ගුණවර්ධන මහ්මිය, ශකෝකිලා හර්ෂණී ( මපහ) 
ශ ාෛශහතවා, නාලක ( මපහ) 
 මශේ මහ්මිය, ෛයනා (ජාතික ලැයිසතතුව) 

    

 ච 
චන්රකාන්තන්, ි වශන්සතුශ යි  (මෛකළපුව) 
චන්රශසතන, එසත එම  (අනු ාධපු ය) 

ජ 
  

ජයශකාඩි, ආ ච්චිලාශේ ි ි   ( මපහ) 
ජයතිලක, ය.තාන පති ණශේ මිලාන් සජි් ( මපහ) 
ජයමහ, නලින්  දණ්ෛා   (කුරුණෑ ල) 
ජය ්න, අනු ාධ (මහනුව ) 
ජය ්න, පියිංක  (පු්තලම)  
ජයවර්ධන, ශසතනාධී ශේ ශද්ාන් කය.න්ද් ශහතෂාන් ( මපහ) 
ජයසුමන, චන්න සුද්් (අනු ාධපු ) 
ජයශසතක , ද්යාි රි  (කුරුණෑ ල) 
ජයශසතක , හල්කහලිය ශල්කමලාශේ ශේමලාල් ( ්නපු ය)  

 
 

ත 
තිලීපන්, කුලි ිංහම (වන්ිස) 

තවුෆී්, මුහශමදු ෂරිෆත (ත්රිකුණාමලය) 

තිසකුටාටි ආ ච්චිශේ, චමින්ද් ජානක (දදුල්ල) 

ශතාන්ෛමන්, ජීවන් (නුව එළිය) 

ශතන්නශකෝන්, ජනක දණ්ෛා  (මාතශල්) 

ශතන්නශකෝන්, ්රමිත දණ්ෛා  (මාතශල්) 
 

ද  
ද්සනායක, ශද්ාන් ආතර් චාම  සමප් (දදුල්ල)  

ද් ි ල්වා, අ මශපාඩි ශමාහාන් ප්රියද්ර් න ( ාල්ල) 

ද් ි ල්වා ගිිසශේ මශහතන්ර, හර්ෂ (ශකාළෙ) 

ද් ි ල්වා,   ිසමල් ි රිපාල (දදුල්ල) 

ද් ි ල්වා, එච්ච එම  පියල් ිස ාන්ත (කළුත ) 

ද් ි ල්වා, ෂාන් ය.ජයලාල් ( ාල්ල) 

දි මද ම, පලිස (නුව එළිය) 

දිනුෂාන්, ශද්න ම ය.තා ණශේ චානක (හමදන්ශතාට) 

දිසානායක, අනු  කුමා  (ශකාළෙ) 

දිසානායක, එසත  බී  (නුව එළිය)  

දිසානායක, දුමින්ද් (අනු ාධපු ය) 

දිසානායක, ශ ෝහණ (මාතශල්) 

දිසානායක,   ය.මලවී  (දි ාමඩුල්ල) 

දිසානායක මහ්මිය, ය.ශජ්ශකෝන් මුදියන්ශසතලාශේ මිංජුලා ය.ශජ්ශකෝන් (ජාතික ලැයිසතතුව) 

දිසානායක, මයන්ත යසතවන්් (ජාතික ලැයිසතතුව) 

දුෂතමන්ත, එච්ච  ආර්  සා තී (කෑ ල්ල) 

ශද්ිසපිටිය, සුද්ර් න (දදුල්ල) 

ශ්වානන්ද්, ෛේලසත (යාපනය) 

ශද්ාෛිංශ ාෛ, ඉසුරු ( ාල්ල) 

ශද්ාලව්ත, ශේමනා් තා  (ශකාළෙ) 
 



ix 

ධ 
 

 

ධර්මශසතන, ය.ශජ්ි ිංහ ශහත ් මුදියන්ශසතලාශේ (ශමාණ ා ල) 
 

න 
නන්ද්ශසතන  එච්ච (අනු ාධපු ) 
නවනන්ද්,  යාෂාන් (ශමාණ ා ල) 

නව ්න, අසිංක සමිතජීව (කුරුණෑ ල) 

නානාය්කා , මලි සතශප ශකා ශල්ශේ නලීන් මනුෂ ( ාල්ල) 

නානාය්කා , වාසුශ්ව ( ්නපු ය) 

ිසර්මලනාද්න්, ඉරුද්යනාද්න් චාල්සත (වන්ිස) 

ිස ාන්ත, සන් (පු්තලම) 

ශනල්සන්, ශහතවා  ජමන් ප්තිිසශේ කිිංසත කුමාර් (ශපාශළාන්නරුව) 

ශනෝහ ාද්ලිිං ම, සු (වන්ිස) 

ප 

පති ණ, අකලිංක ු්ධික උදිත ශද්්දුව (මාත ) 

පති ණ,  ශමෂත   ( ාල්ල) 

පසතකුවල්, අනුප පියුම (කළුත ) 

පියතිසතස, ිසමල් (නුව එළිය) 

පීරිසත,  ාමිණී ල්ෂතමන් (ජාතික ලැයිසතතුව) 

පුෂතපකුමා , අ ප  ජ ් (ශමාණ ා ල) 

ශපශර් ා, කසශද්ෝරුශේ සුජි් සිංජය (කෑ ල්ල) 
ශපශර් ා, කැටශ ාෛ  මශේ ජයන්ත (ජාතික ලැයිසතතුව) [2021 ජූලි 06 වන දින ඉල්ලා අසත ය.ය   [2021 සැප්ත තැමදර් 17 වන දින නැවත ප්ය.ය ] 

ශපශර් ා, කුලප්ත පු ආ ච්චිශේ ශද්ාන් ධමමික (ජාතික ලැයිසතතුව) [2022 ජුිස 10 වන දින ි ට] 

ශපශර් ා, ශදෝදියාදදුශේ ඩිලාන් ප්රියන්ජන් අන්සතලම (දදුල්ල) 

ශපශර් ා, නානාය්කා  වර්ණකුල පටදැඳිශේ ිසශ ෝෂන් අර්ඩ්ලි ප්රියන්ත (පු්තලම) 

්රනාන්දු, අරුන්දික (පු්තලම) 

්රනාන්දු, කච්චචකඩුශේ නලින් රුවන්ජීව ( මපහ) 

්රනාන්දු, ශජාන්සතටන්   (කුරුණෑ ල) 

්රනාන්දු, නාලක ජූඩ් හරීන් (ජාතික ලැයිසතතුව) 

්රනාන්දුපුල්ශල් මහ්මිය, පර්පචුවා සුද්ර්ිනී ( මපහ) 

ප්රි ාන්ති මහ්මිය, මුදිතා ( ්නපු ) 

ශේමජයන්්, අච්චිශේ ශද්ාන් සුි ල් (ශකාළෙ) 

ශේමද්ාස, සජි් (ශකාළෙ) 

ශේම ්න, උ්දික (අනු ාධපු ) 

ශපාන්නමදලම,  ශජ්න්ති කුමාර්  ාිංශ්සර් (යාපනය) 

 

බ 
දණ්ෛා ,  ාජප්ෂ වාසල ශතන්නශකෝන් මුදියන්ශසතලාශේ  ිංජි් (ජාතික ලැයිසතතුව) 

දණ්ෛා ,  ාන්ත  (කුරුණෑ ල) 

දදියුීන්, අබ්දුල් රිෂාඩ් (වන්ිස) 

දාලසූරිය, තා ක   (කෑ ල්ල) 

ශබ්රුශ ාෛ, ය.ජිත (ශමාණ ා ල) 

 

ෙ 

ම්දුම දණ්ෛා ,  ්නායක මුදියන්ශසතලාශේ (ජාතික ලැයිසතතුව) 

මිංජුල, එල් එච්ච  සුද්් (කෑ ල්ල) 

මාකාර්, ඉමතියාසත දාකීර් (ජාතික ලැයිසතතුව) 

මාන්නප්ත ශපරුම, ඒ  අජි් කුමා  ( මපහ) [2021 අශේල් 0ව වන දින ි ට] 

මායාදුන්න, ින්තක අමල් (පු්තලම) 
  

මරි්කාර්,  එසත එම  (ශකාළෙ) 

මසතතාන්, කාද්ර් කාද්ර් (වන්ිස) 

මහරූෆත, ඉම ාන් (ත්රිකුණාමලය) 

මුසමමිල්, ශමාශහාමඩ් (ජාතික ලැයිසතතුව) 

මුෂා ෆත, සෆියුල් මුතුනාබීන් ශමාහමඩ් (දි ාමඩුල්ල) 



x 

ය 
යාපා, අනු  ප්රියද්ර් න (කුරුණෑ ල) 
යාපා දණ්ෛා , වසන්ත  (මහනුව ) 

ය 
 
 

 තන හිමි, (පූජය) අතු ලිශේ (ජාතික ලැයිසතතුව) [2020 ශද්සැමදර් 1ව දින ි ට] 

 ්නශසතක , දසතනායක යස ්නලාශේ ගුණපාල (කුරුණෑ ල) 

 ්නායක, ආර් එම තා බී  (නුව එළිය) 

 ්නායක, කුමා ි රි (ශමාණ ා ල) 

 ්ව්ශ්, ශලාහාන්  (මහනුව ) 

 ණතුිං , ්රසන්න ( මපහ) 

 ණවක, අච්චිශේ පාඨලී චමපික (ශකාළෙ) 

 ණවක, ිසපුණ (මාත ) 

 ණවී , ුල්වැලශේ ්රසන්න ( මපහ) 

 ණි ිංහ ආ ච්චිශේ, ශ ාෂාන් අනුරු්ධ ( ශපාශළාන්නරුව) 

 ඹු්වැල්ල, ශකශහළිය  (මහනුව ) 

 හීම, අබ්දුල් අලි සබ්රි ශමාහමඩ් (පු්තලම) 

 හුමාන්, ශමාශහාමඩ් මුජිුර් (ශකාළෙ) 

 ාඝවන්, සුශර්න්ර (ජාතික ලැයිසතතුව) 

 ාජකරුණා, හර්ෂණ සුපුන් ( මපහ) 

 ාජප්ෂ, අජි් (හමදන්ශතාට) 

 ාජප්ෂ, ගුණතිලක (මහනුව ) 

 ාජප්ෂ, චමල්   (හමදන්ශතාට) 

 ාජප්ෂ, නාමල් (හමදන්ශතාට) 

 ාජප්ෂ, දැි ල් ශ ෝහණ (ජාතික ලැයිසතතුව) [2021 ජූලි 07 දින ි ට] [2022 ජුිස 09 වන දින ඉල්ලා අසතය.ය ] 

 ාජප්ෂ, මහින්ද් (කුරුණෑ ල) 

 ාජප්ෂ,  ාජප්ෂ පති න්නැහැලාශේ උපුල් මශහතන්ර ( මපහ) 

 ාපප්ෂ,  ාජ මන්ීලාශේ තිල් (දි ාමඩුල්ල) 

 ාජප්ෂ, ය.ජයද්ාස (ශකාළෙ) 

 ාජප්ෂ,  ෂීන්ර (ශමාණ ා ල) 

 ාසමාණි්කම, සාණ්කියා  ාහුල්  ාජපු්ති න් (මෛකළපුව) 

 ාධාක්රිෂතණන්, ශේලුසාමි (නුව එළිය) 

 ාමනාද්න්, අන් ජන් (යාපනය) 

 ාමනායක,   අ අ   ිංජන් ලිශයෝ ි ල්ශවසතටර්  ( මපහ)  [2021 ජනවාරි 12 වන දින ශරතෂතඨාධික ණ තී ණය අනුව මන්ී රය ය අශහෝි  ය.ය ] 

 ාශමෂතව න්, මරුද්පාන්ඩි (නුව එළිය) 

ල 
ලාන්සා, ඇන්ටිස ිසමල් ( මපහ)  
ලියනශේ, උෛ ම ලියනශේ වරුණ ප්රියන්ත ( ්නපු )    

ශලාකුශේ,  ාමිණී කුලවිං   (ශකාළෙ) 

ව 
ව්කුඹු , ජානක ( ්නපු ය) 

වන්ිසආ ච්චි මහ්මිය, පය.ත්රා ශ්ය. ( ්නපු ය) 

වශල්ශදාෛ,  ාමිණී ( ්නපු ) 

ය.ක්රමනායක, ය.දු  (කළුත ) 

ය.ක්රම ්න, ඉ ාන් (ජාතික ලැයිසතතුව) 

ය.ක්රමි ිංහ මහ්මිය,  ාජිකා (කෑ ල්ල) 

ය.ක්රමි ිංහ,  ිසල් (ජාතික ලැයිසතතුව) [2021 ජුිස 1ව දින ි ට][2022 ජූලි 20 වන දින ජනාධිපති ධු යට ශ්රී ප් ය.ය ] 
ය.ශජ්ි රි, ශලාකු සතශතාට ය.තා ණශේ චමින්ද් (දදුල්ල) 

ය.ශජ්සුන්ද් , ය.ශජ්සුන්ද්  මුදියන්ශසතලාශේ ශ ෝහණ දිංෛා  (අනු ාධපු ) 

ය.ශජ්ශසතක , කිංචන   (මාත ) 

ය.ේශන්ෂතව න්, කනකසදාපති ය.ෂතවලිිං ම (යාපනය) 

ය.තාන, එම ෛබ්ලිේ ඩී  සහන් ්රීප්ත  ( මපහ) 

ය.තානශේ, අිංකුඹු  ආ ච්චිශේ ශහතෂාන් ය.ජය ( ්නපු ය) 

ය.තානශේ, මධු  (ශකාළෙ) 

ය.තා ණ, තිසතස (ජාතික ලැයිසතතුව) 

ය.ද්ාන මශේ, අමි් ශ්නුක (දදුල්ල)  

ය.යාශල්න්දි න්, සතාි වම (මෛකළපුව) 



xi 

වී ්ශකාඩි, චන්දිම ( ාල්ල)  

වී විං , ය.මල් (ශකාළෙ) 

වී ි ිංහ,  මශේ හ්ශතාටුව වී සුමන (මාත ) 

වී ි ිංහ, ඩී  (දි ාමඩුල්ල) 

වී ි ිංහ, ජයන්ත (ජාතික ලැයිසතතුව) 

වී ශසතක , ස ් (ශකාළෙ) 

ශවද්ආ ච්චි, දිලිප්ත  (හමදන්ශතාට) 

ශවල් ම, කුමා  (කළුත ) 
 

ස  
 
 

සම ය.ක්රම, ඇසත  ජ ් (ශපාශලාන්නරුව) (2022 මැයි 17 දින ි ට) 
සම වී , ජයන්ත  (කළුත ) 

සම ි ිංහ, මහින්ද් ු්ධද්ාස (කළුත ) [2021 ශනාවැමදර් 25 දින ඉල්ලා අසතය.ය ] 
සමදන්ද්න්,  ාජවශ ෝද්යම (ත්රිකුණාමලය) 

සබ්රි, ශමාශහාමඩ් උවයිසත ශමාශහාමඩ් අලි (ජාතික ලැයිසතතුව) 

ි ්ධාර්තන්, ධර්මලිිං ම (යාපනය) 

ි යෙලාපිටිය,   ිංජි් (කෑ ල්ල) 

ි රිශසතන, ඩමීපාල (ශපාශළාන්නරුව) 

සුමන්ති න්, මතියාප ණන්  ඒබ්රහම (යාපනය) 

සුමිත්රාආ ච්චි, ජ ් කුමා  (ශකාළෙ) 

සුශර්ෂත, වඩිශේලු (දදුල්ල) 

ශසශනය. ්න, ශජෝන්  ( ්නපු ය) 

ශසතනා ්න,  ාජිත (කළුත ) 

ශසතමි ිංහ, අසිංක ශ හාන් (අනු ාධපු ය) 

 

ශ් 
 

ශ්රීත න්, ි වනානම (යාපනය) 

   

හ 
 

හකීම, අබ්දුල්  වුෆත හිදතුල් (මහනුව ) 

හරීසත, හබීබ් ශමාහමඩ් ශමාහමඩ් (දි ාමඩුල්ල) 
හෂිම,  කබීර්    (කෑ ල්ල) 
හාෂිම, අබ්දුල් හලීම ශමාහමඩ් (මහනුව ) 

ශහත ්, කනක (කෑ ල්ල)  

ශහත ්,  ඩී බී  (කුරුණෑ ල)   

ශහත ්, හිටිහාමි අප්ත පුහාමිලාශේ ශද්ාන් ඉන්දික, අනුරු්ධ  ( මපහ) 

ශහත ්, ශහත ් මුදියන්ශසතලාශේ ය.ජිත ( මපහ) 

ශහත ්, එච්ච එම  සමන්ප්රිය (කුරුණෑ ල)   

ශහත ්, ශහත ් මුදියන්ශසතලාශේ චරිත (ජාතික ලැයිසතතුව) 

ශහත ්, ජය ්න (කුරුණෑ ල) 
  

ෆ 
 

ෆයිසාල්, ශමාහමඩ් කාි ම ශමාහමඩ් (දි ාමඩුල්ල) 

ෆලීල්, ශමාශහාමඩ් මර්ජාන් අසතමි (ජාතික ලැයිසතතුව) 

ශෆාන්ශසතකා,  ස ්  ( මපහ) 
 

  
 

  

  





xiii 

  

  

ශ්රී ලාකා ප්රජාතාන්ත්රික සොජවාදී ජනයජය 
 

 

ජනාධිපති 

අතිගරු යනිල් වික්රෙිංාහ ෙහතා 

 

 

අොතය ෙණ්ඩලය 
 

  

අග්රාොතය සහ යාජය පිපපාලන  සනවවද්ශ් ක ුතුර  පාා්  සභා හා පාා්  පාලන අොතය -  රු දිශන්ෂත ගුණවර්ධන මහතා 

වයාය  නාවික හා ගුවන් වසනවා අොතය  -  රු ිසමල්  ි රිපාල ද් ි ල්වා මහතා 
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 රු ශේලු කුමාර් මහතා,  රු මයන්ත දිසානායක මහතා,  රු ඉම ාන් මහරූෆත මහතා,  රු හර්ෂණ  ාජකරුණා මහතා,                
 රු ශ ෝහිණී කුමාරි ය.ශජ් ්න මහ්මිය,  රු ශහතෂා ය.තානශේ මහතා,  රු ශකෝකිලා ගුණවර්ධන මහ්මිය,  රු ශේමනා් තා  
ශද්ාලව්ත මහතා,  රු වසන්ත යාපාදණ්ෛා  මහතා,  රු ෂාණ්කියන්  ාජපු්ති න්  ාසමාණි්කම මහතා,  රු මධු  
ය.තානශේ මහතා,  රු වී සුමන වී ි ිංහ මහතා,  රු සමන්ප්රිය ශහත ් මහතා,  රු (ආචාර්ය) හරිිස අම සූරිය ශමශනය.ය 
 

 

පාර්ලිවම්න්ුර කායක සභා 
 

ව් රීම් කායක සභාව 
 රු මහින්ද් යාපා අශබ්වර්ධන මහතා (සභාපති),  රු (ආචාර්ය) සුි ල් ශේමජයන්ත මහතා,  රු ්රසන්න  ණතුිං  මහතා,          

 රු ිසමල් ි රිපාල ද් ි ල්වා මහතා,  රු ෛේලසත ශ්වානන්ද්ා මහතා,  රු ල්ෂතමන් කිරිඇල්ල මහතා,  රු ශජාන්සතටන් 
්රනාන්දු මහතා,  රු  යන්ත කරුණාතිලක මහතා,  රු  වුෆත හකීම මහතා,  රු  ාමිණී ශලාකුශේ මහතා,  රු ය.ජිත ශහත ් 
මහතා,  රු ශසල්වම අඩෛ්කලනාද්න් මහතා,  රු සා   කාරියවසම මහතා 

 

පාර්ලිවම්න්ුර ක ුතුර ිළිතබඳ කායක සභාව 
 රු මහින්ද් යාපා අශබ්වර්ධන මහතා (සභාපති),  රු අජි්  ාජප්ෂ මහතා,   රු අිං ජන්  ාමනාද්න් මහතා,  රු (ආචාර්ය) සුි ල් 

ශේමජයන්ත මහතා,  රු ්රසන්න  ණතුිං  මහතා,  රු ිසමල් ි රිපාල ද් ි ල්වා මහතා,  රු ෛේලසත ශ්වානන්ද්ා මහතා,                 
 රු මහින්ද් අම වී  මහතා,  රු එම යූ එම  අලි සබ්රි මහතා,  රු කිංචන ය.ශජ්ශසතක  මහතා,  රු සජි් ශේමද්ාස මහතා,           
 රු චමල්  ාජප්ෂ මහතා,  රු ල්ෂතමන් කිරිඇල්ල මහතා,  රු ශජාන්සතටන් ්රනාන්දු මහතා,  රු  යන්ත කරුණාතිලක 
මහතා,  රු අනු  දිසානායක මහතා,  රු  වුෆත හකීම මහතා,  රු පය.ත්රාශ්වී වන්ිසආ ච්චි මහ්මිය,  රු  ාමිණී ශලාකුශේ 
මහතා,  රු වජි  අශබ්වර්ධන මහතා,  රු තා බී   ්නායක මහතා,  රු රිසාඩ් දදියුීන් මහතා,  රු ය.මල් වී විං  මහතා,                 
 රු ආර් එම   ිංජි් ම්දුම දණ්ෛා  මහතා,  රු තලතා අතු ශකෝ ල මහ්මිය,  රු මශනෝ  ශන්සන් මහතා,  රු ද්යාි රි 
ජයශසතක  මහතා,  රු ශ ෝහිත අශබ්ගුණවර්ධන මහතා,  රු ඉ ාන් ය.ක්රම ්න මහතා,  රු ජී ජී  ශපාන්නමදලම මහතා,          
 රු එම ඒ  සුමන්ති න් මහතා,  රු සා   කාරියවසම මහතා 

 

සනථාවය නිවයෝග ිළිතබඳ කායක සභාව 
 රු මහින්ද් යාපා අශබ්වර්ධන මහතා (සභාපති),  රු අජි්  ාජප්ෂ මහතා,   රු අිං ජන්  ාමනාද්න් මහතා,  රු (ආචාර්ය) සුි ල් 

ශේමජයන්ත මහතා,  රු (ආචාර්ය) සුශර්න්  ාඝවන් මහතා,  රු එසත බී  දිසානායක මහතා,  රු පය.ත්රාශ්ය. වන්ිසආ ච්චි 
මහ්මිය,  රු මයන්ත දිසානායක මහතා,  රු චාල්සත ිසර්මලනාද්න් මහතා,  රු ශ්  සුජි් සිංජය ශපශර් ා මහතා,  රු 
සා   කාරියවසම මහතා,  රු යද්ාමිණී ගුණවර්ධන මහතා 

  

ගෘහය කායක සභාව 
  රු මහින්ද් යාපා අශබ්වර්ධන මහතා (සභාපති),  රු ශේමලාල් ජයශසතක  මහතා,  රු පියල් ිස ාන්ත ද් ි ල්වා මහතා,  රු 

ඒ එල් එම  අතාඋල්ලා මහතා,  රු චන්දිම වී ්ශකාඩි මහතා,  රු (ආචාර්ය) වී   ාධාක්රිෂතණන් මහතා,  රු (ඩවද්ය) සුද්ර්ිනී 
්රනාන්දුපුල්ශල් මහ්මිය,  රු ශජ් තා  අලවතුවල මහතා,  රු ිසමල් ලාන්සා මහතා,  රු ජයන්ත කැටශ ාෛ මහතා,                     
 රු චාල්සත ිසර්මලනාද්න් මහතා,  රු ජ ් කුමා  සුමිත්රාආ ච්චි මහතා,  රු කිිංසත ශනල්සන් මහතා,  රු මුදිතා ප්රි ාන්ති 
මහ්මිය,  රු මර්ජාන් ෆලීල් මහතා 

 

ආචාය ධාර්ෙ සහ වයප්රසාද ිළිතබඳ කායක සභාව 
 රු (ආචාර්ය) ය.ජයද්ාස  ාජප්ෂ මහතා,  රු කනක ශහත ් මහතා,  රු ය.ජිත ශබ්රුශ ාෛ මහතා,  රු තා ක දාලසූරිය මහතා, 

 රු අනු ාධ ජය ්න මහතා,  රු ඩිලාන් ශපශර් ා මහතා,  රු ෛලසත අලහප්ත ශපරුම මහතා,  රු වාසුශ්ව නානාය්කා  
මහතා,  රු කබීර් හෂීම මහතා,  රු ආර් එම   ිංජි් ම්දුම දණ්ෛා  මහතා,  රු තලතා අතුශකෝ ල මහ්මිය,  රු ජී ජී  
ශපාන්නමදලම මහතා,  රු ශහතෂා ය.තානශේ මහතා,  රු ශකෝකිලා ගුණවර්ධන මහ්මිය,  රු වී සුමන වී ි ිංහ මහතා,              
 රු සමන්ප්රිය ශහත ් මහතා 

  

යජව  මුදල් ිළිතබඳ කායක සභාව 
 රු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද් ි ල්වා මහතා (සභාපති),  රු (ආචාර්ය) දන්දුල ගුණවර්ධන මහතා,  රු ය.දු  ය.ක්රමනායක මහතා,                 

 රු නලින් ්රනාන්දු මහතා,  රු ශ හාන් ශසතමි ිංහ මහතා,  රු ්රමිත දණ්ෛා  ශතන්නශකෝන් මහතා,  රු ඉන්දික අනුරු්ධ 
ශහත ් මහතා,  රු ි රිපාල  මල් මහතා,  රු (ඩවද්ය) තාතා අ ශෙශපාළ මහ්මිය,  රු (ආචාර්ය) සුශර්න්  ාඝවන් මහතා, 
 රු අනුප පසතකුවල් මහතා,  රු අනු  ප්රියද්ර් න යාපා මහතා,  රු ය.ජිත ශහත ් මහතා,  රු දුමින්ද් දිසානායක මහතා,               
 රු චන්දිම වී ්ශකාඩි මහතා,   රු එම ඒ  සුමන්ති න් මහතා,  රු (ඩවද්ය) කය.න්ද් ශහතෂාන් ජයවර්ධන මහතා,              
 රු මයන්ත දිසානායක මහතා,  රු මුජිුර්  හුමාන් මහතා,  රු හර්ෂණ  ාජකරුණා මහතා,  රු චමින්ද් ය.ශජ්ි රි මහතා,         
 රු ඉසුරු ශද්ාෛන්ශ ාෛ මහතා,  රු (මහාචාර්ය)  ිංජි් දණ්ෛා  මහතා   

 

ෙහජන වප් සම් ිළිතබඳ කායක සභාව 
 රු ජ ් පුෂතපකුමා  මහතා (සභාපති),  රු එසත  ය.යාශල්න්රන් මහතා,  රු අශ ෝක ප්රියන්ත මහතා,  රු අ  අ ය.න්් කුමාර් 

මහතා,  රු ගීතා සමන්මලී කුමා ි ිංහ මහ්මිය,  රු ඉමතියාසත දාකීර් මාකාර් මහතා,  රු පියිංක  ජය ්න මහතා,  රු 
දිලිප්ත  ශවද්ආ ච්චි මහතා,  රු වඩිශේල් සුශර්ෂත මහතා,  රු බී වයි ජී   ්නශසතක  මහතා,  රු සා තී දුෂතමන්ත මහතා,  රු 
ශ ෝය.න්ද්න් කරුණාක ම මහතා,  රු ජයන්ත කැටශ ාෛ මහතා,  රු ශමාහමඩ් මුසමමිල් මහතා,  රු තුෂා  ඉඳුිසල් 
අම ශසතන මහතා,  රු ශේලු කුමාර් මහතා,  රු වරුණ ලියනශේ මහතා,  රු යූ ශ්  සුමි් උඩුකුඹු  මහතා,  රු ින්තක 
අමල් මායාදුන්න මහතා,  රු ිසපුණ  ණවක මහතා,  රු  ාමිණී වශල්ශදාෛ මහතා,  රු  ාජිකා ය.ක්රමි ිංහ මහ්මිය,                   
 රු එම ෛබ්ලිේ ඩී  සහන් ්රීප්ත  ය.තාන මහතා 



xvi 

උසසන නිලතල ිළිතබඳ කායක සභාව  

 රු මහින්ද් යාපා අශබ්වර්ධන මහතා (සභාපති),  රු ිසමල් ි රිපාල ද් ි ල්වා මහතා,  රු ෛේලසත ශ්වානන්ද්ා මහතා,                        
 රු (ආචාර්ය) දන්දුල ගුණවර්ධන මහතා,  රු ශකශහළිය  ඹු්වැල්ල මහතා,  රු (ඩවද්ය)  ශමෂත පති ණ මහතා,  රු ය.දු  
ය.ක්රමනායක මහතා,  රු චමල්  ාජප්ෂ මහතා,  රු ශජාන්සතටන් ්රනාන්දු මහතා,  රු ශජෝන් ශසශනය. ්න මහතා,                     
 රු අනු  ප්රියද්ර් න යාපා මහතා,  රු ය.ජිත ශහත ් මහතා,  රු රිසාඩ් දදියුීන් මහතා,  රු තලතා අතුශකෝ ල මහ්මිය, 
ෆීල්ඩ් මාර්ෂල්  රු ස ් ශෆාන්ශසතකා මහතා,  රු උද්ය  මමන්පිල මහතා,  රු (ඩවද්ය) සුද්ර්ිනී ්රනාන්දුපුල්ශල් මහ්මිය,                          
 රු ධර්මලිිං ම  ි ්ධාර්ථන් මහතා  

 

සම්බන්ධීකය  කායක සභාව 

 රු මහින්ද් යාපා අශබ්වර්ධන මහතා (සභාපති),  රු අජි්  ාජප්ෂ මහතා,  රු අිං ජන්  ාමනාද්න් මහතා,  රු ්රසන්න 
 ණතුිං  මහතා,  රු ිසමල් ි රිපාල ද් ි ල්වා මහතා,  රු ෛේලසත ශ්වානන්ද්ා මහතා,  රු (ආචාර්ය) දන්දුල ගුණවර්ධන 
මහතා,  රු ශකශහළිය  ඹු්වැල්ල මහතා,  රු මහින්ද් අම වී  මහතා,  රු (ආචාර්ය) ය.ජයද්ාස  ාජප්ෂ මහතා,  රු හරින් 
්රනාන්දු මහතා,  රු (ඩවද්ය)  ශමෂත පති ණ මහතා,  රු නතාර් අහමඩ් මහතා,  රු මනූෂ නානාය්කා  මහතා,  රු නලින් 
්රනාන්දු මහතා,  රු ශ ාෂාන්  ණි ිංහ මහතා,  රු තා ක දාලසූරිය මහතා,   රු සජි් ශේමද්ාස මහතා,  රු ල්ෂතමන් 
කිරිඇල්ල මහතා,  රු (මහාචාර්ය) ජී එල්  පීරිසත මහතා,  රු අනු  ප්රියද්ර් න යාපා මහතා,  රු (මහාචාර්ය) තිසතස ය.තා ණ 
මහතා,  රු (මහාචාර්ය) චරිත ශහත ් මහතා  

 

පසුවපා ෙන්ීවයයන්වක කායක සභාව 
 රු ්රසන්න  ණතුිං  මහතා (සභාපති),  රු ල්ෂතමන් කිරිඇල්ල මහතා,  රු කපිල අතුශකෝ ල මහතා,  රු සු  ශනෝ  ාද්ලිිං ම 

මහතා,  රු ශසල්ව ාජා කශජ්න්රන් මහතා,  රු වරුණ ලියනශේ මහතා,  රු තිසකුටාටි ආ ච්චි මහතා,  රු එම  උද්යකුමාර් 
මහතා,  රු සිංජීව එදිරිමාන්න මහතා,  රු කරුණාද්ාස ශකාඩිතුව්කු මහතා,  රු (ශමජර්) සුද්ර් න ශද්ිසපිටිය මහතා,                
 රු ෛබ්ලිේ එච්ච එම  ධර්මශසතන මහතා,  රු කිිංසත ශනල්සන් මහතා,  රු ශ ෝහණ දණ්ෛා  මහතා,  රු කුමා ි රි  ්නායක 
මහතා,  රු ෂාණ්කියන්  ාජපු්ති න්  ාසමාණි්කම මහතා,  රු ඩී  වී ි ිංහ මහතා,  රු මිංජුලා දිසානායක මහ්මිය 

   
 

අොතයාාශ් උය උපවද්ශ්ක කායක සභා 

ආය්ෂණක ක ුතුර ිළිතබඳ අොතයාාශ් උය උපවද්ශ්ක කායක සභාව 
 රු ්රමිත දණ්ෛා  ශතන්නශකෝන් මහතා,  රු අරුන්දික ්රනාන්දු මහතා,  රු අනු  දිසානායක මහතා,  රු (ෆීල්ඩ් මාර්ෂල්) 

ස ් ශෆාන්ශසතකා මහතා,  රු (ආචාර්ය) ස ් වී ශසතක  මහතා,  රු (ආචාර්ය) (ශමජර්) ්රීප්ත  උඳුශ ාෛ මහතා 

මුදල්  ආර්ික සනථා උකය  සහ ජාතික ප්රතිප් ති ක ුතුර ිළිතබඳ අොතයාාශ් උය උපවද්ශ්ක කායක සභාව 
 රු  ිංජි් ි යෙලාපිටිය මහතා,  රු ශ හාන් ශසතමි ිංහ මහතා,  රු කබීර් හෂීම මහතා,  රු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද් ි ල්වා මහතා,            

 රු ජ ් කුමා  සුමිත්රාආ ච්චි මහතා,  රු එම ෛබ්ලිේ ඩී  සහන් ්රීප්ත  ය.තාන මහතා,  රු (මහාචාර්ය)  ිංජි් දණ්ෛා  මහතා 

වයාය  නාවික හා ගුවන් වසනවා ක ුතුර ිළිතබඳ අොතයාාශ් උය උපවද්ශ්ක කායක සභාව 
 රු ිසමල් ි රිපාල ද් ි ල්වා මහතා (සභාපති),  රු ශේමලාල් ජයශසතක  මහතා,  රු ්රමිත දණ්ෛා  ශතන්නශකෝන් මහතා,               

 රු ශ්  කාද්ර් මසතතාන් මහතා,  රු ි වශන්සතුශ යි චන්රකාන්තන් මහතා,  රු තිසතස අ්තනායක මහතා,  රු ශහතෂා 
ය.තානශේ මහතා  

ප්රවාහන හා ෙහාොර්ග ක ුතුර ිළිතබඳ අොතයාාශ් උය උපවද්ශ්ක කායක සභාව 
 රු (ආචාර්ය) දන්දුල ගුණවර්ධන මහතා (සභාපති),  රු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා,  රු ි රිපාල  මල් මහතා,                          

 රු ි වශන්සතුශ යි චන්රකාන්තන් මහතා,   රු දිලුම අමුණු ම මහතා,  රු කනක ශහත ් මහතා,  රු කබීර් හෂීම මහතා, 
 රු අශ ෝ් අශබ්ි ිංහ මහතා,  රු ලලි් වර්ණ කුමා  මහතා  

ජනොධාය ක ුතුර ිළිතබඳ අොතයාාශ් උය උපවද්ශ්ක කායක සභාව 
 රු (ආචාර්ය) දන්දුල ගුණවර්ධන මහතා (සභාපති),  රු  ාන්ත දණ්ෛා  මහතා,  රු ගීතා සමන්මලී කුමා ි ිංහ මහ්මිය,                

 රු ඉමතියාසත දාකීර් මාකාර් මහතා,  රු එසත එම  මරි්කාර් මහතා,  රු සිංජීව එදිරිමාන්න මහතා  

කෘෂිකර්ෙ ක ුතුර ිළිතබඳ අොතයාාශ් උය උපවද්ශ්ක කායක සභාව 
 රු මහින්ද් අම වී  මහතා (සභාපති),   රු ශමාහාන් ප්රියද්ර් න ද් ි ල්වා මහතා,  රු ආර් එම   ිංජි් ම්දුම දණ්ෛා  මහතා,                     

 රු ි වනානම ශ්රීත න් මහතා,  රු උද්යකාන්ත ගුණතිලක මහතා,  රු කුලි ිංහම තිලීපන් මහතා,  රු උපුල් මශහතන්ර 
 ාජප්ෂ මහතා  

අධිකය   බන්ධානාගාය ක ුතුර හා ආණ්ුක්රෙ වයවසනථා ප්රතිසාසනකය  ක ුතුර ිළිතබඳ අොතයාාශ් උය උපවද්ශ්ක කා ක සභාව 
 රු (ආචාර්ය) ය.ජයද්ාස  ාජප්ෂ මහතා (සභාපති),  රු අනු ාධ ජය ්න මහතා,  රු ි ි   ජයශකාඩි මහතා,  රු අනුප 

පසතකුවල් මහතා,  රු තලතා අතුශකෝ ල මහ්මිය,  රු එච්ච එම එම  හරීසත මහතා,  රු ජී ජී  ශපාන්නමදලම මහතා 

විදුලිබල හා බලශ්්ති ක ුතුර ිළිතබඳ අොතයාාශ් උය උපවද්ශ්ක කායක සභාව 
 රු කිංචන ය.ශජ්ශසතක  මහතා (සභාපති),  රු ඉන්දික අනුරු්ධ ශහත ් මහතා,  රු ඩී වී  චානක මහතා,  රු පය.ත්රාශ්වී 

වන්ිසආ ච්චි මහ්මිය,  රු දුමින්ද් දිසානායක මහතා,  රු කබීර් හෂීම මහතා,  රු නලින් දණ්ෛා  ජයමහ මහතා,               
 රු නාලක දණ්ෛා  ශකෝටාශටාශ ාෛ මහතා  



xvii 

කම්කරු හා විවද්ශ් රැකියා ක ුතුර ිළිතබඳ අොතයාාශ් උය උපවද්ශ්ක කායක සභාව 
 රු මනුෂ නානාය්කා  මහතා (සභාපති),  රු ජ ් පුෂතපකුමා  මහතා,  රු ඩී බී  ශහත ් මහතා,  රු ශජෝන් ශසශනය. ්න 

මහතා,  රු වඩිශේල් සුශර්ෂත මහතා,  රු ශේලු කුමාර් මහතා,  රු (ජනාධිපති නීතින) ජයන්ත වී ි ිංහ මහතා 

ධීවය ක ුතුර ිළිතබඳ අොතයාාශ් උය උපවද්ශ්ක කායක සභාව  
 රු ෛේලසත ශ්වානන්ද්ා මහතා (සභාපති),  රු පියල් ිස ාන්ත ද් ි ල්වා මහතා,  රු ය.ජිත ශහත ් මහතා,  රු දිලිප්ත  ශවද්ආ ච්චි 

මහතා,  රු ිසමල් ලාන්සා මහතා,  රු ින්තක අමල් මායාදුන්න මහතා,  රු ඩී  වී ි ිංහ මහතා 
 

 

විවශ්නෂණ කායක සභා 
  
ශ්රී ලාකාව ුරා සනී-පුරුෂණ සොජභාවය ෙත පදනම් ී  කයනු ලබන වවනසනකම් සහ කාන්තාවන්වක අයිතිවාිංකම් කඩී ම් ිළිතබඳව 
විවශ්නෂණ අවධාානය වයාමු කයමින්  සනී-පුරුෂණ සෙතාව සහ සොනා් ෙතාව තහවුරු කිරීෙ  සහ ඒ ිළිතබඳව වසායා බලා ිංය 
නිර්වද්ශ් පාර්ලිවම්න්ුරව  වාර්තා කිරීෙ සඳහා වූ විවශ්නෂණ කායක සභාව 

  රු (ඩවද්ය) සුද්ර්ිනී ්රනාන්දුපුල්ශල් මහ්මිය (සභාපති),  රු ිසමල් ි රිපාල ද් ි ල්වා මහතා,  රු පියල් ිස ාන්ත ද් ි ල්වා 
මහතා,  රු (ඩවද්ය) තාතා අ ශපශපාළ මහ්මිය,  රු ගීතා සමන්මලී කුමා ි ිංහ මහ්මිය,  රු ෛයනා  මශේ මහ්මිය,  රු 
(මහාචාර්ය) ජී එල්  පීරිසත මහතා,  රු පය.ත්රාශ්ය. වන්ිසආ ච්චි මහ්මිය,  රු ඩිලාන් ශපශර් ා මහතා,  රු තලතා අතුශකෝ ළ 
මහ්මිය,  රු ඉ ාන් ය.ක්රම ්න මහතා,  රු ශජ් තා  අලවතුවල මහතා,  රු ිවනානම ශ්රීත න් මහතා,  රු ඉම ාන් මහරූෆත 
මහතා,  රු ශ ෝහිණී කුමාරි ය.ශජ් ්න මහ්මිය,  රු එම  උද්යකුමාර් මහතා,  රු ජ ් කුමා  සුමිත්රා ච්චි මහතා,   රු 
ශකෝකිලා ගුණවර්ධන මහ්මිය,  රු මුදිතා ප්රි ාන්ති මහ්මිය,  රු ශ ෝහණ දණ්ෛා  මහතා,   රු අලි සබ්රි  හීම මහතා,  රු 
එම   ාශමෂතව න් මහතා,  රු  ාජිකා ය.ක්රමි ිංහ මහ්මිය,  රු මිංජුලා දිසානායක මහ්මිය,  රු (ආචාර්ය) හරිිස අම සූරිය 
ශමශනය.ය 

  

දැන  පවතින අොතයාාශ්යන්වි විෂණය පථය  වනාගැවනන යාජය ආයතන විිංන් පාර්ලිවම්න්ුරව  ිළිතගන්වනු ලබන විෂණයයන් 
සම්බන්ධාවයන් සලකා බැලීෙ සඳහා වූ විවශ්නෂණ කායක සභාව 

  රු දිශන්ෂත ගුණවර්ධන මහතා (සභාපති),  රු එම යූ එම  අලි සබ්රි මහතා,  රු ල්ෂතමන් කිරිඇල්ල මහතා,  රු ශජාන්සතටන් 
්රනාන්දු මහතා,  රු (මහාචාර්ය) ජී එල්  පීරිසත මහතා,  රු ශ ෝය.න්ද්න් කරුණාක ම මහතා 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xix 

පාර්ලිවම්න්ුරව 

කථානායකුරො -  රු මහින්ද් යාපා අශබ්වර්ධන මහතා 

නිවයෝජය කථානායක හා කායක සභාපතිුරො -  රු අජි්  ාජප්ෂ මහතා 

නිවයෝජය  කායක සභාපතිුරො -  රු අන් ජන්  ාමනාද්න් මහතා 
 

 

ප්රධාාන  නිලධාාිප  ෙණ්ඩලය 

පාර්ලිවම්න්ුරවේ  ෙහ වල්කම් - ෛබ්ලිේ බී ඩී  ද්සනායක මහතා  

කාර්ය ෙණ්ඩල ප්රධාාී  සහ පාර්ලිවම්න්ුරවේ නිවයෝජය ෙහ වල්කම් -  ශ් ඒ  ශ ෝහණී  මහ්මිය 

සහකාය ෙහ වල්කම්  -  ශ් ඒ ටී ශ්  ජයතිලක මහතා 
 

පාර්ලිවම්න්ුරවේ ෙහ වල්කම්වක කාර්යාලය 

 

පා.ෙ.වල්.වක  සම්බන්ධීකය   වල්කම්  - සලිිස ිසල්මල්ශ ාෛ මහ්මිය 

සහකාය ප්රධාාන නිලධාාිපු -   ටී එම එන් පී  ශතන්නශකෝන් මහ්මිය,   ඊ ශජ් නානතිලක මහතා, එසත ආර් ෛබ්ලිේ ගුණශසතක   
   ශමශනය.ය 

 

අභයන්තය විග න කාර්යාාශ්ය 

ප්රධාාන අභයන්තය විග ක - ෛබ්ලිේ ශ් ඩී තා  ය.තාන මහතා 

ප්රධාාන නිලධාාිප -  ඩී ආර් එසත  ්රනාන්දු මහතා 

නිවයෝජය  ප්රධාාන නිලධාාිප - එච්ච ආර්  ද් ශසායිසා මහ්මිය  
 

වේත්රධාාිප වදපාර්තවම්න්ුරව 
 

වේත්රධාාිප - නශර්න්ර ්රනාන්දු මහතා  

නිවයෝජය වේත්රධාාිප  - කුෂාන් සමප් ජය ්න මහතා  

සහකාය වේත්රධාාිප -  එන් ඒ එසත  කුශර් මහතා 

ඒ ටී එසත  පුෂතපකුමා  මහතා, ජී එම ජී  ප්රියන්ත මහතා (ිසශයෝජය ්රධාන ිසලධාරිහු)  එම ආර් ඩී ටී  තිලකි රි මහතා (සහකා  ්රධාන 
ිසලධාරි)  යූ ඩී එම එම  ය.ශජ්ි ිංහ මහතා (පාර්ලිශමන්තු ිසලධාරි)  එන්  ඒ  ධර්මද්ාස මහ්මිය (දු කථන අධී්ෂක)  

පිපපාලන වදපාර්තවම්න්ුරව 

අධාය්ෂණ පපිපපාලන  - ජී  තච්චචන ාණි ශමනය.ය 

නිවයෝජය අධායක්ෂ පපිපපාලන  -  ඊ ඩී එසත එම  ්රනාන්දු මහ්මිය 

ආයතන කාර්යාාශ්ය -  ෛබ්ලිේ පී එල්  ජයි ිංහ මහතා (සහකා  අධය්ෂ-පරිපාලන)  ෛබ්ලිේ  ඒ ශ් තා  උෛශපාල මහතා, එසත පී  
 මශේ මහ්මිය (්රධාන ිසලධාරිහු)  එච්ච ඒ ටී ඩී  ශහතවාආ ච්චි මහ්මිය, ජී එන් ඩී  තිලක ්න මහ්මිය, එච්ච යූ පී  කුමා  
මහතා, ඩී එම ඩී  අලහශකෝන් මහ්මිය (ිසශයෝජය ්රධාන ිසලධාරිහු)  ශ් ඒ එම ආර් එසත  රු්රිගූ ම මහ්මිය, ශ් අයි එම  
ශපශර් ා මහ්මිය, ෛබ්ලිේ එසත වයි  ශසායිසා මහ්මිය (සහකා  ්රධාන ිසලධාරිහු)   ආර් ආර් ජී ඩී  ශ්  ජයතිලක මහ්මිය, 
එන්  එන්  ශහටාටිශේ මහ්මිය (පාර්ලිශමන්තු ිසලධාරීහු)  එච්ච ඒ ආර් ආර්  ගුණශසතක  මහ්මිය, ෛබ්ලිේ ආර් ජී එසත   ාමලී 
මහ්මිය, බී  ශ්  චානක  යාන් මහතා (සහකා  පාර්ලිශමන්තු ිසලධාරිහු)  

ෙන්ී වසනවා කාර්යාාශ්ය - එම යූ එම  වාි ් මහතා (සහකා  අධය්ෂ-පරිපාලන)  ඊ ඩී ශජ්  ය.ක්රමි ිංහ මහතා (්රධාන ිසලධාරී)  
ෛබ්ලිේ පී ශජ්  පුෂතපකුමා  පති ණ මහතා, පී  ඩි  එන්  ්රනාන්දු මහතා (ිසශයෝජය ්රධාන ිසලධාරිහු)  ආර් පී වයි ටී  වරුසය.තාන 
මහ්මිය (සහකා  ්රධාන ිසලධාරි)  ශ් එසත  ි ල්වා මහතා (ශජයෂතඨ සහකා  පාර්ලිශමන්තු ිසලධාරි) 

ොනව සම්ප්  සාවර්ධාන කාර්යාාශ්ය - එම  එන්  ය.තානශේ මහ්මිය (්රධාන ිසලධාරි);  පී ශ් ඩී එසත ෛබ්ලිේ ය.ශජ්ගුණවර්ධන 
මහතා (ිසශයෝජය ්රධාන ිසලධාරී); බී ෛබ්ලිේ ශ් ශජ්  ශේලා ්න මහ්මිය, ජී  ශ්  එසත  ප්රියද්ර් නී මහ්මිය (සහකා  ්රධාන 
ිසලධාරිහු)   තා එසත තා  ශෆාන්ශසතකා මහ්මිය (පාර්ලිශමන්තු ිසලධාරි) 

විවද්ශ් සබඳතා හා සන්ධාාන ක ුතුර කාර්යාාශ්ය -  ජී වී  අමා සුද්න්ති මහ්මිය, ටී ෛබ්ලිේ ඒ  ජය ්න මහ්මිය (ශජයෂතඨ සහකා  
පාර්ලිශමන්තු සන්ධාන ිසලධාරීහු); එච්ච එන් ඩී ආර් බී  නානාය්කා  මහතා (සහකා  පාර්ලිශමන්තු සන්ධාන ිසලධාරි) 

ප්රවාහන කාර්යාාශ්ය - එසත බී. කු ළු මමන මහතා (සහකා  අධය්ෂ පරිපාලන)  එච්ච එම එල් ඒ  සම නායක මහතා (්රවාහන 
ිසලධාරී)  අයි තා ශ්   ණි ිංහ මහ්මිය (සහකා  ්රධාන ිසලධාරී), ෛබ්ලිේ ජී එසත   ාන්ත මහතා, එම ආර් බී  ශසතනා ්න 
මහතා, ඒ ජී ආර් ශ්  අශබ් ්න මහතා (පාර්ලිශමන්තු ිසලධාරිහු), ආර් පී එච්ච  කුල ්න මහතා, ජී එම  ්රසාන්ත මහතා 
(සහකා  පාර්ලිශමන්තු ිසලධාරීහු) 

වතායුරරු දැනගැී වම් අයිතිවාිංකෙ ිළිතබඳ ඒකකය - ඩී පී ඒ පී එච්ච  කුලතුිං  මහ්මිය (සහකා  ්රධාන ිසලධාරි) 

වජයෂණනල ල ල වල්ඛ්කවයෝ -  එච්ච පී තා එසත  තිලක ්න මහතා, ආර් පී   ි ක  ාජප්ෂ මහතා 

ල ල වල්ඛ්කවයෝ - පී ඩී එන් පී  කුමාරි මහ්මිය, ඒ   ජිිසමාලා මහ්මිය, ඩී ෛබ්ලිේ බී ඒ  ජයනාථ මහ්මිය, පී ෛබ්ලිේ තා  
ප්රියද්ර් නී මහ්මිය 



xx 

වජයෂණනල භාෂණා පිපවර්තක - ඒ  රු්මනී ශ්වී මහ්මිය, එසත එම  නතාර් මහතා, එසත එම ඒ ශ්  කරුණා ්න මහතා,  එම එම  
හලිමඩීන් මහතා  

බාගලා කාෙනාකරු -   

වල්ඛ්න භායකරු -  ඊ ශ් ශ් පී  පුෂතපලාල් මහතා 

වජයෂණනල වල්ඛ්න සැකමේවම් අධී්ෂණක -  එසත  වී  ශදාකලශවල මහතා  
 

 

 
 

 

 
 

හැන්සාඩ්  වදපාර්තවම්න්ුරව 
 

 

හැන්සාඩ්  සාසනකායක - තා එන්  ශලාකුශකාඩිකා  ද් ි ල්වා මහ්මිය  

නිවයෝජය හැන්සාඩ් සාසනකායකවරු - එසත ශ් එම ෛබ්ලිේ  සම ශසතක  මහ්මිය, එම එසත එම  ලින්නාසත මහතා, එච්ච ජී  පූජිකා 
ශමශනය.ය  

සහකාය හැන්සාඩ් සාසනකායකවරු - ආර් ඩී පී  සුජීවනී මහ්මිය, ඩී පී ඒ එන් එන්  වී ි ිංහ මහ්මිය, ශ් ජී එන් පී   ශදල් 
මහ්මිය,  ශ් පී එසත  ශපශර් ා මහ්මිය, ශ් ඒ ශජ් එසත  ශපශර් ා මහ්මිය, ශ් ඩී එසත  කුල ්න අලු් මශේ මහ්මිය,    
ගීතාිස වර්ණසූරිය ශමශනය.ය, එච්ච ජී  ල්ෂිත මහතා, පී එම ජී පී  ප්රියිංගිකා මහ්මිය, එම අයි එසත  ිසෂත ා මහ්මිය, 
ඊ එච්ච ෛබ්ලිේ  ඉ ිංගිකා මහ්මිය  

වජයෂණනල හැන්සාඩ් වාර්තාකරුවවෝ - එච්ච ඩී එල් එසත  පීරිසත මහ්මිය, පී වී ටී වී   මශේ අරුමාදු  මහ්මිය, එසත එම ආර් බී  පටලිය 
මහතා, ෛබ්ලිේ ඒ ඩී පී  ය.ශජ්ශකාණ්ෛ මහ්මිය, එසත එම ඒ  කුමුදිනී ශමශනය.ය, එෆත එච්ච ඒ එන්  ි ල්වා මහ්මිය, ටී ටී  
කුමානායක මහ්මිය, එච්ච ආර් පී  චාන්ද්නී මහ්මිය, තා ආර්  කරුණා ්න ශමශනය.ය, එම ටී ඒ ඩී  මිල්ල සතතැන්න මහතා, 
එච්ච ජී මිංජුල මහතා, ඩී ආර් ඩී  ශහටාටිශේ මහ්මිය, එම එම තා ශ්  මා ි ිංහ ශමශනය.ය, එම පී  ිසශ ෝෂි සජීවනී මහ්මිය, 
ශ් පී  ප්මා මහ්මිය,  

හැන්සාඩ් වාර්තාකරුවවෝ - එන්  ශ්තිසතව න් මහතා, ටී යූ  වී ශසතක  මහ්මිය, ජී ඒ  හිරුණි පුන්ස ා ශමශනය.ය, ශ් එම ඩී  
ලිංකා මහතා, එම  පුෂතපකුමා  මහ්මිය, ටී එන්  සම ි ිංහ මහ්මිය, එච්ච ආර් යූ එසත  ිසවර්චනා මහ්මිය,  ඊ වී ටී ආර්  
එදිරිි ිංහ මහ්මිය, ඉඳුිසල් ධමමිකා මහ්මිය, එම ඒ  ශජසතමිනා මහ්මිය, ඒ  මිරුනාලිනී ශමශනය.ය, ෛබ්ලිේ ජී පී ආර්  
සමන්මලී මහ්මිය, ආර් එසත අලහප්ත ශපරුම මහ්මිය, එච්ච ජී  මධුකා ිතාරි මහ්මිය, එම බී ටී එන්  ප්රියද්ර් නී මහ්මිය     

වජයෂණනල කායක සභා වාර්තාකරුවවෝ - පී ජී ශ් එන්  මිහිරි මහ්මිය, ශජ් ඒ ටී  සමන්තිකා මහ්මිය 

කායක සභා වාර්තාකරුවවෝ - එසත  තුෂතසාන්තිිස ශමශනය.ය, ශජ් ශ් අයි  ිසල්මිණි මහ්මිය, එම ඒ ශ් එසත  සිංජීවනී මහ්මිය, 
එල් පී  වෛනමි මහ්මිය, ටී පී ආර් ටී  කුමාරි ශමශනය.ය, ඩී එසත  ශහතවාය.තාන මහ්මිය, ආර් පී ජී  කුමාරි ශමශනය.ය, එසත  යූ  
 ණි ිංහ  ශමශනය.ය, එසත එන්  කලවාන මහ්මිය   

වජයෂණනල සුිකගත කිරීවම් නිලධාාිපු - එම එම එම  නසාර් මහතා, එසත ඒ ඩී  මශනෝරි ශමශනය.ය, ශජ්  ශනනෂාඩ් මහතා, 
එම බී වී එන් ටී  ්රනාන්දු මහ්මිය, ඒ එම තා එම  අදිකාරි මහතා  

පටිගත කිරීවම් අධී්ෂණක - ඒ වී  කේශ ාෛආ ච්චි මහතා 
 

 

 
 

මුදල් හා සැපුතම් වදපාර්තවම්න්ුරව 
 

අධාය්ෂණ පමුදල්  -  ජී  ස ් කුමා  මහතා  

මුදල් හා ගිුම් කාර්යාාශ්ය - ශ් ඒ  අයි  ශසතනා ්න මහ්මිය (සහකා  අධය්ෂ - පරිපාලන)  එල් බී ආර්  ප්මි රි මහතා 
(්රධාන ිසලධාරී);  ඩී තා එසත  රූපි ිංහ මහ්මිය, ආර්  ඒ  එන්  ඩී  අල්ය.සත මහ්මිය (ිසශයෝජය ්රධාන ිසලධාරිහු), 
එම ඒ ශ් ඩී තා  කුමා  මහතා, ආර් එම එසත  සමන්ජිකා මහ්මිය, එසත  එල්  ය.ක්රම මහතා, ෛබ්ලිේ ශ් ඩී එසත  කුමා ි රි මහතා, 
ටී පී  ද් ශකාසතතා මහ්මිය, එල් ඩී එච්ච  ශමාල්ලිශ ාෛ මහ්මිය (සහකා  ්රධාන ිසලධාරිහු)  එන් ඩී එච්ච ඩී  ශපශර් ා මහතා, 
ෛබ්ලිේ ෛබ්ලිේ එසත ආර් එම එච්ච  සම නායක මහ්මිය (පාර්ලිශමන්තු ිසලධාරිහු) 

සැපුතම් හා වසනවා කාර්යාාශ්ය -  එන්  එන්  ශේවැල්වල මහතා (සහකා  අධය්ෂ - පරිපාලන) එච්ච එම තා එන් ශ්  ශහත ් මහ්මිය 
(්රධාන ිසලධාරි)  ඒ පී ශ් ශ් පී  තිලක ්න ශමශනය.ය, එම ඊ ශ් ශ්  ්රනාන්දු මහ්මිය, ඊ ඒ එන් එම  එදිරිි ිංහ මහ්මිය 
(සහකා  ්රධාන ිසලධාරිහු)  ඒ අයි බී  වී තුිං  මහ්මිය, ඩී ආර් ඒ එම ඩී  ශසේවන්ති මහ්මිය, ටී ජී  දාලසූරිය මහතා, 
ටී එච්ච එසත යූ  තිරිමාන්න මහතා, ඩී ඒ එම  ද්ශද්ය.තාන මහතා (පාර්ලිශමන්තු ිසලධාරිහු) 

ආහායපාන ගිුම් කාර්යාාශ්ය - අයි එම ඒ ශ්  ඉදිරිි ිංහ මහතා (සහකා  පාර්ලිශමන්තු ිසලධාරී) 

වජයෂණනල ගබඩා නිලධාාිප - ශ් ඩී  කපිල  මහතා  

භාය ගැී වම්  නිලධාාිප -  බී  ශ්  සමප් මහතා  

සයප් -   එම ජී එන් ජී  ධර්මශසතන මහතා 

ගබඩා භායකරු පකාර්මික  -  එම පී  පී  ජී  ි ල්වා මහතා 

මිල දී ගැී වම්  නිලධාාිප -  ඒ ඊ එසත පී  ශපශර් ා මහතා 

ගබඩා භායකරු-  



xxi 

සම්බන්ධීකය  ඉාජිවන්රු වදපාර්තවම්න්ුරව 
 

 

සම්බන්ධීකය   ඉාජිවන්රු -  ඩී එල් ඩී  අදිකාරි මහතා 

නිවයෝජය සම්බන්ධීකය  ඉාජිවන්රු -  ශ් ශ් ඩී  හැන්නදි මහතා 

වජයෂණනල ප්රධාාන පරී්ෂණක පවිදුලි  - ෛබ්ලිේ ජී ෛබ්ලිේ එම පී පී බී  වී ශකෝන් මහතා  

ප්රධාාන පරී්ෂණක පිංවිල්   -  තා  එසත  දාලසූරිය මහතා 

වජයෂණනල පරී්ෂණක පවිදුලි  -  එසත  එසත  ඇල්ය.ටි ල මහතා  

පරී්ෂණක පිංවිල්  - තා යූ බී   මශේ මහතා   

සහකාය ප්රධාාන නිලධාාිප - ඒ එල් ඒ යූ  අම ි ිංහ මහ්මිය    

වජයෂණනල කාර්මික නිලධාාිප පවිදුලි  - ෛබ්ලිේ ආර් ඒ  ද් මැල් මහතා, පී ෛබ්ලිේ ඒ යූ ශ  ් ද්යා ්න මහතා, පී ආර්  කරුණාතිලක මහතා , 

පී ඒ එසත  ලලි් කුමා  මහතා  

කාර්මික නිලධාාිප පවිදුලි  - එන් ඩී තා ඩී  කන්නන්   මහතා, එන් එම එසත එසත  නව ්න මහතා 

කාර්මික නිලධාාිප පිංවිල්  - එච්ච ඩී  ජයශකාඩි මහ්මිය, පී  ආර්  ය.ක්රමා ච්චි මහතා 

 
 

ආහායපාන සහ ගෘහපාලන වදපාර්තවම්න්ුරව 
 

අධායක්ෂ පආහායපාන සහ ගෘහපාලන වසනවා   - ආර්  එච්ච  එදිරිි ිංහ මහතා 

විධාායක සූපවේදී - එල් ශ් තා එසත   ජනායක මහතා 

විධාායක  ගෘහ පාලක -  ඩී ඩී අයි  තුෂා  මහතා 

ආහායපාන කාෙනාකරු -  ශ් එම එච්ච  නලින් ශ ාඩ්රිගු මහතා,   

නිවයෝජය ආහායපාන කාෙනාකරු -  ෛබ්ලිේ  එසත  එසත  ශපශර් ා මහතා 

සහකාය විධාායක සූපවේදී -  ඩී එම එම එම බී  උලපශන් මහතා 

සහකාය ගෘහපාලක -  එම ඩී  ශපශර් ා මහතා 

ආපනශ්ාලා කාෙනාකරුවවෝ - ශ් ඒ ඒ  ජයන්ත මහතා, එල් පී  ශපශර් ා මහතා, ශ් ඒ ඩී ඒ  ය.ශජ්ි රි මහතා, එම ශ් එන්  
ද්මින්ද් මහතා, ශ් එසත  සුමනවී  මහතා, එම ජී යූ  ජයි රි මහතා, එසත ඒ එන්  ශසතනාධී  මහතා  

උදයාන අධී්ෂණක - ආර් එම ශජ්   ාජප්ෂ මහතා 

වජයෂණනල ගෘහපාලක අධී්ෂණකවරු - එම ඩී ඊ එම එන්  කරුණා ්න මහතා, ශ් එන්  දසතනායක මහතා, එසත ඩී   ්නි රි මහතා 

ගෘහපාලන අධී්ෂණකවරු -  ජී ආර් එසත ශ් ඩී   මල් මහතා, බී ඩී  පුෂතපකුමා  මහතා 

ආහායපාන අධී්ෂණකවරු - බී එම තා  ශපශර් ා මහතා, ජී ඩී  අිසල් මහතා, ෛබ්ලිේ එන් ආර්  ය.ශජ්වර්ධන මහතා, ඩී එච්ච බී බී  
ප්මි රි මහතා, එන් ෛබ්ලිේ එම  ටියුරින් මහතා, එච්ච ඩී ටී  ප්රියන්ත මහතා, ඒ ඩී ඩී එසත  ගුණශසතක  මහතා, එසත ශජ්   මශේ 
මහතා, එච්ච ආර් ශ් එසත ශ්  පීරිසත මහතා, ෛබ්ලිේ ඩී එසත ආර්  කුමා  මහතා, ශජ් ඒ එසත ශ්  ජයශකාඩි මහතා, ඩී එසත  ශ ෝහණ 
මහතා, යූ ඒ ඩී  ිස ාන්ත මහතා 

මුළුතැන්වගයි සැප උම් අධී්ෂණක -   ජී ඒ  ය.ශජ්ි ිංහ මහතා   

අාශ් භාය සූපවේදීු - පී ආර්  ය.ශජ්ි ිංහ මහතා, බී ටී ආර්  ශහතවාමාන මහතා, ආර් පී හෑලෙශේ මහතා, එම ෛබ්ලිේ ෛබ්ලිේ එම පී තා තා  
වල් ම මහතා 

ප්රධාාන සූපවේදීු - ශජ් එම ආර්  ශේමලාල් මහතා, ශ් ඩී  පියි රි මහතා, ඩී ඒ ඒ  අම තුිං  මහතා, එච්ච  ය.ශජ්ි රි මහතා,  ඒ ඒ ඩී  
සු ිං  මහතා, ශ් වී ඒ  ජයවර්ධන මහතා, ෛබ්ලිේ ආර් ජී ඒ පී  පැට්රි් මහතා, ආර් එම එම  ශ්රීමාල් මහතා, ජී එසත පී  සු වී  
මහතා, බී ඒ පී  පුෂතපකුමා  මහතා   

වජයෂණනල සහකාය පාර්ලිවම්න්ුර නිලධාාිප - එම එම  ධර්මශසතන මහතා 
 

 

වයවසනථාදායක වසනවා වදපාර්තවම්න්ුරව 
 

අධායක්ෂ පවයවසනථාදායක වසනවා  - එච්ච  ඊ  ජනකාන්ත ි ල්වා මහතා  

සභාවල්ඛ්න කාර්යාාශ්ය - එම ශජ්  ශපශර් ා මහතා, එම එම එම  මබ්රු් මහතා (සහකා  අධය්ෂවරු - පරිපාලන)  පී එච්ච  
කුමා ි ිංහ මහතා, ශ් ආර්  ශහත ් මහතා (්රධාන ිසලධාරිහු)    වී පී ජී එසත  ය.ද්ානපති ණ මහ්මිය, ආර් ඒ ආර් එල්  ණවක 
මහතා (ිසශයෝජය ්රධාන ිසලධාරිහු)  ඒ තා එෆත  නූෂත ් මහ්මිය, ඒ එන් ඩී ගුණ ්න මහ්මිය (සහකා  ්රධාන ිසලධාරීහු)  
එච්ච ඊ තා  ි ල්වා මහ්මිය, යූ පී බී එම  උඳුශ ාෛ මහතා, ඊ එච්ච  ජයවී  ශමශනය.ය, ශ් ඩී ජී එම  ක්රිසාන්ත මහතා, 
(පාර්ලිශමන්තු ිසලධාරිහු) 

 

පන්  වකටුම්ප්  කාර්යාාශ්ය - ඩී ඩී යූ ශ්  මුණි ිංහ මහතා (සහකා  අධය්ෂ- පරිපාලන)  ඒ එසත  ද් ි ල්වා මහතා (්රධාන 
ිසලධාරී), ශජ්  නි ර්ඩීන් මහතා (ිසශයෝජය ්රධාන ිසලධාරී),  ශ් තා ශ්  පීරිසත මහ්මිය, ආර් ඒ ඩී එන්  ගිශයෝවනී මහ්මිය  
(සහකා  ්රධාන ිසලධාරිහු)  ශජ් ටී එල් පී  සමීය   මහතා, ඩී ආර් ශ්   ණි ිංහ ශමශනය.ය (පාර්ලිශමන්තු ිසලධාරිහු) 



xxii 

කායක සභා කාර්යාාශ්ය - තා අයි  දිසානායක මහ්මිය, (සහකා  අධය්ෂ-පරිපාලන)   ශ් පී  චන්ද්න මහතා (්රධාන ිසලධාරී)  යූ  
එන්  පණ්ඩිත මහ්මිය (ිසශයෝජය ්රධාන ිසලධාරී)  ආර් තා ය.ජයතිලක මහතා, ඩී ජී එම එසත එම  ශද්හි හලන්ද් මහතා 
ෛබ්ලිේ එම එල් එම  වී ි ිංහ මහ්මිය  (සහකා  ්රධාන  ිසලධාරිහු)  එච්ච එන්  ්රනාන්දුපුල්ශල් මහ්මිය (පාර්ලිශමන්තු 
ිසලධාරි)   

 

යජව  ගිුම් ිළිතබඳ හා වපාදු වයාපාය ිළිතබඳ කායක සභා කාර්යාාශ්ය - එන් එසත  ය.ක්රම ්න මහ්මිය,  ඒ තා පී  සූරියප්ත ශපරුම 
මහ්මිය (සහකා  අධය්ෂවරු - පරිපාලන)  තා එම  ුල්ි ිංහල මහ්මිය, තා  එම  සුදි ිංහ මහ්මිය (්රධාන ිසලධාරීහු)  
බී ශජ්  අශබ්ි ිංහ මහ්මිය, එසත ඒ එම  ෂහීඩ් මහතා (ිස ශයෝජය ්රධාන ිසලධාරිහු)  ජී ආර් යූ   මශේ මහ්මිය, 
ෛබ්ලිේ එල් එසත ඩී ද් අල්ය.සත මහ්මිය, ශ් එම ජී  ශ්  ජයවර්ධන මහතා, යූ එම එසත  ්රභාෂිිස මහ්මිය (සහකා  ්රධාන 
ිසලධාරිහු)  ශජ් එම එසත  ිසර්මාණි මහ්මිය, ජී ශ් තා  තිලක ්න ශමශනය.ය, ආර් තා  කුලතිලක මහ්මිය, ජී එම එච්ච එසත  
 මල් මහ්මිය, එච්ච එම ඩී  ල්මාලි ශමශනය.ය, එම එසත  දන්දුලශහතවා මහ්මිය (පාර්ලිශමන්තු ිසලධාරිහු) 

 

ෙහජන වප් සම් ිළිතබඳ කායක සභා කාර්යාාශ්ය - ශ් ටී තා ශ්  පීරිසත මහ්මිය (සහකා  අධය්ෂ-පරිපාලන)   
එසත ආර් එම එච්ච ජී  සම දිවාක  ශමශනය.ය (්රධාන ිසලධාරී) එසත ෛබ්ලිේ ටී ආර්  ද් ි ල්වා මහ්මිය, ශජ්  ඒ  ඩී  ජයි ිංහ 
මහ්මිය (ිසශයෝජය ්රධාන ිසලධාරිහු)  ශ් ටී එල් ඒ  චන්රි රි මහතා (සහකා  ්රධාන ිසලධාරී) 

 

අොතයාාශ් උය උපවද්ශ්ක කායක සභා කාර්යාාශ්ය - ඒ ඒ එසත පී ශපශර් ා මහතා (සහකා  අධය්ෂ-පරිපාලන)  
ෛබ්ලිේ ෛබ්ලිේ එන් එසත තා  ්රනාන්දු මහතා  (්රධාන ිසලධාරී)  එම  ශ්  එසත  ඩී  අල්ය.සත මහ්මිය, අයි ශ්  සම ශසතක  
මහ්මිය, ඩී වී ඕ  වී ශකෝන් මහ්මිය (ිසශයෝජය ්රධාන ිසලධාරිහු)   ආර් එම ඩී ශ්  ප්රියද්ර් නී ශමශනය.ය (සහකා  ්රධාන 
ිසලධාරි)  ඩී අයි ටී  ස ්චන්ර ශමශනය.ය (පාර්ලිශමන්තු ිසලධාරී) 

පුසනතකාලයාධිපති -  එසත එල්  ි යා් අහමඩ් මහතා 

නිවයෝජය පුසනතකාලයාධිපති - ශ් ඩී එසත  ය.ශජ්නායක ශමශනය.ය 

සහකාය පුසනතකාලයාධිපති -   ජී   ්නායක මහතා      

කනිෂණනල සහකාය පුසනතකාලයාධිපති 1 ශරතණිය - ෛබ්ලිේ ඒ  ගුණ ්න මහතා      

කනිෂණනල සහකාය පුසනතකාලයාධිපති  -  එච්ච ඒ එසත එසත  ශපශර් ා මහතා 

ප්රධාාන පර්ව ෂණ  නිලධාාිප - ජී ආර් අශේෂා ශ ාෛ ම මහ්මිය,  

වජයෂණනල පර්ව ෂණ  නිලධාාිපු - එම  අජිවඩීන් මහතා, පී එල් ටී  එ න්ද්තී මහ්මිය 

පර්ව ෂණ  නිලධාාිප -   ආර් එන් එච්ච  ය.ශජ්තිලක මහ්මිය, එච්ච පී ඒ එසත  අශබ්ශකෝන් මහ්මිය, ය.  මු ලිද්ාසත මහතා 

ප්රධාාන පාර්ලිවම්න්ුර කථා පිපවර්තක - ෛබ්ලිේ එම යූ  දණ්ෛා  මහතා  

නිවයෝජය ප්රධාාන පාර්ලිවම්න්ුර කථා පිපවර්තකවයෝ - ශජ් ඒ එසත පී  ශපශර් ා මහතා, තා ශජ්  කරුණා ්න මහතා  

වජයෂණනල පාර්ලිවම්න්ුර කථා පිපවර්තකවයෝ - ශ් ඩී ආර්  ප්මි රි මහතා, ඒ  ස වනදවානන්ද්න් මහතා, ඒ ජී  ශමාහමඩ් ෆි්රි 
මහතා, ජී එෆත බී  සුශර්ෂතව න් මහතා, එන් බී තා ශජ්  ිසසතසිං  මහ්මිය, එච්ච වී එසත  හීන්ශද්ිසය මහ්මිය, පී එල් පී එල්  
කුමා ි රි මහතා, පී   ාන්තකුමාර් මහතා, එසත   ශමෂතකුමාර් මහතා, ආර්  වසන්ති ශපශර් ා මහ්මිය, එම  අජි්කුමාර් මහතා,  
එම එච්ච එම   ාමිසත මහතා, ඒ එල් ඒ ඩී  තියුමිණී මහ්මිය, ඊ ඒ  අම ශසතන මහතා, ඊ එම එන් එසත එම  ඒකනායක මහතා  

පාර්ලිවම්න්ුර කථා පිපවර්තකවයෝ - ඩී ඩී වී එන්  ධමමශේ මහතා, එම ඉශසඩ් එම  අසතකා මහතා,  එම අයි එම  ෆාි  මහතා, 
එන් ශජ්  ය.ක්රමශේ මහතා, පී එම ඒ  හුශසතන් මහතා, බී එම   තාල් මහතා, එසත  ්රීප්ත  මහතා 

 

වතායුරරු පද්ධාති හා කාෙනාකය  වදපාර්තවම්න්ුරව 

අධායක්ෂ පවතායුරරු පද්ධාති හා කාෙනාකය   - එච්ච එම තා  ශපශර් ා මහතා  

පද්ධාති ඉාජිවන්රු - එන් බී යූ  නව මුව මහතා           

පද්ධාති  විශ්නවල්ෂණක - තා ශජ්  ය.ල්ශලෝ ආ ච්චි මහතා 

සන්නිවේදන / ආය්ෂණක ඉාජිවන්රු - ජී  එන්  ල්මහල් මහතා  

පද්ධාති සැලසුම්කරු -  එම එන් තා ය.ක්රමි ිංහ මහතා 

පද්ධාති පාලක -  ඒ එසත ඩී එම  ය.ක්රම ්න මහතා  

වවබ් අඩවි ජාල පාලක - එන් ජී එල් එසත  කරුණාතිලක මහතා  

වජයෂණනල පිපග ක වැඩස හන් සම්පාදක - ඩී  පණ්ඩිත මහතා, පී එම එම  චන්දිමා ශමශනය.ය 

පිපග ක වැඩස හන් සම්පාදක - එසත ඒ ඒ ි අතුශකෝ ල මහ්මිය 



xxiii 

වජයෂණනල වවබ් සාසනකායක පිංාහල / ඉාග්රීිං  - යූ එල්  ගී නශේ මහතා  

වජයෂණනල වවබ් සාසනකායක ප ඉාග්රීිං/ වදො  - එම එන් එම  ෂි ෆා් මහතා  

වජයෂණනල සහකාය පිපග ක වැඩස හන් සම්පාදක - පී එල් අයි ජී  කුශර් මහ්මිය 

වජයෂණනල සහාය කවුළු සම්බන්ධීකායක - බී එන් එච්ච   තිශසත ා මහ්මිය 

සහකාය ප්රධාාන නිලධාාිප - ෛබ්ලිේ වී ආර් ය.ක්රම ්න මහතා  

වජයෂණනල පිපග ක රියාකරුවවෝ - පී  ශජහන්යා මහ්මිය, ශජ් එසත  ශකාළෙශේ මහතා, ශ් ජී එසත  ශසේවන්දි මහ්මිය,  
ෛබ්ලිේ එච්ච යූ ඩී  පියතුිං  මහතා, එන් ඩී ඩී පී  ශේමි රි මහතා, ශ් පී පී එසත   ශ ෝමවර්ධන මහතා, ෛබ්ලිේ ඩී ඒ  ජයරු්ෂි 
මහ්මිය, එල් ජී  ආි් අලි මහතා, ඒ ආර් එම  රිකාසත අලි මහතා, ඒ එම  ෆවුසුල් අමීය න් මහතා  

වජයෂණනල පිපග ක තා්ෂණ වේදී - ජී එම ටී  ශපශර් ා මහතා, එච්ච එසත  සතයජි් මහතා  

වජයෂණනල තා්ෂණ  සහකාය - වී ආර් එසත ශජ්  ශසෝම ්න මහතා, ෛබ්ලිේ එසත  සු ිං  මහතා 
 

 

සන්නිවේදන වදපාර්තවම්න්ුරව 
 

ෙහජන වසනවා නිලධාාිප  - වයි එල් ආර්  නූටාන් මහ්මිය 

ොධාය නිලධාාිප පනිශ්නචල සහ ී ියවයෝ ාායාූපප  - යූ ජී එන්  දුමින්ද් මහතා 

ෙහජන වසනවා කාර්යාල සම්බන්ධීකායක  -  එසත ශජය්රකා ත මහතා (ශද්මළ) 

ොධාය කාර්යාල සම්බන්ධීකායක  - එසත ඒ එසත ශ් ි ල්වා මහතා (ි ිංහල) 

 





 

பாராளுமன்ற விவாதங்கள் 
 

(ஹன்சாட்) 

 

 

அதிகார அறிக்கக 

 

 

 

 

 

ததாகுதி  296 

 

 

 

இலங்கக சனநாயக கசாசலிசக் குடியரசின் 

ஒன்பதாவது பாராளுமன்றம் 

 

 

 

 

மூன்றாவது  கூட்டத்ததாடர் 
 

2022 
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பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் 

[2020, ஓகஸ்ட் 05 தபாதுத் கதர்தலில் ததாிவுதசய்யப்பட்கடார்] 

 அ 

அகசாக்க, பிாியந்த  (புத்தளம்) 

அகடக்கலநாதன்,  தசல்வம் (வன்னி) 

அத்தநாயக, அத்தநாயக்க முதியன்கசலாகக குடாபண்டா திஸ்ஸ (கதசியப் பட்டியல்) 

அத்துககாரல, திருமதி தலதா  (இரத்தினபுாி) 

அதாஉல்லா, அஹமட் தலப்கப மாிக்கார் (திகாமடுல்ல) 

அதுககாரல, அதுககாராலலாகக தபலவத்கத கவில நுவன் (திருககாணமகல) 

அதுககாரல, அமரகீர்த்தி (தபாலனறுகவ) [இறப்பு: 2022 கம 09] 

அதுககாரலகக, காாியவசம் சமிந்த சம்பத் (காலி) 

அப்புஹாமி,  மாக்காவிட்ட ஆரச்சிகக ததான் தஹக்ரர் கஹஜினஸ் (புத்தளம்)  

அகபகுணவர்தன, பஹலகக கராஹித்த பியதிஸ்ஸ (களுத்துகற) 

அகபசிங்க, அகசாக்   (குருநாகல்) 

அகபவர்தன, மஹிந்த யாப்பா (மாத்தகற) 

அகபவர்தன, வஜிர (கதசியப் பட்டியல்) [2022 ஜூகல 22ஆந் திகதியிலிருந்து] 

அமரசூாிய, தசல்வி ஹாினி (கதசியப் பட்டியல்) 

அமரகசன, இந்துனில் துஷார கிரான பத்திதரன்தனதஹலாகக (குருநாகல்) 

அமரவீர, மஹிந்த (அம்பாந்கதாட்கட) 

அமுனுகம, திலும் சுராஜ் பண்டார (கண்டி) 

அரம்கபதபால, திருமதி விஜயபால ஸ்ரீ நாராயண வாசல பண்டாரநாயக தமாதஹாட்டாலலாகக சீதா குமாாி (கதசியப் பட்டியல்) 

அலகியவன்ன, லசந்த,  அ. (கம்பஹா) 

அலவத்துவல, கஜ.சீ. (குருநாகல்) 

அலஸ், டிரான் (கதசியப் பட்டியல்) 

அலுத்கமகக, மஹிந்தானந்த (கண்டி)  

அைஹப்தபரும, டலஸ் (மாத்தகற) 

இ 

இராசமாணிக்கம், சாணக்கியன் ராகுல் ராஜபுத்திரன் (மட்டக்களப்பு) 

இராமநாதன், அங்கஜன் (யாழ்ப்பாணம்)  

இஸ்ஹாக், அப்துல் ரஹுமான் (அனுராதபுரம்)  

உ 

உதயகுமார், மயில்வாகனம் (நுவதரலியா)  

உடுகும்புர, யூ.கக. சுமித், (குருநாகல்) 

உந்துதகாட, ரூபசிங்கஹகக பிரதீப் சமன் குமார (தகாழும்பு) 

எ 

எதிாிமான்ன, ஆரச்சிகக சஞ்சீவ (களுத்துகற)  

எல்லாவல, அகில (இரத்தினபுாி) 

எல்லாவல, லலித் (களுத்துகற)  

க 

ககணஷன், மகனா (தகாழும்பு) 

கப்ரால், அஜித் நிவாட் (கதசியப் பட்டியல்) [2021 தசப்தரம்பர் 13ஆம் திகதி இராஜினாமா] 

கம்மன்பில, உதய பிரபாத் (தகாழும்பு) 

கமகக, திருமதி டயனா (கதசியப் பட்டியல்) 

கமலத், சிறிபால, (தபாலனறுகவ) 

கருணாகரம், ககாவிந்தன் (மட்டக்களப்பு) 
கருணாதிலக, கயந்த (காலி) 

கலப்பத்தி, உபுல் சஞ்சீவ (அம்பாந்கதாட்கட) 
ககலயரசன், தவராஜா (கதசியப் பட்டியல்) 

கவிரத்ன, திருமதி ஜம்புகஹபிட்டிகயதகதர கராஹினி குமாாி விகஜரத்ன  (மாத்தகள) 

ககஜந்திரன், தசல்வராசா (கதசியப் பட்டியல்) 

காாியவசம், ஹபுதந்திாி கமகக சாகர (கதசியப் பட்டியல்) 

கிாிஎல்ல, லக்ஷ்மன் பண்டார (கண்டி) 

கிாிந்திதகாட, உதயன சாமிந்த (கண்டி) 

குணதிலக்க, உதயகாந்த (கககாகல)  
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குணவர்தன, திருமதி ககாகிலா ஹர்ஷணீ (கம்பஹா) 

குணவர்தன, திகனஷ் சந்திர ரூபசிங்க (தகாழும்பு) 

குணவர்தன, பந்துல (தகாழும்பு) 

குணவர்தன, யதாமிணீ நகராதம ரூபசிங்க (கதசியப் பட்டியல்) 

குமார், அ. அரவிந்த் (பதுகள) 

குமார்,  கவலு (கண்டி) 

குமார, வாத்துவகக மஞ்சு லலித் வர்ண (களுத்துகற) [2021 நவம்பர் 30  ஆந் திகதியிலிருந்து] 

குமாரசிங்ஹ, திருமதி கீதா சமன்மலீ (காலி) 

குமாரசிறி, கக.பீ.எஸ். (அனுராதபுரம்) 

குமாரதுங்க, தகவிந்து (கதசியப் பட்டியல்) 

தகாடகஹவா, நாலக (கம்பஹா) 

தகாடிதுவக்கு, கருணாதாஸ (மாத்தகற) 

ககாட்கடதகாட, என். நாலக்க பண்டார (மாத்தகள) 

 

 ச 
 

சந்திரகாந்தன், சிவகநசதுகற (மட்டக்களப்பு) 

சந்திரகசன, எஸ்.எம்.(அநுராதபுரம்) 

சப்ாி, தமாதஹாமட் உகவஸ் தமாதஹாமட் அலி (கதசியப் பட்டியல்) 

சம்பந்தன், இராஜவகராதயம்  (திருககாணமகல) 

சமரசிங்க, மஹிந்த புத்ததாஸ (களுத்துகற) [2021 நவம்பர் 25  ஆந் திகதி  இராஜினாமா] 

சமரவிக்ரம, எஸ். ஜகத் (தபாலனறுகவ) [2022 கம 17ஆந் திகதியிலிருந்து] 

சமரவீர, ஜயந்த (களுத்துகற)  
சித்தார்த்தன், தருமலிங்கம் (யாழ்ப்பாணம்) 

சியம்பலாப்பிட்டிய, ரஞ்ஜித்  (கககாகல) 

சிறிகசன, கமத்திாிபால (தபாலனறுகவ) 

சிறீதரன், சிவஞானம்  (யாழ்ப்பாணம்) 

சுமந்திரன், மதியாபரணம் ஆபிரகாம்  (யாழ்ப்பாணம்) 

சுமித்ராரச்சி, ஜகத் குமார (தகாழும்பு)  

சுகரஷ், வடிகவலு (பதுகள) 

தசதனவிரத்ன, கஜான்  (இரத்தினபுாி) 

கசமசிங்க, அசங்க தஷஹான் (அனுராதபுரம்) 

கசனாரத்ன, ராஜித (களுத்துகற) 
  

த 
 

த சில்வா, அகம்தபாடி தமாஹான் பிாியதர்ஷன  (காலி) 

த சில்வா, எச்.எம். பியல் நிஷாந்த (களுத்துகற) 

த சில்வா, கினிகக மகஹந்திர ஹர்ஷ  (தகாழும்பு) 

த சில்வா, சான் விஜயலால் (காலி) 

த சில்வா, நிமல் சிறிபால (பதுகள)  

தசநாயக்க, ததான் ஆத்தர் சாமர சம்பத் (பதுகள) 
திகம்பரம், பைனி. (நுவதரலியா)  

திசாநாயக்க, எஸ்.பி. (நுவதரலியா)  

திசாநாயக்க, துமிந்த  (அனுராதபுரம்) 

திசாநாயக்க, மயந்த யஸ்வந்த் (கதசியப் பட்டியல்) 

திசாநாயக்க, விமலவீர (திகாமடுல்ல) 

திசாநாயக்க, திருமதி விகஜககான் முதியன்கசலாகக மஞ்சுலா விகஜககான் (கதசியப் பட்டியல்)  

திசாநாயக்க, கறாஹண (மாத்தகள) 

திலீபன், குலசிங்கம் (வன்னி) 

தினுஷான், ததனகம வித்தாரனகக சானக (அம்பாந்கதாட்கட) 

திஸ்ஸகுட்டி, ஆரச்சிகக சமிந்த ஜானக (பதுகள) 

திஸாநாயக்க, அனுர குமார  (தகாழும்பு) 

துஷ்மந்த, எச்.ஆர்.சாரதீ (கககாகல) 

ததன்னக்ககான், பிரமித்த பண்டார (மாத்தகள)  

ததன்னக்ககான், ஜனக பண்டார (மாத்தகள) 

ததனிபிடிய, சுதர்ஷன (பதுகள) 

கதவானந்தா, டக்ளஸ் (யாழ்ப்பாணம்)  

ததாடங்தகாட, இசுரு (காலி) 

ததாண்டமான்,  ஜீவன் (நுவதரலியா) 

ததாலவத்த, பிகரம்நாத் சி. (தகாழும்பு) 

ததளபீக், முஹம்மது ஷாீப் (திருககாணமகல)  
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ந 

 

நந்தகசன, எச். (அனுராதபுரம்) 

நவரத்ன, அசங்க சமிதஜீவ (குருநாகல்) 

நவனந்த, கயாஷான் (தமானராககல) 

நஸீர், அஹமட் தசய்னுலாப்தீன் (மட்டக்களப்பு) 

நாணாயக்கார, மலிகஸ்தப ககாரகலகக நலின் மனுஷ  (காலி) 

நாணாயக்கார, வாசுகதவ  (இரத்தினபுாி) 

நிசாந்த, சனத்  (புத்தளம்) 

நிர்மலநாதன், இருதயநாதன் சாள்ஸ் (வன்னி) 

தநல்சன், கஹவா கஜமன் பத்தினிகக கிங்ஸ் குமார் (தபாலனறுகவ) 

கநாகராதலிங்கம், சு. (வன்னி) 

ப 
  

பண்டார, சாந்த (குருநாகல்) 

பண்டார, ராஜபக்ஷ வாசல ததன்னககான் முதியன்கசலாகக ரஞ்சித் (கதசியப் பட்டியல்) 

பதியுதீன், அப்துல் ாிஷாட் (வன்னி) 

பதிரண, அகலங்க புத்திக உதித ததத்துவ (மாத்தகற) 

பதிரண, ரகமஷ் (காலி) 

பர்னாந்து,  அருந்திக  (புத்தளம்) 

பர்னாந்து, கச்சக்கடுகக நலின் ருவன்ஜீவ (கம்பஹா) 

பர்னாந்து, நாலக ஜூட் ஹாீன் (கதசியப் பட்டியல்) 

பர்னாந்து,  கஜான்ஸ்ரன் (குருநாகல்) 

பளீல், தமாஹமட் மர்ஜான் அஸ்மி (கதசியப் பட்டியல்) 
பஸ்குவல், அனுப பியும் (களுத்துகற)  

பாலசூாிய, தாரக்க (கககாகல) 

பியதிஸ்ஸ, நிமல் (நுவதரலியா) 

பிாிஸாந்தி, திருமதி முதிதா (இரத்தினபுாி) 

பிகரமதாஸ, சஜித் (தகாழும்பு) 

பிகரமரத்ன, உத்திக (அனுராதபுரம்) 

பிகரமஜயந்த், அச்சிகக ததான் சுசில்  (தகாழும்பு) 

பீாிஸ், காமினி லக்ஷ்மன் (கதசியப் பட்டியல்) 

புஷ்பகுமார, அ.ப. ஜகத் (தமானராககல) 

தபர்னாந்துபுள்கள, திருமதி பர்பச்சுவா சுதர்ஷினி (கம்பஹா) 

தபகரரா, குலப்பு ஆரச்சிகக ததான் தம்மிக (கதசியப் பட்டியல்) [2022 ஜூன் 10ஆந் திகதியிலிருந்து] 

தபகரரா, கபாதியாபதுகக டிலான் பிாியன்ஜன் அன்ஸ்லம் (பதுகள) 

தபகரரா, தகட்டதகாட கமகக ஜயந்த (கதசியப் பட்டியல்) [2021 ஜூகல 06ஆந் திகதி இராஜினாமா] [2021 தசப்தரம்பர் 17ஆம் திகதி 

மீள் நியமனம்] 

தபகரரா, சககதாருகக சுஜித் சஞ்ஜய (கககாகல) 

தபகரரா, நாணாயக்கார வர்ணகுல பட்டதபந்திகக நிகராஷன் அர்ட்லி பிாியந்த  (புத்தளம்) 

கபருதகாட, விஜித (தமானராககல) 

கபசல், தமாஹமட் காசிம் தமாஹமட் (திகாமடுல்ல) 

தபான்கசகா, சரத் (கம்பஹா)  

தபான்னம்பலம், ககஜந்திரகுமார் காங்ககசர் (யாழ்ப்பாணம்) 
 

ம 

 

மஞ்சுல, எல்.எச். சுதத் (கககாகல) 

மத்தும பண்டார, ரத்நாயக்க முதியன்கசலாகக ரஞ்சித் (கதசியப் பட்டியல்) 

மாிக்கார், எஸ்.எம். (தகாழும்பு) 

மஸ்தான், காதர் காதர் (வன்னி) 

மஹ்ரூப், இம்ரான் (திருககாணமகல) 

மாக்கார், இம்தியாஸ் பாக்கிர் (கதசியப் பட்டியல்) 

மாயாதுன்ன, சிந்தக அமல் (புத்தளம்) 

மான்னப்தபரும, அ. அஜித் குமார (கம்பஹா) [2021 ஏப்பிரல் 08ஆம் திகதியிலிருந்து] 

முசம்மில், தமாதஹாமட் (கதசியப் பட்டியல்) 

முஸாரப், சபியுல் முதுநபீன் தமாஹமட் (திகாமடுல்ல) 
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ய 

யாப்பா, அநுர பிாியதர்ஷன  (குருநாகல்) 

 யாப்பாபண்டார, வசந்த (கண்டி) 
 

ர 

ரணசிங்க, ஆரச்சிகக தராஷான் அநுருத்த  (தபாலனறுகவ) 

ரணதுங்க, பிரசன்ன (கம்பஹா) 

ரணவக்க, அச்சிகக பாட்டளி சம்பிக  (தகாழும்பு) 

ரணவக, நிபுண (மாத்தகற) 

ரணவீர, புளத்தவலகக பிரசன்ன (கம்பஹா) 

ரத்நாயக்க, ஆர்.எம்.சி.பி. (நுவதரலியா) 

ரத்நாயக்க, குமாரசிறி (தமானராககல) 

ரத்வத்கத, தலாஹான்  (கண்டி) 

ரதன கதரர், வண. அத்துரலிகய (கதசியப் பட்டியல்) [2020 டிசம்பர் 18] 

ரத்னகசக்கர, பஸ்நாயக்க யசரத்னலாகக குணபால (குருநாகல்) 

ரஹீம், அப்துல் அலி சப்ாி தமாஹமட் (புத்தளம்) 

ரஹுமான், தமாதஹாமட் முஜிபுர் (தகாழும்பு) 

ராகவன், சுகரந்திர (கதசியப் பட்டியல்) 

ராதாகிருஷ்ணன், கவலுசாமி  (நுவதரலியா) 

ராமநாயக்க, அ.அ. ரஞ்சன் லிகயா சில்தவஸ்டர் (கம்பஹா) [2021 சனவாி 12ஆந் கததிய கமல் நீதிமன்றத் தீர்ப்புக்ககமய 

உறுப்புாிகம வறிதானது] 

ராகமஷ்வரன், மருதபாண்டி (நுவதரலியா) 

ராஜகருணா, ஹர்ஷன சுபுன் (கம்பஹா) 

ராஜபக்ஷ, அஜித் (அம்பாந்கதாட்கட) 

ராஜபக்ஷ, குணதிலக (கண்டி) 

ராஜபக் ஷ, சமல் (அம்பாந்கதாட்கட) 

ராஜபக்ஷ, சஷீந்திர (தமானராககல) 

ராஜபக்ஷ, நாமல் (அம்பாந்கதாட்கட)  

ராஜபக்ஷ, தபஸில் கராஹண (கதசியப் பட்டியல் [2021 ஜூகல 07ஆந் திகதியிலிருந்து] [2022 ஜூன் 09ஆந் திகதி இராஜினாமா] 

ராஜபக்ஷ, மஹிந்த (குருநாகல்) 

ராஜபக்ஷ, ராஜபக்ஷ பதிரன்தநதஹலாகக உபுல் மகஹந்திர (கம்பஹா) 

ராஜபக் ஷ, விஜயதாஸ (தகாழும்பு) 

ராஜபக்ஷ, ராஜமந்திாிலாகக திலக் (திகாமடுல்ல) 
  

ல 

லான்சா, அந்தனி நிமல் (கம்பஹா) 

லியனகக, உடகம லியனகக வருண பிாியன்த (இரத்தினபுாி) 

தலாக்குகக, காமினி குலவங்ஷ (தகாழும்பு) 

வ 

வக்கும்புர, ஜானக  (இரத்தினபுாி) 

வகலதபாட, காமினி (இரத்தினபுாி) 

வன்னிஆரச்சி,  திருமதி பவித்ராகதவி (இரத்தினபுாி) 

விக்கிரமசிங்ஹ, ரணில் (கதசியப் பட்டியல் [2021 ஜுன்  18ஆந் திகதியிலிருந்து] [2022 ஜூகல 20ஆந் திகதி சனாதிபதிப் பதவிக்குத் 

ததாிவு] 

விக்கிரமசிங்ஹ, திருமதி ராஜிகா (கககாகல) 

விக்கிரமநாயக்க, விதுற (களுத்துகற) 

விக்ரமரத்ன, இரான் (கதசியப் பட்டியல்) 

விக்கனஸ்வரன், கனகசபாபதி விஸ்வலிங்கம் (யாழ்ப்பாணம்) 

விதாரண, திஸ்ஸ (கதசியப் பட்டியல்)  

விதான, எம்.டபிள்யு.டீ.சஹன் பிரதீப் (கம்பஹா) 

விதானகக, அங்கும்பர ஆரச்சிகக கஹஷான் விஜய (இரத்தினபுாி) 

விதானகமகக, கதனுக அமித் (பதுகள) 

விதானகக, மதுர (தகாழும்பு) 

வியாகைந்திரன், சதாசிவம் (மட்டக்களப்பு) 

விகஜசிங்ஹ, கஹரத் முதியன்கசலாகக, தர்மகசன (தமானராககல) 

விகஜசிறி, தலாகுகஸ்ததாட்ட வித்தாரணகக சமிந்த (பதுகள) 
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விகஜசுந்தர, விகஜசுந்தர முதியன்கசலாகக கராஹண பண்டார (அனுராதபுரம்) 

விகஜகசகர, கஞ்சன (மாத்தகற) 

வீரக்தகாடி, சந்திம (காலி) 

வீரசிங்க, டீ. (திகாமடுல்ல) 

வீரசிங்க, ஜயந்த (கதசியப் பட்டியல்) 

வீரசிங்ஹ, கமகக ஹத்ததாடுவ வீரசுமன (மாத்தகற) 

வீரகசக்கர, சரத் (தகாழும்பு) 

வீரவங்ஸ, விமல் (தகாழும்பு) 

தவதஆரச்சி,  திலிப் (அம்பாந்கதாட்கட) 

தவல்கம, குமார (களுத்துகற) 

 

ற 

றம்புக்தவல்ல, தகதஹலிய (கண்டி) 

  

ஜ 

ஜயதகாடி, ஆரச்சிலாகக சிசிர (கம்பஹா) 

ஜயசுமன, சன்ன சுகத் (அனுராதபுரம்) 

ஜயகசகர, தயாசிறி (குருநாகல்)  

ஜயகசகர, ஹல்கந்தலிய கலகமலாகக பிகரமலால்  (இரத்தினபுாி) 

ஜயதிலக்க, விதான பதிரணகக மிலான் சஜித் (கம்பஹா) 

ஜயமஹ, நலின் பண்டார (குருநாகல்)  

ஜயரத்ன, அநுராத (கண்டி) 

ஜயரத்ன, பியங்கர (புத்தளம்)   

ஜயவர்தன, கசனாதீரகக ததான் கவிந்த கஹஷான் (கம்பஹா) 

  

ஹ 

ஹக்கீம், அப்துல் ரவூப் ஹிபதுல் (கண்டி) 

ஹாீஸ், ஹபீப் தமாஹமட் தமாஹமட்  (திகாமடுல்ல) 

ஹாஷிம், அப்துல் ஹலீம் தமாஹமட் (கண்டி) 

ஹாஷிம், கபீர் (கககாகல) 

கஹரத், எச்.எம். சமன்பிாிய (குருநாகல்) 

கஹரத், கனக (கககாகல) 

கஹரத், டி.பி. (குருநாகல்) 

கஹரத், ஜயரத்ன (குருநாகல்) 

கஹரத், ஹிட்டிஹாமி அப்புஹாமிலாகக ததான்  இந்திக அநுருத்த (கம்பஹா) 

கஹரத், கஹரத் முதியன்கசலாகக சாித்த (கதசியப் பட்டியல்) 

கஹரத், கஹரத் முதியன்கசலாகக விஜித (கம்பஹா)   
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இலங்ககச் சனநாயக கசாசலிசக் குடியரசு 

சனாதிபதி 

கமதகு ரணில் விக்கிரமசிங்ஹ 

  

அகமச்சரகவ  

  
பிரதம அகமச்சரும் தபாது நிருவாக, உள்நாட்டலுவல்கள், மாகாண சகபகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அகமச்சரும் - 

மாண்புமிகு திகனஷ் குணவர்தன 

துகறமுகங்கள், கப்பற்றுகற மற்றும் விமான கசகவகள் அகமச்சர் - மாண்புமிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா  

கடற்தறாைில் அகமச்சர் - மாண்புமிகு டக்ளஸ் கதவானந்தா 

கல்வி அகமச்சரும் பாராளுமன்றச் சகப முதல்வரும் - மாண்புமிகு (கலாநிதி) சுசில் பிகரமஜயந்த 

கபாக்குவரத்து மற்றும் தநடுஞ்சாகலகள் அகமச்சரும் தவகுசன ஊடக அகமச்சரும் - மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல 

குணவர்தன 

சுகாதார அகமச்சரும் நீர் வைங்கல் அகமச்சரும் - மாண்புமிகு தகதஹலிய றம்புக்தவல்ல  

கமத்ததாைில் அகமச்சரும் வனசீவராசிகள் மற்றும் வனவளங்கள் பாதுகாப்பு அகமச்சரும்  - மாண்புமிகு மஹிந்த அமரவீர  

நீதி, சிகறச்சாகலகள் அலுவல்கள் மற்றும் அரசியலகமப்பு மறுசீரகமப்பு அகமச்சர் - மாண்புமிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ 

ராஜபக்ஷ  

சுற்றுலாத்துகற மற்றும் காணி அகமச்சர் - மாண்புமிகு ஹாின் பர்னாந்து  

தபருந்கதாட்டக் ககத்ததாைில் அகமச்சரும் ககத்ததாைில் அகமச்சரும் - மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ரகமஷ் பதிரண  

நகர அபிவிருத்தி மற்றும் வீடகமப்பு அகமச்சரும் அரசாங்கக் கட்சியின் முதற்ககாலாசானும் - மாண்புமிகு பிரசன்ன 

ரணதுங்க  

தவளிநாட்டு அலுவல்கள் அகமச்சர் - மாண்புமிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ாி 

புத்தசாசன, சமய மற்றும் கலாசார அலுவல்கள் அகமச்சர் - மாண்புமிகு விதுற விக்கிரமநாயக்க  

மின்சக்தி  மற்றும் வலுசக்தி அகமச்சர் - மாண்புமிகு கஞ்சன விகஜகசகர  

சுற்றாடல் அகமச்சர்  - மாண்புமிகு நஸீர் அஹமட்  

ததாைில் மற்றும் தவளிநாட்டு கவகலவாய்ப்பு அகமச்சர் - மாண்புமிகு மனுஷ நாணாயக்கார  

தபாதுமக்கள் பாதுகாப்பு அகமச்சர் - மாண்புமிகு டிரான் அலஸ்  

வர்த்தக, வாணிப மற்றும் உணவுப் பாதுகாப்பு அகமச்சர் - மாண்புமிகு நலின் பர்னாந்து  

நீர்ப்பாசன அகமச்சரும் விகளயாட்டுத்துகற மற்றும் இகளஞர் விவகார அகமச்சரும் - மாண்புமிகு தராஷான் ரணசிங்க  
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இராஜாங்க அகமச்சர்கள் 
 

தவளிநாட்டு கவகலவாய்ப்பு கமம்பாடு இராஜாங்க அகமச்சர் - மாண்புமிகு ஜகத் புஷ்பகுமார  

நிதி இராஜாங்க அகமச்சர் - மாண்புமிகு ரன்ஜித் சியம்பலாபிடிய  

முதலீட்டு கமம்பாடு இராஜாங்க அகமச்சர் - மாண்புமிகு திளும் அமுணுகம  

கமத்ததாைில் இராஜாங்க அகமச்சர் - மாண்புமிகு தமாஹான் பிாியதர்ஷன த சில்வா  
மாகாண சகபகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி இராஜாங்க அகமச்சர் - மாண்புமிகு ஜானக வக்கும்புர  

நிதி இராஜாங்க அகமச்சர் - மாண்புமிகு தசஹான் கசமசிங்க   

ததாைில்நுட்ப இராஜாங்க அகமச்சர் - மாண்புமிகு கனக கஹரத்  

நகர அபிவிருத்தி மற்றும் வீடகமப்பு இராஜாங்க அகமச்சர் - மாண்புமிகு கதனுக விதானகமகக   
பாதுகாப்பு இராஜாங்க அகமச்சர் - மாண்புமிகு பிரமித்த பண்டார ததன்னககான்  

கபாக்குவரத்து இராஜாங்க அகமசசர் - மாண்புமிகு லசந்த அலகியவன்ன  

விகளாயட்டுத்துகற மற்றும் இகளஞர் விவகாரங்கள் இராஜாங்க அகமச்சர் - மாண்புமிகு கறாஹண திஸாநாயக்க   

துகறமுகங்கள் மற்றும் விமான கசகவகள் இராஜாங்க அகமச்சர் -  மாண்புமிகு பிகரமலால் ஜயகசக்கர 

நகர அபிவிருத்தி மற்றும் வீடகமப்பு இராஜாங்க அகமச்சர் - மாண்புமிகு அருந்திக்க பர்னாந்து  

பிாிதவனாக் கல்வி இராஜாங்க அகமச்சர் - மாண்புமிகு விஜித கபருதகாட 

தபருந்கதாட்டக் ககத்ததாைில் இராஜாங்க அகமச்சர் - மாண்புமிகு தலாஹான் ரத்வத்கத 

நீர்வைங்கல் இராஜாங்க அகமச்சர் - மாண்புமிகு சனத் நிசாந்த  
தவளிநாட்டலுவல்கள் இராஜாங்க அகமச்சர் - மாண்புமிகு தாரக்க பாலசூாிய  

மின்சக்தி மற்றும் வலுசக்தி இராஜாங்க அகமச்சர் - மாண்புமிகு இந்திக அநுருத்த கஹரத்  

தநடுஞ்சாகலகள் இராஜாங்க அகமச்சர் - மாண்புமிகு சிறிபால கம்லத்  

நீதிமன்ற மற்றும் சிகறச்சாகல அலுவல்கள் இராஜாங்க அகமச்சர் - மாண்புமிகு அனுராத ஜயரத்ன  
வர்த்தக இராஜாங்க அகமச்சர் - மாண்புமிகு ச. வியாகைந்திரன்  
மின்சக்தி மற்றும் வலுசக்தி இராஜாங்க அகமச்சர் - மாண்புமிகு டி.வி. சானக 
சுகதச கவத்திய இராஜாங்க அகமச்சர் - மாண்புமிகு சிசிர ஜயதகாடி 

கடற்தறாைில் இராஜாங்க அகமச்சர் - மாண்புமிகு பியல் நிஷாந்த த சில்வா 
சிறிய மற்றும் நடுத்தர அளவிலான ததாைில்முயற்சிகள் அபிவிருத்தி இராஜாங்க அகமச்சர் - மாண்புமிகு பிரசன்ன ரணவீர  
கால்நகட வளங்கள் அபிவிருத்தி இராஜாங்க அகமச்சர் - மாண்புமிகு டீ.பீ. கஹரத்  

நீர்ப்பாசன இராஜாங்க அகமச்சர் - மாண்புமிகு சஷீந்திர ராஜபக்ஷ  

சுகாதார இராஜாங்க அகமச்சர் - மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) (திருமதி) சீதா அரம்கபதபால  

தவகுசன ஊடக இராஜாங்க அகமச்சர் - மாண்புமிகு சாந்த பண்டார  

கிராமியப் தபாருளாதார இராஜாங்க அகமச்சர் - மாண்புமிகு கா. காதர் மஸ்தான்  

உள்நாட்டலுவல்கள் இராஜாங்க அகமச்சர் - மாண்புமிகு அகசாக்க பிாியந்த  

கல்வி இராஜாங்க அகமச்சர் - மாண்புமிகு அ. அரவிந்த் குமார்  

மகளிர் மற்றும் சிறுவர் அலுவல்கள் இராஜாங்க அகமச்சர் - மாண்புமிகு (திருமதி) கீதா சமன்மலீ குமாரசிங்ஹ  

உயர் கல்வி இராஜாங்க அகமச்சர் - மாண்புமிகு (கலாநிதி) சுகரன் ராகவன்  

சுற்றுலாத்துகற இராஜாங்க அகமச்சர் - மாண்புமிகு (திருமதி) டயனா கமகக  

கிராமிய வீதிகள் அபிவிருத்தி இராஜாங்க அகமச்சர் - மாண்புமிகு சிவகநசதுகர சந்திரகாந்தன்  

ஆரம்பக் ககத்ததாைில் இராஜாங்க அகமச்சர் - மாண்புமிகு சாமர சம்பத் தசநாயக்க  

சமூக வலுவூட்டுகக இராஜாங்க அகமச்சர் - மாண்புமிகு அனுப பஸ்குவல்  
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தவிசாளர் குைாம்   

 மாண்புமிகு கவலு குமார், மாண்புமிகு மயந்த திசாநாயக்க, மாண்புமிகு இம்ரான் மஹ்ரூப், மாண்புமிகு ஹர்ஷன ராஜகருணா, 

மாண்புமிகு (திருமதி) கராஹினி குமாாி விகஜரத்ன, மாண்புமிகு கஹசா விதானகக, மாண்புமிகு (திருமதி) ககாகிலா 

குணவர்தன, மாண்புமிகு பிகரம்நாத் சி. ததாலவத்த, மாண்புமிகு வசந்த யாப்பாபண்டார, மாண்புமிகு சாணக்கியன் 

ராஜபுத்திரன் இராசமாணிக்கம், மாண்புமிகு மதுர விதானகக, மாண்புமிகு வீரசுமன வீரசிங்ஹ, மாண்புமிகு சமன்பிாிய கஹரத், 

மாண்புமிகு (கலாநிதி) (தசல்வி) ஹாினி அமரசூாிய    

 
பாராளுமன்றக் குழுக்கள் 

ததாிவுக்குழு  

மாண்புமிகு மஹிந்த யாப்பா அகபவர்தன (தவிசாளர்), மாண்புமிகு (கலாநிதி) சுசில் பிகரமஜயந்த,  மாண்புமிகு பிரசன்ன ரணதுங்க, 

மாண்புமிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா, மாண்புமிகு டக்ளஸ் கதவானந்தா,  மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல, மாண்புமிகு 

கஜான்ஸ்டன் பர்னாந்து, மாண்புமிகு கயந்த கருணாதிலக்க, மாண்புமிகு றவுப் ஹக்கீம், மாண்புமிகு காமினி தலாக்குகக, 

மாண்புமிகு விஜித கஹரத், மாண்புமிகு தசல்வம் அகடக்கலநாதன், மாண்புமிகு சாகர காாியவசம்  

பாராளுமன்ற அலுவல்கள் பற்றிய குழு 

மாண்புமிகு மஹிந்த யாப்பா அகபவர்தன (தவிசாளர்), மாண்புமிகு அஜித் ராஜபக்ஷ, மாண்புமிகு அங்கஜன் இராமநாதன், 

மாண்புமிகு (கலாநிதி) சுசில் பிகரமஜயந்த,  மாண்புமிகு பிரசன்ன ரணதுங்க, மாண்புமிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா, மாண்புமிகு 

டக்ளஸ் கதவானந்தா, மாண்புமிகு மஹிந்த அமரவீர, மாண்புமிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ாி, மாண்புமிகு கஞ்சன விகஜகசகர, 

மாண்புமிகு சஜித் பிகரமதாஸ, மாண்புமிகு சமல் ராஜபக்ஷ, மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல, மாண்புமிகு கஜான்ஸ்டன் 

பர்னாந்து, மாண்புமிகு கயந்த கருணாதிலக்க, மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க, மாண்புமிகு றவுப் ஹகீம், மாண்புமிகு (திருமதி) 

பவித்ராகதவி வன்னிஆரச்சி, மாண்புமிகு காமினி தலாக்குகக, மாண்புமிகு வஜிர அகபவர்தன, மாண்புமிகு சீ.பி. ரத்நாயக்க, 

மாண்புமிகு றிஸாட் பதியுதீன், மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ஸ, மாண்புமிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித் மத்தும பண்டார, மாண்புமிகு 

(திருமதி) தலதா அதுககாரல, மாண்புமிகு மகனா ககணசன், மாண்புமிகு தயாசிறி ஜயகசகர, மாண்புமிகு கராஹித 

அகபகுணவர்தன, மாண்புமிகு இரான் விக்கிரமரத்ன, மாண்புமிகு ஜீ.ஜீ. தபான்னம்பலம், மாண்புமிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன், 

மாண்புமிகு சாகர காாியவசம் 

நிகலயியற் கட்டகளகள் பற்றிய குழு  

மாண்புமிகு மஹிந்த யாப்பா அகபவர்தன (தவிசாளர்), மாண்புமிகு அஜித் ராஜபக்ஷ, மாண்புமிகு அங்கஜன் இராமநாதன், 

மாண்புமிகு (கலாநிதி) சுசில் பிகரமஜயந்த, மாண்புமிகு (கலாநிதி) சுகரன் ராகவன், மாண்புமிகு எஸ்.பீ. திஸாநாயக்க, 

மாண்புமிகு (திருமதி) பவித்ராகதவி வன்னிஆரச்சி, மாண்புமிகு மயந்த திசாநாயக்க, மாண்புமிகு சாள்ஸ் நிர்மலநாதன், 

மாண்புமிகு கக. சுஜித் சஞ்ஜய தபகரரா, மாண்புமிகு சாகர காாியவசம், மாண்புமிகு யதாமிணீ குணவர்தன 

 சகபக்குழு   

மாண்புமிகு மஹிந்த யாப்பா அகபவர்தன (தவிசாளர்), மாண்புமிகு பிகரமலால் ஜயகசக்கர, மாண்புமிகு பியல் நிஷாந்த த சில்வா, 

மாண்புமிகு ஏ. எல். எம். அதாஉல்லா, மாண்புமிகு சந்திம வீரக்தகாடி, மாண்புமிகு (கலாநிதி) வீ. இராதாகிருஷ்ணன், 

மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) (திருமதி) சுதர்ஷனி பர்னாந்துபுள்கள, மாண்புமிகு கஜ.சீ. அலவத்துவல, மாண்புமிகு நிமல் 

லான்சா, மாண்புமிகு ஜயந்த தகட்டதகாட, மாண்புமிகு சாள்ஸ் நிர்மலநாதன், மாண்புமிகு ஜகத் குமார சுமித்ராரச்சி, மாண்புமிகு 

கிங்ஸ் தநல்சன், மாண்புமிகு (திருமதி) முதிதா பிாிஸான்தி, மாண்புமிகு மர்ஜான் பளீல் 

ஒழுக்கவியல் மற்றும் சிறப்புாிகமகள் பற்றிய குழு  

மாண்புமிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ, மாண்புமிகு கனக கஹரத், மாண்புமிகு விஜித கபருதகாட, மாண்புமிகு தாரக 

பாலசூாிய, மாண்புமிகு அனுராத  ஜயரத்ன,  மாண்புமிகு டிலான் தபகரரா, மாண்புமிகு டலஸ் அைஹப்தபரும,  மாண்புமிகு 

வாசுகதவ நாணாயக்கார, மாண்புமிகு கபீர் ஹஷீம், மாண்புமிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித் மத்தும பண்டார, மாண்புமிகு (திருமதி) தலதா 

அதுககாரல,மாண்புமிகு ஜீ.ஜீ. தபான்னம்பலம், மாண்புமிகு கஹசா விதானகக,  மாண்புமிகு (திருமதி) ககாகிலா குணவர்தன, 

மாண்புமிகு வீரசுமன வீரசிங்ஹ, மாண்புமிகு சமன்பிாிய கஹரத்  

அரசாங்க நிதி பற்றிய குழு  

மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா (தவிசாளர்), மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல குணவர்தன, மாண்புமிகு விதுற 

விக்கிரமநாயக்க, மாண்புமிகு நலின் பர்னாந்து, மாண்புமிகு தசஹான் கசமசிங்க, மாண்புமிகு பிரமித்த பண்டார ததன்னககான்,  

மாண்புமிகு இந்திக அநுருத்த கஹரத்,  மாண்புமிகு சிறிபால கமலத், மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) (திருமதி) சீதா 

அரம்கபதபால, மாண்புமிகு (கலாநிதி) சுகரன் ராகவன், மாண்புமிகு அனுப பஸ்குவல், மாண்புமிகு அநுர பிாியதர்ஷன 

யாபா, மாண்புமிகு விஜித கஹரத், மாண்புமிகு துமிந்த திசாநாயக்க, மாண்புமிகு சந்திம வீரக்தகாடி, மாண்புமிகு எம்.ஏ. 

சுமந்திரன், மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) கவிந்த கஹஷான் ஜயவர்தன, மாண்புமிகு மயந்த திசாநாயக்க, மாண்புமிகு முஜிபுர் 

ரஹுமான், மாண்புமிகு ஹர்ஷன ராஜகருணா, மாண்புமிகு சமிந்த விகஜசிறி, மாண்புமிகு இசுரு ததாடன்தகாட, மாண்புமிகு 

(கபராசிாியர்) ரஞ்சித் பண்டார.  



xxxvi 

தபாது மனுக்கள் பற்றிய  குழு   

மாண்புமிகு ஜகத் புஷ்பகுமார (தவிசாளர்), மாண்புமிகு ச. வியாகைந்திரன், மாண்புமிகு அகசாக்க பிாியந்த, மாண்புமிகு அ. அரவிந்த் 

குமார், மாண்புமிகு (திருமதி) கீதா சமன்மலீ குமாரசிங்ஹ, மாண்புமிகு இம்தியாஸ் பாகிர் மாகார், மாண்புமிகு பியங்கர 

ஜயரத்ன,  மாண்புமிகு திலிப் தவதஆரச்சி, மாண்புமிகு வடிகவல் சுகரஷ், மாண்புமிகு பீ.கவ.ஜீ. ரத்னகசக்கர, மாண்புமிகு சாரதீ 

துஷ்மந்த, மாண்புமிகு ககாவிந்தன் கருணாகரம், மாண்புமிகு ஜயந்த தகட்டதகாட,  மாண்புமிகு தமாஹமட் முஸம்மில், 

மாண்புமிகு துஷார இந்துனில் அமரகசன, மாண்புமிகு கவலு குமார், மாண்புமிகு வருண லியனகக, மாண்புமிகு யூ.கக. சுமித் 

உடுகும்புர, மாண்புமிகு சிந்தக அமல் மாயாதுன்ன, மாண்புமிகு நிபுண ரணவக, , மாண்புமிகு காமினி வகலதபாட, மாண்புமிகு 

(திருமதி) ராஜிகா விக்கிரமசிங்ஹ , மாண்புமிகு எம். டப்ளியு. டீ. சஹன் பிரதீப் விதான 

உயர் பதவிகள் பற்றிய குழு 

மாண்புமிகு மஹிந்த யாப்பா அகபவர்தன (தவிசாளர்), மாண்புமிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா, மாண்புமிகு டக்ளஸ் கதவானந்தா, 

மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல குணவர்தன, மாண்புமிகு தகதஹலிய றம்புக்தவல்ல, மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ரகமஷ் 

பதிரண, மாண்புமிகு விதுற விக்கிரமநாயக்க, மாண்புமிகு சமல் ராஜபக்ஷ, மாண்புமிகு கஜான்ஸ்டன் பர்னாந்து, மாண்புமிகு 

கஜான் தசனவிரத்ன, மாண்புமிகு அநுர பிாியதர்ஷன யாபா, மாண்புமிகு விஜித கஹரத், மாண்புமிகு றிஸாட் பதியுதீன், 

மாண்புமிகு (திருமதி) தலதா அதுககாரல, பீல்ட் மார்ஷல் மாண்புமிகு சரத் தபான்கசகா, மாண்புமிகு உதய கம்மன்பில, 

மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) (திருமதி) சுதர்ஷனி பர்னாந்துபுள்கள, மாண்புமிகு தருமலிங்கம் சித்தார்த்தன் 

இகணப்புக் குழு 

மாண்புமிகு மஹிந்த யாப்பா அகபவர்தன (தவிசாளர்), மாண்புமிகு அஜித் ராஜபக்ஷ, மாண்புமிகு அங்கஜன் இராமநாதன், 

மாண்புமிகு பிரசன்ன ரணதுங்க, மாண்புமிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா, மாண்புமிகு டக்ளஸ் கதவானந்தா, மாண்புமிகு 

(கலாநிதி) பந்துல குணவர்தன, மாண்புமிகு தகதஹலிய றம்புக்தவல்ல, மாண்புமிகு மஹிந்த அமரவீர,  மாண்புமிகு (கலாநிதி) 

விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ, மாண்புமிகு ஹாின் பர்னாந்து, மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ரகமஷ் பதிரண, மாண்புமிகு நஸீர் 

அஹமட்,   மாண்புமிகு மனுஷ நாணாயக்கார, மாண்புமிகு நலின் பர்னாந்து, மாண்புமிகு தராஷான் ரணசிங்க,  மாண்புமிகு 

தாரக பாலசூாிய, மாண்புமிகு சஜித் பிகரமதாஸ, மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல,  மாண்புமிகு (கபராசிாியர்) ஜீ.எல். பீாிஸ், 

மாண்புமிகு அநுர பிாியதர்ஷன யாபா, மாண்புமிகு (கபராசிாியர்) திஸ்ஸ விதாரண, மாண்புமிகு (கபராசிாியர்) சாித்த கஹரத். 

பின்வாிகச உறுப்பினர் குழு   

மாண்புமிகு பிரசன்ன ரணதுங்க (தவிசாளர்), மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல, மாண்புமிகு கபில அதுககாரல, மாண்புமிகு சு. 

கநாகராதலிங்கம், மாண்புமிகு தசல்வராசா ககஜந்திரன், மாண்புமிகு வருண லியனகக, மாண்புமிகு திஸகுட்டி ஆரச்சி, 

மாண்புமிகு எம். உதயகுமார், மாண்புமிகு சஞ்ஜீவ எதிாிமான்ன, மாண்புமிகு கருணாதாஸ தகாடிதுவக்கு, மாண்புமிகு (கமஜர்) 

சுதர்ஷன ததனிபிடிய, மாண்புமிகு டப்ளியூ.எச்.எம். தர்மகசன, மாண்புமிகு கிங்ஸ் தநல்சன், மாண்புமிகு கராஹண பண்டார, 

மாண்புமிகு குமாரசிறி ரத்னாயக்க, மாண்புமிகு சாணக்கியன் ராஜபுத்திரன் இராசமாணிக்கம், மாண்புமிகு டீ. வீரசிங்க, 

மாண்புமிகு (திருமதி) மஞ்சுலா திசாநாயக்க 

  
அகமச்சுசார் ஆகலாசகனக் குழுக்கள் 

  

பாதுகாப்பு அலுவல்கள் பற்றிய அகமச்சுசார் ஆகலாசகனக் குழு  

மாண்புமிகு பிரமித்த பண்டார ததன்னககான், மாண்புமிகு அருந்திக்க பர்னாந்து, மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க, பீல்ட் மார்ஷல் 

மாண்புமிகு சரத் தபான்கசகா, மாண்புமிகு (கலாநிதி) சரத் வீரகசகர, மாண்புமிகு (கலாநிதி) (கமஜர்) பிரதீப் உந்துதகாட   

நிதி, தபாருளாதார உறுதிப்பாடு மற்றும் கதசியக் தகாள்கககள் பற்றிய அகமச்சுசார் ஆகலாசகனக் குழு 

மாண்புமிகு ரன்ஜித் சியம்பலாபிடிய, மாண்புமிகு தசஹான் கசமசிங்க, மாண்புமிகு கபீர் ஹஷீம், மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த 

சில்வா, மாண்புமிகு ஜகத் குமார சுமித்ராரச்சி, மாண்புமிகு எம். டப்ளியு. டீ. சஹன் பிரதீப் விதான, மாண்புமிகு (கபராசிாியர்) 

ரஞ்சித் பண்டார  

துகறமுகங்கள் மற்றும் கப்பற்றுகற அலுவல்கள் பற்றிய அகமச்சுசார் ஆகலாசகனக் குழு 

மாண்புமிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா (தவிசாளர்), மாண்புமிகு பிகரமலால் ஜயகசக்கர, மாண்புமிகு பிரமித்த பண்டார 

ததன்னககான், மாண்புமிகு கா. காதர் மஸ்தான், மாண்புமிகு சிவகநசதுகர சந்திரகாந்தன், மாண்புமிகு திஸ்ஸ அத்தநாயக்க, 

மாண்புமிகு கஹசா விதானகக   

கபாக்குவரத்து மற்றும் தநடுஞ்சாகலகள் அலுவல்கள் பற்றிய அகமச்சுசார் ஆகலாசகனக் குழு  

மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல குணவர்தன (தவிசாளர்), மாண்புமிகு லசந்த அலகியவன்ன, மாண்புமிகு சிறிபால கம்லத், 

மாண்புமிகு சிவகநசதுகர சந்திரகாந்தன், மாண்புமிகு திளும் அமுணுகம, மாண்புமிகு கனக கஹரத், மாண்புமிகு கபீர் 

ஹஷீம், மாண்புமிகு அகசாக் அகபசிங்க,  மாண்புமிகு லலித் வர்ண குமார   

தவகுசன ஊடக அலுவல்கள் பற்றிய அகமச்சுசார் ஆகலாசகனக் குழு  

மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல குணவர்தன (தவிசாளர்), மாண்புமிகு சாந்த பண்டார, மாண்புமிகு (திருமதி) கீதா சமன்மலீ 

குமாரசிங்ஹ, மாண்புமிகு இம்தியாஸ் பாகிர் மாகார், மாண்புமிகு எஸ்.எம். மாிக்கார், மாண்புமிகு சஞ்ஜீவ எதிாிமான்ன 
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கமத்ததாைில் அலுவல்கள் பற்றிய அகமச்சுசார் ஆகலாசகனக் குழு  

மாண்புமிகு மஹிந்த அமரவீர (தவிசாளர்), மாண்புமிகு தமாஹான் பிாியதர்ஷன த சில்வா, மாண்புமிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித் மத்தும 

பண்டார, மாண்புமிகு சிவஞானம் சிறீதரன், மாண்புமிகு உதயகாந்த குணதிலக்க, மாண்புமிகு குலசிங்கம் திலீபன், மாண்புமிகு 

உபுல் மகஹந்திர ராஜபக்ஷ. 

நீதி, சிகறச்சாகலகள் அலுவல்கள் மற்றும் அரசியலகமப்பு மறுசீரகமப்பு பற்றிய அகமச்சுசார் ஆகலாசகனக் குழு  

மாண்புமிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ (தவிசாளர்), மாண்புமிகு அனுராத ஜயரத்ன, மாண்புமிகு சிசிர ஜயதகாடி, மாண்புமிகு 

அனுப பஸ்குவல், மாண்புமிகு (திருமதி) தலதா அதுககாரல, மாண்புமிகு எச்.எம்.எம். ஹாீஸ், மாண்புமிகு ஜீ.ஜீ. தபான்னம்பலம்  

 மின்சக்தி  மற்றும் வலுசக்தி அலுவல்கள் பற்றிய அகமச்சுசார் ஆகலாசகனக் குழு 

மாண்புமிகு கஞ்சன விகஜகசகர (தவிசாளர்), மாண்புமிகு இந்திக அநுருத்த கஹரத், மாண்புமிகு டி.வி.சானக, மாண்புமிகு (திருமதி) 

பவித்ராகதவி வன்னிஆரச்சி, மாண்புமிகு துமிந்த  திசாநாயக்க,  மாண்புமிகு கபீர் ஹஷீம், மாண்புமிகு நலின் பண்டார ஜயமஹ,  

மாண்புமிகு நாலக பண்டார ககாட்கடதகாட 

ததாைில் மற்றும் தவளிநாட்டு கவகலவாய்ப்பு அலுவல்கள் பற்றிய அகமச்சுசார் ஆகலாசகனக் குழு 

மாண்புமிகு மனுஷ நாணாயக்கார (தவிசாளர்), மாண்புமிகு ஜகத் புஷ்பகுமார, மாண்புமிகு டீ.பீ.கஹரத், மாண்புமிகு கஜான் 

தசனவிரத்ன,  மாண்புமிகு வடிகவல் சுகரஷ், மாண்புமிகு கவலு குமார், மாண்புமிகு (சனாதிபதி சட்டத்தரணி) ஜயந்த வீரசிங்க.  

கடற்தறாைில் அலுவல்கள் பற்றிய அகமச்சுசார் ஆகலாசகனக் குழு 

மாண்புமிகு டக்ளஸ் கதவானந்தா (தவிசாளர்), மாண்புமிகு பியல் நிஷாந்த த சில்வா, மாண்புமிகு விஜித கஹரத், மாண்புமிகு திலிப் 

தவதஆரச்சி, மாண்புமிகு நிமல் லான்சா, மாண்புமிகு சிந்தக அமல் மாயாதுன்ன, மாண்புமிகு டீ. வீரசிங்க 

 

விகசட குழுக்கள் 
 

இலங்ககயில் பாலின அடிப்பகடயிலான பாகுபாடுகள் மற்றும் தபண்களின் உாிகம மீறல்கள் குறித்துச் சிறப்புக் கவனம் 

தசலுத்துவதன்மூலம் பாலின ஒப்புரவு மற்றும் சமத்துவத்கத உறுதி தசய்தல் பற்றி ஆராய்ந்து அதன் விதப்புகரககளப் 

பாராளுமன்றத்திற்கு அறிக்ககயிடுவதற்கான ததாிகுழு 

 மாண்புமிகு  (கவத்திய கலாநிதி) (திருமதி) சுதர்ஷினி பர்னாந்துபுள்கள (தவிசாளர்), மாண்புமிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா,  

மாண்புமிகு பியல் நிஷாந்த த சில்வா, மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) (திருமதி) சீதா அரம்கபதபால, மாண்புமிகு (திருமதி) கீதா 

சமன்மலீ குமாரசிங்ஹ, மாண்புமிகு (திருமதி) டயனா கமகக, மாண்புமிகு (கபராசிாியர்) ஜீ.எல். பீாிஸ், மாண்புமிகு (திருமதி) 

பவித்ராகதவி வன்னிஆரச்சி, மாண்புமிகு டிலான் தபகரரா, மாண்புமிகு (திருமதி) தலதா அதுககாரல, மாண்புமிகு இரான் 

விக்கிரமரத்ன, மாண்புமிகு கஜ.சீ.அலவத்துவல, மாண்புமிகு சிவஞானம் சிறீதரன், மாண்புமிகு இம்ரான் மஹ்ரூப், மாண்புமிகு 

(திருமதி) கராஹினி குமாாி விகஜரத்ன, மாண்புமிகு எம். உதயகுமார், மாண்புமிகு ஜகத் குமார சுமித்ராரச்சி, மாண்புமிகு 

(திருமதி) ககாகிலா குணவர்தன, மாண்புமிகு (திருமதி) முதிதா பிாிஸான்தி, மாண்புமிகு கராஹண பண்டார, மாண்புமிகு அலி 

சப்ாி ரஹீம், மாண்புமிகு எம். ராகமஷ்வரன், மாண்புமிகு (திருமதி) ராஜிகா விக்கிரமசிங்ஹ, மாண்புமிகு (திருமதி) மஞ்சுலா 

திசாநாயக்க, மாண்புமிகு (கலாநிதி) (தசல்வி) ஹாினி அமரசூாிய  

  

தற்கபாதுள்ள அகமச்சுக்களின்கீழ் உள்வாங்கப்படாத அரச நிறுவனங்களால் பாராளுமன்றத்திற்குச் சமர்ப்பிக்கப்படுகின்ற 

விடயங்கள் ததாடர்பில் ஆராய்வதற்கான ததாிகுழு 

மாண்புமிகு திகனஷ் குணவர்தன (தவிசாளர்), மாண்புமிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ாி,  மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல, மாண்புமிகு 

கஜான்ஸ்டன் பர்னாந்து, மாண்புமிகு (கபராசிாியர்) ஜீ.எல். பீாிஸ்,  மாண்புமிகு ககாவிந்தன் கருணாகரம் 
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பாராளுமன்றம் 
 

சபாநாயகர் - மாண்புமிகு  மஹிந்த யாப்பா அகபவர்தன 

பிரதிச் சபாநாயகரும் குழுக்களின் தவிசாளரும் - மாண்புமிகு அஜித் ராஜபக்ஷ 

குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர்  - மாண்புமிகு அங்கஜன் இராமநாதன் 
  
 

பிரதான அலுவலகத்தர் 
 

பாராளுமன்றச் தசயலாளர் நாயகம்  -   திரு. டபிள்யு. பி. டி. தசநாயக்க  

பதவியணித் தகலகம அதிகாாியும் பாராளுமன்ற பிரதிச் தசயலாளர் நாயகமும்  - திருமதி கக.ஏ. கராஹணதீர 

உதவிச் தசயலாளர் நாயகம்  - திரு. கக.ஏ.ாி.கக. ஜயதிலக  

  

 

பாராளுமன்றச் தசயலாளர் நாயகத்தின் அலுவலகம் 

 

பா.தச.நா. இகணப்புச் தசயலாளர் -  திருமதி சலினி நில்மல்தகாட 

உதவிப் பிரதான உத்திகயாகத்தர்கள் - திருமதி ாி.எம்.என்.பீ. ததன்னக்ககான், திரு. ஈ.கஜ. ஞானதிலக்க, தசல்வி எஸ்.ஆர். டபிள்யு. 

குணகசகர  
 

 

உள்ளகக் கணக்காய்வு அலுவலகம்  

பிரதான உள்ளகக் கணக்காய்வாளர் -  திரு. டபிள்யு.கக.டி.சி. விதான  

பிரதான உத்திகயாகத்தர் - திரு. டி. ஆர். எஸ். பர்னாந்து 

பிரதிப் பிரதான உத்திகயாகத்தர் - திருமதி எச்.ஆர். த தசாய்ஸா  

 
 

பகடக்கலச் கசவிதர் திகணக்களம் 
 

பகடக்கலச் கசவிதர் - திரு. நகரந்திர பர்னாந்து 

பிரதிப் பகடக்கலச் கசவிதர் - திரு. குஷான் சம்பத் ஜயரத்ன 

உதவிப் பகடக்கலச் கசவிதர் – திரு. என்.ஏ.எஸ். குகர 

திரு. ஏ.ாி.எஸ். புஷ்பகுமார, திரு. ஜி.எம்.ஜி. பிாியந்த (பிரதிப் பிரதான உத்திகயாகத்தர்கள்); திரு. எம்.ஆர்.டி.ாி.                       

திலகசிறி (உதவிப் பிரதான உத்திகயாகத்தர்); திரு. யு.டி.எம்.எம். விகஜசிங்ஹ (பாராளுமன்ற உத்திகயாகத்தர்); திருமதி என். 

ஏ. தர்மதாஸ (ததாகலகபசிப் பாிவர்த்தகன கமற்பார்கவயாளர்) 

 
 

நிருவாகத் திகணக்களம் 

பணிப்பாளர் (நிருவாகம்)  -  தசல்வி ஜி. தட்சணராணி 

பிரதிப் பணிப்பாளர் (நிருவாகம் ) -  திருமதி ஈ.டி.எஸ்.எம். பர்னாந்து 

தாபன அலுவலகம் - திரு. டபிள்யு.பி.எல். ஜயசிங்ஹ (உதவிப் பணிப்பாளர் - நிர்வாகம்); திரு. டபிள்யு.ஏ.கக.சி. உடதபால, திருமதி 

எஸ்.பி.கமகக (பிரதான உத்திகயாகத்தர்கள்); திருமதி எச்.ஏ.ாி.டி. கஹவா ஆரச்சி, திருமதி ஜி.என்.டி. திலகரத்ன, திரு. எச்.யு.பீ. 

குமார, திருமதி. டி.எம்.டி. அைகககான் (பிரதிப் பிரதான உத்திகயாகத்தர்கள்); திருமதி கக.ஏ.எம்.ஆர்.எஸ். தறாட்றிககா, திருமதி 
கக.ஐ.எம். தபகரரா, திருமதி டபிள்யு. எஸ். கவ. தசாய்சா (உதவிப் பிரதான உத்திகயாகத்தர்கள்); திருமதி ஆர்.ஆர்.பி.டி.கக. 

ஜயதிலக, திருமதி என்.என். தஹட்டிகக (பாராளுமன்ற உத்திகயாகத்தர்கள்); திருமதி எச்.ஏ.ஆர்.ஆர். குணகசகர, திருமதி 

டபிள்யு.ஆர்.ஜீ.எஸ். சாமலி, திரு. பீ.கக. சானக கயான் (உதவிப் பாராளுமன்ற உத்திகயாகத்தர்கள்) 

உறுப்பினர் கசகவகள் அலுவலகம் - ஜனாப் எம்.யு.எம். வாசிக் (உதவிப் பணிப்பாளர் - நிருவாகம்); திரு. ஈ. டி. கஜ. விக்கிரமசிங்ஹ,
(பிரதான உத்திகயாகத்தர்); திரு. டபிள்யு.பீ.கஜ. புஷ்பகுமார பத்திரண, திரு. பி. டி. என். பர்னாந்து (பிரதிப் பிரதான 

உத்திகயாகத்தர்கள்); திருமதி ஆர்.பீ.கவ.ாி. வருஷவிதான (உதவிப் பிரதான உத்திகயாகத்தர்); திரு. கக.எஸ். சில்வா (சிகரஷ்ட 

உதவிப் பாராளுமன்ற உத்திகயாகத்தர்) 

மனிதவள அபிவிருத்தி அலுவலகம் - திருமதி எம். என். விதானகக (பிரதான உத்திகயாகத்தர்); திரு. பி. கக. டி. எல். டபிள்யு 

விகஜகுணவர்தன (பிரதிப் பிரதான உத்திகயாகத்தர்), திருமதி பி. டபிள்யு. கக. கஜ. கவலாரத்ன, திருமதி ஜீ. கக. எஸ். 

பிாியதர்ஷனி (உதவிப் பிரதான உத்திகயாகத்தர்கள்); திருமதி சீ. எஸ். சீ. தபான்கசகா (பாராளுமன்ற உத்திகயாகத்தர்) 

தவளிநாட்டுத் ததாடர்புகள் மற்றும் ஒழுங்குமரபு அலுவலகம் - திருமதி ஜி.வி. அமா சுதந்தி,  திருமதி ாி.டபிள்யு.ஏ. ஜயரத்ன 

(சிகரஷ்ட உதவிப் பாராளுமன்ற ஒழுங்கு மரபு உத்திகயாகத்தர்கள்) திரு. எச்.என்.டி.ஆர்.பி. நாணாயக்கார (சிகரஷ்ட உதவிப் 

பாராளுமன்ற ஒழுங்குமரபு உத்திகயாகத்தர்) 
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கபாக்குவரத்து அலுவலகம் - திரு.எஸ். பீ. குலுகம்மன (உதவிப் பணிப்பாளர் நிர்வாகம்); திரு. எச். எம். எல். ஏ. சமரநாயக்க 

(கபாக்குவரத்து உத்திகயாகத்தர்); திருமதி ஐ. சீ. கக. ரணசிங்ஹ (உதவிப் பிரதான உத்திகயாகத்தர்); திரு. டபிள்யு.ஜீ.எஸ். சாந்த, 

திரு. எம்.ஆர்.பீ.கசனாரத்ன, திரு. ஏ.ஜீ.ஆர்.கக. அகபரத்ன (பாராளுமன்ற உத்திகயாகத்தர்கள்); திரு. ஆர்.பி.எச். குலரத்ன, திரு . 

ஜீ.எம். பிரஸாந்த (உதவிப் பாராளுமன்ற உத்திகயாகத்தர்கள்) 

தகவலறிவதற்கான உாிகம பற்றிய அலகு -  திருமதி டி.பீ.ஏ.பீ.எச். குலதுங்க (உதவிப் பிரதான உத்திகயாகத்தர்) 

சிகரஷ்ட சுருக்தகழுத்தாளர்கள் -  திரு. எச்.பி.சீ.எஸ். திலகரத்ன, திரு. ஆர்.பீ. ரசிக்க ராஜபக்ஷ 

சுருக்தகழுத்தாளர்கள் -  திருமதி பீ.டி.என்.பீ. குமாாி, திருமதி ஏ. ரஜனிமாலா, திருமதி டி.டபிள்யு.பீ.ஏ. ஜயநாத, திருமதி  பீ. டபிள்யு. 

சீ.பிாியதர்ஷினி 

சிகரஷ்ட தமாைிதபயர்ப்பாளர்கள் - திருமதி ஏ. ருக்மணிகதவி, ஜனாப் எஸ்.எம். நஸீர், திரு. எஸ்.எம்.ஏ.கக. கருணாரத்ன, ஜனாப் 

எம்.எம். ஹலீம்டீன் 

பங்களா முகாகமயாளர் -   

பதிகவடுகள் தபாறுப்பாளர் - திரு. ஈ.கக.கக.பீ. புஷ்பலால் 

ஆவணப்படுத்தல்  கமற்பார்கவயாளர்  -  திரு. எஸ்.வீ. தபாக்கலதவல  
 

 

ஹன்சாட்  திகணக்களம் 

ஹன்சாட் பதிப்பாசிாியர்  -  திருமதி சி.என். தலாக்குதகாடிகார த சில்வா 

ஹன்சாட் பிரதிப் பதிப்பாசிாியர்கள் - திருமதி எஸ்.கக.எம்.டபிள்யு. சமரகசகர,  ஜனாப் எம்.எஸ்.எம். லின்னாஸ், தசல்வி எச்.ஜி. 

பூஜிகா  

ஹன்சாட் உதவிப் பதிப்பாசிாியர்கள் -  திருமதி ஆர்.டி.பீ. சுஜீவனி,  திருமதி  டி.பி.ஏ.என்.என். வீரசிங்ஹ, திருமதி கக.ஜி.என்.பீ. 

ரதபல், திருமதி கக.பீ.எஸ். தபகரரா, திருமதி கக.ஏ.கஜ.எஸ். தபகரரா, திருமதி கக.டி.எஸ்.குலரத்ன அளுத்கமகக, தசல்வி 

கீதானி வர்ணசூாிய, திரு. எச்.ஜி. லக்ஷித, திருமதி, பீ.எம்.ஜி.பீ. பிாியங்கிகா, திருமதி எம்.ஐ.எஸ். நிஷ்ரா, திருமதி ஈ.எச். 

டபிள்யு. இரங்கிகா. 

சிகரஷ்ட ஹன்சாட் அறிக்ககயாளர்கள் - திருமதி எச்.டி.எல்.எஸ். பீாிஸ், திருமதி பீ.வி.ாி.வி. கமகக அருமாதுர, திரு. 

எஸ்.எம்.ஆர்.பி. பட்டலிய, திருமதி டபிள்யு.ஏ.டி.பீ. விகஜதகாண்டா, தசல்வி எஸ்.எம்.ஏ. குமுதினி, திருமதி எவ்.எச்.ஏ.என். 

சில்வா, திருமதி ாி.ாி. குமாநாயக்க, திருமதி எச்.ஆர்.பீ. சாந்தனி, தசல்வி சி.ஆர். கருணாரத்ன, திரு. எம்.ாி.ஏ.டி. 

மில்லகஸ்ததன்ன, திரு. எச்.ஜி. மஞ்சுல, திருமதி டி.ஆர்.டி. தஹட்டிகக, தசல்வி எம்.எம்.சி.கக. மாரசிங்க, திருமதி எம்.பீ. 

நிகராஷி சஜீவனி, திருமதி கக.பீ. பத்மா 

ஹன்சாட் அறிக்ககயாளர்கள் - திரு. என். ககதீஸ்வரன், திருமதி ாி.யு. வீரகசகர, தசல்வி ஜி.ஏ. ஹிருணி புன்சரா, திரு.கக. எம்..டி.லங்கா, 

திருமதி எம். புஷ்பகுமார, திருமதி ாி.என். சமரசிங்க,  திருமதி எச்.ஆர்.யு.எஸ். நிவர்ச்சனா, திருமதி ஈ.வி.ாி.ஆர். எதிாிசிங்க, திருமதி 

இந்துனில் தம்மிகா, திருமதி எம்.ஏ. ஜஸ்மினா, தசல்வி ஏ. மிருணாளினி, திருமதி டப்ளியூ.ஜீ.பீ.ஆர். சமன்மலீ, திருமதி ஆர்.எஸ். 

அலஹப்தபரும, திருமதி எச்.ஜீ.மதுகா சிதாாி, திருமதி எம்.பி.ாி.என். பிாியதர்ஷனி.  

சிகரஷ்ட குழு அறிக்ககயாளர் – திருமதி பீ.ஜி.கக.என். மிஹிாி, திருமதி கஜ.ஏ.ாி. சமந்திகா 

குழு அறிக்ககயாளர்கள் - தசல்வி எஸ். துஷ்சாந்தினி, திருமதி கஜ.கக.ஐ. நில்மினி, திருமதி எம்.ஏ.கக.எஸ். சஞ்ஜீவனி, திருமதி எல்.பீ. 

வடனம்பி, தசல்வி ாி.பீ.ஆர்.ாி. குமாாி, திருமதி டீ.எஸ். கஹவாவிதான, தசல்வி ஆர்.பீ.ஜி. குமாாி, தசல்வி எஸ்.யு. ரணசிங்க, திருமதி 

எஸ்.என். கலவான.  

சிகரஷ்ட சூசிகக  உத்திகயாகத்தர்கள் -  ஜனாப் எம்.எம்.எம். நஸார், தசல்வி எஸ்.ஏ.டி. மகனாாி, ஜனாப் கஜ. தநளஷாட், திருமதி 

எம்.பி.வி.என்.ாி. பர்னாந்து, திரு. ஏ.எம்.சி.எம். அதிகாாி. 

ஒலிப்பதிவு கமற்பார்கவயாளர் –  திரு. ஏ. வி. கக்தகாடஆரச்சி 

 

நிதி  மற்றும்  வைங்கல்கள் திகணக்களம் 
 

பணிப்பாளர் (நிதி )  -  திரு. ஜீ. சரத் குமார 

நிதி, கணக்குகள் அலுவலகம் - திருமதி கக.ஏ.ஐ. கசனாரத்ன (உதவிப் பணிப்பாளர் - நிர்வாகம்); திரு. எல். பீ. ஆர். பத்மசிறி 

(பிரதான உத்திகயாகத்தர்)திருமதி டி.சீ.எஸ். ரூபசிங்ஹ, திருமதி ஆர். ஏ. எம். டி. அல்விஸ் (பிரதிப் பிரதான 

உத்திகயாகத்தர்கள்), திரு. எம்.ஏ.கக.டி.சி. குமார, திருமதி ஆர்.எம்.எஸ். சமன்ஜிகா, திரு. எஸ்.எல். விக்ரம, திரு. 
டபிள்யு.கக.டி.எஸ். குமாரசிறி, திருமதி ாி.பீ. த தகாஸ்தா, திருமதி எல். டி. எச். தமால்லிதகாட (உதவிப் பிரதான 

உத்திகயாகத்தர்கள்), திரு. என்.டி.எச்.டி. தபகரரா, திருமதி டபிள்யு.டபிள்யு.எஸ்.ஆர்.எம்.எச். சமரநாயக்க (பாராளுமன்ற 
உத்திகயாகத்தர்கள்) 

வைங்கல், கசகவகள் அலுவலகம் - திரு. டபிள்யு. என். கவவல்தவல (உதவிப் பணிப்பாளர் - நிர்வாகம்); திருமதி எச்.எம்.சி.என்.கக. 

கஹரத் (பிரதான உத்திகயாகத்தர்); தசல்வி ஏ.பீ.கக.கக.பீ. திலகரத்ன, திருமதி எம்.ஈ.கக.கக. பர்னாந்து, திருமதி ஈ.ஏ.என்.எம். 

எதிாிசிங்ஹ (உதவிப் பிரதான உத்திகயாகத்தர்கள்); திருமதி ஏ.ஐ.பி. வீரதுங்க, திருமதி டி.ஆர்.ஏ.எம்.டி. தசவ்வந்தி, திரு. ாீ.ஜீ. 

பாலசூாிய, திரு. ாீ.எச்.என்.யு. திாிமான்ன, திரு. டி. ஏ. எம். பத்கதவிதான (பாராளுமன்ற உத்திகயாகத்தர்கள்) 



xli 

உணவு வைங்கல் கணக்குகள் அலுவலகம் -  திரு. ஐ.எம்.ஏ.கக. இதிாிசிங்ஹ (உதவிப் பாராளுமன்ற உத்திகயாகத்தர்)  

சிகரஷ்ட  களஞ்சிய உத்திகயாகத்தர்  - திரு. கக.டி. கபில 

ஏற்கும் உத்திகயாகத்தர் - திரு. பீ. கக. சம்பத் 

சிறாப்பர் –  திரு. எம்.ஜீ.என்.ஜீ. தர்மகசன 

களஞ்சியப் தபாறுப்பாளர் (ததாைில்நுட்பம்)  - திரு. எம்.பீ.பீ. ஜீ. சில்வா  

தகாள்வனவு உத்திகயாகத்தர் - திரு. ஏ.ஈ.எஸ்.பீ. தபகரரா 

களஞ்சியக் காப்பாளர் -  

 

இகணப்புப்  தபாறியியலாளர்  திகணக்களம் 
 

இகணப்புப் தபாறியியலாளர்  -  திரு. டி.எல்.டி. அதிகாாி 

பிரதி  இகணப்புப் தபாறியியலாளர்  - திரு. கக. கக.  டி. தஹன்னதி 

சிகரஷ்ட  பிரதம பாிகசாதகர் (மின்சாரம்)  -  திரு. டபிள்யு.ஜி.டபிள்யு.எம்.பீ.பீ.பி. வீரக்ககான் 

பிரதம பாிகசாதகர் (சிவில்) -  திரு. சி.எஸ். பாலசூாிய 

சிகரஷ்ட  பாிகசாதகர் (மின்சாரம்)  – திரு. எஸ்.எஸ். எல்விடிகல 

பாிகசாதகர் (சிவில்)  -  திரு. சீ. யு.பி. கமகக 

உதவி பிரதான உத்திகயாகத்தர்  - திருமதி ஏ.எல்.ஏ.யு. அமரசிங்க 

சிகரஷ்ட ததாைில்நுட்ப உத்திகயாகத்தர்கள் (மின்சாரம்) – திரு. டபிள்யு.ஆர்.ஏ. த தமல், திரு. பீ.டபிள்யு.ஏ.யு.கக. தயாரத்ன,        

திரு. பீ.ஆர். கருணாதிலக, திரு. பீ.ஏ.எஸ். லலித் குமார  

ததாைில்நுட்ப உத்திகயாகத்தர்கள் (மின்சாரம்)  - திரு. என்.டி.சி. டி. கன்னங்கர, திரு. என். எம். எஸ். எஸ். நவரத்ன 

ததாைில்நுட்ப உத்திகயாகத்தர்கள் (சிவில்)  - திருமதி எச்.டி. ஜயதகாடி, திரு. பீ. ஆர். விக்கிரமஆரச்சி 
 

 

 

 

 

உணவு வைங்கல், வீடு  பராமாிப்புத் திகணக்களம் 

பணிப்பாளர் (உணவு வைங்கல், வீடு பராமாிப்புச் கசகவகள்)  - திரு. ஆர். எச். எதிாிசிங்ஹ 

நிகறகவற்றுச் சகமயற்காரர்  - திரு. எல். கக. சி.எஸ். கஜநாயக்க 

நிகறகவற்று  வீடு பராமாிப்பாளர் -  திரு. டி.டி.ஐ. துஷார 

உணவு, பான முகாகமயாளர் -  திரு. கக.எம்.எச். நளின் தராட்றிககா  

பிரதி உணவு, பான முகாகமயாளர் -  திரு. டபிள்யு. எஸ். எஸ். தபகரரா 

உதவி நிகறகவற்றுச்  சகமயற்காரர்  -  திரு. டி. எம். எம். எம். பீ. உலபன 

உதவி வீடு பராமாிப்பாளர்  - திரு. எம்.டி. தபகரரா 

உணவுச்சாகல முகாகமயாளர்கள் - திரு. கக.ஏ.ஏ. ஜயந்த, திரு. எல்.பீ. தபகரரா, திரு. கக.ஏ.டி.ஏ. விகஜசிறி, திரு. எம்.கக.என். தமிந்த, திரு. 

கக. எஸ்.சுமணவீர, திரு. எம். ஜீ. யு. ஜயசிறி, திரு. எஸ். ஏ. என்.  கசனாதீர  

பூந்கதாட்ட கமற்பார்கவயாளர்  -  திரு. ஆர்.எம்.கஜ. ராஜபக்ஷ 

சிகரஷ்ட வீடு பராமாிப்பு கமற்பார்கவயாளர்கள் - திரு. எம்.டி.ஈ.எம்.என். கருணாரத்ன, திரு. கக.என். பஸ்நாயக்க, திரு. எஸ்.டி. 

ரத்னசிறி 

வீடு பராமாிப்பு கமற்பார்கவயாளர்கள் - திரு. ஜீ.ஆர்.எஸ்.கக.டி. கம்லத், திரு. பீ.டி. புஷ்பகுமார   

உணவு, பான கமற்பார்கவயாளர்கள் –திரு. பி.எம்.சி. தபகரரா, திரு. ஜீ.டி. அனில், திரு. டபிள்யூ.என்.ஆர். விஜயவர்தன, திரு. 

டி.எச்.பி.பி. பத்மசிறி, திரு. என்.டபிள்யு.எம். டியுாின், திரு. எச்.டி.ாீ. பிாியந்த, திரு. ஏ.டி.டி.எஸ். குணகசக்கர, திரு. எஸ்.கஜ. கமகக, 

திரு. எச்.ஆர்.கக.எஸ்.கக. பீாிஸ், திரு. டபிள்யு. டி. எஸ்.ஆர். குமார, திரு. கஜ.ஏ. எஸ். கக. தஜயதகாடி, திரு. டி. எஸ். கறாஹன, 

திரு. யு. ஏ. டி. நிஷாந்த 

சகமயலகற வைங்கல் கமற்பார்கவயாளர் -  திரு. ஜி.ஏ. விகஜசிங்க 

பிாிவுச் சகமயற்காரர்கள் - திரு. பீ.ஆர். விகஜசிங்ஹ, திரு. பி.ாீ.ஆர். கஹவாமான, திரு. ஆர்.பி. தஹலம்பகக, திரு. எம்.டபிள்யு. 

டபிள்யு.எம்.பீ.சீ.சீ. வல்கம 

முன்னிகலச் சகமயற்காரர்கள் - திரு. கஜ.எம்.ஆர். பிகரமலால், திரு. கக.டி. பியசிறி, திரு. டி. ஏ. ஏ. அமரதுங்க,  திரு.எச். விகஜசிறி, திரு. 

ஏ.ஏ.டி. சுரங்க, திரு. கக.வீ.ஏ. ஜயவர்தன, திரு. டபிள்யு. ஆர். ஜீ.ஏ.பி. தபட்ாிக், திரு. ஆர். எம். எம். சிறிமல்,   திரு. ஜீ. எஸ். பி. சுரவீர, திரு. 

பீ. ஏ. பி. புஷ்பகுமார.  

சிகரஷ்ட உதவிப்  பாராளுமன்ற உத்திகயாகத்தர் - திரு. எம்.எம். தர்மகசன 
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சட்டவாக்க கசகவகள் திகணக்களம் 

 

பணிப்பாளர் (சட்டவாக்க கசகவகள்)  - திரு. எச்.ஈ. ஜனகாந்த சில்வா  
 

சகப ஆவண அலுவலகம் - திரு. எம்.கஜ. தபகரரா, ஜனாப். எம்.எம்.எம். மப்றூக் (உதவிப் பணிப்பாளர்கள் - நிருவாகம்); திரு. 

பீ.எச். குமாரசிங்ஹ, திரு. கக.ஆர்.கஹரத் (பிரதான உத்திகயாகத்தர்கள்); திருமதி வீ.பி.ஜீ.எஸ். விதானபதிரண, திரு. 

ஆர்.ஏ.ஆர்.எல். ரணவக (பிரதிப் பிரதான உத்திகயாகத்தர்கள்);  திருமதி ஏ.சி.எப். நுஸ்ரத், திருமதி ஏ.என்.டி. குணரத்ன (உதவிப் 

பிரதான உத்திகயாகத்தர்கள்); திருமதி எச்.ஈ.சி. சில்வா, திரு. யு.பீ.பி.எம். உந்துதகாட, தசல்வி ஈ.எச். ஜயவீர, திரு. கக.டி.ஜி.எம். 

கிாிஸாந்த (பாராளுமன்ற உத்திகயாகத்தர்கள்) 
  

சட்டமூல அலுவலகம் - திரு. டி.டி.யு.கக.முனசிங்ஹ (உதவிப் பணிப்பாளர் - நிர்வாகம்);  திரு. ஏ. எஸ் த சில்வா (பிரதான 

உத்திகயாகத்தர்); ஜனாப் கஜ. நசீர்டீன் (பிரதிப் பிரதான உத்திகயாகத்தர்); திருமதி கக.சீ.கக. பீாிஸ், திருமதி ஆர்.ஏ.டி.என். 

ஜியாவனி (உதவிப் பிரதான உத்திகயாகத்தர்கள்); திரு. கஜ.ாீ.எல்.பி. ஸமீர, தசல்வி டி.ஆர்.கக. ரணசிங்ஹ  (பாராளுமன்ற 

உத்திகயாகத்தர்கள்) 

  

குழு அலுவலகம் - திருமதி சீ.ஐ. திசாநாயக்க (உதவிப் பணிப்பாளர் - நிர்வாகம்); திரு. கக. பி. சந்தன (பிரதான உத்திகயாகத்தர்); 

திருமதி யு. என். பண்டித (பிரதிப் பிரதான உத்திகயாகத்தர்); திரு.ஆர்.சி.விஜயதிலக, திரு. டி. ஜீ. எம். எஸ். எம். ததஹிகஹலந்த, 

திருமதி டபிள்யு. எம். எல். எம். வீரசிங்ஹ (உதவிப் பிரதான உத்திகயாகத்தர்கள்); திருமதி எச்.என். பர்னாந்துபுள்கள 

(பாராளுமன்ற உத்திகயாகத்தர்) 
  

அரசாங்கக் கணக்குகள் மற்றும் அரசாங்கப் தபாறுப்புமுயற்சிகள் குழு அலுவலகம் - திருமதி என்.எஸ். விக்கிரமரத்ன, திருமதி 

ஏ.சீ.பீ. சூாியப்தபரும (உதவிப் பணிப்பாளர்கள் - நிருவாகம்); திருமதி சி.எம். புலத்சிங்ஹல, திருமதி சீ.எம். சுபசிங்க (பிரதான 

உத்திகயாகத்தர்கள்); திருமதி பி.கஜ. அகபசிங்க, ஜனாப் எஸ்.ஏ.எம். ஷஹீட் (பிரதிப் பிரதான உத்திகயாகத்தர்கள்); திருமதி ஜீ. 

ஆர். யு. கமகக, திருமதி டபிள்யு. எல். எஸ். டி. த அல்விஸ், திரு. கக.எம்.ஜீ.கக. ஜயவர்தன, திருமதி யு.எம்.எஸ். பிரபாஷினி 

(உதவிப் பிரதான உத்திகயாகத்தர்கள்); திருமதி கஜ.எம்.எஸ். நிர்மாணி, தசல்வி ஜீ.கக.சி. திலகரத்ன, திருமதி ஆர்.சீ. 

குலதிலக்க, திருமதி. ஜீ. எம். எச். எஸ். கம்லத், தசல்வி எச்.எம்.டி. லக்மாலி, திருமதி எம்.என். பந்துல கஹவா (பாராளுமன்ற 

உத்திகயாகத்தர்கள்)  

  

தபாதுமனுக் குழு அலுவலகம் - திருமதி கக. டி. சி. கக. பீாிஸ் (உதவிப் பணிப்பாளர் – நிர்வாகம்); தசல்வி எஸ்.ஆர்.எம்.எச்.ஜீ. 

சமரதிவாகர (பிரதான உத்திகயாகத்தர்); திருமதி எஸ்.டபிள்யு.ாி.ஆர். த சில்வா, திருமதி கஜ. ஏ. டி. ஜயசிங்ஹ  (பிரதிப் பிரதான 

உத்திகயாகத்தர்கள்); திரு. கக. ாீ. எல். ஏ. சந்திரசிறி (உதவிப் பிரதான உத்திகயாகத்தர்) 

  

அகமச்சுசார் ஆகலாசகனக்குழு அலுவலகம் - திரு. ஏ.ஏ.எஸ்.பீ. தபகரரா (உதவிப் பணிப்பாளர் - நிருவாகம்); திரு. 

டபிள்யு.டபிள்யு.என்.என்.சீ. பர்னாந்து (பிரதான உத்திகயாகத்தர்); திருமதி எம். கக. எஸ். டி. அல்விஸ், திருமதி. ஐ. கக. 

சமரகசக்கர, திருமதி டி.வீ.ஓ. வீரககான் (பிரதிப் பிரதான உத்திகயாகத்தர்கள்); தசல்வி ஆர்.எம்.டி.கக. பிாியதர்ஷனி (உதவிப் 

பிரதான உத்திகயாகத்தர்), தசல்வி டி. ஐ.ாி. சரத்சந்திர (பாராளுமன்ற உத்திகயாகத்தர்) 
 

நூலகர் - ஜனாப் எஸ்.எல். ஸியாத் அஹமட் 

பிரதி  நூலகர்  - தசல்வி கக.டி.எஸ். விகஜநாயக்க 

உதவி நூலகர்  -  திரு. ஜி. ரத்நாயக்க 

கனிஷ்ட  உதவி நூலகர் தரம் I  -  திரு. டபிள்யு.ஏ. குணரத்ன  

கனிஷ்ட  உதவி நூலகர்  -  திரு. எச்.ஏ.எஸ்.எஸ். தபகரரா  

பிரதான ஆராய்ச்சி உத்திகயாகத்தர்  - திருமதி ஜீ.ஆர்.ஏ. தகாடகம 

சிகரஷ்ட ஆராய்ச்சி உத்திகயாகத்தர்கள் - ஜனாப் எம். அஜிவதீன்,  திருமதி பீ.எல்.ாி.எரந்ததி 

ஆராய்ச்சி உத்திகயாகத்தர்கள் – திருமதி ஆர்.என்.எச். விகஜதிலக, திருமதி எச்.பீ.ஏ.எஸ். அகபககான்,  திரு. வி. முரளிதாஸ் 
  

பாராளுமன்ற பிரதம உகரதபயர்ப்பாளர் - திரு. டபிள்யு.எம்.யு. பண்டார 
  

பாராளுமன்ற பிரதிப் பிரதம உகரதபயர்ப்பாளர்கள் -  திரு. கஜ.ஏ.எஸ்.பீ. தபகரரா, திரு. சி.கஜ. கருணாரத்ன  

சிகரஷ்ட பாராளுமன்ற உகரதபயர்ப்பாளர்கள்: திரு. கக.டி.ஆர். பத்மசிறி, திரு. ஏ. சரவணபவானந்தன், ஜனாப் ஏ.ஜி. தமாஹமட் 

பிக்ாி, திரு. ஜி.எப்.பி. சுகரஷ்வரன், திருமதி என்.பி.சி.கஜ. நிசங்கா, திருமதி எச்.வி.எஸ். ஹீந்ததனிய,  திரு. பீ.எல்.பீ.எல். 

குமாரசிறி, திரு. பீ. சாந்தகுமார்,  திரு. எஸ். ரகமஷ்குமார், திருமதி ஆர். வசந்தி தபகரரா, திரு. எம். அஜித்குமார், ஜனாப் 

எம்.எச்.எம். ராமிஸ்,  திருமதி ஏ.எல்.ஏ.டி. தியுமினி, திரு. ஈ.ஏ. அமரகசன, திரு. ஈ.எம்.என்.எஸ்.எம். ஏக்கநாயக்க 

பாராளுமன்ற உகரதபயர்ப்பாளர்கள் - திரு. டி.டி.வி.என். தம்மகக,  ஜனாப் எம்.இஸட். எம். அஸ்கா, ஜனாப் எம்.ஐ.எம். பாஸி,  

திரு. என்.கஜ. விக்ரமகக, ஜனாப் பி.எம்.ஏ. ஹுகஸன், ஜனாப் பி.எம். ரஸீல், திரு. எஸ். பிரதீப் 
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பணிப்பாளர் (தகவல் முகறகம மற்றும் முகாகமத்துவம்) -  திரு. எச்.எம்.சி.  தபகரரா 

முகறகமப் தபாறியியலாளர் –திரு. என்.பி.யு. நவகமுவ 

முகறகமப் பகுப்பாய்வாளர் –திரு. சி.கஜ. வில்கலாரஆரச்சி 

ததாடர்பாடல் / பாதுகாப்பு தபாறியியலாளர் -  திரு. ஜி.என். லக்மஹல்  

முகறகம வடிவகமப்பாளர்  – திரு. எம்.என்.சீ. விக்கிரமசிங்க  

முகறகமக் கட்டுப்பாட்டாளர் – திரு. ஏ.எஸ்.டி.எம். விக்கிரமரத்ன 

இகணயத்தள, வகலயகமப்புக் கட்டுப்பாட்டாளர் – திரு. என்.ஜி.எல்.எஸ். கருணாதிலக்க 

சிகரஷ்ட கணினி  தசயற்றிட்ட  வகரவாளர்கள்  - திரு. டி.  பண்டித, தசல்வி பீ.எம்.எம். சந்திமா 

கணினி  தசயற்றிட்ட  வகரவாளர்கள்  – திருமதி எஸ்.ஏ.ஏ.பி. அதுககாரல 

சிகரஷ்ட இகணயத்தளப் பதிப்பாசிாியர் (சிங்களம்/ஆங்கிலம்) - திரு. யு.எல். கீகனகக 

சிகரஷ்ட இகணயத்தளப் பதிப்பாசிாியர் (ஆங்கிலம்/தமிழ்) – ஜனாப் எம்.என்.எம். ஷிபாக் 

சிகரஷ்ட உதவி கணினி நிகழ்ச்சித்திட்ட வகுப்பாளர் – திருமதி பீ.எல்.ஐ.ஜி. குகர 

சிகரஷ்ட உதவி கருமபீட ஒருங்கிகணப்பாளர் – திருமதி பீ.என்.எச். திகசரா 

உதவிப் பிரதான   உத்திகயாகத்தர் – திரு. டபிள்யு.வீ.ஆர். விக்ரமரத்ன  

சிகரஷ்ட கணினி இயக்குநர்கள் – திருமதி பி. தஜகன்யா, திரு. கஜ.எஸ். தகாலம்பகக, திருமதி கக.ஜி.எஸ். தசவ்வந்தி, 

திரு. டபிள்யு.எச்.யு.டி. பியதுங்க, திரு. என்.டி.டி.பீ. பிகரமசிறி, திரு. கக.பீ.பீ.எஸ். கராமவர்தன, திருமதி டபிள்யு.டி.ஏ. ஜயருக்சி, 

ஜனாப் எல்.ஜி.ஆசிக் அலி, ஜனாப் ஏ.ஆர்.எம். ாிகாஸ் அலி,  ஜனாப் ஏ.எம்.தபளஸுல் அமீன் 

சிகரஷ்ட கணினித் ததாைில்நுட்பவியலாளர்கள் –திரு. ஜி.எம்.டி. தபகரரா, திரு. எச்.எஸ்.சத்யஜித்  

சிகரஷ்ட ததாைில்நுட்ப உதவியாளர்கள் – திரு. வி.ஆர்.எஸ்.கஜ. கசாமரத்ன, திரு. டபிள்யு.எஸ். சுரங்க 

  

 

ததாடர்பாடல் திகணக்களம் 
 

தபாதுமக்கள் தவளித்ததாடர்பு அலுவலர் – திருமதி கவ.எல்.ஆர். நூட்டான் 

ஊடக அலுவலர் (நிைற்படம் மற்றும் வீடிகயா  படப்பிடிப்பு) - திரு. யு.ஜி.என். துமிந்த 

தபாதுமக்கள் தவளித்ததாடர்பு அலுவலக ஒருங்கிகணப்பாளர் (தமிழ்) - திரு. எஸ். தஜயபிரகாஷ் 

ஊடக அலுவலக ஒருங்கிகணப்பாளர் (சிங்களம்) - திரு. எஸ்.ஏ.எஸ்.கக. சில்வா  
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MEMBERS OF PARLIAMENT 
(Returned at the General Election, 05th August, 2020) 

 
A 

 

Abegunawardhana, Rohitha Piyathissa Pahalage (Kalutara) 
Abeysinghe, Ashoka (Kurunegala) 
Abeywardana, Yapa Mahinda (Matara) 
Abeywardena, Wajira (National List) [From 22nd July, 2022] 
Adaikkalanathan, Selvam (Vanni) 
Ahamed, Zenulabdeen Naseer (Batticaloa) 
Alagiyawanna, Lasantha A. (Gampaha) 
Alahapperuma, Dullas (Matara) 
Alawathuwala, J.C. (Kurunegala) 
Alles, Tiran (National List)  
Aluthgamage, Mahindananda (Mahanuwara) 
Amarasena, Thushara Indunil (Kurunegala) 
Amarasuriya, Miss Harini (National List) 
Amaraweera, Mahinda (Hambantota) 
Amunugama, Dilum Suraj Bandara (Mahanuwara) 
Appuhamy, Makevita Arachchige Don Hector Haijinas (Puttalam) 
Arambepola, Mrs. Wijayapala Sri Narayana Wasala Bandaranayake Mohottalalage Seetha Kumari (National List) 
Athaullah, Ahmad Lebbe Marikkar (Digamadulla) 
Athukorala, Amarakeerthi (Polonnaruwa) [Died, 09th May, 2022] 
Athukorala, Palawaththe Athukoralalage Kapila Nuwan (Trincomalee) 
Athukorala, Mrs. Thalatha (Ratnapura) 
Athukoralage, Kariyawasam Chaminda Sampath (Galle) 
Attanayake, Attanayake Mudiyanselage Kudabanda Tissa (National List) 
 

B 
Balasuriya, Tharaka (Kegalle) 
Bandara, Rajapakshe Wasala Tennakoon Mudiyanselage Ranjith (National List) 
Bandara, Shantha (Kurunegala) 
Bathiudeen, Abdul Rishad (Vanni) 
Berugoda, Vijitha (Moneragala) 
 

C 
 

Cabraal, Ajith Nivard (National List) [Resigned on 13th September, 2021] 
Chandrasena, S.M. (Anuradhapura) 
Cumaratunga, Gevindu (National List) 

D 

Dasanayake, Don Arthur Chamara Sampath (Badulla) 
Denipitiya, Sudarshana (Badulla) 
De Silva, Agampodi Mohan Priyadarshana (Galle) 
De Silva, Ginige Mahendra Harsha (Colombo) 
De Silva, H.M. Piyal Nishantha (Kalutara) 
De Silva, Nimal Siripala (Badulla) 
De Silva, Shan Vijayalal (Galle) 
Devananda, Douglas (Jaffna) 
Dharmasena, Wijesingha Herath Mudiyanselage (Moneragala) 
Dhileeban, Kulasingam (Vanni) 
Dinushan, Denagama Vitharanage Chanaka (Hambantota) 
Dissanayaka, Anura Kumara (Colombo) 
Dissanayaka, Rohana (Matale) 
Dissanayake, Duminda (Anuradhapura) 
Dissanayake, Mayantha Yaswanth (National List) 
Dissanayake, S.B. (Nuwara Eliya) 
Dissanayake, Mrs. Wijekoon Mudiyanselage Manjula Wijekoon (National List) 
Dissanayake, Wimalaweera (Digamadulla) 
Dodangoda, Isuru (Galle) 
Dolawatte, Premnath C. (Colombo) 
Dushmantha, H.R. Sarathi (Kegalle) 
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E 
 

Edirimanna, Arachchige Sanjeeva (Kalutara)  
Ellawala, Akila (Ratnapura) 
Ellawala, Lalith (Kalutara) 

 
F 

 

Faizal, Mohamed Cassim Mohamed (Digamadulla) 
Faleel, Mohamed Marjan Azmi (National List) 
Fernando, Arundika (Puttalam) 
Fernando, Johnston (Kurunegala) 
Fernanado, Kachchakaduge Nalin Ruwanjiwa (Gampaha) 
Fernando, Nalaka Jude Hareen (National List) 
Fernandopulle, Mrs. Perpetua Sudarshini (Gampaha) 
Fonseka, Sarath (Gampaha) 

 
 

G 
 
Galappaththi, Upul Sanjeewa (Hambantota) 
Gamage, Mrs. Diana (National List) 

Gamalath, Siripala (Polonnaruwa) 
Gammanpila, Udaya Prabhath (Colombo) 
Ganesan, Mano (Colombo) 
Godahewa, Nalaka (Gampaha) 
Gunathilaka, Udayakantha (Kegalle) 
Gunawardana, Bandula (Colombo) 
Gunawardena, Dinesh Chandra Rupasingha (Colombo) 
Gunawardena, Yadamini Narodama Rupasinghe (National List) 
Gunawardene, Mrs. Kokila Harshani (Gampaha) 
 
 

H 
 

Hakeem, Abdul Rauff Hibathul (Mahanuwara) 
Harees, Habeeb Mohamed Mohamed (Digamadulla) 
Hashim, Kabir (Kegalle) 
Hasim, Abdul Haleem Mohomed (Mahanuwara) 
Herath, D.B. (Kurunegala) 
Herath, Herath Mudiyanselage Charitha (National List) 
Herath, Herath Mudiyanselage Vijitha (Gampaha) 
Herath, Hitihami Appuhamilage Don Indika Anuruddha (Gampaha) 
Herath, H.M. Samanpriya (Kurunegala) 
Herath, Jayarathna (Kurunegala) 
Herath, Kanaka (Kegalle) 
 

I 
 

Ishak, Abdul Rahuman (Anuradhapura) 
 
 

J 
 
Jayakody, Arachchilage Sisira (Gampaha) 
Jayamaha, Nalin Bandara (Kurunegala) 
Jayaratne, Anuradha (Mahanuwara) 
Jayaratne, Piyankara (Puttalam) 
Jayasekara, Dayasiri (Kurunegala) 
Jayasekara, Halkandaliya Lekamalage Premalal (Ratnapura) 
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Jayasumana, Channa Sudath (Anuradhapura) 
Jayathilake, Withana Pathiranage Milan Sajith (Gampaha) 
Jayawardhana, Senadheerage Don Kavinda Heshan (Gampaha) 
 

K 

 
Kajendren, Selvarajah (National List) 
Kalai Arasan, Thavaraja (National List)  
Kariyawasam, Haputhanthri Gamage Sagara (National List) 
Karunakaram, Govinthan (Batticaloa)  
Karunatilleka, Gayantha (Galle) 
Kavirathna, Mrs. Jambugaha Pitiyegedara Rohini Kumari Wijerathna (Matale) 
Kiriella, Lakshman Bandara (Mahanuwara) 
Kirindigoda, Udayana Chaminda (Mahanuwara) 
Kodithuwakku, Karunadasa (Matara) 
Kottegoda, N. Nalaka Bandara (Matale) 
Kumar, A. Aravindh (Badulla) 
Kumar, Velu (Mahanuwara) 
Kumara, Wadduwage Manju Lalith Varna (Kalutara) [From 30th November, 2021] 
Kumarasinghe, Mrs. Geetha Samanmale (Galle) 
Kumarasiri, K.P.S. (Anuradhapura) 

  
L 

 
Lanza, Antony Nimal (Gampaha) 
Liyanage, Udagama Liyanage Waruna Priyantha (Ratnapura) 
Lokuge, Gamini Kulawansha (Colombo) 
 

 
M 

 
Madduma Bandara, Ratnayake Mudiyanselage Ranjith (National List) 
Maharoof, Imran (Trincomalee) 
Manjula, L.H. Sudath (Kegalle) 
Mannapperuma, A. Ajith Kumara (Gampaha) [from 08th April, 2021] 
Marikkar, S.M. (Colombo) 
Markar, Imthiaz Bakeer (National List) 
Masthan, Kader Kader (Vanni) 
Mayadunna, Chinthaka Amal (Puttalam) 
Muszhaaraff, Safiul Muthunabeen Mohamed (Digamadulla) 
Muzammil, Mohomad (National List) 

 
 

N 
 

Nanayakkara, Maligaspe Koralege Nalin Manusha (Galle) 
Nanayakkara, Vasudeva (Ratnapura)  
Nandasena, H. (Anuradhapura) 
Navarathna, Asanka Samithajeewa (Kurunegala) 
Nawananda, Gayashan (Moneragala) 
Nelson, Hewa Gajaman Paththinige Kins Kumar (Polonnaruwa) 
Nirmalanathan, Iruthayanathan Charles (Vanni) 
Nishantha, Sanath (Puttalam) 
Noharathalingam, S. (Vanni) 
 

P 
 
Pasqual, Anupa Pium (Kalutara) 
Pathirana, Akalanka Buddhika Uditha Dedduwa (Matara) 
Pathirana, Ramesh (Galle) 

Peiris, Gamini Lakshman (National List) 
Perera, Bodiyabaduge Dilan Priyanjan Anslem (Badulla) 
Perera, Kasadoruge Sujith Sanjaya (Kegalle) 



l 

Perera, Ketagoda Gamage Jayantha (National List)  [Resigned on 06th July, 2021] [Reappointed on 17th                    
September, 2021] 

Perera, Kulappu Arachchige Don Dhammika (National List) [From 10th June, 2022]  
Perera, Nanayakkara Warnakula Patabendige Niroshan Eardley Priyantha (Puttalam) 
Piyathissa, Nimal (Nuwara Eliya) 
Ponnambalam, Gajenthirakumar Gankesar (Jaffna) 
Premadasa, Sajith (Colombo) 
Premajayantha, Achchige Don Susil (Colombo) 
Premarathne, Uddika (Anuradhapura) 
Prishanthi, Mrs. Muditha (Ratnapura) 
Priyantha, Ashoka (Puttalam) 
Pushpakumara, A.P. Jagath (Moneragala)  

 
R 
 

Radhakrishnan, Velusamy (Nuwara Eliya) 
Raghavan, Surendra (National List) 
Raheem, Abdul Ali Sabri Mohamed (Puttalam) 
Rahuman, Mohomed Mujibur (Colombo) 
Rajakaruna, Harshana Supun (Gampaha) 
Rajapaksa, Basil Rohana (National List) [From 07th July, 2021] [Resigned on 09th June, 2022]  
Rajapaksa, Chamal (Hambantota) 
Rajapaksa, Mahinda (Kurunegala) 
Rajapaksa, Namal (Hambantota) 
Rajapaksa, Shasheendra (Moneragala) 
Rajapakse, Ajith (Hambantota) 
Rajapaksha, Gunathilaka (Mahanuwara) 
Rajapaksha, Rajapaksha Pathirannehelage Upul Mahendra (Gampaha) 
Rajapakshe, Raja Manthreelage Thilak (Digamadulla) 
Rajapakshe, Wijeyadasa (Colombo) 
Ramanathan, Angajan (Jaffna) 
Ramanayake, A.A. Ranjan Leo Sylvester (Gampaha) [Membership terminated according to Supreme Court Decision of 12th January, 2021]  

Rambukwella, Keheliya (Mahanuwara) 
Rameshwaran, Marudapandy (Nuwara Eliya) 
Ranasinghe Arachchige, Roshan Anuruddha (Polonnaruwa) 
Ranatunga, Prasanna (Gampaha) 
Ranawaka, Achchige Patali Champika (Colombo) 
Ranawaka, Nipuna (Matara) 
Ranaweera, Bulathwalage Prasanna (Gampaha) 
Rasamanickam, Shanakiyan Rahul Rajaputhiran (Batticaloa) 
Rathana Thero, Ven.Athuraliya (National List) [From 18th December, 2020] 
Rathnasekara, Basnayaka Yasarathnalage Gunapala (Kurunegala) 
Rathnayaka, Kumarasiri (Moneragala) 
Rathnayake, R.M.C.B. (Nuwara Eliya) 
Rathwaththe, Lohan (Mahanuwara) 

 
S 
 
 

Sabry, Mohomed Uwais Mohomed Ali (National List) 

Samarasinghe, Mahinda Buddhadasa (Kalutara) [Resigned on 25th November, 2021] 

Samaraweera, Jayantha (Kalutara) 

Samarawickrama, S. Jagath (Polonnaruwa) [From 17th May, 2022] 

Sampanthan, Rajavarothiam (Trincomalee) 

Santhirakanthan, Sivanesathurai (Batticaloa) 

Semasinghe, Asanka Shehan (Anuradhapura) 

Senarathne, Rajitha (Kalutara) 

Seneviratne, John (Ratnapura) 

Shritharan, Sivagnanam (Jaffna) 

Sirisena, Maithreepala (Polonnaruwa) 

Sithadthan, Dharmalingam (Jaffna) 

Siyambalapitiya, Ranjith (Kegalle) 



li 

Sumanthiran, Mathiaparanan Abraham (Jaffna) 
Sumithraarachchi, Jagath Kumara (Colombo) 
Suresh, Vadivel (Badulla) 

 
T 
 

Tennakoon, Premitha Bandara (Matale) 
Thennakoon, Janaka Bandara (Matale) 
Thigambaram, Palani (Nuwara Eliya) 
Thisakutti Arachchige, Chaminda Janaka (Badulla) 
Thondaman, Jeevan (Nuwara Eliya)  
Thowfeek, Muhamedu Shariff (Trincomalee) 

 
U 
 

Udayakumar, Mailvaganam (Nuwara Eliya) 
Udukumbura, U.K. Sumith (Kurunegala) 
Undugoda, Rupasinghage Pradeep Saman Kumara (Colombo) 
 

 
 

V 
 

Vidanagamage, Amith Thenuka (Badulla) 
Vitarana, Tissa (National List) 
Viyalanderan, Sathasivam (Batticaloa) 
 

W 
 
Wakkumbura, Janaka (Ratnapura) 
Waleboda, Gamini (Ratnapura) 
Wanniarachchi, Mrs. Pavithradevi (Ratnapura) 
Wedaarachchi, Dilip (Hambantota) 
Weerakkody, Chandima (Galle) 
Weerasekera, Sarath (Colombo) 
Weerasingha, D. (Digamadulla) 
Weerasinghe, Gamage Haththotuwa Weerasumana (Matara) 
Weerasinghe, Jayantha (National List)  
Weerawansa, Wimal (Colombo) 
Welgama, Kumara (Kalutara) 
Wickramanayaka, Vidura (Kalutara) 
Wickramaratne, Eran (National List) 
Wickramasinghe, Mrs. Rajika (Kegalle) 
Wickremesinghe, Ranil (National List) [From 18th  June, 2021] [Elected to Office of President on 20th July, 2022] 
Wigneswaran, Canagasabapathy Viswalingam (Jaffna) 
Wijesekera, Kanchana (Matara) 
Wijesiri, Lokugasthota Vitharanage Chaminda (Badulla) 
Wijesundara, Wijesundara Mudiyanselage Rohana Bandara (Anuradhapura) 
Withana, M.W.D. Sahan Pradeep (Gampaha) 
Withanage, Ankumbura Arachchige Heshan Vijaya (Ratnapura) 
Withanage, Madhura (Colombo) 
 

 
Y 

 
Yapa, Anura Priyadharshana (Kurunegala) 
Yapabandara, Wasantha (Mahanuwara) 
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DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF SRI LANKA 

 
PRESIDENT 

 
HIS EXCELLENCY RANIL WICKREMESINGHE  

 
CABINET 

 
 
Prime Minister and Minister of Public Administration, Home Affairs, Provincial Councils and Local Government 

– The Hon. Dinesh Gunawardena 

Minister of Ports, Shipping and Aviation - The Hon. Nimal Siripala de Silva 

Minister of Fisheries – The Hon. Douglas Devananda 

Minister of Education and the Leader of the House of Parliament – The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha 

Minister of Transport and Highways and Minister of Mass Media – The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana 

Minister of Health and Minister of Water Supply – The Hon. Keheliya Rambukwella 

Minister of Agriculture and Minister of Wildlife and Forest Resources Conservation - The Hon. Mahinda           

Amaraweera 

Minister of Justice, Prison Affairs and Constitutional Reforms – The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe 

Minister of Tourism and Lands – The Hon. Harin Fernando 

Minister of Plantation Industries and Minister of Industries – The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana 

Minister of Urban Development and Housing and Chief Government Whip – The Hon. Prasanna Ranatunga 

Minister of Foreign Affairs – The Hon. M.U.M. Ali Sabry 

Minister of Buddhasasana, Religious and Cultural Affairs – The Hon. Vidura Wickramanayaka 

Minister of Power and Energy – The Hon. Kanchana Wijesekera 

Minister of Environment – The Hon. Naseer Ahamed 

Minister of Labour and Foreign Employment – The Hon. Manusha Nanayakkara 

Minister of Public Security – The Hon. Tiran Alles 

Minister of Trade, Commerce and Food Security – The Hon. Nalin Fernando 

Minister of Irrigation and Minister of Sports and Youth Affairs – The Hon. Roshan Ranasinghe 
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STATE MINISTERS 

 

State Minister of Foreign Employment Promotion - The Hon. Jagath Pushpakumara 

State Minister of Finance - The Hon. Ranjith Siyambalapitiya  

State Minister of Investment Promotion - The Hon. Dilum Amunugama  

State Minister of Agriculture - The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva  

State Minister of Provincial Councils and Local Government - The Hon. Janaka Wakkumbura 

State Minister of Finance - The Hon. Shehan Semasinghe 
State Minister of Technology - The Hon. Kanaka Herath 

State Minister of Urban Development and Housing - The Hon. Thenuka Vidanagamage  

State Minister of Defence - The Hon. Premitha Bandara Tennakoon  

State Minister of Transport - The Hon. Lasantha Alagiyawanna 

State Minister of Sports and Youth Affairs - The Hon. Rohana Dissanayaka  

State Minister of Ports and Aviation - The Hon. Premalal Jayasekara  

State Minister of Urban Development and Housing - The Hon. Arundika Fernando 

State Minister of Piriven Education - The Hon. Vijitha Berugoda  

State Minister of Plantation Industries - The Hon. Lohan Rathwaththe 

State Minister of Water Supply - The Hon. Sanath Nishantha  

State Minister of Foreign Affairs - The Hon. Tharaka Balasuriya  

State Minister of Power and Energy - The Hon. Indika Anuruddha Herath  

State Minister of Highways - The Hon. Siripala Gamalath 
State Minister of Justice and Prison Affairs - The Hon. Anuradha Jayaratne  

State Minister of Trade - The Hon. S. Viyalanderan  

State Minister of Power and Energy - The Hon. D.V. Chanaka  

State Minister of Indigenous Medicine - The Hon. Sisira Jayakody  
State Minister of Fisheries - The Hon. Piyal Nishantha De Silva  

State Minister of Small and Medium Enterprises Development - The Hon. Prasanna Ranaweera 
State Minister of Livestock Development - The Hon. D.B. Herath 

State Minister of Irrigation - The Hon. Shashindra Rajapaksa  

State Minister of Health - The Hon. (Dr.) (Mrs.) Seetha Arambepola  

State Minister of Mass Media - The Hon. Shantha Bandara  

State Minister of Rural Economy - The Hon. K. Kader Masthan 

State Minister of Home Affairs - The Hon. Ashoka Priyantha 

State Minister of Education - The Hon. A. Aravindh Kumar  

State Minister of Women and Child Affairs - The Hon. (Mrs.) Geetha Samanmale Kumarasinghe 

State Minister of Higher Education - The Hon. (Dr.) Suren Raghavan  

State Minister of Tourism - The Hon. (Mrs.) Diana Gamage 

State Minister of Rural Road Development - The Hon. Sivanesathurai Santhirakanthan  

State Minister of Primary Industries - The Hon. Chamara Sampath Dasanayake 

State Minister of Social Empowerment - The Hon. Anupa Pasqual  
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CHAIRMAN’S PANEL 

 
The Hon. Velu Kumar, The Hon. Mayantha Dissanayake, The Hon. Imran Maharoof, The Hon. Harshana Rajakaruna, 

The Hon. (Mrs.) Rohini Kumari Wijerathna, The Hon. Hesha Withanage, The Hon. (Mrs.) Kokila Gunawardene, 
The Hon. Premnath C. Dolawatte, The Hon. Wasantha Yapabandara, The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran 
Rasamanickam, The Hon. Madhura Withanage, The Hon. Weerasumana Weerasinghe, The Hon. Samanpriya 
Herath, The Hon. (Dr.) (Ms.) Harini Amarasuriya  

 

COMMITTEES OF PARLIAMENT 
 

COMMITTEE OF SELECTION 
The Hon. Mahinda Yapa Abeywardana (Chairman), The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha, The Hon. Prasanna 

Ranatunga, The Hon. Nimal Siripala de Silva, The  Hon. Douglas Devananda, The Hon.  Lakshman Kiriella,           
The Hon. Johnston Fernando, The Hon. Gayantha Karunatilleka, The Hon. Rauff Hakeem, The Hon. Gamini 
Lokuge,  The Hon. Vijitha Herath, The Hon. Selvam Adaikkalanathan, The Hon. Sagara Kariyawasam  

 

COMMITTEE ON PARLIAMENTARY BUSINESS 
The Hon. Mahinda Yapa Abeywardana (Chairman), The Hon. Ajith Rajapakse, The Hon. Angajan Ramanathan,                

The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha, The Hon. Prasanna Ranatunga, The Hon. Nimal Siripala de Silva, The Hon. 
Douglas Devananda, The Hon. Mahinda Amaraweera, The Hon. M.U.M. Ali Sabry, The Hon. Kanchana Wijesekera, 
The Hon. Sajith Premadasa, The Hon. Chamal Rajapaksa, The Hon. Lakshman Kiriella, The Hon. Johnston 
Fernando, The Hon. Gayantha Karunatilleka, The Hon. Anura Dissanayaka, The Hon. Rauff Hakeem, The Hon. 
(Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi, The Hon. Gamini Lokuge, The Hon. Wajira Abeywardana, The Hon. C.B. 
Rathnayake, The Hon. Rishad Bathiudeen, The Hon. Wimal Weerawansa, The Hon.  R.M. Ranjith Madduma 
Bandara, The Hon. (Mrs.) Thalatha Athukorala, The Hon. Mano Ganesan, The Hon. Dayasiri Jayasekara, The Hon. 
Rohitha Abegunawardhana, The Hon. Eran Wickramaratne, The Hon. G.G. Ponnambalam, The Hon. M.A. 
Sumanthiran, The Hon. Sagara Kariyawasam,  

 

COMMITTEE ON STANDING ORDERS  
The Hon. Mahinda Yapa Abeywardana (Chairman), The Hon. Ajith Rajapakse, The Hon. Angajan Ramanathan,              

The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha, The Hon. (Dr.) Suren Raghavan, The Hon. S.B. Dissanayake, The Hon. (Mrs.) 
Pavithradevi Wanniarachchi, The Hon. Mayantha Dissanayake, The Hon. Charles Nirmalanathan, The Hon. K. 
Sujith Sanjaya Perera, The Hon. Sagara Kariyawasam, The Hon. Yadamini Gunawardena 

 

HOUSE COMMITTEE 
The Hon. Mahinda Yapa Abeywardana (Chairman), The Hon. Premalal Jayasekara, The Hon. Piyal Nishantha De Silva, 

The Hon. A.L.M. Athaullah, The Hon. Chandima Weerakkody, The Hon. (Dr.) V. Radhakrishnan, The Hon. (Dr.) 
(Mrs.) Sudarshini Fernandopulle, The Hon. J.C. Alawathuwala, The Hon. Nimal Lanza, The Hon. Jayantha 
Ketagoda, The Hon. Charles Nirmalanathan, The Hon. Jagath Kumara Sumithraarachchi, The Hon. Kins Nelson, 
The Hon. (Mrs.) Muditha Prishanthi, The Hon. Marjan Faleel  

  

 COMMITTEE ON ETHICS AND PRIVILEGES  
The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe, The Hon. Kanaka Herath, The Hon. Vijitha Berugoda, The Hon. Tharaka 

Balasuriya, The Hon. Anuradha Jayaratne, The Hon. Dilan Perera, The Hon. Dullas Alahapperuma, The Hon. 
Vasudeva Nanayakkara, The Hon. Kabir Hashim, The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara, The Hon. (Mrs.) 
Thalatha Athukorala, The Hon. G.G. Ponnambalam, The Hon. Hesha Withanage, The Hon. (Mrs.) Kokila 
Gunawardene, The Hon. Weerasumana Weerasinghe, The Hon. Samanpriya Herath  

 

COMMITTEE ON PUBLIC FINANCE 
The Hon. (Dr.) Harsha de Silva (Chairman), The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana, The Hon. Vidura Wickramanayaka,  

The Hon. Nalin Fernando, The Hon. Shehan Semasinghe, The Hon. Premitha Bandara Tennakoon, The Hon. Indika 
Anuruddha Herath, The Hon. Siripala Gamalath, The Hon. (Dr.) (Mrs.) Seetha Arambepola, The Hon. (Dr.) Suren 
Raghavan, The Hon. Anupa Pasqual, The Hon. Anura Priyadharshana Yapa, The Hon. Vijitha Herath, The Hon. 
Duminda Dissanayake, The Hon. Chandima Weerakkody, The Hon. M.A. Sumanthiran, The Hon. (Dr.) Kavinda 
Heshan Jayawardhana, The Hon. Mayantha Dissanayake, The Hon. Mujibur Rahuman, The Hon. Harshana 
Rajakaruna, The Hon. Chaminda Wijesiri, The Hon. Isuru Dodangoda, The Hon. (Prof.) Ranjith Bandara  
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COMMITTEE ON PUBLIC PETITIONS 
The Hon. Jagath Pushpakumara (Chairman), The Hon. S. Viyalanderan, The Hon. Ashoka Priyantha, The Hon. A. 

Aravindh Kumar, The Hon. (Mrs.) Geetha Samanmale Kumarasinghe, The Hon. Imthiaz Bakeer Markar, The Hon. 
Piyankara Jayaratne, The Hon. Dilip Wedaarachchi, The Hon. Vadivel Suresh, The Hon. B. Y. G. Rathnasekara,        
The Hon. Sarathi Dushmantha, The Hon. Govindan Karunakaram, The Hon. Jayantha Ketagoda, The Hon. Mohamad 
Muzammil, The Hon. Thushara Indunil Amarasena, The Hon. Velu Kumar, The Hon. Waruna Liyanage, The Hon. 
U.K. Sumith Udukumbura, The Hon. Chinthaka Amal  Mayadunna, The Hon. Nipuna Ranawaka, The Hon. Gamini 
Waleboda, The Hon. (Mrs.) Rajika Wickramasinghe, The Hon. M. W. D. Sahan Pradeep Withana 
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The Hon. Mahinda Yapa Abeywardana (Chairman), The Hon. Nimal Siripala de Silva, The Hon. Douglas Devananda, 
The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana, The Hon. Keheliya Rambukwella, The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana,                 
The Hon. Vidura Wickramanayaka, The Hon. Chamal Rajapaksa, The Hon. Johnston  Fernando, The Hon. John 
Seneviratne, The Hon. Anura Priyadharshana Yapa, The Hon. Vijitha Herath, The Hon. Rishad Bathiudeen, The Hon. 
(Mrs.) Thalatha Athukorala, The Hon. Field Marshal Sarath Fonseka, The Hon. Udaya Gammanpila, The Hon. (Dr.) 
(Mrs.) Sudarshini Fernandopulle, The Hon. Dharmalingam Sithadthan 

   

 LIAISON COMMITTEE 
 The Hon. Mahinda Yapa Abeywardana (Chairman), The Hon. Ajith Rajapakse, The Hon. Angajan Ramanathan,               

The Hon. Prasanna Ranatunga, The Hon. Nimal Siripala de Silva, The Hon. Douglas Devananda, The Hon. (Dr.) 
Bandula Gunawardana, The Hon. Keheliya Rambukwella, The Hon. Mahinda Amaraweera, The Hon. (Dr.) 
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The Hon. Manusha Nanayakkara, The Hon. Nalin Fernando, The Hon. Roshan Ranasinghe, The Hon. Tharaka 
Balasuriya, The Hon. Sajith Premadasa, The Hon. Lakshman Kiriella, The Hon. (Prof.) G.L. Peiris, The Hon. Anura 
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Hon. M. Udayakumar, The Hon. Sanjeeva Edirimanna, The Hon. Karunadasa Kodithuwakku, The Hon. (Major) 
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MINISTERIAL CONSULTATIVE COMMITTEES 

 

Ministerial Consultative Committee on Defence 
The Hon. Premitha Bandara Tennakoon, The Hon. Arundika Fernando, The Hon. Anura Dissanayaka, The Hon. Field 

Marshal Sarath Fonseka, The Hon. (Dr.) Sarath Weerasekera, The Hon. (Dr.) (Major) Pradeep Undugoda 
 
Ministerial Consultative Committee on Finance, Economic Stabilization and National Policies 
The Hon. Ranjith Siyambalapitiya, The Hon. Shehan Semasinghe, The Hon. Kabir Hashim, The Hon. (Dr.) Harsha de 

Silva, The Hon. Jagath Kumara Sumithraarachchi, The Hon. M.W.D. Sahan Pradeep Withana, The Hon. (Prof.) 
Ranjith Bandara 

 
Ministerial Consultative Committee on Ports, Shipping and Aviation 
The Hon. Nimal Siripala de Silva (Chairman), The Hon. Premalal Jayasekara, The Hon. Premitha Bandara Tennakoon, 

The Hon. K. Kader Masthan, The Hon. Sivanesathurai Santhirakanthan, The Hon. Tissa Attanayake, The Hon. Hesha 
Withanage 

 
Ministerial Consultative Committee on Transport and Highways 
The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana (Chairman), The Hon. Lasantha Alagiyawanna, The Hon. Siripala Gamalath,             

The Hon. Sivanesathurai Santhirakanthan,  The Hon. Dilum Amunugama, The Hon. Kanaka Herath, The Hon. Kabir 
Hashim, The Hon. Ashok Abeysinghe, The Hon. Lalith Varna Kumara 

 
Ministerial Consultative Committee on Mass Media 
The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana (Chairman), The Hon. Shantha Bandara, The Hon. (Mrs.) Geetha Samanmale 

Kumarasinghe, The Hon. Imthiaz Bakeer Markar, The Hon. S.M. Marikkar, The Hon. Sanjeeva Edirimanna 
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Ministerial Consultative Committee on Agriculture 
The Hon. Mahinda Amaraweera (Chairman), The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva, The Hon. R.M. Ranjith 

Madduma Bandara, The Hon. Sivagnanam Shritharan, The Hon. Udayakantha Gunathilaka, The Hon. Kulasingam 
Dhileeban, The Hon. Upul Mahendra Rajapaksha 

 
Ministerial Consultative Committee on Justice, Prison Affairs and Constitutional Reforms 
The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe (Chairman), The Hon. Anuradha Jayaratne, The Hon. Sisira Jayakody, The Hon. 

Anupa Pasqual, The Hon. (Mrs.) Thalatha Athukorala, The Hon. H.M.M. Harees, The Hon. G.G. Ponnambalam  
 
Ministerial Consultative Committee on Power and Energy 
The Hon. Kanchana Wijesekera (Chairman), The Hon. Indika Anuruddha Herath, The Hon. D.V. Chanaka, The Hon. 

(Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi, The Hon. Duminda Dissanayake, The Hon. Kabir Hashim, The Hon. Nalin 
Bandara Jayamaha, The Hon. Nalaka Bandara Kottegoda 

 
Ministerial Consultative Committee on Labour and Foreign Employment 
The Hon. Manusha Nanayakkara (Chairman), The Hon. Jagath Pushpakumara, The Hon. D.B. Herath, The Hon. John 

Seneviratne, The Hon. Vadivel Suresh, The Hon. Velu Kumar, The Hon. Jayantha Weerasinghe, PC 
 
Ministerial Consultative Committee on Fisheries 
The Hon. Douglas Devananda (Chairman), The Hon. Piyal Nishantha De Silva, The Hon. Vijitha Herath, The Hon. Dilip 

Wedaarachchi, The Hon. Nimal Lanza, The Hon. Chinthaka Amal Mayadunna, The Hon. D. Weerasinghe   
 
 

 
SELECT COMMITTEES 

  
 Select Committee to Look into and Report to Parliament Its Recommendations to Ensure Gender Equity and 

Equality with Special Emphasis on Looking into Gender Based Discriminations and Violations of Women’s 
Rights in Sri Lanka 

  The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle (Chairman), The Hon. Nimal Siripala de Silva, The Hon. Piyal 
Nishantha De Silva, The Hon. (Dr.) (Mrs.) Seetha Arambepola, The Hon. (Mrs.) Geetha Samanamle Kumarasinghe, 
The Hon. (Mrs.) Diana Gamage, The Hon. (Prof.) G.L. Peiris, The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi,                 
The Hon. Dilan Perera, The Hon. (Mrs.) Thalatha Athukorala, The Hon. Eran Wickramaratne, The Hon. J.C. 
Alawathuwala, The Hon. Sivagnanam Shritharan, The Hon. Imran Maharoof, The Hon. (Mrs.) Rohini Kumari 
Wijerathna, The Hon. M. Udayakumar, The Hon. Jagath Kumara Sumithraarachchi, The Hon. (Mrs.) Kokila 
Gunawardene, The Hon. (Mrs.) Muditha Prishanthi, The Hon. Rohana Bandara, The Hon. Ali Sabri Raheem,                 
The Hon. M. Rameshwaran, The Hon. (Mrs.) Rajika Wickramasinghe, The Hon. (Mrs.) Manjula Dissanayake,                
The Hon. (Dr.) (Ms.) Harini Amarasuriya  

  

Select Committee to Consider the Government Business Presented to Parliament by the Public Institutions that 
Do Not Come under the Purview of the Existing Ministries  

 The Hon. Dinesh Gunawardena (Chairman), The Hon. M.U.M. Ali Sabry, The Hon. Lakshman Kiriella, The Hon. 
Johnston Fernando, The Hon. (Prof.) G.L. Peiris, The Hon. Govindan Karunakaram 
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PRINCIPAL OFFICER -  Mr. D.R.S. Fernando  

DEPUTY PRINCIPAL OFFICER -  Mrs. H.R. de Zoysa 
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ADMINISTRATION DEPARTMENT 

 

DIRECTOR (ADMINISTRATION) - Miss. G. Thatchanarany 

DEPUTY DIRECTOR (ADMINISTRATION) -   Mrs. E.D.S.M. Fernando 
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MEMBERS’ SERVICES OFFICE -  Mr. M.U.M. Vasik (Assistant Director- Administration); Mr. E.D.J. Wickramasinghe (Principal Officer);               
Mr. W.P.J. Pushpakumara Pathirana, Mr. P. D. N. Fernando (Deputy Principal Officers); Mrs. R.P.Y.T. Warusawithane (Assistant Principal 
Officer); Mr. K.S. Silva (Senior Assistant Parliamentary Officer) 

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT OFFICE – Mrs. M. N. Withanage (Principal Officer); Mr. P. K. D. S. W. Wijegunawardena (Deputy 
Principal Officer); Mrs. B.W.K.J. Welarathne, Mrs. G.K.S. Priyadarshani, (Assistant Principal Officers); Mrs. C.S.C. Fonseka (Parliamentary 
Officer) 

FOREIGN RELATIONS AND PROTOCOL OFFICE –  Mrs. G.V. Ama Sudanthi, Mrs. T.W.A. Jayaratne (Senior Parliamentary Protocol 
Officers); Mr. H.N.D.R.B. Nanayakkara (Assistant Parliamentary Protocol Officer) 
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Mrs. K.A.J.S. Perera, Mrs. K.D.S. Kularatne Aluthgamage,  Miss Geethani Warnasuriya,  Mr. H.G. Lakshitha, Mrs. P.M.G.P. Priyangika,            
Mrs. M.I.S. Nishra, Mrs. E.H.W. Irangika. 

SENIOR HANSARD REPORTERS – Mrs. H.D.L.S. Peiris, Mrs. P.V.T.V. Gamage Arumadura, Mr. S.M.R.B. Pataliya, Mrs. W.A.D.P. Wijekonda, 
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DIRECTOR (FINANCE) –  Mr. G. Sarath Kumara 

FINANCE AND ACCOUNTS OFFICE – Mrs. K.A.I. Senarathna, (Assistant Director - Administration); Mr. L.B.R. Pathmasiri (Principal Officer);  
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Vasanthi Perera, Mr. M. Ajithkumar, Mr. M.H.M. Ramis, Mrs. A.L.A.D. Thiumini, Mr. E.A. Amarasena, Mr. E.M.N.S.M. Ekanayake 

 

PARLIAMENTARY INTERPRETERS - Mr. D.D.V.N. Dhammage,  Mr . M.Z.M. Azka, Mr . M.I.M. Fazi, Mr . N.J . Wickramage, Mr . P.M.A. 
Hussain, Mr. B.M. Razeel, Mr. S. Pradeep  

 
DEPARTMENT OF INFORMATION SYSTEMS AND MANAGEMENT 

  

DIRECTOR (INFORMATION SYSTEMS AND MANAGEMENT) - Mr. H.M.C. Perera 

SYSTEMS ENGINEER - Mr. N.B.U. Nawagamuwa 

SYSTEMS ANALYST - Mr. C.J. Willoraarachchi 

COMMUNICATION / SECURITY ENGINEER - Mr. G.N. Lakmahal 

SYSTEMS DESIGNER - Mr. M.N.C. Wickramasinghe 

SYSTEMS ADMINISTRATOR - Mr. A.S.D.M. Wickramaratne 

WEB AND NETWORK ADMINISTRATOR - Mr. N.G.L.S. Karunathilaka  

SENIOR COMPUTER PROGRAMMERS- Mr. D. Panditha, Miss P.M.M. Chandima  

COMPUTER PROGRAMMER - Mrs. S.A.A.B. Athukorala 

SENIOR WEB EDITOR (SINHALA/ ENGLISH) - Mr. U.L. Geeganage 

SENIOR WEB EDITOR (ENGLISH/ TAMIL) - Mr. M.N.M.  Shifaq 

SENIOR ASSISTANT COMPUTER PROGRAMMER - Mrs. P.L.I.G. Cooray 

SENIOR HELP DESK CO-ORDINATOR - Mrs. B.N.H. Thissera 

ASSISTANT PRINCIPAL OFFICER  – Mr. W.V.R. Wickramaratne 

SENIOR COMPUTER OPERATORS - Mrs. P. Jehanya, Mr. J.S. Colombage, Mrs. K.G.S. Sewwandhi, Mr. W.H.U.D. Piyatunga, 
Mr. N.D.D.P. Premasiri, Mr. K.P.P.S. Romawardana, Mrs. W.D.A. Jayarukshi, Mr. L.G. Ashiq Aly, Mr. A.R.M. Rikaz Ali, Mr. A.M. Fowsul 
Ameen 

SENIOR COMPUTER TECHNICIANS - Mr. G.M.T. Perera, Mr. H.S. Sathyajith  

SENIOR TECHNICAL ASSISTANTS -  Mr . V.R.S.J . Somaratne, Mr. W.S. Suranga  

 

 

DEPARTMENT OF COMMUNICATION 
 

PUBLIC OUTREACH OFFICER - Mrs. Y.L.R. Nootan 

MEDIA OFFICER (STILL AND VIDEO PHOTOGRAPHY) - Mr. U.G.N. Duminda 

PUBLIC OUTREACH OFFICE COORDINATOR (TAMIL) - Mr. S. J eyaprakash 

MEDIA OFFICE COORDINATOR (SINHALA) - Mr. S.A.S.K. Silva 

  



පාර්ලිමේන්තුව 
பாராளுமன்றம் 

PARLIAMENT 
—————–—- 

                                                                               
 

2022 සැප්තැේබර්ල 20 වන අඟහරුවාදා 
2022 செப்சரம்பர் 20, செவ்வாய்க்கிழமம 

Tuesday, 20th September, 2022 
————————— 

 
පූ.භා. 9.30ට පාර්ලිමේන්තුව රැස් විය.   

නිමයෝජ්ය ථාානායථුාා ගරරු අිත්  ාාජ්ප්ෂ  ාහතා  

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

பிரதிச்  ெபாநாயகர் அவர்கள் [மாண்புமிகு அஜித் ராஜபக்ஷ] 

தமைமம வகித்தார்கள். 

The Parliament met at 9.30 a.m.,  

MR. DEPUTY SPEAKER [THE HON. AJITH RAJAPAKSE] in 
the Chair. 

 
 

නිමේදන 
அறிவிப்புக்கள் 

ANNOUNCEMENTS 

 
ථාානායථුාාමේ සහතිථය 

ெபாநாயகரது ொன்றுமர 
SPEAKER'S CERTIFICATE 

 
රරු නිමයෝජ්ය ථාානායථුාා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශ්රී ලං කා ප ලං රජාපාප්ත්රි  ලං ාජපජාදප ජ ලං ජාජයජා ආ ලං ්ඩුක්රජ ලං

දයදාථාප   ලං9  ලංදයදාථාපද ලංර පයද  ලං0200 ලංාප්ාප්බර්  ලං2  ලංිනජ ලංරු ලං

 ාපජපය තුජප ලං විසි් ලං විා් ජාජ ලං (ාා  ෝධජ) ලං ජජපති ලං පජත් ලං

  ටු්ප ාහි ලං ාහති ය ලං ද  ලං 0200 ලං ාප්ාප්බර්  ලං 16 ලං ිනජ ලං  ප් ි  ලං

්යපවුල් ලං (ාා  ෝධජ)  ලං  ් ුද් ේ ලං යක්ෂපද ලං අදා් ලං කිරී ් ලං

(වි  ථෂ ලං විධිවිධපජ) ලං (ාා  ෝධජ) ලං ාහ ලං  ප් ි  ලං ්යපවුල් ලං

(ාා  ෝධජ) ලං යජ ලං පජත් ලං   ටු්පත්දක ලං ාහති ය ලං ද ලං ාටහ් ලං

 යජ ලංකද ලංබරද ලංද්දනු ලං පජපත් ාි. 
 

 
II 

 

සභාපති නාාාවිය 
தவிொளர் குழாம்  
CHAIRMAN'S PANEL 

රරු නිමයෝජ්ය ථාානායථුාා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

පප් ි ්්තු   ලං ාථාපදය ලං නි යෝර ලං 142 ලං ර පයද  ලං ජදදපනි ලං

පප් ි ්්තු   ලං  ාදපනි ලං ාභපදපය ආ ලං 0200.2 .02 ලං ිනජ ලං සිට ලං

 ාථදය ලං කිරීජ ලං පිණිා ලං ජතු ලං ාඳහ් ලං පප් ි ්්තු ලං ජ්ීදයය් ලං

ාභපපති ලංජපජපදියට ලංඇතුළත් ලංකිරීජට ලංරු ලං ාපජපය තුජප ලංවිසි් ලං

ජ් ලං ය ලංති බරජ ලංබරද ලංපප් ි ්්තුදට ලංද්දනු ලං පජපත් ාි. ලං 

 රු ලං  ලු ලංකුජප්  ලංජහාප 

 රු ලංජය්ා ලංිනාපජපය  ලංජහාප 

 රු ලංඉ්යප් ලංජහරූෆථ ලංජහාප 

 රු ලංහ් ෂණ ලංයපජා ුණප ලංජහාප 

 රු ලං යෝහිණී ලංකුජපරි ලංවි ේයත්ජ ලංජහත්ිය 

 රු ලං හථෂප ලංවිාපජ ේ ලංජහාප 

 රු ලං  ෝකිකප ලංගුණද් ධජ ලංජහත්ිය 

 රු ලං ේ්ජපත් ලං.ද. දපකදත්ා ලංජහාප 

 රු ලංදා්ා ලංයපපපබරඩුකඩපය ලංජහාප 

 රු ලංෂපණක්කිය් ලංයපජාපුත්තිය් ලංයපාජපණික් ් ලංජහාප 

 රු ලංජධුය ලංවිාපජ ේ ලංජහාප 

 රු ලංවීයසුජජ ලංවීයසිාහ ලංජහාප 

 රු ලංාජ්ිය ලං හථයත් ලංජහාප 

 රු ලං(්චප් ය) ලංහරිනි ලංඅජයසූරිය ලං ජ ජවිය 

නිල වාර් තාව 
ශ්රී ලාථා රජ්ාතාන්තත්රිථ සාාජ්වා ජ ජ්නාජ්  ය  

නවවන පාර්ලි  මේන්ත  ු ව                -  ුන්තවන සභා වාාය 

அதிகார அறிக்மக 

இைங்மகச் ெனநாயக சொெலிெக் குடியரெின்  

ஒன்பதாவது பாராளுமன்றம் - மூன்றாவது  கூட்டத் சதாடர் 

PARLIAMENTARY DEBATES  
OFFICIAL REPORT 

THE DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF SRI LANKA  
NINTH  PARLIAMENT -  THIRD  SESSION 
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පප් ි ්්තුද 

ිපි මේඛනාදිය පිළිරැන්තීා 
ெமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 

PAPERS PRESENTED 

 
රරු රසන්තන ාතුාර ාහතා නනාරිකථ සාවර්ලධනන හා 

නිවාස අාාතය සහ ණණ්ඩු  පාර්ලශ්්වම  රධනාන 

සාවිධනායථුාා) 
(மாண்புமிகு பிரென்ன ரணதுங்க - நகர அபிவிருத்தி மற்றும் 

வீடமமப்பு அமமச்ெரும் அரொங்கக் கட்ெியின் 

முதற்சகாைாொனும்) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga - Minister of Urban 
Development and Housing and Chief Government Whip) 

රු ලං නි යෝජාය ලං  ාපජපය තුජනි  ලං අග්රපජපාය ලං ාහ ලං යපජාය ලං

පරිපපකජ  ලං ාථද ේ  ලං  ටයුතු  ලං පළපත් ලං ාභප ලං හප ලං පළපත් ලං පපකජ ලං

අජපායතුජප ලං දනු ද් ලංජජ ලංපහා ලංාඳහ් ලංනියජ ලංඉිනරිපත් ලං යි. 

 (i) 2008 අා  ලං14 ලංදයජ ලංර ජෝපපය ලංාාද් ධජ ලංදයපපිති ලං
පජ ත් ලං 3(4) ලං දර්තිය ලං යට ත් ලං HCL 
 ටක් ජප කපජීාථ ලං කා ප ලං (රයිවද්)) ලං ිිට් ලං
්යාජය ලං ා්බර්ධ ය  ්ලං මුදල්  ලං ්් ි  ලං
ාථාපයී යණ ලං ාහ ලං ජාපති  ලං රතිපත්ති ලං අජපායදයයප ලං
විසි  ්ලං පජදජ ලං කදුද ලං 0200 ලං අ රෝාථතු ලං 23 ලං ිනජපති ලං
අා  ලං00 1/05 ලංදයජ ලංඅතිවි  ථෂ ලංරපා්) ලංපත්ර ආ ලංපළ ලං
 යජ ලංකද ලංනියජය; ලංාහ 

 (ii) 1989 අා  ලං 13 ලං දයජ ලං නිෂථපපදජ ලං බරදු ලං (වි  ථෂ ලං
විධිවිධපජ) ලංපජ ත් ලං3 ලංදර්තිය ලංයට ත් ලංනිෂථපපදජ ලං
බරදු ලං ා්බර්ධ ය  ්ලං මුදල්  ලං ්් ි  ලං ාථාපයී යණ ලං
ාහ ලංජාපති  ලංරතිපත්ති ලංඅජපායදයයප ලංවිසි  ්ලංපජදජ ලං
කදුද ලං 0200 ලං ජූි ලං 09 ලං ිනජපති ලං අා  ලං 00 2/1  ලං දයජ ලං
අතිවි  ථෂ ලංරපා්) ලංපත්ර ආ ලංපළ ලං යජ ලංකද ලංනියජය. 

 ජජ ලංනියජ ලං යජා ආ ලං මුදල් ලං පිළිබරඳ ලං පය  ලං ාභපද ලං  දා ලං  යපමු ලං

 ළ ලංයුතු ලංයපයිව ලංජජ ලං යෝජාජප ලං යි. ලං 
 
රශ්්නය විාසන ලදින්ත  සභා සේාත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
 

රරු රසන්තන ාතුාර ාහතා  
(மாண்புமிகு பிரென்ன ரணதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

රු ලං නි යෝජාය ලං  ාපජපය තුජනි  ලං අග්රපජපාය ලං ාහ ලං යපජාය ලං

පරිපපකජ  ලං ාථද ේ  ලං  ටයුතු  ලං පළපත් ලං ාභප ලං හප ලං පළපත් ලං පපකජ ලං

අජපායතුජප ලං  දනු ද් ලං ජජ ලං 0218 ලං ද් ෂය ලං ාඳහප ලං ්පදප ලං

 ළජජප යණ ලංජධයාථාපජ ආ ලංදප් ෂික  ලංදප් ාපද ලංඉිනරිපත් ලං යි. 

 ජජ ලං දප් ාපද ලං ්යක්ෂ  ලං  ටයුතු ලං පිළිබරඳ ලං අජපායපා යීය ලං

උප ේ   ලං පය  ලංාභපද ලං දා ලං යපමු ලං ළ ලංයුතු ලංයපයිව ලංජජ ලං යෝජාජප ලං

 යි. ලං 
 

රශ්්නය විාසන ලදින්ත  සභා සේාත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

2021 ද් ෂය ලං ාඳහප ලං අජපාය ලං ජඩුකඩක ලං  ප් යපක ආ ලං  ප් ය ලං ාපධජ ලං

දප් ාපද.- ලං[අග්රපජපාය ලංාහ ලංයපජාය ලංපරිපපකජ  ලංාථද ේ  ලං ටයුතු  ලංපළපත් ලංාභප ලං

හප ලංපළපත් ලංපපකජ ලංඅජපායතුජප ලං දනුදට ලංරු ලංරා්ජ ලංයණතුාර ලංජහාප  

 
සභාමේසය ාත තිබිය යුුයයි නිමයෝර ථාන ල ජ. 
ெபாபீடத்தில் இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

රරු රසන්තන ාතුාර ාහතා  
(மாண்புமிகு பிரென்ன ரணதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

රු ලං නි යෝජාය ලං  ාපජපය තුජනි  ලං අධයපපජ ලං අජපායතුජප ලං

 දනු ද් ලංජජ ලං 0216 ලං ාහ ලං 0219 ලං ද් ෂ ලං ාඳහප ලං දිත්ීය ලංාපක්ෂණ ලං

වි ථදවිදයපක ආ ලංදප් ෂික  ලංදප් ාප ලංඉිනරිපත් ලං යි. 

 ජජ ලං දප් ාප ලං අධයපපජ ලං  ටයුතු ලං පිළිබරඳ ලං අජපායපා යීය ලං

උප ේ   ලං පය  ලංාභපද ලං දා ලං යපමු ලං ළ ලංයුතු ලංයපයිව ලංජජ ලං යෝජාජප ලං

 යි. ලං 
 
රශ්්නය විාසන ලදින්ත  සභා සේාත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
රරු රසන්තන ාතුාර ාහතා  
(மாண்புமிகு பிரென்ன ரணதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

රු ලං නි යෝජාය ලං  ාපජපය තුජනි  ලං 0202 ලං ද් ෂය ලං ාඳහප ලං

ාහපධිපාය ලං  ළජජප යණ ලං අධි පරි ආ ලං දප් ෂික  ලං දප් ාපද ලං ජජ ලං

ඉිනරිපත් ලං යි. 

 ජජ ලංදප් ාපද ලංජපරරි  ලංාාද් ධජ ලංහප ලංනිදපා ලං ටයුතු ලංපිළිබරඳ ලං

අජපායපා යීය ලං උප ේ   ලං  පය  ලං ාභපද ලං  දා ලං  යපමු ලං  ළ ලං යුතු ලං

යපයිව ලංජජ ලං යෝජාජප ලං යි. ලං 
 
රශ්්නය විාසන ලදින්ත  සභා සේාත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
රරු රසන්තන ාතුාර ාහතා  
(மாண்புமிகு பிரென்ன ரணதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

රු ලං නි යෝජාය ලං  ාපජපය තුජනි  ලං ීවදය ලං අජපායතුජප ලං

 දනු ද් ලං ජජ 0202 ලං ද් ෂය ලං ාඳහප ලං ජාපති  ලං ජාකජා ලං ා්පත් ලං

ප්  ආෂණ ලංාහ ලංාාද් ධජ ලංනි යෝජිාපයාජ ආ ලංදප් ෂික  ලංදප් ාපද ලං

ාහ ලංගිණු් ලංඉිනරිපත් ලං යි. 

 ජජ ලංදප් ාපද ලංීවදය ලං ටයුතු ලංපිළිබරඳ ලංඅජපායපා යීය ලංඋප ේ   ලං

 පය  ලංාභපද ලං දා ලං යපමු ලං ළ ලංයුතු ලංයපයිව ලංජජ ලං යෝජාජප ලං යි. ලං 
 
රශ්්නය විාසන ලදින්ත  සභා සේාත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
රරු රසන්තන ාතුාර ාහතා  
(மாண்புமிகு பிரென்ன ரணதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

රු ලං නි යෝජාය ලං  ාපජපය තුජනි  ලං  ා ්ය ලං අජපායතුජප ලං

 දනු ද් ලංජජ ලංපහා ලංාඳහ් ලංදප් ාප ලංඉිනරිපත් ලං යි. ලං 

 (i) 2018 ද් ෂය ලංාඳහප ලංශ්රී ලංකා ප ලංයපජාය ලංෂෂධ ලංීතතිරා ලං
ාාාථාප   ලංදප් ෂික  ලංදප් ාපද; ලංාහ 

 (ii) 2020 ද් ෂය ලං ාඳහප ලං ශ්රී ලං කා ප ලං යපජාය ලං ෂෂධ ලං
නිෂථපපදජ ලංාාාථාප   ලංදප් ෂික  ලංදප් ාපද. 

 ජජ ලං දප් ාප ලං  ා ්ය ලං  ටයුතු ලං පිළිබරඳ ලං අජපායපා යීය ලං

උප ේ   ලං පය  ලංාභපද ලං දා ලං යපමු ලං ළ ලංයුතු ලංයපයිව ලංජජ ලං යෝජාජප ලං

 යි. ලං 
 
රශ්්නය විාසන ලදින්ත  සභා සේාත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
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2022  ලංාප්ාප්බර්  ලං02 ලං 

රරු ාහින්තද අාාීා ාහතා නථෘෂිථර්ලා අාාතය සහ වනීවී 

හා වන සේප්  සාා්ෂ ත අාාතයුාා) 
(மாண்புமிகு மஹிந்த அமரவீர - கமத்சதாழில் அமமச்ெரும் 

வனெீவராெிகள் மற்றும் வனவளங்கள் பாதுகாப்பு அமமச்ெரும்) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera - Minister of Agriculture 
and Minister of Wildlife and Forest Resources Conservation) 

රු ලං  ලංනි යෝජාය ලං ාපජපය තුජනි  ලං පහා ලංාඳහ් ලංදප් ාප ලං ජජ ලං

ඉිනරිපත් ලං යි. ලං 

(i) 2020 ද් ෂය ලංාඳහප ලං හක්ට්  ලං  පබ්බරෑ ්ද ලං රපවි ලං ටයුතු ලං
ප්  ආෂණ ලං හප ලං පුහුණු ලං කිරී ් ලං ්යාජ ආ ලං දප් ෂික  ලං
දප් ාපද; ලංාහ 

(ii) 2020/21 ද් ෂය ලං ාඳහප ලං .ද/ා ලං කා ප ලං  පපාථ ්්) ලං ාජපර ් ලං
දප් ෂික  ලංදප් ාපද. 

 ජජ ලං දප් ාප ලං  ිෂික ් ජ ලං  ටයුතු ලං පිළිබරඳ ලං අජපායපා යීය ලං

උප ේ   ලං පය  ලංාභපද ලං දා ලං යපමු ලං ළ ලංයුතු ලංයපයිව ලංජජ ලං යෝජාජප ලං

 යි. ලං 
 
රශ්්නය විාසන ලදින්ත  සභා සේාත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

රරු ථාචන විමේමස්ථා ාහතා නවිදුිබල සහ බලශ්්ති 

අාාතයුාා) 
(மாண்புமிகு கஞ்ென விசஜசெகர - மின்ெக்தி  மற்றும் வலுெக்தி 

அமமச்ெர்)  

(The Hon. Kanchana Wijesekera - Minister of Power and 
Energy) 
රු ලංනි යෝජාය ලං ාපජපය තුජනි  ලං 0202 ලං ද් ෂය ලං ාඳහප ලං කා ප ලං

්නිජා ලං  ාල් ලං ීතතිරා ලං ාාාථාප   ලං දප් ෂික  ලං දප් ාපද ලං ජජ ලං ඉිනරිපත් ලං

 යි. 

 ජජ ලං දප් ාපද ලං විදුිබරක ලං හප ලං බරක ක්ති ලං  ටයුතු ලං පිළිබරඳ ලං

අජපායපා යීය ලං උප ේ   ලං  පය  ලං ාභපද ලං  දා ලං  යපමු ලං  ළ ලං යුතු ලං

යපයිව ලංජජ ලං යෝජාජප ලං යි. ලං 
 
රශ්්නය විාසන ලදින්ත  සභා සේාත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

2020 ලං ද් ෂය ලං ාඳහප ලං සූ් ය ලං බරක  ලං සුළා ලං හප ලං ජාක ලං විදුි ලං ජාජජ ලං දයපපිති ලං

ාාද් ධජ ලං යපජාය ලං අජපායපා  ආ ලං දප් ෂික  ලං  ප් ය ලං ාපධජ ලං දප් ාපද.- ලං [රු ලං

 ාචජ ලංවි ේ ාථ ය ලංජහාප  

 
සභාමේසය ාත තිබිය යුුයයි නිමයෝර ථාන ල ජ. 
ெபாபீடத்தில் இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

  

රරු ල්ෂ් ාන්ත කිිකඇේල ාහතා  
(மாண்புமிகு ைக்ஷ்மன் கிாிஎல்ை) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

රු ලං නි යෝජාය ලං  ාපජපය තුජනි  ලං  ලං ජට ලං  පපි  ලං පපහපිනි ලං

කිරීජක් ලං  යර්ජ ලං ඕජෑ. ලං ්රි  ලං ාථාපජදක ලං විදුි ලං බික ලං දපි වීජ ලං

රපජ ලං අද ලං ර ථජයක් ලංඇති ලං  දකප ලං ති බරජදප. ලං විෂය ලං භපය ලංඇජතිතුජප ලං

කි දප  ලං ප්ාල්දකට ලං solar panels ාවි ලං  යර්ජ ලං කියකප. ලං රු ලං

ඇජතිතුජනි  ලංඔබරතුජ්කප ලංsolar powerදකට ලං්ධපයයක් ලං දජදපද? ලං ලං

ඔබරතුජප ලං කි දප ලං  ්  ලං  ලං විදුි ලං බික ලං දපි  ලං ජ් ලං solar panels ාවි ලං

 යර්ජ ලංකියකප. ලං[බරපධප ලංකිරී්  
 

රරු නිමයෝජ්ය ථාානායථුාා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රු ලංජ්ීතුජප- 

රරු ල්ෂ් ාන්ත කිිකඇේල ාහතා  
(மாண்புமிகு ைக்ஷ்மன் கிாிஎல்ை) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Please!  ්  ලං දපදරත් ලං  පයණයක්  ලං රු ලං නි යෝජාය ලං

 ාපජපය තුජනි. ලංඒ ලංනිාප ලංජට ලං ්  ලංකිය්ජ ලංඉඩ ලං ද්ජ. ලංවිදුි ලං

බික ලං දපි වීජ ලං රපජ ලං ඔබරතුජප ලං ද්ජදප ලං  ්  ලං රු ලං නි යෝජාය ලං

 ාපජපය තුජනි. ලංඅ ් ලංඕජල් ් ලං ාෝභිා ලංාථදපමී් ලංදහ් ාථ ලං ් ලං

 පයණය ලංජතු ලං ළපජ ලංවිෂය ලංභපය ලංඇජතිතුජප ලංකි දප  ලං ප්ාල්දකට ලං

solar panels ාවි යර්ජ ලං කියකප. ලං ඉති් ලං ජජ ලං අහ් ්  ලං

ඔබරතුජ්කප ලං solar panels ාවි යර්ජ ලං ්ධපයයක් ලං  හෝ ලං  ජ් ඝ ලං

 පලීජ ලංණය ලංමුදකක් ලං හෝ ලං දජදපද ලංකියකප  ලංරු ලංඇජතිතුජනි. ලං 

 
රරු නිමයෝජ්ය ථාානායථුාා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රු ලං ජ්ීතුජප  ලං ඒ ලං රපජ ලං රු ලං ඇජතිතුජප ලං පසුද ලං පපහපිනි ලං

කිරීජක් ලං යපවි. 

ිපි ල්්ජපිනය ලං පිළිර්දජ ලං අදාථාපදට ලං අපි ලං ජපදා ලං  යපමු ලං

 දමු. ලං දළඳ  ලංදපණිජා ලංහප ලං්හපය ලංසුයක්ෂිකාාප ලංඅජපායතුජප. 

 
රරු රසන්තන ාතුාර ාහතා  
(மாண்புமிகு பிரென்ன ரணதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

රු ලංනි යෝජාය ලං ාපජපය තුජනි  ලං  දළඳ  ලං දපණිජා ලං හප ලං ්හපය ලං

සුයක්ෂිකාාප ලං අජපායතුජප ලං  දනු ද් ලං ජජ ලං 0218 ලං ද් ෂය ලං ාඳහප ලං

ාමුප පය ලං  ාපර ලං  දළඳ ලං ාාාථාප   ලං දප් ෂික  ලං දප් ාපද ලංාහ ලං ගිණු් ලං ලං

ඉිනරිපත් ලං යි. 

 ජජ ලංදප් ාපද ලං දළඳ  ලංදපණිජා ලංහප ලං්හපය ලංසුයක්ෂිකාාප ලං ටයුතු ලං

පිළිබරඳ ලංඅජපායපා යීය ලංඋප ේ   ලං පය  ලංාභපද ලං දා ලං යපමු ලං ළ ලං

යුතු ලංයපයිව ලංජජ ලං යෝජාජප ලං යි. ලං 

 රශ්්නය විාසන ලදින්ත  සභා සේාත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

 
මප් සේ 
மனுக்கள் 
PETITIONS 

 
රරු ලසන්තත අලගියවන්තන ාහතා නරවාහන ාාජ්ය 

අාාතයුාා) 
(மாண்புமிகு ைெந்த அைகியவன்ன - சபாக்குவரத்து இராஜாங்க 

அமமச்ெர்) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna - State Minister of 
Transport) 

රු ලං නි යෝජාය ලං  ාපජපය තුජනි  ලං  ්යප දණිය  ලං ඒඳ්දපද  ලං

අා  ලං 050/ඒ-0 ලං දයජ ලං ාථාපජ යහි ලං පිනාචි ලං ිය්ා ලං යපජාපක්ෂ ලං

ජහාප ර් ලංකපබුණු ලං පත්ාජක් ලංජජ ලංපිළිර්දි. 

  
රරු එස්.බී. දිසානායථ ාහතා 
(மாண்புமிகு எஸ்.பி. திொநாயக்க) 

(The Hon. S.B. Dissanayake) 

රු ලංනි යෝජාය ලං ාපජපය තුජනි  ලංජහනුදය  ලං බරෝදක  ලංසුධ් ජප ලං

ජපදා  ලං අා  ලං 15/10-බී ලං දයජ ලං ාථාපජ යහි ලං පිනාචි ලං  දප් ලං ්ජ්ද ලං

මුණසිාහ ලංජහාප ර් ලංකපබුණු ලං පත්ාජක් ලංජජ ලංපිළිර්දි. 
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පප් ි ්්තුද 

රරු අිත්  ාාන්තනප්මපරුා ාහතා 
(மாண்புமிகு அஜித் மான்னப்சபரும) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

රු ලං නි යෝජාය ලං  ාපජපය තුජනි  ලං ර්පහ  ලං ජපය්දක  ලං

රක බරපඩදත්ා  ලං අා  ලං 42 ලං දයජ ලං ාථාපජ යහි ලං පිනාචි ලං

පී.ජී.එාථ. ක්.අයිව. ලංකුජපයසිාහ ලංජහාප ර් ලංකපබුණු ලං පත්ාජක් ලංජජ ලං

පිළිර්දි. 
 
ඉදිිකප්  ථාන ලද මප් සේ  ාහජ්න මප් සේ පිළිබඳ ථාාථ 

සභාවට පැවිකය යුු යයි නිමයෝර ථාන  ල ජ. 
ெமர்ப்பிக்கப்பட்ட மனுக்கமளப் சபாதுமனுக் குழுவுக்குச் ொட்டக் 

கட்டமளயிடப்பட்டது. 

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

 
 

රශ්්නවලට වාිකථ පිළිුරු 
வினாக்களுக்கு வாய்மூை விமடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 
රරු නිමයෝජ්ය ථාානායථුාා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ර ථජ ලංඅා  ලං1 ලං-1505/0200- ලං (1)  ලංරු ලංඉෂපක් ලංයහුජප් ලංජහාප ලං- ලං
[ාභප ලංර් භය ලංතුළ ලංජපා.  

 

වුථාම  පවුේ: නිවාස පහසුථේ 
சதாட்டப்புறக் குடும்பங்கள்: வீட்டு வெதிகள் 

ESTATE FAMILIES: HOUSING FACILITIES  

 

1671/2022 

2. රරු මාෝහිණී කුාාික විමේා් න ාහ් ිය 
(மாண்புமிகு (திருமதி) சராஹினி குமாாி விசஜரத்ன)  

(The Hon. (Mrs.) Rohini Kumari Wijerathna)  

ජපරරි  ලං ාාද් ධජ ලං හප ලං නිදපා ලං අජපායතුජප ර් ලං ඇසූ ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං

ර ථජය ලං- ලං(1) ලං: 

(අ) ශ්රී ලං කා ප   ලං දතු ය ආ ලං ජීදත් ලං දජ ලං පවුල් ලං ාඳහප ලං නිදපා ලං
පහසු ් ලංකබරප ලං ජජට ලං- 

 (i)   ්ලංදජවිට ලං රජ ලංඇති ලංක්රියප ලංජප් ර; 

  (ii) ඉිනරි ආ ජ ලංරනු ලංකබරජ ලංක්රියප ලංජප් ර; 

  ද ් ද ලංය්ජ ලංඑතුජප ලං ජජ ලංාභපදට ලංද්ද් ්ද? 

(්)  ජපඑ ාථ ලංජ්  ලංඒ ලංජ්ද? 

 
நகர அபிவிருத்தி மற்றும் வீடமமப்பு அமமச்ெமரக் சகட்ட 

வினா: 

(அ) இைங்மகயில் சதாட்டப்புறங்களில் வாழும் குடும் 

பங்களுக்கு வீட்டு வெதிகமள ஏற்படுத்திக் 

சகாடுப்பதற்கு - 

 (i) இன்றளவில் சமற்சகாள்ளப்பட்டுள்ள நடவடிக் 

மககள்; 

 (ii) எதிர்காைத்தில் சமற்சகாள்ளப்படவுள்ள 

நடவடிக்மககள்; 

 யாமவ என்பமத அவர் இச்ெமபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்சறல், ஏன்? 

asked the Minister of Urban Development and 
Housing: 

(a)  Will he inform this House - 

 (i)  the measures taken by now; and 

 (ii)  the measures that will be taken in future; 

 to provide housing facilities to the families living 
in estates of Sri Lanka? 

  (b)  If not, why? 

 

රරු රසන්තන ාතුාර ාහතා  
(மாண்புமிகு பிரென்ன ரணதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

රු ලං නි යෝජාය ලං  ාපජපය තුජනි  ලං එජ ලං ර ථජයට ලං පිළිතුය ලං

 ජ ාථයිව. 

(අ) (i) අජපායපා  ලං නිදපා ලං දපඩාටහජ ලං යට ත් ලං ාහ ලං
ඉ්ිනයපනු ලං ්ධපය ලං යට ත් ලං නිදපා ලං දපඩාටහ් ලං
ක්රියපත්ජ  ලං  . 

 1.  ඒ ලංඅනුද ලංඅජපායපා යීය ලංනිදපා ලංදපඩාටහජ ලං
යට ත් ලං 0215 ලං ද් ෂ ආ ලං සිට ලං   ්ලං දක්දප ලං
දතු ය ආ ලංජාජාපද ලංාඳහප ලංනිදපා ලං4 058ක් ලං
ඉින  පට ලං අදා් ලං  ය ලං ඇති ලං අාය  ලං නිදපා ලං
1 461ක් ලං ලං ලංඉින   යි් ලංපදී. 

 2. ඉ්ිනයපනු ලං්ධපය ලංයට ත් ලංක්රියපත්ජ  ලංදජ ලං
නිදපා ලං දපඩාටහජ ලං අිනයය ලං 20ක් ලං යට ත් ලං
ක්රියපත්ජ  ලං දජ ලං අාය  ලං අිනයය ලං I යට ත් ලං
නිදපා ලං3 9    ලංඉිනකිරී  ්ලංඅදා් ලං ය ලංඇා. ලං
  ්ලංදජ ලංවිට ලංනිදපා ලං 021  ලං
ඉිනකිරී  ්ලං ටයුතු ලංසිදු ලං   යි් ලංපදී. 

 (ii) 1. ඉ්ිනයපනු ලං ්ධපය ලං යට ත් ලං දජ ලං නිදපා ලං
දපඩාටහ් ලංඅිනයය ලං II යට ත් ලංජද ලංනිදපා ලං
12 222ක් ලංදතු ය ආ ලංජාජාපද ලං දනු ද් ලං
ඉිනකිරීජට ලං යෝජිාද ලංඇා. ලං 

 2. ඉිනරි ලංද් ෂ ලංාඳහප ලං දතු ලංනිදපා ලංඅා ය ලං දා ලං
නිදපා ලං ාාද් ධජ ලං දපය ලං ශී් ෂය ලං යට ත් ලං
හිිදජ ලං රතිපපදජ ලං හප ලං දතු ය ආ ලං නිදපා ලං
අද යාපද ලං ාපකකිල්කට ලං රනිි් ලං ජද ලං
නිදපා ලං දයපපිී් ලං ක්රියපත්ජ  ලං කිරීජට ලං
 ටයුතු ලංසිදු ලං යනු ලංකප බ්. 

(්) අදපළ ලං ජප  . 

 

රරු මාෝහිණී කුාාික විමේා් න ාහ් ිය 
(மாண்புமிகு (திருமதி) சராஹினி குமாாி விசஜரத்ன)  

(The Hon. (Mrs.) Rohini Kumari Wijerathna)  

රු ලං නි යෝජාය ලං  ාපජපය තුජනි  ලං ජ ේ ලං පළමුදපනි ලං අතුු ලං

ර ථජය ලං ජයයිව. ලං 

රු ලං ඇජතිතුජනි  ලං පසුගිය ලං යහ ලං පපකජ ලං යජාය ලං  පක ආ ලං අපි ලං

දතු ය ආ ලං ජාජාපදට ලං -දත් ත් ලං දපඩ ලං  යජ ලං අයට- ලං ප් චාථ ලං හා  ලං

ඉඩ් ලං  පබරි ලං  ද් ලං  ය ලං දු්ජප. ලං  ලං පසුගිය ලං දදාථදක ලං -ගිය ලං ාති ආ ලං

දප ේ- ලං  ලං ඒ ලං බරකපත්ර ලං එ තු ලං  යකප ලං දප් ලං ජපදා ලං දාපදක් ලං -ජජ ලං

හිා් ් ලං   ලු ලං කුජප්  ලං ජ්ීතුජප ලං  ් ට ලං ාපක්ෂික ලං දයපවි- ලං අලුත් ලං

බරකපත්ර ලං නිකුත් ලං  ය ලං ති බරජදප. ලං ඇත්ාටජ ලං දතු ලං  ් ුද් ේ ලං

ජීවිා ලංකයිව් ලං පජයය ට ලං.දජප ලං දකප ලං ් ලංදජ ලංවිට ලංඅවුුදු ලං022ක් ලං

විාය ලං  දජදප. ලං ඒ ලං තුළි් ලං ඒ ලං  රපල්ක් ේ ලං ජපජද ලං හිි ් ලං දපි ද ලං

උල්කාඝජය ලං දජදප ලංකියකප ලංජජ ලං ප ේරි ද ලංවි ථදපා ලං යජදප. ලං

 ජප ද  ලං ජජ ලං ඒ  ලං දකිජදප. ලං දතු ය ආ ලං ප් චාථ ලං හාක් ලං  ජපු ලං අයට ලං
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 රයක් ලං ඉින යර්ජ ලං ණය ලං මුදකක් ලං  හෝ ලං ය් ලං  ලං ාහජපධපයයක් ලං

 ද්ජ ලං පුළුද්ද? ලං යජායට ලං ලං ඒ ලං  රදල් ලං ඔක්  ෝජ ලං හදකප ලං  ද්ජ ලං

පුළුද් ජක් ලංජපහප ලංකියකප ලංඅපි ලංද්ජදප. ලං 

රු ලංඇජතිතුජනි  ලං දප් ලං ය ්) ලං ති බරජ ලං්් ි  ලංාත්ත්දය ලං ිනහප ලං

බරපලුදපජ  ලං ඊළඟ ලං අය ලං දප ය් ලං ඒ ලං ාඳහප ලං රතිපපදජ ලං  ද් ලං යජදප ලං

කියකප ලං ඔබරතුජප ලං කි දත් ලං ජජ ලං ජ් ලං හිා් ් ලං ජපහප ලං  ් ලං  ටයුතු ලං

ා්ූ් ණ ලං  ය්ජ ලං පුළුද් ලං  දයිව ලං කියකප. ලං ඒ ලං නිාප ලං ජජ ලං

ඔබරතුජප ර් ලං අහ්ජ ලං  පජපතියිව  ලං ඒ ලං අයට ලං  ජ් ඝ ලං  පලීජ ලං ණය ලං

මුදකක්  ලං එ හජ ලං ජපත්ජ් ලං ඒ ලං ඉඩ ් ලං ඔ්පුදදත් ලං  ලං ඔවු්ට ලං කබරප ලං

 ද්ජ ලංහපකියපදක් ලංති බරජදපද ලංකියකප. ලං ලං ් ලං දජ  පට ලංඒ ලංාජහය ලං

අය ේ ලං දු දෝ ලං ඉ රජ ලං  රජ ලං  දජත් ලං රැකියපදකට ලං ගිහි් ලං

ති බරජදප. ලංඒ ලංදුද්ට ලංනිදපා ලංහදප ලංර්ජ ලංපුළුද් ජ ලංති බරජදප. ලං

රු ලං ඇජතිතුජනි  ලං එදපනි ලං දපඩ ලං පිළි දළක් ලං ක්රියපත්ජ  ලං  ය්ජ ලං

හපකියපදක් ලංති බරජදපද ලංකියප ලංජජ ලංදපජර්ජ ලං පජපතියිව. 

 

රරු රසන්තන ාතුාර ාහතා  
(மாண்புமிகு பிரென்ன ரணதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

රු ලං නි යෝජාය ලං  ාපජපය තුජනි  ලං රු ලං ජ්ීතුිය ලං අහපු ලං

ර ථජය ලං පිළිබරඳද ලං  ් ලං දදාථදක ලං අජපායපා ය ලං තුළත් ලං ාප ා  ප ලං

 දජදප. ලං  ් ලං ාඳහප ලං ජපජ ලං  ල්්ජ ලං දතුදි් ලං ාජයිව ලං ා ාථ ලං

 ය් ්. ලංදතුදි් ලංජපජ ලං ල්්ජ ලංහදකප ලංදු්ජපජ ලංඒ ලංඅනුද ලංාජයිව ලං

අපි ලංඒ ලංාඳහප ලංඉ්ිනයපනු ලං්ධපය ලංාහ ලංයජා ආ ලංරතිපපදජ ලංයට ත් ලං්ධපය ලං

කබරප ජජ ලං සිදු ලං  ය් ්. ලං  ් ලං ා්බර්ධද ලං  ජප යකුත් ලං රපටලු ලං ජතු ලං

 දකප ලංති බරජදප. ලං  ලංඔබරතුිය ලංකි දප ලංදප ේ  ලංඅපට ලංා්ූ් ණ ලංනිදපා ලං

ටි  ලංහදකප ලංඅදා් ලං ය්ජ ලංබරපරි ලං දයිව. ලංජමුත්  ලංකප බරජ ලංරතිපපදජ ලං

අනුද ලංඒ ලං අජපායපා යට ලංමුදල් ලං ද් ලං යකප ලං  ් ලං ටයුත්ාට ලංකබරප ලං

 ද්ජ ලංඕජෑ ලංකියජ ලංාථාපදය ආ ලංඅපි ලංඉ්ජදප. 

 

රරු මාෝහිණී කුාාික විමේා් න ාහ් ිය 
(மாண்புமிகு (திருமதி) சராஹினி குமாாி விசஜரத்ன)  

(The Hon. (Mrs.) Rohini Kumari Wijerathna)  

රු ලංඇජතිතුජනි  ලංජජ ලංකිය් ් ලං ් යිව. ලංඅපි ලංද්ජදප  ලංයජා ආ ලං

දපවිි ලං ාජපර් ලං ති බරජ ලං බරද. ලං ඒ ලං දපවිි ලං ාජපර් ලං යට ත් ලං ති බරජ ලං

දතුදක ලංකයිව් ලං පජයදක ලංඉ්ජ ලංහප ජෝජ ලංදත් ත් ලංදපඩ ලං ය් ් ලං

ජපහප. ලං ් ලංවිධියට ලංඉඩ් ලංකබරප ජකප  ලං රදල් ලංහදකප ලං ද් ් ලංදත් ත් ලං

දපඩ ලං යජදප ලංජ් ලංවිායයිව. ලංජමුත්  ලංඑ හජ ලංජපති ලංඅය ලංාදජ ලංකයිව් ලං

 පජයදක ලං ජීදත් ලං  දජදප. ලං දු දකුටදත්  ලං  ප්ාපද ටදත්  ලං

 පටදත් ලං ජීදත් ලං  ද්ජ ලං පුළුද් ලං පරිායයක් ලං එාපජ ජපහප ලං කියජ ලං

එ  ලං  වුු ලං හරි ලං ගිහි් ලං බරපලු දපත් ලං  හපඳට ලං  ප ්වි. ලං දතු ය ආ ලං

කයිව් ලං පජයදක ලංඉ්ජ ලංසියලු ලං දජපට ලංඒ ලංඅත්හපයපු ලංඉඩ්දක ලං-රු ලං

ඇජතිතුජනි  ලංඅාහපයපු ලංඉඩ් ලංති බරජදප- ලංනිදපා ලංඒ  යක් ලං දජජ ලං

ා ාථ ලං  ය ලං ර්ජට ලං ඔ්පුදක් ලං කබරප ජකප  ලංණය ලං ාහජපධපයයක් ලං ජා ලං

 හෝ ලංනිදා ලංහදප ලං ද්ජ ලංහපකියපදක් ලංති බරජදපද ලංකියජ ලංඑ  ලංාජයිව ලං

ජජ ලං ඔබරතුජප ර් ලං අහ් ්. ලං ඒ  ලං ජජ ලං  යෝජාජපදක් ලං විධියටත් ලං

ඔබරතුජපට ලංඉිනරිපත් ලං යජදප. ලං 

වි  ථෂ ය් ලං යහ ලං පපකජ ලං යජාය ලං  පක ආ ලං අපි ලං ප් චාථ ලං 9ට ලං

බරකපත්රය ලංදු් ් ලංදතු ලං ් ුද්ට ලංජීදත් ලං ද්ජ ලංසුදුසු ලංාපජ . ලං

ජමුත්  ලං පසුගිය ලං  පක ආ ලං ඒ ලං බරකපත්ර ලං ටි  ලං එ තු ලං  ය රජ ලං ජපදා ලං

 දජත් ලංාප් ලංකබරප ලං  ජකප ලංති බරජදප. ලංඒ ලංාථාපජ ලංජීදත් ලංවීජට ලංඑාය් ලං

සුදුසු ලංාත්ත්දය  ලංජපහප ලංකියජ ලං ුණ ලංජජ ලංරු ලංඇජතිතුජපට ලංජාක් ලං

 යි්  ලං  දදපනි ලං අතුු ලං ර ථජය ලං ඇ.ද ් ලං අදාථාපද ලං රු ලං   ලු ලං

කුජප්  ලංජ්ීතුජපට ලංකබරප ලං දජදප. 

 

රරු මේලු කුාාර්ල ාහතා  
(மாண்புமிகு சவலு குமார்)  

(The Hon. Velu Kumar) 

රු ලං නි යෝජාය ලං  ාපජපය තුජනි  ලං  දදජ ලං අතුු ලං ර ථජය ලං ජප ලං

අහජදප. ලං 

රු ලං ඇජතිතුජනි  ලං පසුගිය ලං යජාය ලං  පක ආ ලං නිදපා ලං ාාද් ධජ ලං

අධි පරිය ලං හයහප ලං ජහනුදය ලං ිනාථත්රික්  ආ ලං  ලං වි  ථෂ ලං දපඩාටහජක් ලං

ක්රියපත්ජ  ලං  ළප  ලං දතු ය ආ ලං ජීදත් ලං දජ ලං ජාජාපදට ලං නිදපා ලං

ඉිනකිරීජට. ලංඒ ලංයට ත් ලංක්රියපත්ජ  ලං ළ ලංනි ලංදපා ලං යෝජාජප ලංරජ ලං15ක් ලං

තුළ ලං නිදපා ලං හයසිය ලං රණජ ට ලං දඩප ලං ති බරජදප. ලං ඒ ලං නිදපා ලං

සියල් ල්ජ ලං දපඩ ලං අදා් ලං  ය ලං ති බර් ් ලං අ් ධ ලං ද  ය්. ලං ඒ ලං

කිය් ්  ලංඒදප ලංභප රට ලංහදකප ලංති බර් ්. ලංදප් ලංඅවුුදු ලං ද  ට ලං

දපි  ලං  පකයක් ලං තිාථ ාථ ලං ඒ ලං නිදපා ලං ඒ ලං ාත්ත්ද ආජයිව ලං ති බර් ්. ලං

ඒදප ලංදප් ලංිනයපපත් ලං ද්ජත් ලංපට් ලං ලං රජ ලංති බරජදප. ලංජජ ලං ් ලංරු ලං

ාභප   ජ ලංකිහිප ලං දාපදක් ලං  ් ලං රපජ ලං අදපළ ලංඇජතිතුජප ර් ලං අහකප ලං

ති බරජදප. ලංඒ ලංවුණපට ලං ් ලංර ථජයට ලංනිසි ලංපිළිතුයක් ලංකපබිකප ලංජපහප. ලං ලං

යජා ආ ලංමුදල් ලංුපියල් ලංකක්ෂ ලං0  ලංකක්ෂ ලං3  ලංකක්ෂ ලං4 ලංවියද් ලං යකප ලංඑජ ලං

නිදපාදක ලං දපඩ ලං  ටයුතු ලං අඩක් ලං නිජ ලං  ය ලං ති බරජදප. ලං ජමුත් ලං ඒ ලං ලං

නිදපා ලං පිනාචි ලං  ද්ජ ලං බරපරි ලං ාත්ත්ද ය් ලං  ජ් ඝ ලං  පකයක් ලං තිාථ ාථ ලං

ති බරජදප. ලං  ් ලං යජාය ලං පත් ලං වුණපට ලං පසු ලං අද ලං දජතුුත් ලං ඒදප ලං

පදති් ් ලං ඒ ලං තිබුණු ලං ාත්ත්ද ආජයිව. ලං රු ලං ඇජතිතුජනි  ලං  ් ලං

රපටලුද ලං පිළිබරඳද ලං ඔබරතුජප ේ ලං අදධපජය ලං  යපමු ලං  යකප  ලං  ් ට ලං

ක්ෂණි  ලං විාඳුජක් ලං කබරප ලං  ද්ජ ලං පුළුද්ද ලං කියකප ලං ජජ ලං

ඔබරතුජප ර් ලංදපජර්ජ ලං පජපතියිව. ලං 

 
රරු රසන්තන ාතුාර ාහතා  
(மாண்புமிகு பிரென்ன ரணதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

රු ලංජ්ීතුජනි  ලංඔබරතුජප ලංකියපු ලං පයණපද ලං දතුදකට ලංවිායක් ලං

.දජප ලං  දා ච ලං  දයක් ලං  ජප දයිව. ලං  පපදු   ලං යට ලං පුයපජ ලං ඇති ලං ලං  දකප ලං

ති බරජ ලංාත්ත්දයක්. 

 ් ලං නිදපා ලං ඉිනකිරීජට ලං අද ය ලං මුදි් ලං   පටාක් ලං දපරි  ලං

ද  ය් ලං රදප ලංතිබුණත්  ලංඉතිරි ලංටි  ලං රදප ලංර්ජ ලංපසුගිය ලං පක ආ ලං

මුදල් ලං  ජපකපබීජ ලං නිාප ලං  ් ලං රපටලුද ලං ඇති ලං  දකප ලං ති බරජදප  ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං

රු ලං නි යෝජාය ලං  ාපජපය තුජනි. ලං  ් ලං දජ ලං  පට ලං නිදපා ලං

අජපායපා  ය් ලංඒ ලංමුදල් ලංඑ තු ලං ය රජ  ලංඒ ලං අයට ලංකබරප ලං ද්ජ ලං

දපඩ ලං පිළි දළක් ලං හදප රජ ලං යජදප. ලං  ්දප ලං බරප රට ලං දපඩ ලං අදා් ලං

කිරීජ ලංතුළ ලංඒ ලංඅයට ලංර යෝජාජයක් ලංඇත් ාත් ලංජපහප; ලං යජා ආ ලංමුදල් ලං

ජපාථති ලං වීජකුත් ලං  දකප ලං ති බරජදප. ලං ඒ ලං නිාප ලං ඒ ලං නිදපාදක ලං

දපඩ ටයුතු ලංඅදා් ලං ය්ජ ලංඕජෑ. ලංදතුදක ලංවිායක් ලං ජප දයිව  ලංමුළු ලං

ය ්)ජ ලංඒ ලංදපඩ ලංපිළි දළ ලංිනයත් ලං ය්ජ ලංඕජෑ  ලංරු ලංජ්ීතුජනි. 

 
රරු චින්තද වි මේසිික ාහතා 
(மாண்புமிகு ெமிந்த விசஜெிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

රු ලං නි යෝජාය ලං  ාපජපය තුජනි  ලං රු ලං ඇජතිතුජප ලං පපහපිනි ලං

 ළ ලං  පයණයට ලං ජපිනහත් ලං  ද්ජ ලං ජජ ලං අදාය ලං ඉල්කප ලං සිටිජදප  ලං

ාථාපදය ලංනි යෝර ලං33 ලං(1) ලංයට ත්. ලං ලංරු ලංඇජතිතුජනි  ලං"දතු ලංනිදපා" ලං

කිය් ් ලංදපදරත් ලං පයණයක්. ලං ් ලංදතුදක ලංති බරජ ලංාජහය ලං කපකු ලං

ඉඩ් ලංදප් ලංාාද් ධජය ලං ද් ් ලංජපහප; ලංඒදප ආ ලංදපඩ ලං ටයුතු ලංදප් ලං

ක්රියපත්ජ  ලං  ද් ් ලං ජපහප. ලං ඉති්  ලං ්ඩුක්ද ලං හපටියට ලං ජපිනහත් ලං

 දකප  ලං දරප ලං  ජප ළ  ලං හඳුජප ලං රත්ා ලං එදපනි ලං ඉඩ්දි් ලං අ්ජ ලං

ද  ය් ලං ප් චාථ ලං හා  ලං රජපණයක් ලංය්කිසි ලංබරකපත්ර ලංරජය ට ලංඒ ලං

අයට ලංකබරප ලංදු් ජපත් ලං හපඳයිව. ලංරු ලංඇජතිතුජනි  ලං ් ලංඑ  ලං රදය  ලං

පවුල් ලං හය-හා ලං ඉ්ජදප. ලං ඒ  ලං බරයපාළ ලං ර ථජයක්. ලං අ ් ලං රු ලං

 යෝහිණී ලං කුජපරි ලං වි ේයත්ජ ලං ජ්ීතුිය ලං ඒ ලං රපජ ලං කි දප. ලං ඔවු් ලං

ඔවු් ේ ලංදදනි  ලංරැකියපද ලංදත් ත් ලං හෝ ලංඉ් ලංපිටා ලං යජදප. ලංඒ ලං

විධියට ලං ්දපයජ ලං උත්පපදජය ලං  ය රජ  ලං කුකුළු ලං කූ්දක් ලං දප ේ ලං

ාපජ  ලංාජයිව ලංඔවු් ලංදපජටත් ලංඉ් ්. ලං ් ලංඅයට ලංඉඩ් ලං  පටාක් ලං

කබරප ලං දු් ජපත්  ලං ඒ ලං දප ේ ලං ාපජක් ලං  හෝ ලං ඒ ලං අයටජ ලං හදපර්ජ ලං

පුළුද්  ලං රු ලං ඇජතිතුජනි. ලං එා  පට ලං ඔවු්ටත් ලං ය් ලං ාහජයක් ලං

කප බ්වි; ලං්ඩුක්දටත් ලංය් ලංපිළිරපීතජක් ලංකප බ්වි. ලං ඒ ලං විධියට ලංඉඩ් ලං

 ්)ටි ලං ටි ක් ලං  බරදප ලං දු් ජපත්  ලං ඔවු් ලං ඔවු් ේ ලං  ප ේරි  ලං
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පප් ි ්්තුද 

වියද ජ් ලං ලං රය ලං හදප ලං ර්ජප ලං ාපජ ට ලං යපවි. ලං ඒ ලං ාඳහප ලං යජායටත් ලං

උද  ලං ය්ජ ලංපුළුද්  ලං ජ්ීදුනුත් ලංඋද  ලං යපවි. ලං  ලං එජ ලංනිාප ලං ඒ ලං

පිළිබරඳද ලංඅදධපජය ලං යපමු ලං ළප ලංජ් ලං හපඳයිව  ලංරු ලංඇජතිතුජනි. 
 

රරු රසන්තන ාතුාර ාහතා  
(மாண்புமிகு பிரென்ன ரணதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

රු ලං නි යෝජාය ලං  ාපජපය තුජනි  ලං රු ලං ජාජපධිපතිතුජප ලං මුදල් ලං

ඇජතිදයයප ලං හපටියට ලං පසු ලං ගිය ලං දප ලං විා් ජාජ ලං (ාා  ෝධජ) ලං පජත් ලං
  ටු්පා ලං ඉිනරිපත් ලං  ළ ලං අදාථාප   ජ ලං පපහපිනිද ලං කි දප  ලං යජාය ලං ලං

හපටියට ලං ඒ ලං සියලු දජපට ලං ඉඩ් ලං ඔ්පු ලං කබරප ලං  ජ ් ලං දපඩ ලං පිළි දළක් ලං
ක්රියපත්ජ  ලං යජදපය ලංකියකප. ලංඒ ලංාඳහප ලං ් ලංදජ ලංවිට ලංජපිනහත්වීජක් ලං

සිදු ලං  දකප ලං ති බරජදප. ලං ඒ ලං  ටයුත්ා ලං ඉිනරි ආ ජ ලං  ය්ජ ලං

බරකප පප යපත්තු ලං දජදප. ලංරු ලංජ්ීතුජනි  ලංනිදපා ලංඅජපායපා  ආ ලං
ඊළඟ ලං උප ේ   ලං  පය  ලං ාභපදටත් ලං ඔබරතුජ්කප ේ ලං අදහාථ ලං

ඉිනරිපත් ලං  යකප  ලං  ටයුතු ලං  ය්ජ ලං අපි ලං සූදපජ් ලං බරද ලං ජප ලං  ් ලං
අදාථාප   ජ ලංර ප  ලං යජදප. ලං 
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3.  රරු අිත්  ාාන්තනප්මපරුා ාහතා 
(மாண்புமிகு அஜித் மான்னப்சபரும) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

විදුිබරක ලංහප ලංබරක ක්ති ලංඅජපායතුජප ර් ලංඇසූ ලංර ථජය ලං- ලං(1): 

(අ) (i) ද් ෂ ලං 0232 ලංදජවිට ලංශ්රී ලංකා ප   ලංාජාථා ලංවිදුිබරක ලං
අද යාප ද  ්ලං 32කක් ලං පුජ් ජාජීතය ලං බරක ක්ති ලං
රභදය් ර  ්ලං උත්පපදජය ලං  යනු ලං කබරජ ලං බරද ලං
“ ා භපරය ආ ලං දපක්ජ” ලං  ලං රතිපත්ති ලං ර ප  ආ ලං
ාඳහ  ්ලංදජ ලංබරද ලංද් ්ද; 

 (ii)    ්ලංදජවිට ලංක්රියපත්ජ  ලං යනු ලංකබරජ ලංපුජ් ජාජීතය ලං
බරක ක්ති ලංදයපපිති ලංාා්යපද ලං  පපජණද; 

 (iii) එජ ලංදයපපිතිදක ලංවිාථාය ලං ද ් ද; 

 ය්ජ ලංඑතුජප ලං ජජ ලංාභපදට ලංද්ද් ්ද? 

(්) (i)  පුජ් ජාජීතය ලංබරක ක්ති ලංදයපපිති ලංඉාප ලංජ්දරපමීද ලං
ක්රියපත්ජ  ලං යනු ලංකබරජ ලංබරද ලංද් ්ද; 

 (ii)  එජ ලං දයපපිති ලං  ි ජ් ලං කිරීජ ලං ාඳහප ලං රනු ලං කබරජ ලං
ක්රියපජප් ර ලං ද ් ද; 

 ය්ජත් ලංඑතුජප ලං ජජ ලංාභපදට ලංද්ද් ්ද? ලං 

(ඇ)  ජපඑ ාථ ලංජ්  ලංඒ ලංජ්ද? 
 
மின்ெக்தி மற்றும் வலுெக்தி அமமச்ெமரக் சகட்ட வினா: 

(அ) (i) 2030ஆம் ஆண்டளவில் இைங்மகயின் சமாத்த 

மின்ொரத் சதமவயில் 30%ஆனது மீள்புதுப் 

பிக்கத்தக்க வலுெக்தி மூைங்களிலிருந்து உற்பத்தி 

செய்யப்படுசமன “சுபிட்ெத்தின் சநாக்கு” 

சகாள்மகப் பிரகடனத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக் 

கின்றமமமய அறிவாரா  என்பமதயும்; 

 (ii) இன்றளவில் நமடமுமறப்படுத்தப்படும் மீள் 

புதுப்பிக்கத்தக்க வலுெக்தி கருத்திட்டங்களின் 

எண்ணிக்மக எத்தமன என்பமதயும்; 

 (iii) அக்கருத்திட்டங்களின் விபரங்கள் யாமவ 

என்பமதயும்; 

 அவர் இச்ெமபக்கு அறிவிப்பாரா ? 

(ஆ) (i) மீள்புதுப்பிக்கத்தக்க வலுெக்தி கருத்திட்டங்கள் 

மிகவும் மந்தகதியில் நமடமுமறப்படுத்தப்பட்டு 

வருவமத அறிவாரா என்பமதயும்; 

 (ii) அக்கருத்திட்டங்கமளத் துாிதப்படுத்துவதற்கு 

சமற்சகாள்ளப்படும் நடவடிக்மககள் யாமவ 

என்பமதயும்; 

 அவர் இச்ெமபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்சறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Power and Energy: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) whether he is aware that it is mentioned in 
the Policy Statement “Vistas of Prosperity 
and Splendour” that 30 per cent of the total 
power requirement of the country will be 
fulfilled out of the power generated by 
renewable energy sources by 2030; 

 (ii) the number of renewable energy projects 
that are being carried out at present; and 

 (iii) the details of the aforesaid projects? 

(b) Will he also inform this House - 

 (i) whether he is aware of the fact that the 
renewable energy projects are being carried 
out in a sluggish manner; and 

 (ii) the action that will be taken to accelerate 
the aforesaid projects? 

(c) If not, why? 

 
රරු ථාචන විමේමස්ථා ාහතා 
(மாண்புமிகு கஞ்ென விசஜசெகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

රු ලං නි යෝජාය ලං  ාපජපය තුජනි  ලං එජ ලං ර ථජයට ලං පිළිතුය ලං

 ජ ාථයිව. 

(අ) (i) ඔ . ලංජමුත්  ලංඑය ලංසියයට ලං32ක් ලං ජපද ලංසියයට ලං92කි. ලං 

 (ii)   ්ලං දජ ලං විට ලං ක්රියපත්ජ  ලං (ජාපකරා ලං   ුණ) ලං
පුජ් ජාජීතය ලං බරක ක්ති ලං දයපපිති ලං ාා්යපද ලං හප ලං
ධපරිාපද ලංා්බර්ධ ලංාපයපා ය ලංපහා ලංපරිින ලං  . ලං 

 

 (iii) ඉහා ලංඅා  ලං(ii) ාජඟ ලංබරප ලං ඳථ. 

  දයපපිති ලං

ාා්යපද 
ධපරිාපද ලං

( ජ. දප.) 

ජාක ලංවිදුි 214 429 

සුළා ලංබරක 18 248 

සූ් ය ලංබරක(භූිය ලංජා) 76 120 

දජාද ලංාථ ්ධ 12 43 

ජපරරි  ලංඝජ ලංඅපද්රදය 01 10 

සූ් ය ලංබරක(දහකය ලංජා) - 620 

එ තුද 321 1470 
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[රු ලංචි්ද ලංවි ලං ේසිරි ලං ලංජහාප  



2022  ලංාප්ාප්බර්  ලං02 ලං 

(්) (i) ඔ . ලං 

 (ii) කා ප ලං විදුිබරක ලං පජ ත් ලං පපදති ලං රපටලු ලං ාහරා ලං

ාත්ත්දය  ්ලං  හථතු ද  ්ලං 0215 ලං ද් ෂ ආ ලං සිට ලං

පුජ් ජාජීතය ලං බරක ක්ති ලං දයපපිති ලං ාඳහප ලං දජ ලං

අනුජපතිය ලංායර පරී ලං ික ලං රණ  ්ලං යට ත් ලං  ාෝයප ලං

රනු ලං කපබූ ලං දයපපිති ලං  යෝජා ය  ්ලං  දා ලං පජණක් ලං

කබරප ලං ජජ ලංසිදු ලං ළ ලංබරපවි  ්ලංදයපපිති ලංක්රියපත්ජ  ලංවීජ ලං

අඩපණ ලංවී ලංතිබූ ලංජමුත්  ලං0200 ලංඅා  ලං16 ලංදයජ ලංවිදුිබරක ලං

(ාා  ෝධජ) ලංපජා ලංජඟි  ්ලංඑජ ලංරපටලු ලංනියප යණය ලං

වී ලං ඇා. ලං විදුිය ලං ික ජ ලං රපීත  ්ලං ගිවිසුජ ලං අත්ා  ්ලං

 ජපකිරීජ  ලංවිදුිය ලංඅභිරපය ලංිපි ලංනිකුත් ලං ජපකිරීජ ලං

ජා ලං ක්රියපත්ජ  ලං  ජප ව ලං දයපපිති ලං ාඳහප ලං එජ ලං

අද යාප ලං ා්ූ් ණ ලංකිරීජට ලං   ්ලං දජ ලං විට ලං අද ය ලං

පියදය ලං රජ ලංඇා. ලංමීට ලංඅජායද ලං ජරප දප්) ලං52ට ලං

දපි  ලංධපරිාපදකි  ්ලංයුතු ලංදයපපිති ලංක්රියපත්ජ  ලංකිරීජ ලං

ාඳහප ලං පබිජ්) ලංජඩුකඩක ලංඅනුජපතිය ලංජා ලංදයපපිති ලං

 යෝජාජප ලං පඳවීජක් ලංසිදු ලං ළ ලංඅාය  ලං එජ ලංදයපපිති ලං

ාඳහප ලංඅද ය ලංඅනුජපතිය ලංකබරප ලංරපීතජ ලං ් ලංදජ ලංවිට ලං

සිදු ලං දි  ්ලංපදී. 

(ඇ) අදපළ ලං ජප  . ලං 

 
රරු අිත්  ාාන්තනප්මපරුා ාහතා 
(மாண்புமிகு அஜித் மான்னப்சபரும) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

රු ලං නි යෝජාය ලං  ාපජපය තුජනි  ලං ජ ේ ලං පළමුදපනි ලං අතුු ලං

ර ථජය ලං ජයයිව. ලං 

"යට ලං හදජ ලං  ා භපරය ආ ලං දපක්ජ" ලං දපඩාටහජ ලං තුළ ලං ාඳහ් ලං

 දජදප  ලං "ඉිනරි ලං දාය ලං පහ ලං තුළ ලං නිදපා  ලං  ප් යපක ලං ාහ ලං

 ් ජප්ා පකප ලංදහකදල් ලංජා ලංාවි යජ ලංසූ් ය ලං  ෝෂ ලංජප් ර ය් ලං

සූ් ය ලං බරක ක්තිය ලං නිෂථපපදජය ලං කිරීජට ලං දපි  ලං අදධපජයක් ලං  යපමු ලං

   ් " ලංකියකප. ලංජමුත්  ලං ් ලංපප් ි ්්තුද ලං රජ ලංබරපලුදත්  ලංකක්ෂ ලං

62  ලං විාය ලං විදුි ලං බිකක් ලං ජපාය ට ලං  රදජදප. ලං රු ලං ඇජතිතුජනි  ලං

පප් ි ්්තු   ලං පිටුපා ලං  ේ්)ටුද ලං - ලං තු්දජ ලං  ේ්)ටුද ලං - ලං පපත් ත් ලං

ඕජෑ ලං ාය් ලං ඉඩ ලං ති බරජදප  ලං පප් ි ්්තු ලං  රපඩජපඟිල් ල් ලං

architectural view එ ට ලං දජාක් ලං ජපදජ ලංවිධියට ලංසූ් ය ලං  ෝෂ ලං

ාවි ලංකිරීජට. ලංපසුගිය ලංයහ ලංපපකජ ලං්ඩුක්ද ලං පක ආත් ලංඒ ලංාඳහප ලංය් ලං

දපඩ ලංපිළි දළක් ලංක්රියපත්ජ  ලං ය රජ ලංගියත් ලංඑය ලංජඟ ජ ලංජාය ලං දකප ලං

ති බරජදප. ලං රු ලං ඇජතිතුජනි  ලං  ් ලං ා්බර්ධද ලං ජජ ලං ඔබරතුජප ේ ලං

අදධපජය ලං  යපමු ලං  යදජදප. ලං  ජප ද  ලං පප් ි ්්තු ද් ලං කක්ෂ ලං

62  ලං බිකක් ලං ජපාථපාප ලං විදුිබරක ලං ජඩුකඩකය ලං අය ලං  යර්ජදප. ලං ඒ ලං

   යහි ලංඅදධපජය ලං යපමු ලං ය ලං්ද්  යක් ලංද  ය් ලංඉාථ ාල්කපජ ලං

පප් ි ්්තු ලං පරිශ්රය ලං තුළ ලං සූ් ය ලං   ෝෂ ලං ාවි ලං කිරී ් ලං දපඩාටහජ ලං

ක්රියපත්ජ  ලං ළ ලංයුතුය ලංකියප ලංජප ලං යෝජාජප ලං යජදප. ලං 

රු ලං නි යෝජාය ලං  ාපජපය තුජනි  ලං අ ් ලං ්ඩුක්රජ ලං

දයදාථාප   ලං   ලං දජ ලං දයදාථාප   ලං ාඳහ් ලං  දජදප  ලං ශ්රී ලං කා ප ලං

ජාජයජාය ලංබුේධපරජට ලංරමු්ාථාපජය ලංපිරිජජජ ලංබරදත්  ලංබුේධ ලං පාජය ලං

සුයක්ෂිකා ලං  පට ලං පෝෂණය ලං ලංකිරීජ ලංයජා ආ ලංදරකීජ ලංදජ ලංබරදත්. ලංරු ලං

ඇජතිතුජනි  ලංඅද ලංදජ  පට ලං බරප හෝ ලංාථදපමී් ලංදහ් ාථකප ලංාඳහ් ලං

 යජදප  ලංවිදුි ලංබික ලං රදප ලංර්ජ ලංවිධියක් ලංජපහප  ලංසියයට ලං422කි් ලං

විාය ලං විදුි ලං බික ලං දපි  ලං  දකප ලං කියකප. ලං ඒ ලං දප ේජ  ලං පිරිත් ලං රචපයය ලං

 ය්ජ ලංවිධියක් ලංජපහප  ලංකක්ෂ ලං ද ක් ලංවිාය ලංතිබුණු ලංවිදුි ලංබික ලංදප් ලං

කක්ෂ ලං හයක් ලං විාය ලං  දකප  ලං ඒදප ලං  රදප ලං ර්ජ ලං විධියක් ලං ජපහප  ලං

පදතිජ ලං ්් ි  ලං රජයත් ලං එක්  ලං දපය ය්ට ලං ඒදපට ලං හයිවයකුත් ලං

ජපහප ලංයජප ජ ලංර ථජ ලංරණජපදක් ලංප්ාල්දි් ලං යපමු ලං දජදප. ලංරු ලං

ඇජතිතුජනි  ලං බුේධපරජ ලං සුයක්ෂිකා ලං  යරපීතජ ලං කියජ ලං  පයණය ලං

ා්බර්ධ ය් ලංයජායට ලංදරකීජක් ලංති බරජදප. ලං 

එදප ලං සූ් ය ලං බරක ලං ාාග්රපජය ලං යට ත් ලං ප්ාල්දකට ලං සූ් ය ලං   ෝෂ ලං

කබරප ලංදු්ජප ලංජට ලංජා යිව. ලංඒ ලං් පයයට ලංඒ ලංදපඩාටහජ ලංක්රියපත්ජ  ලං

වුණප. ලංජජ ලංකිය් ් ලංජපහප  ලංකා ප ලංවිදුිබරක ලංජඩුකඩකය ලංාහජපධපය ලං

 බරදජ ලං්යාජයක් ලං ද්ජ ලංඕජෑ ලංකියකප. 

කා ප ලං විදුිබරක ලං ජඩුකඩකය ලං  ජප දයිව  ලං යජායයිව ලං  ් ලං ාඳහප ලං

ජපිනහත් ලං  ද්ජ ලං ඕජෑ. ලං  ජප ද  ලං කා ප ලං විදුිබරක ලං ජඩුකඩකය ලං

ාහජපධපය ලං බරදජ ලං්යාජයක් ලං ද්ජ ලංඕජෑ ලංජපහප. ලංඒ  ලං දජත් ලං

්යාජයක්. ලං ජමුත්  ලං  පප ු ලං දපය  ලං රජයක් ලං  හෝ ලං  දජත් ලං

 ජප ක් ලං හෝ ලංදපඩ ලංපිළි දළක් ලංයට ත් ලංප්ාල් ලංාඳහප ලංසූ් ය ලං  ෝෂ ලං

කබරප ලං  ජ ් ලං දපඩාටහජක් ලං ක්රියපත්ජ  ලං  යජදප ලං ජ් ලං  හපඳයිව. ලං ජප ලං

හිාජ ලංහපටියට  ලංඕජෑ ලංජ් ලංකා ප  ජ ලංප්ාල් ලං522ක් ලංපජණ ලං ජ ාථ ලං

අපහසුාපදට ලං පත් ලං  දකප ලං ඇති. ලං  ජප ද  ලං වි පක ලං විදුි ලං රපාථතුදක් ලං

 රවී ් ලංර ථජය ලංහපජ ලංප්ාක ටජ ලංජපහප. ලංඑ ාථ ලංඅපහසුාපදට ලංපත් ලං

 දකප ලං ති බරජ ලං ප්ාල් ලං  දනු ද් ලංක්රියපත්ජ  ලංකිරීජ ලං ාඳහප ලං දජ ලං

දපඩාටහජක් ලං-දපඩ ලංපිළි දළක්- ලංති බරජදපද? 

 

රරු ථාචන විමේමස්ථා ාහතා 
(மாண்புமிகு கஞ்ென விசஜசெகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

රු ලංනි යෝජාය ලං ාපජපය තුජනි  ලං ලංදිත්ති ය් ලංඉාජි ්ුදකු ලං

ද  යනුත්  ලං  ් ලං පිළිබරඳද ලං අද බරෝධයක් ලං ති බරජ ලං ජ්ීදයයකු ලං

හපටියටත් ලං  ් ලං ර ථජය ලං ඉිනරිපත් ලං කිරීජ ලං පිළිබරඳද ලං රු ලං අජිත් ලං

ජප්ජ් පුජ ලං ජ්ීතුජපට ලං ජප ලං ාථතුතිද්ා ලං  දජදප. ලං

වි  ථෂ ය්ජ ලං  ් ලං  පයණ ආ ජ ලං පප් ි ්්තුද ලං    යහිත් ලං

අදධපජය ලං යපමු ලං ළ ලංයුතුයිව. ලංපප් ි ්්තු   ලංපජණක් ලං ජප දයිව  ලං

සූ් ය ලං පපජක ලං ාවි ලං කිරී ් ලං දපඩ ලං පිළි දළ ලං යපජාය ලං ්යාජ ලං වි පක ලං

ාා්යපද  ලං දපජටජත් ලං ්ය්භ ලං  දකප ලං ති බරජදප. ලං  ා ්ය ලං

අජපායපා ය ලංරත් ාපත්  ලං ා ්ය ලංඅජපායතුජප ේ ලංරධපජත්ද ය් ලං

 ් ලංදජ ලංවිට ලංකා ප   ලංසියලු ලං යෝහල්දක ලංදහකය ලංජා ලංසූ් ය ලංපපජක ලං

ාවි ලංකිරී ් ලංදයපපිතිය ලංාඳහප ලං්ය්භයක් ලංකබරප ලං  ජ ලංති බරජදප. ලං  ් ලං

දාය ලං අදාපජ ලං දජ ලං විට ලං ඒ ලං  ටයුතු ලං අදා් ලං  ය්ජ ලං අපි ලං

බරකප පප යපත්තු ලංදජදප. ලං 

ඒ ලං විායක් ලං  ජප දයිව. ලං අධයපපජ ලං ඇජතිතුජපත්  ලං අධයපපජ ලං

අජපායපා ය ලංයට ත් ලංති බරජ ලංසියලු ලංයජා ආ ලංපපාල්දකට ලංාහ ලංපළපත් ලං

ාභප ලංයට ත් ලංති බරජ ලංසියලු ලං රපඩජපඟිිදකට ලංසූ් ය ලංපපජක ලංභපවිා ලං

 යකප ලංාජ් ේ ලංවිදුි ලංපරි භෝජාජය ලං ළජජප යණය ලං ය ලංරපීතජ ලං

ාඳහප ලංාහ ලංජාපති  ලංවිදුිබරක ලංපේධතියට ලංති බරජ ලංබරය ලංඅ් ලංකිරීජ ලංාඳහප ලං

රයත්ජයක් ලං රනිි් ලං සිටිජදප. ලං ජජත් ලං වි ථදපා ලං  යජදප  ලං

පප් ි ්්තුද ලං හපටියට ලං අප ලං හපජ ලං ජපාය ජ ලං විදුි ලං රපාථතු ලං ාඳහප ලං

ුපියල් ලං කක්ෂ ලං 62ක් ලං වියද් ලං  යජදප ලං ජ්  ලං ඒ ලං මුදක ලං ් යෝජාජය ලං

 යකප ලං රවී ් ලංපදජජ ලංජා ලංසූ් ය ලංපපජක ලංපප් ි ්්තු   ලංාවි ලං ය ලං

රපීත ් ලංහපකියපද ලංති බරජදප ලංකියකප. ලංඒ ලංාඳහප ලංඅද ය ලංාපක්ෂණි  ලං

ාහපය ලංඅපට ලංකබරප ලංර්ජ ලංපුළුද්. ලංජමුත් ලංමූකයජය ලංද  ය්  ලංකා ප ලං

විදුිබරක ලංජඩුකඩකය ලංපපත් ා් ලංඒ ලංාඳහප ලංදපඩ ලංපිළි දළක් ලංජපහප. ලං 

රු ලංජ්ීතුජනි  ලංඔබරතුජප ලංජතු ලං යපු ලංඅ ජක් ලං පයණපද ලංාජයිව  ලං

විහපයාථාපජ ලං ාහ ලං අ ජකුත් ලං්රි  ලංසිේධාථාපජදක ලං විදුි ලං රපාථතු ලං

දපි  ලං වීජ ලං පිළිබරඳ ලං  පයණය. ලං  ් ලං ාඳහප ලං පසුගිය ලං  පක ආත් ලං -

ඔබරතුජ්කප ේ ලං්ඩුක්ද ලං පක ආත්- ලං "ර් පයළිය" ලංඇතුළු ලංවිවිධ ලං

දයපපිති ලංයට ත් ලංවිවිධ ලංදපඩ ලංපිළි දළ ලංක්රියපත්ජ  ලං ය රජ ලං්දප. ලංඒ ලං

තුළි් ලං ය් ලං ්රි  ලං සිේධාථාපජ ලං රජපණයක් ලං ්දයණය ලං ලං දකප ලං

ති බරජදප. ලං රු ලං ඩකාථ ලං අකහ් පුජ ලං ජපතිතුජප ලං විෂයය ලං භපය ලං

අජපායදයයප ලංහපටියට ලං ටයුතු ලං යපු ලං දකප   ලංඉ්ිනයපනු ලංයජා ය් ලං

කපබුණු ලං ඇ ජරි පනු ලං  ඩපක්  ලං ිියජ ලං 122  ලං ්ධපය ලං යට ත් ලං

විදුිබරක ලංාහ ලංබරක ක්ති ලංඅජපායපා ය ලං අ් ලං්දපය්කපභි ලංපවුල් ලංාහ ලං

්රි  ලංසිේධාථාපජදකට ලංවිදුිය ලංාපපයීජ ලංාඳහප ලං ජරප දප්) ලං12  ලං

floating solar power plant units  ද ක් ලං ාඳහප ලං  ාෝයප ලං රපීත් ලං

සිදු ලං  ය ලං ති බරජදප. ලං  ් ලං දජ ලං විට ලං ඒ ලං දපඩ ලං පිළි දළ ලං ක්රියපත්ජ  ලං

13 14 



පප් ි ්්තුද 

කිරීජට ලංඅද ය ලංරා්පපදජ ලං ටයුතු ලංසිදු ලං යි් ලංපදතිජදප. ලංඔබරතුජප ලං

කි දප ලං දප ේ  ලං විදුි ලං රපාථතු ලං දපි  ලං කිරීජ ලං තුළි් ලං සියලු දජප ලං

අපහසුාපදට ලං පත් ලං  දකප ලං සිටිජ ලං බරද ලං අපි ලං ද්ජදප. ලං ජමුත් ලං කා ප ලං

විදුිබරක ලං ජඩුකඩකය ලං පපත් ා් ලං රත්ාපජ  ලං ඒ ලං අය ලං විදුි ලං රපාථතු ලං

ාා  ෝධජය ලං  යජ ලං  කාට ලං ශ්රී ලං කා ප ලං ජහජාජ ලං උප යෝගිාප ලං

  පිෂ් ලංාභප ද් ලංඉල්ලීජක් ලං ළප. ලං0213 ලංද් ෂ ආ ජ ලංාජයිව ලංවිදුි ලං

බික ලං දපි  ලං වු ඩුක. ලං 0214 ලං ද් ෂ ආ ජ ලං  ජප යපා  චෝ ල් ලං බරකපරපයය ලං

එ තු ලං වීජත් ලං එක්  ලං විදුිබික ලං අ් ලං වුණප. ලං 0214 ලං ද් ෂ ය් ලං පසු ලං

පසුගිය ලංඅවුුදු ලංඅට  ලංපජණ ලං පක ලංය ලංතුළ ලංවිදුි ලංබි ල් ලංාා  ෝධජයක් ලං

සිදු ලං වු ඩුක ලංජපහප. ලං ඒ ලංනිාප ලංාජයිව ලංකා ප ලං විදුිබරක ලංජඩුකඩකයට ලං ් ලං

දයපරා ලං ජපහපකි ලංපප්ද. ලංවි  ථෂ ය්ජ ලංකා ප ලංවිදුිබරක ලංජඩුකඩකය ලං

 ් ලං දජ ලං විට ලං කා ප ලං ්නිජා ලං  ාල් ලං ීතතිරා ලං ාාාථාපදට ලං පජණක් ලං

ුපියල් ලං බිියජ ලං 82 ට ලං දපි  ලං මුදකක් ලං  රද්ජ ලං ති බරජදප  ලං රු ලං

නි යෝජාය ලං  ාපජපය තුජනි. ලං ඒ ලං දප ේජ  ලං බරක ක්ති ලං දයපපිති ලං

ාපපයු් ුද්ට  ලං ඒ ලං කිය් ් ලං mini-hydro power plants 

ති බරජ ලං අයට  ලං rooftop solar power ාහ ලං renewable energy 

suppliersකපට, ුපියල් ලං බිියජ ලං 45 ට ලං දපි  ලං මුදකක් ලං පසුගිය ලං ජපා ලං

12 ලංතුළ ලං රවීජට ලංති බරජදප. ලං දපජට ලංකප බරජ ලං්දපය ජ් ලංඒ ලංමුදල් ලං

 රද්ජ ලං බරපරි ලං නිාප ලං ාජයිව ලං ශ්රී ලං කා ප ලං ජහජාජ ලං උප යෝගිාප ලං

  පිෂ් ලං ාභප ද් ලං ඉල්ලීජක් ලං   ළථ, විදුි ලං බික ලං දපි  ලං  ය්ජ ලං

කියකප. ලං  ජප ද, විදුි ලං බික ලං දපි  ලං කිරීජට ලං  හෝ ලං අ් ලං කිරීජට ලං කා ප ලං

විදුිබරක ලංජඩුකඩකයට ලංබරකයක් ලංජපහප. ලං 

ඒ  ලං  ළ ලං යුත් ත් ලං   ප හපජද ලං කියකප ලං ීයණය ලං  ය් ්  ලං ලං

ඒ ට ලං අනුජපතිය ලං කබරප ලං  ද් ් ලං ශ්රී ලං කා ප ලං ජහජාජ ලං උප යෝගිාප ලං

  පිෂ් ලං ාභපදයිව. ලං පසුගිය ලං  පක ආ ලං  ජ ලං ශ්රී ලං කා ප ලං ජහජාජ ලං

උප යෝගිාප ලං   පිාජ ලං ජපා ලං  ද ක් ලං රැාථ ලං  දකප  ලං  ් ලං පිළිබරඳ ලං

අධයයජයක් ලං  ය ලං  ලං ති බරජදප. ලං ජමුත්  ලං කා ප ලං විදුිබරක ලං ජඩුකඩකය ලං

ඉල්කපු ලං ාා  ෝධජය ලං  ජප දයිව ලං ඔවු් ලං කබරප ලං දු් ්. ලං එය ලං

ා්ූ් ණ ය් ලං ජපවුණත්  ලංඑයිව් ලංසියයට ලං62  ලං ලංරපාථතු ලංදපි  ලංවීජක් ලං

 ය්ජ ලංඉඩ ලං ජකප ලං ලංති බරජදප. ලංපසුගිය ලං පක ආ ලං ලං පඩුකඩ ලං6  ලං ලංවිදුි ලං

බික ලං ාා  ෝධජය ලං  ය්ජ ලං  ලං ී්දු ලං  යකප ලං තිබුණප. ලං ඒ ලං යට ත් ලං

රිහාථා  ලං යජා ආ ලං  රපඩජපඟිි  ලං  යෝහල්  ලං අධයපපජ ලං ්යාජ  ලං

 ් ජප්ා පකප  ලං ්රි  ලං සිේධාථාපජ ලං යජප ජ ලං  පඩුකඩ ලං ති බරජදප. ලං

පසුගිය ලං  පක ආ ලං  ජ ලං ාහජපධපය ලං කබරප ලං  දජ  පට ලං ්රි  ලං

සිේධාථාපජදකටත් ලං ඒ ලං ාහජපධපයය ලං කබරප ලං දු්ජප. ලං අ ජක් ලං

 පඩුකඩදි් ලංාජයිව ලංඑය ලංඅය ලං ය ලංරපීතජ ලංාඳහප ලං යපමු ලං ය ලංතිබු ඩුක. ලං

්රි  ලංසිේධාථාපජය  ලංජා ට ලංපරි භෝජාජය ලං යජ ලංවිදුි ලංඒ   ලං

රණජ ලං 182ට ලං දපි  ලං ජ්  ලං උපරිජ ලං අය ලං  ළ ලං රපාථතුද ලං ඒ  යට ලං

ුපියල් ලං  .42යිව. ලං එා  පට ලං ජා ට ලං පරි භෝජාජය ලං  යජ ලං විදුි ලං

ඒ   ලං2-32ක් ලංදක්දප ලං ලංඅය ලං ළ ලංරපාථතුද ලංඒ  යට ලං ලංුපියල් ලං1. 2යිව. ලං

ඒ ලං විධියට ලං  ලං විදුි ලං ඒ   ලං 2-32ක් ලං දක්දප ලං  ලං ඒ  ය ට ලං රපාථතුද ලං ලං

ුපියල් ලං1. 2ක් ලංඅය ලං යජ  පට  ලං ලංඒ ලංවිදුි ලංපරි භෝජාජ ආ ලංබරය ලංදපකප ලං

තිබු ඩුක ලං රිහාථා ලං  පඩුකඩයට  ලං එ හජ ලං ජපත්ජ් ලං දයපපපරි  ලං

 පඩුකඩයට  ලං එ හජ ලං ජපත්ජ් ලං  හෝටල් ලං  පඩුකඩයට  ලං එ හජ ලං

ජපත්ජ් ලංඅ ජකුත් ලංයජා ආ ලං රපඩජපඟිිදකටයිව. ලං ලංඒ  ලංඉදත් ලං යකප ලං

ාජයිව ලංඒ ලං පඩුකඩය ලංඇතු ළථ ලංsubsidy එ  ලංහදකප ලංති බර් ්. ලං 

රු ලං ජ්ීතුජනි  ලං ඔබරතුජප ලං කි දප ලං දප ේ  ලං අද ලං දජ ලං විට ලං ඒ ලං

දපි වීජ ලං  ය ලං ති බරජදප. ලං කා ප ලං විදුිබරක ලං ජඩුකඩකයට ලං ්රි  ලං

සිේධාථාපජ ලං 48 680ක් ලං ා්බර්ධාප ති ලං බරජදප. ලං ්රි  ලං

සිේධාථාපජ ලං රණජ ලං  ජප දයිව ලං ජජ ලං කිය් ්. ලං  ලං ාජහය ලං ්රි  ලං

සිේධාථාපදකට ලංා්බර්ධාප ලං ද  ලංතුජක් ලංති බරජදප. ලංඑජ ලං48 680  ලං

ා්බර්ධාපදි් ලං10 586ක් ලං ලංඔබරතුජප ලංකියජ ලංඔය ලංර ථජයට ලංමුහුණ ලං

 දජදප. ලං ාපජපජය ය් ලං රත් ාපත්  ලං විදුිය ලං ඒ   ලං 32ක් ලං දක්දප ලං

පපවිා චි ලං යජ ලං්රි  ලංසිේධාථාපජ ලංාා්යපද ලං15 1 5යිව. ලං ් ලංරපාථතු ලං

ාා  ෝධජ ය් ලං පසුදත් ලං එජ ලං ්රි  ලං සිේධාථාපජ ලං 15 1 5 ලං ලං

ජපාය ට ලං රදජ ලංඋපරිජ ලංරපාථතුද ලංුපියල් ලං 332යිව. ලං ඒ ලංකිය් ්  ලං

්රි  ලංසිේධාථාපජ ලං48 680්  ලං15 1 5ක් ලං ලං ජජ ලංාා  ෝධජ ය් ලං

පසුදත් ලංජපසි ද ලං රදජ ලංඋපරිජ ලං ලංරපාථතුද ලංුපියල් ලං332යිව. ලං 

්රි  ලං සිේධාථාපජ ලං 11 151ක් ලං  ් ලං රපාථතු ලං ාා  ෝධජ ය් ලං

පසුදත් ලංජපාය ට ලං රද් ් ලංුපියල් ලං 1 062යිව. ලං ඊට ලං ඉාථ ාල්කප ලං

ඔවු් ලං ුපියල් ලං 085ක් ලං  ර දප. ලං උපරිජ ලං රණජ ලං විධියට ලං තිබුණු ලං

ුපියල් ලං085 ලංදප් ලංුපියල් ලං1 062ක් ලං දකප ලංති බරජදප. ලං ලංඉාථ ාල්කප ලං

උපරිජ ලං බික ලං විධියට ලං ජපසි ද ලං ුපියල් ලං 629ක් ලං  රදපු ලං ්රි  ලං

සිේධාථාපජ ලං 3 850ක් ලං ති බරජදප. ලං  ලං  ් ලං ාා  ෝධජ ය් ලං පාථ ාථ ලං

දප් ලං එජ ලං ්රි  ලං සිේධාථාපජදක ලං ජපසි  ලං රපාථතුද ලං ුපියල් ලං

1 862ක් ලං දජදප. ලං4දපනි ලං පඩුකඩය ලංවිධියට ලංඒ   ලං101-186 ලංඅාය ලං

 පඩුකඩය ලංති බරජදප. ලං එජ ලං පඩුකඩයට ලං අයත් ලං්රි  ලංසිේධාථාපජ ලං

5 8 9ක් ලං  ජ ාක් ලං  ල් ලං උපරිජ ලං බික ලං හපටියට ලං ුපියල් ලං 1 259ක් ලං

 ර දප. ලං  ් ලං ාා  ෝධජ ය් ලං පාථ ාථ ලං එජ ලං සිේධාථාපජ ලං උපරිජ ලං

ජපසි  ලංරපාථතුද ලංහපටියට ලංුපියල් ලං3   2ක් ලං රදජදප. ලංඒ ලංකිය් ්  ලං

අ ් ලං ්රි  ලං සිේධාථාපජ ලං 48 222් ලං ්රි  ලං සිේධාථාපජ ලං

36 222ක් ලං  ් ලං ාා  ෝධජ ය් ලං පසුදත් ලං උපරිජ ලං බික ලං හපටියට ලං

ජපසි ද ලං ුපියල් ලං 3   2ක් ලං  රදජදප. ලං ජමුත්  ලං ඊට ලං දඩප ලං වි පක ලං

රණජකි් ලංබික ලංදපි  ලංවුණු ලං්රි  ලංසිේධාථාපජ ලං10 222ක් ලංති බරජ ලං

බරද ලංජජ ලංපිළිර්ජදප. ලං 

 රු ලං නි යෝජාය ලං  ාපජපය තුජනි  ලං විදුිය ලං පරි භෝජාජය ලං

 ළජජප යණය ලං  ය ලං රපීතජ ලං ාඳහප ලං අපට ලං  දජත් ලං වි ල්පයක් ලං

ජපහප. ලං රු ලං කක්ෂථජ් ලං කිරිඇල්ක ලං ජ්ීතුජපත් ලං ාඳහ් ලං  ළප ලං

දප ේ  ලං  ලං එජ ලං පිරිා ලං ාඳහප ලං ාජයිව ලං අපි ලං පුජ් ජාජීතය ලං බරක ක්ති ලං

දයපපිති ලං යෝජාජප ලං ය් ්. ලංඅපට ලංඑදපනි ලංදයපපිති ලංාඳහප ලංය්ජ ලං

 දජදප. ලං එජ ලංනිාප ලං ඔවු් ේ ලං දහක ලං ජා ලං සූ් ය ලං පපජක ලං ාවි ලං යජ ලං

රජයක් ලංරපජ ලංඅපි ලං ල්පජප ලං යජදප. ලං  ලං රු ලංකක්ෂථජ් ලංකිරිඇල්ක ලං

ජ්ීතුජප ලං ඇහුදප  ලං ඒ ලං ාඳහප ලං ්ධපයයක් ලං කබරප ලං  ද්ජ ලං අපට ලං

පුළුද්ද ලංකියකප. ලං ලංඅපි ලංමුදල් ලංටි  ලංපියදප ලංරත්ාත්  ලංඒ ලංා්ූ් ණ ලංමුදක ලං

ාදජත් ලංකා ප ලංවිදුිබරක ලංජඩුකඩකයට ලංකප බර් ් ලංජපහප. ලංඑජ ලංනිාප ලං

අපි ලං යෝජාජප ලං ය් ්  ලංය් ලං   ජකු ේ ලංබික ලංුපියල් ලං52 222ක් ලං

ජ්  ලං - ලං හපජදපජත් ලං ුපියල් ලං 52 222  ලං බිකක් ලං  ර දප ලං ජ් ලං - ලං ඒ ලං

ුපියල් ලං52 222ට ලංරපළ පජ ලංදපරි  ලංරජයක් ලංජඟි් ලංඒ ලංඅයට ලංසූ් ය ලං

පපජක ලංකබරප ලංර්ජ ලංපුළුද් ලංරජයක් ලංා ාථ ලං ය්ජයිව. ලංඑා  පට  ලං

අවුුදු ලං 4කි්  ලං 5කි් ලං ඒ ලං මුදක ලං  රදකප ලං ඉදය ලං වු ණපත්  ලං ඊළඟ ලං

අවුුදුදක ලංවිදුි ලංබි ල් ලංාා  ෝධජයක් ලංවුණත් ලංර ථජයක් ලං ද් ් ලං

ජපහප. ලං හපබරපයිව  ලං අභි යෝරයක් ලං ති බරජදප. ලං ඒ ලං ාජයිව  ලං සූ් ය ලං පපජක ලං

්ජයජය ලං කිරීජ ලං ාඳහප ලං වි ේ  ලං විනිජය ලං  ජපජපති ජ. ලං

වි  ථෂ ය්ජ ලං ඉ්ිනයප ද් ලං  හෝ ලං චීජ ය් ලං ාජයිව ලං සූ් ය ලං පපජක ලං

 ර්ද්ජ ලං  ද් ්. ලං වි ේ  ලං විනිජය ලං  ජපජපති ලං ර ථජය ලං නිාප ලං

දප් ලං අපි ලං ාප ා  ප ලං  යජදප  ලං ඔවු් ේ ලං ති බරජ ලං ණය ලං රජයක් ලං

යට ත් ලංසූ් ය ලංපපජක ලංකබරප ලංර්ජ ලංපුළුද්ද ලංකියකප ලංබරක්ජ. 

අපි ලං ඒ ලං ා්බර්ධ ය් ලං උප දාථ ලං  ජකපත් ලං ති බරජදප. ලං

වි  ථෂ ය්ජ ලං ජාජපධිපතිතුජපත්  ලං අරජපතිතුජපත්  ලං බුේධ ලං  පාජ  ලං

්රි  ලං ාහ ලං ාාාථ ිති  ලං  ටයුතු ලං පිළිබරඳ ලං ඇජතිතුජපත් ලං ඒ ලං

ා්බර්ධ ය් ලං අ ප් ලං ඉල්ලීජක් ලං  ළප. ලං පසුගිය ලං ාති ආ ලං කා ප ලං

විදුිබරක ලං ජඩුකඩකයටත්  ලං LECO එ ටත්  ලං ශ්රී ලං කා ප ලං සුනිාය ලං

බරක ක්ති ලං අධි පරියටත් ලං ඒ ලං රපජ ලං කියප ලං ති බරජදප. ලං ඒ ලං අනුද ලං රු ලං

ඉ්ින  ලං අනුුේධ ලං  හථයත් ලං යපජාය ලං ඇජතිතුජපට ලං එජ ලං ා්ූ් ණ ලං

දයපපිතිය ලංභපය ලං ජ  ලං්රි  ලංසිේධාථාපජදක ලංසූ් ය ලංපපජක ලංාවි ලං ය ලංඒ ලං

තුළි් ලං එජ ලං සිේධාථාපජදක ලං බික ලං  ළජජප යණය ලං  ය ලං රපීතජ ලං

ාඳහප ලංය් ලංදපඩ ලංපිළි දළක් ලංහදප ලං ද්ජ ලංකියකපත් ලංකියප ලංති බරජදප. ලං

එජ ලංදපඩ ලංපිළි දළ ලංක්රියපත්ජ  ලං ය්ජ ලංඅපි ලංඋත්ාපහ ලං යජදප. ලංඒ ලං

දප ේජ ලං අපි ලං විදුි ලං බික ලං  ළජජප යණය ලං  ය ලං රා ලං යුතුයිව. ලං රු ලං

නි යෝජාය ලං ාපජපය තුජනි  ලංවිදුි ලංබරකය ලංඋත්පපදජය ලං යජ  පට ලං

්රි  ලං සිේධාථාපජදකට ලං කියකප ලං අ් ලං ිකට ලං විදුිය ලං උත්පපදජය ලං

 යජ ලං බරකපරපය ලං ජපහප. ලං අපට ලං විදුිය ලං උත්පපදජය ලං  ය්ජ ලං

ති බර් ් ලං  ් ලං බරකපරපය ලං ටි  ්ජ ලං ාජයිව. ලං ජමුත්  ලං ය් ලං
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[රු ලං ාචජ ලංවි ේ ාථ ය ලං ලංජහාප  



2022  ලංාප්ාප්බර්  ලං02 ලං 

ාහජපධපයයක් ලං  ද්ජ ලං ්ඩුක්ද  ලං මුදල් ලං අජපායපා ය ලං ීයණය ලං

 යජදප ලං ජ් ලං ඒ ක් ලං කිසි ලං ර ථජයක් ලං ජපහප. ලං විදුිබරක ලං ජඩුකඩකයට ලං

ඒ  ලං  ද්ජ ලං පුළුද්. ලං  ලං පසුගිය ලං  පක ආ ලං විදුිබරක ලං ජඩුකඩක ය් ලං

 රවී් ලං  යපු ලං ්රි  ලං සිේධාථාපජත් ලං ති බරජදප. ලං විදුිබරක ලං

ජඩුකඩක ය් ලං හපජ ලං ජපා ආජ ලං විදුි ලං බික ලං  රදපු ලං ්රි  ලං

සිේධාථාපජ ලං148ක් ලංකා ප   ලංති බරජදප. ලංජමුත්  ලංඒදපත් ලං රද්ජ ලං

එපප ලංකියජ ලංඑ  ලංාජයිව ලංශ්රී ලංකා ප ලංජහජාජ ලංඋප යෝගිාප ලං  පිා ජ් ලං

අපට ලං කියප ලං ති බර් ්. ලං ඒ ලං ාඳහප ලං ජහප ලං භපඩුකඩපරපය ය් ලං  හෝ ලං

  ප හ් ලං හෝ ලංමුදල් ලංකප බරජදප ලංජ් ලංඅපට ලංඒ ලං ටයුත්ා ලං ය ලං රජ ලං

ය්ජ ලං පුළුද්. ලං හපබරපයිව  ලං ජජ ලං  යෝජාජප ලං  ය් ්  ලං සූ් ය ලං පපජක ලං

රජයට ලං අපි ලං ය්ජ ලං ඕජෑය ලං කියකපයිව. ලං ඒ ලං දප ේජ ලං විදුි ලං බරකය ලං

අ් ද් ලං පරි භෝජාජය ලං දජ ලං විධි ආ ලං ාපකසු් ලං අපි ලං ා ාථ ලං  ය්ජ ලං

ඕජෑ ලංබරදත් ලංජජ ලං ් ලං දකප   ලං ලංජාක් ලං යජදප. ලං  

 

රරු අිත්  ාාන්තනප්මපරුා ාහතා 
(மாண்புமிகு அஜித் மான்னப்சபரும) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

රු ලංඇජතිතුජනි  ලංඅ් ලං්දපය්කපභී ලංපවුල්දක ලංනිදපාදක ලංදහකය ලං

ජා ලං සූ් ය ලං පපජක ලං ාවි ලං යජදපය ලංකියජ ලං එ  ලං  ේ පපකජ ලං slogan 

එ ක් ලංිාක් ලංයාප් ායක් ලං ජප දයිව. ලං ජප ද  ලංඅ් ලං්දපය්කපභී ලංඅය ලං

 ජප දයිව  ලං ජධයජ ලං ප්ති ආ ලං ාහ ලං ඉහළ ලං ප්ති ආ ලං අයයිව ලං විදුිය ලං

දපි  ය් ලංපරි භෝජාජය ලං ය් ්. ලංඒ ලංරපජයිව ලංඅපි ලංහිා්ජ ලංඕජෑ. ලංඒ ලං

දප ේජ ලංපප් ි ්්තුද ලංාඳහපත් ලංසූ් ය ලංපපජක ලංාවි ලංකිරීජ ලං ි ජි් ලං

 ය්ජ ලං ඕජෑය ලං කියජ ලං  පයණය ලං ා්බර්ධ ය් ලං ජජ ලං රු ලං

නි යෝජාය ලං ාපජපය තුජප ේත් ලංඅදධපජය ලං යපමු ලං යදජදප. ලං 

රු ලංඇජතිතුජනි  ලංජ ේ ලං දදපනි ලංඅතුු ලංර ථජය ලං ජයයිව. ලං 0216 ලං
ද් ෂය ලං  දජ  පට ලං අ ් ලං ය ්) ලං නිදපාදකට ලං සූ් ය ලං   ෝෂ ලං ජඟි් ලං ලං

 ජරප දප්) ලං 30  ලං විාය ලං බරක ක්ති ලං රජපණයක් ලං ාජයිව ලං කපබු ඩුක. ලං
ඔබරතුජප ලංකි දප  ලං ් ලං දජ  පට ලංසූ් ය ලං  ෝෂ ලංජඟි් ලං ජරප දප්) ලං

හයසිය ලංරණජක් ලංකප බරජදප ලංකියකප. ලංඒ ලංකිය් ් ලං ් ලංාඳහප ලංදප් ලං

ය් ලංාප් ා  ලංරජයක් ලංක්රියපත්ජ  ලංදජදප. ලංහපබරපයිව  ලං ් ලංය ්) ලංනිදපා ලං
කක්ෂ ලං 62ක් ලං විාය ලං ති බරජදප. ලං ඒදපයිව් ලං නිදපා ලං 40 222  ලං විාය ලං

ාජයිව ලං සූ් ය ලං   ෝෂ ලං ාවි ලං ලං  දකප ලං ති බර් ්. ලං අපි ලං ාපජපජය ය් ලං
target  යජදප  ලංනිදපා ලං කක්ෂ ලං 12 දත් ලංසූ් ය ලං  ෝෂ ලංාවි ලං  ද්ජ ලං

ඕජෑ ලං කියකප. ලං හපබරපයිව  ලං කා ප ලං විදුිබරක ලං ජඩුකඩකය ලං තුළ ලං  ් ලං ාඳහප ලං
රජදත් ලං දපඩ ලං පිළි දළක් ලං ජපති ලං නිාප ලං  ් ලං ය ්) ලං විදුි ලං

පපරි භෝගි  යෝ ලං අායජා ලං  දකප ලං ති බරජදප. ලං සූ් ය ලං   ෝෂ ලං කියපු ලං

රජ්  ලං බරපාකුද ලං හයහප ලං loan එ ක් ලං අයර්ජ ලං   ප්පපනියකුත් ලං
ති බරජදප. ලං අපි ලං ඒ ලං   ප්පපනියට ලං කියපු ලං රජ් ලං අ ් ලං  රදයට ලං

ඇවිල්කප ලං සූ් ය ලං   ෝෂ ලං ාවි ලං  යජදප. ලං හපබරපයිව  ලං ඒ ලං අය ලං විදුිබරක ලං
ජඩුකඩක ආ ලංරිී් ලංරපජ ලංාක ් ් ලංජපහප. ලංඒ ලංඅය ලංදඩ ලංබරඩ ලංරපකප ලං

සූ් ය ලං   ෝෂ ලං ටි  ලං ාවි ලං  යකප  ලං ඊට ලං පසුද ලං විදුිබරක ලං ජඩුකඩකයට ලං
application එ  ලං දපජදප. ලං ඊට ලං පාථ ාථ ලං විදුිබරක ලං ජඩුකඩක ආ ලං

නිකධපරි් ලං කියජදප  ලං ඔවු් ේ ලං නි් ණපය  ලං  හෝ ලං රජ  ද ලං අනුද ලං
 ජප දයිව ලං  ් ලං සූ් ය ලං   ෝෂ ලං ාවි ලං  ය ලං ති බර් ් ලං කියකප. ලං

"ඉාජි ්ු දෝ ලං  ්  ලං  ය්ජ ලං ඉඩ ලං  ද් ් ලං ජපහප  ලං  ් ට ලං

 දජජ ලං ජපෆියපදක් ලං ති බරජදප" ලං කියකප ලං අ්තිජට ලං
 ේ පපකජඥය්  ලං නිදපා ලං හිිය් ලං ඇතුළු ලං ඔක්  ෝජ ලං විදුිබරක ලං

ජඩුකඩක ආ ලං ඉාජි ්ුද්ට ලං බරණිජදප. ලං ඒ ලං ාත්ත්දය ලං දපළපක්වීජ ලං
ාඳහප ලංඅපි ලංය් ලං  ප්ත්රපත් ුද් ලංරජපණයක් ලං යපදද්ජ ලංඕජෑ. ලං 

ජට ලංජා යිව  ලංපසුගිය ලං පක ආ ලං්සියපනු ලංාාද් ධජ ලංබරපාකු ද් ලං
 ඩපක්  ලංිියජ ලං95ක් ලංපජණ ලංකබරප ලංදු්ජප  ලංදහකය ලංජා ලංසූ් ය ලං  ෝෂ ලං

ාවි ලංකිරී ් ලංදපඩ ලංපිළි දළ ලංාඳහප. ලංජජ ලංහිාජ ලංහපටියට ලංඒ ලංමුද ක් ලං

අපට ලංකබරප ලංර්ජ ලංාද ලංය් ලං  පටාක් ලංඉතුු ලං දකපත් ලංති බරජදප. ලංඒ ලං
දප ේජ ලං්සියපනු ලංාාද් ධජ ලංබරපාකුද  ලංනිදපාදක ලංදහකය ලංජා ලංසූ් ය ලං

  ෝෂ ලං ාවි ලං කිරීජට ලං ාදත් ලං මුදකක් ලං අලු ා් ලං  ජජටත් ලං
බරකප පප යපත්තු ලං දජදප. ලං  ්දපත් ලංඋප යෝගි ලං ය රජ  ලංවිදුිබරක ලං

ජඩුකඩකය ලං විසි් ලං මුි්ජ ලං සූ් ය ලං   ෝෂ ලං ාවි ලං  යජ ලං
  ප්ත්රපත් ුද් ලං පිරිාක් ලං register  ය රජ ලං ඒ ලං අයට ලං අද ය ලං

දපනුජ ලංකබරප ලංිනය ලංයුතුයිව. ලං ජප ද  ලංඒ ලංඅයට ලංසූ් ය ලං  ෝෂ ලංාවි ලං ය්ජ ලං

දපනුජ ලංතිබුණපට ලංකා ප ලංවිදුිබරක ලංජඩුකඩක ආ ලංනි් ණපය  ලංඅනුද ලංඑජ ලං
 ටයුතු ලංකිරී ් ලං දපනුජ ලංජපහප. ලං ඒ ලංනිාපයිව ලං  රපඩක් ලං දකපදට ලංසූ් ය ලං

  ෝෂ ලංාවි ලං ය්ජප ලංඅායජා ලං ද් ්. ලංඑජ ලංනිාප ලංඒ ලංඅය ලංාඳහප ලංය් ලං
පුහුණු ලංදපඩාටහජක් ලංක්රියපත්ජ  ලං ය්ජ ලංඅද යයිව. ලං 

 ජහි ජ ලං ාදත් ලං ර ථජයක් ලං ජතුදජදප  ලං රු ලං ඇජතිතුජනි. ලං
ට්රප්ාථ ෆෝජයයක් ලං ති බරජ ලං ාපජ  ලං ාවි ලං  ළ ලං හපක් ක් ලං .දජපාහිා ලං

සූ් ය ලං  ෝෂ ලංරජපණයක්. ලංදදල් ලං පක ආ ලංඒ ලංර ේ  ආ ලංපරි භෝජාජය ලං

දජ ලං විදුි ලං ධපරිාපදට ලං ාජපජ ලං ධපරිාපදකි් ලං යුතු ලං සූ් ය ලං   ෝෂ ලං
රජපණයක් ලංාජයිව ලංාවි ලං ළ ලංහපක් ක්. ලංකා ප ලංවිදුිබරක ලංජඩුකඩක ආ ලං

ඉාජි ්ු ලංජහත්දු ලංාහ ලංවිදුි ලංඅධි පරිදු් ේ ලංාහපය ලංඅය රජ ලං
එක් ලං එක් ලං ට්රප්ාථ ෆෝජයයට ලං  ද්ජ ලං පුළුද් ලං capacity එ  ලං

  පපජණද ලං කියකප ලං නි් ණය ලං  යකප  ලං ඒ ලං ි  පෝද ලං හයහප ලං නිදපා ලං
හිිය්ට ලංඑජ ලංධපරිාපද ලංකබරප ලං ද්ජ ලං දජදප. ලංජමුත්  ලංඒ ලංදප ේ ලංදපඩ ලං

පිළි දළක් ලං ාදජ ලං ා ාථ ලං  දකප ලං ජපහප. ලං එදපනි ලං දපඩ ලං පිළි දළක් ලං

ා ාථ ලං  දජදපද  ලං ඒ ලං රපජ ලං අදධපජය ලං  යපමු ලං  දජදපද ලං කියජ ලං
 පයණපත් ලංජජ ලංදපජර්ජ ලං පජපතියිව  ලංරු ලංඇජතිතුජනි. 

 

රරු ථාචන විමේමස්ථා ාහතා 
(மாண்புமிகு கஞ்ென விசஜசெகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

රු ලං නි යෝජාය ලං  ාපජපය තුජනි  ලං රු ලං ජ්ීතුජප ලං අහපු ලං

ර ථජයට ලං උත්ාය ලං  ද්ජ ලං  ි් ලං රු ලං දපසු ේද ලං ජපජපයක් පය ලං

ජපතිතුජප ලංජතු ලං ළ ලංර ථජයට ලංජජ ලංපිළිතුු ලංිනය ලංයුතුයිව. ලංරු ලංදපසු ේද ලං

ජපජපයක් පය ලං ජපතිතුජප ලං ඇහුදප  ලං  ් ලං සූ් ය ලං පපජක ලං කා ප   ලං

නිෂථපපදජය ලං  ය්ජ ලං බරපරිද ලං කියකප. ලං ඒදප ලං කා ප   ලං නිෂථපපදජය ලං

 යජදප  ලං රු ලං නි යෝජාය ලං  ාපජපය තුජනි. ලං දයපපපරි  යෝ ලං

 ද ද ජකු ලං පජණයිව ලං ඒදප ලං නිෂථපපදජය ලං  ය් ්. ලං ජමුත්  ලං එහි ලං

නිෂථපපදජ ලංපිරිදපය ලංදපි යිව  ලං්ජයජ ලංපිරිදපයට ලංදඩප. 

ඒ ලංනිාප ලං ඔවු් ලංසූ් ය ලං පපජක ලංනිෂථපපදජය ලං ය් ් ලං අපජයජ ලං
 ද ළඳ ලං  පපළ ලං ාඳහපයිව. ලං බරත්ායමුල්ක ලං ර ේ  ආ ලං එදපනි ලං

 ් ජප්ා පකපදක් ලං ති බරජදප. ලං ධපරිාපද ලං දපි  ලං කිරී ් ජ ලං ්ජයජ ලං
වියදජ ලංඅ් ලං ය රජ ලංඑය ලංසිදු ලං ය්ජ ලංහපකියපද ලංකප බරයිව ලංකියප ලංඅපි ලං

හිාජදප. ලං ජප ද  ලං ්දප ආ ලංති බරජ ලංහුඟක් ලංබරදු ලංදප් ලංඉදත් ලං යකප ලං

ති බරජදප. ලංඒ ලංනිාප ලංපිරිදපය ලංඅ් ලං ය රජ ලංඒදප ලංනිෂථපපදජය ලං ය්ජ ලං
පුළුද් ලං දයිව. ලංජමුත්  ලං ් ලං ජප හප ත් ලංනිෂථපපදජය ලං යජ ලංඒදප ආ ලං

පිරිදපය  ලං්ජයජය ලං යජ ලංඒදප ආ ලංපිරිදපයට ලංදඩප ලංදපි යිව. ලං 

රු ලං නි යෝජාය ලං  ාපජපය තුජනි  ලං අ් ලං ්දපය්කපභී ලං පවුල් ලං

 දනු ද් ලංක්රියපත්ජ  ලං යජ ලංදපඩ ලංපිළි දළ ලංපිළිබරඳද ලංජට ලං ි් ලං
ාඳහ් ලං  ය්ජ ලං බරපරි ලං වුණප. ලං රු ලං රා්ජ ලං යණතුාර ලං

අජපායතුජප ේ ලං ජපය ත්දය ලං යට ත් ලං  ් ලං දජවිටත් ලං ජපරරි  ලං

ාාද් ධජ ලං හප ලං නිදපා ලං අජපායපා ය ලං විසි් ලං අ් ලං ්දපය්කපභී ලං
පවුල්දක ලං නිදපාදක ලං දහකය ලං ජා ලං සූ් ය ලං පපජක ලං ාවි ලං කිරී ් ලං දපඩ ලං

පිළි දළක් ලං ක්රියපත්ජ  ලං  යජදප. ලං වි  ථෂ ය්ජ ලං LECO එ  ලං
හයහප  ලං්සියපනු ලංාාද් ධජ ලංබරපාකු දනුත්  ලංවිවිධ ලංරජදිනුත් ලංකබරප ලං

රත් ලං ණයදි් ලං  ජජ ලං දපඩ ලං පිළි දළ ලං ක්රියපත්ජ  ලං කිරී ් ලං
 යෝජාජපදක් ලං ් ලංා්බර්ධ ය් ලංඉිනරිපත් ලං දකප ලංතිබුණප. ලංඒ  ලංජජ ලං

 ් ලංඅජපායපා ය ලංභපය ලංර්ජ ලංඉාථ ාල්කප. ලංජමුත්  ලංඒ ලංදපඩ ලංපි ලංළි දළ ලං

ක්රියපත්ජ  ලංකිරීජට ලං ජපහපකි ලංවු ඩුක ලංවි  ථෂ ය්ජ ලංවි ේ  ලංවිනිජය ලං
පිළිබරඳ ලංර ථජය ලංාහ ලංසූ් ය ලංපපජක ලං්ජයජය ලංකිරීජ ලංා්බර්ධ ය් ලං

ති බරජ ලංර ථජයත් ලංඑක් යිව. ලං ජප ද  ලංඒ ලං දකප   ලංහදපු ලංික ලංරණ් ලං
ාහ ලං දපජට ලං පදතිජ ලං වි ේ  ලං විනිජය ලං අනුපපාය ලං - ලං exchange rate - 

දප ේජ  ලං බරපාකු ලං  පපලී ලං අනුපපාය ලං  දජාථ ලං  දා ච ලං නිාප ලං ඒ ලං දපඩ ලං
පිළි දළ ලං දජාථ ලං ය්ජ ලංසිදු ලං දකප ලංති බරජදප. 

දහකය ලංජා ලංසූ් ය ලංපපජක ලංාවි ලංකිරීජ ලංහුඟක් ලං දකපදට ලංදපණිජාජය ලං

 දයක් ලංහපටියට ලංපජණයිව ලංදපජට ලං ය රජ ලංය් ්  ලංරු ලංනි යෝජාය ලං
 ාපජපය තුජනි. ලං ඒ ලං කිය්  ලං   ලං ඕජෑජ ලං    ජකු ලං ාජ් ේ ලං
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පප් ි ්්තුද 

දහකය ලංජා ලංසූ් ය ලංපපජකයක් ලංාවි ලං ය ලංර් ් ලංාජ් ේ ලංවිදුි ලංබික ලං

 ළජජප යණය ලං  ය ලං රපීතජ ලං රමු් ලං  ය රජ ලං  ජප දයිව. ලං ඒ ලං
 ටයුත්ා ලං  යජ ලං රජ්ජ ලං ාජ්ට ලං ාද ලං ්දපයජක් ලං කබරප ලං ර්ජ ලං

පුළුද්ද ලං කියජ ලං එ  ලං හිාකප ලං ාජයිව ලං ඔවු් ලං ඒ ලං ාඳහප ලං අ ලංප යෝජාජය ලං
 ය් ්. ලං ඒ  ් ලං ාජයිව ලං අපි ලං  දජාථ ලං  ද්ජ ලං ඕජෑ. ලං  ජප ද  ලං

දහකය ලංජා ලංසූ් ය ලං පපජක ලංාවි ලං යජ ලංඑ  ලං් යෝජාජයක් ලංහපටියට ලං

සිදු ලං   ළපත්  ලං අනික් ලං පපත්ාට ලං ඒ ලං බරයත් ලං  ලං එ් ් ලං කා ප ලං විදුිබරක ලං
ජඩුකඩකයටයිව. ලං  ජප ද  ලං කා ප ලං විදුිබරක ලං ජඩුකඩකයට ලං ඒ ලං හපජ ලං

ා්බර්ධාපදකි්ජ ලංනිපදදජ ලංවිදුිය ලංඔය ලංකියජ ලංික ලංරණ්දකට ලං
ර්ජ ලං පුළුද් ජක් ලං ජපහප. ලං ඒ ලං නිාප ලං අපි ලං  ් ලං අවුුේ ේ ලං විදුිය ලං

ික ජ ලංරපීත ් ලංරපාථතු ලංාා  ෝධජයක් හඳු්දප ලංදු්ජප. ලංදහකය ලංජා ලං
ාවි ලං  යජ ලං සු් ය ලං පපජක ලං ා්බර්ධ යනුත් ලං රපාථතු ලං ාා  ෝධජයක් ලං

කබරජ ලං ාති ආ ලං හඳු්දප ලං  දජදප. ලං ඒ ලං රපාථතු ලං ාා  ෝධජ ය් ලං අපි ලං

බරකප පප යපත්තු ලං ද් ් ලං  ජයයිව. ලං Net accounting and net 

metering කියකප ලං systems  ද ක් ලං ති බරජදප. ලං Net metering 

කියජ ලං system එ ට ලං ාජයිව ලං අපි ලං 'රිහාථා' ලං කියජ ලං එ  ලං  යපමු ලං
 ය් ්. ලංඅ් ලං්දපය්කපභී ලංපවුල් ලංජීදත් ලංදජ ලං රදල්දක ලං ද්ජ ලං

පුළුද්  ලං අනික් ලං  රදල්දක ලං  ද්ජ ලං පුළුද්  ලං ාජ් ේ ලං විදුි ලං
පරි භෝජාජය ලං  ළජජප යණය ලං  ය රජ  ලං විදුි ලං බික ලං බි්දුද ලං  ය ලං

රපීතජ ලං  හෝ ලං හපකි ලං ාය් ලං අ්  ය ලං රපීතජ ලං ාඳහප ලං පජණයිව ලං  ජය ලං

ර යෝජාජයට ලං රා ලං යුත් ත්. ලං  ් ලං තුළි් ලං විදුිය ලං ික ජ ලං ලං අය රජ ලං
්දපයජක් ලංකබරප ලංර්ජ ලංඋත්ාපහ ලං  ළපත් ලංඑ හජ ලං ් ලංදපඩ ලංපිළි දළ ලං

අපට ලං  ය ලං ර්ජ ලං කප බර් ්ත් ලං ජපහප. ලං  ජප ද  ලං ඩීාල් ලං
බරකපරපයයකි් ලංවිදුිය ලංඒ  යක් ලංඅපි ලංුපියල් ලං82ට ලංර්ජදප  ලංරල් ලං

අඟුු ලංබරකපරපයයකි් ලංවිදුිය ලංඒ  යක් ලංුපියල් ලං48ට ලංර්ජදප  ලංඒ ලං
නිාප ලං සූ් ය ලං බරක ය් ලං විදුිය ලං ඒ  යක් ලංුපියල් ලං 42ට ලං රත් ාපත් ලං

 ජප ක්ද ලං ද් ් ලංකියකප ලංාජහු ලංහිාජදප. ලංජාක ලංවිදුියට ලංපසුද ලං

සූ් ය ලං බරකය ලං ාජයිව ලං අපට ලං අ් ද්ජ ලං විදුිය ලං උත්පපදජය ලං  ය්ජ ලං
පුළුද් ලංවිභදය ලංද් ්. ලංඒ ලංනිාප ලංසූ් ය ලංබරකය ලංඅපි ලංපපවිා චි ලං ය්ජ ලං

ඕජෑ  ලං විදුි ලං බික ලං අ් ලං  ය ලං ර්ජ ලං ිාක් ලං අනික් ලං විභදය් ේ ලං
රජපණයට ලං ළා ලං  ද්ජ ලං  ජප දයිව. ලං ඔබරතුජප ලං කි ද ලං ් පයයට  ලං

්සියපනු ලං ාාද් ධජ ලං බරපාකු ද් ලං දපජටජත් ලං ණය ලං රජ ලං කීපයක් ලං
 යෝජාජප ලං යකප ලංතිබුණප  ලංඅජිත් ලංජප්ජ් පුජ ලංජ්ීතුජනි. ලංඉ් ලං

එ  ලං ණය ලං රජයක් ලං දපජට ලං රතිදයුහරා ලං  ය්ජ ලං සිදු ලං  දකප ලං

ති බරජදප. 

 ජප ද  ලං  ් ලං ති බරජ ලං interest rates ාහ ලං exchange rate එ  ලං

එක්  ලං ඒ  ලං  ය්ජ ලං බරපහප. ලං ඒ ලං දප ේජ  ලං දප් ලං ජාපාය්ාය ලං මූකය ලං
අයමුදකත් ලං එක්  ලං ණය ලං රතිදයුහරා ලං කිරී ් ලං දපඩ ලං පිළි දළක් ලං

ක්රියපත්ජ  ලං  දකප ලං ති බරජදප ලං වුණත්  ලං ඒ ලං ණය ලං කබරප ජජ ලං පිළිබරඳද ලං
ාදජ ලං අවිනි ථචිාාපදක් ලං ති බරජදප. ලං ජමුත් ලං අජපායපා ය ලං හපටියට ලං

අපි ලං ඉල්ලීජක් ලං යකප ලං ති බරජදප  ලං ඒ ලං  ඩපක්  ලං ිියජ ලං 052  ලංණය ලං

දපඩ ලං පිළි දළ ලං ඉිනරියටත් ලං ක්රියපත්ජ  ලං  ය්ජ ලං කියකප. ලං රු ලං
ජ්ීතුජනි  ලංඒ ලංණය ලංදපඩ ලංපිළි දළ ලංක්රියපත්ජ  ලංවු ණපත්  ලං ලංඔබරතුජප ලං

ඔය ලංකියජ ලං්රි  ලං සිේධාථාපජ  ලං අ් ලං්දපය්කපභි ලං පවුල්  ලං ය ලංජා ආ ලං
 ප් යපක ලංයජ ලංඒදපට ලංඒ ලංණය ලංමුදක ලං ලංහයහප ලංඋදවුදක් ලං ය්ජ ලංඅපට ලං

පුළුද්. ලංඑ හජ ලංවු ණපත් ලංවිායයිව ලංඅපට ලංසූ් ය ලංපපජක  ලංබරපටරි ලංටි   ලං
inverters ටි   ලං  ක්බරල් ලං ටි  ලං යජ ලං ඔක්  පජ ලං ්ජයජය ලං  ය්ජ ලං

පුළුද් ලංද් ්. ලං ජප ද  ලං  ් ලං ටයුත්ාට ලංඅද ය ලංසියයට ලං  ක්ජ ලං
 ේදල් ලං ්ජයජය ලං  ය්ජ ලං  දජදප. ලං ඒ ලං ාඳහප ලං බරපාකු   ලං ණයදය ලං

ිපි ලංවිදිා ලං ය්ජ ලං දජදප. ලංබරපාකු   ලංණයදය ලංිපි ලංවිදිා ලං ය්ජ ලං

ජ්  ලංඅපට ලංය් ලං් යෝජාජයක් ලං ය්ජ ලං දජදප. ලං ලංසූ් ය ලංපපජක ලංාවි ලං
කිරීජ ලං හප ලං ා්බර්ධ ලං ාාවිධපජ ලං ති බරජදප  ලං ාජපර් ලං ති බරජදප. ලං ඒ ලං

ාජපර් ලංාහ ලංාාවිධපජ ලංඋජ්දු ලංද් ් ලං රපඩජපඟිල්ක  ලංදහකය ලං
පපවිා චි ලං යකප ලංඒ  ලංදපණිජාජය ලංාත්ත්දයට ලංපත් ලං යර්ජ ලංපජණයිව. ලං

ජමුත් ලං අපි ලං ඊට ලං එහපට ලං ගිහිල්කප  ලං දපණිජා ලං ාත්ත්ද ය් ලං හිා් ් ලං
ජපතුද ලංාජ් ේ ලංවිදුි ලංබික ලං ළජජප යණය ලං යර්ජ ලංඕජෑ. ලංඅපි ලං

පපවිා චි ලං යජ ලංවිදුිය ලංඒ   ලංරණජ ලංාපජපජය ය් ලංඑ ජ ලංරණජක් ලං

 ් ලං  ද් ්. ලං විදුි ලං බික ලං   පා චය ලං ාා  ෝධජය ලං වුණත්  ලං කබරජ ලං
අවුුේ ේ ලංවිදුි ලංබික ලංදපි  ලංවුණත්  ලංඒ ලංඒ   ලංරණජජ ලංජ් ලංපපවිා චි ලං

ද් ්  ලං එා  පට ලං අ ් ලං විදුි ලං පරි භෝජාජය ලං  ළජජප යණය ලං

 දජදප. ලං ඒ ලං නිාප ලං ජජ ලං හිාජදප ලං  ්  ලං  හපඳයිව ලං කියකප. ලං අපි ලං
  ප හථට ලං හරි ලං  ලං ගිහිල්කප ලං දපරි  ලං රජයට ලං TV එ ක් ලං ර්ජ  පට ලං

දපරි  ලං 48කික් ලං  හෝ ලං දපරි  ලං 04කි් ලං  රදකප ලං අදා් ලං  දජදප ලං
දප ේ  ලංදපරි  ලං48කි් ලංදප ේ ලං රදකප ලංඉදය ලං ද්ජ ලංදප් ලං රදජ ලං

විදුි ලං බික ලං ් යෝජාජය ලං   ළපත්  ලං ඒ ලං සූ් ය ලං පපජක ලං ටි  ලං කප බරයිව. ලං
එ හජ ලං  යකප ලං ාජ් ේ ලං විදුි ලං බික ලං බි්දුද ලං  ය ලං රත් ාපත් ලං ාහ ලං

National Grid එ ට ලං ති ලං බරජ ලං බරය ලං දදල් ලං  පක ආ ලං අ් ලං වු ණපත් ලං

යපී ලං පක ආ ලංඅපට ලංජාක ලංවිදුි ය් ලංඒ ලංවිදුිය ලංඅද යාපද ලං ද්ජ ලං
පුළුද්. ලං එා ලං  පට ලං peak time එ ක් ලං දපි ජ ලං පරි භෝජාජය ලං දජ ලං

 ජරප දප්) ලං 0 822 ලං යපී ලං  පක ආ ලං අපට ලං ජාක ලං විදුි ය් ලං  ද්ජ ලං
පුළුද්. ලං ඒ ලං නිාප ලං ඒ  ලං ාජයිව ලං අපි ලං  ළ ලං යුතුද ලං ති බර් ්. ලං  ් ලං

 දජ  පට ලංඅපි ලං කෝ  ලංබරපාකුද  ලං්සියපනු ලංාාද් ධජ ලංබරපාකුද ලංාහ ලං
අ ජකුත් ලං ාපජපපති ලං  ප් යපකත් ලං එක් ත් ලං ාප ා  ප ලං  යජදප  ලං ඒ ලං

ාඳහප ලංඅපට ලංඋද දක් ලංර්ජ ලංපුළුද්ද ලං ලංකියකප. ලංඒ ලංඋද ද ලංඅය රජ  ලං

කා ප ලංවිදුි ලංබරක ලංජඩුකඩකය ලංපපත් ා් ලං යෝජාජප ලං ය් ් ලංඅය ලංnet 

accounting කියජ ලං එ ට ලං යජදප ලං  දනුදට  ලං net metering කියජ ලං

රජය ලං අනුරජජය ලං  ය්ජයිව. ලං රු ලං ජ්ීතුජනි  ලං ඔබරතුජප ලං කියපු ලං
transformers, transmission පිළිබරඳද ලං අපි ලං  දජජජ ලං ාප ා  පදක් ලං

 යකප ලං ති බරජදප. ලං ඒ ලං අද යාප ලං ා්ූ් ණ ලං කිරීජ ලං ාඳහප ලං අපි ලං
 යෝජාජප ලංඉිනරිපත් ලං යකප ලංති බරජදප. ලංඒ ලංදප ේජ  ලංඅපි ලංහිාමු  ලංවිදුි ලං

පරි භෝජාජය ලංදපි  ලංාජහය ලංාථාපජ ලංති බරජදප ලංකියකප. ලං ලංසූ් ය ලංපපජක ලං

ාවි ලං ය්ජ ලංපප් ි ්්තු   ලංදහක ලංරපළ ප් ් ලංජපහප ලංකියකප ලං
අපි ලං හිාජදප ලං ජ්  ලං ඒ ලං ාඳහප ලං අපි ලං වි ල්ප ලං  යෝජාජපදක් ලං  යකප ලං

ති බරජදප. ලංඅපි ලංහිාමු  ලංපප් ි ්්තුද ලංාතු ලං දජත් ලංවි ල්ප ලංඉඩජ  ලං
 හෝ ලං  ලං යජාය ලං ාතු ලං  දජත් ලං ඉඩජ  ලං  ලං සූ් ය ලං පපජක ලං ාවි ලං  යජදප ලං

කියකප. ලංඑාපජ ලං ් ලංසූ් ය ලංපපජක ලංාවි ලං යකප ලංඒ  ් ලං ් ලං ලංවිදුි ලංබික ලං
අයිව් ලං  ය ලං රපීතජ ලං - ලං ඒ ලං කිය් ් ලං wheel  යජ ලං එ  ලං - ලං  ය්ජ ලං

පුළුද්. ලං  ලං ාජ්ට ලං ති බරජ ලං  දජත් ලං ඉඩජ  ලං  ද්ජ ලං පුළුද්  ලං

ාජ්ට ලංති බරජ ලං දජත් ලංදහකය  ලං ද්ජ ලංපුළුද්  ලංඒ ට ලංසූ් ය ලං
පපජක ලංාවි ලං යකප ලං ලංඒ ලංහයහප ලංාජ්ට ලංදප් ලංති බරජ ලංවිදුි ලං ලංබික ලංඅයිව් ලං

 ය ලං රපීතජ ලං ාඳහප ලං  ව ලං  යෝජාජපදකුත් ලං වි ල්පයක් ලං හපටියට ලං කා ප ලං
විදුි ලංබරක ලංජඩුකඩකය ලංහයහප ලං ලංඅපි ලං ලං ජකප ලංති බරජදප. ලං 

 

රරු නිමයෝජ්ය ථාානායථුාා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ර ථජ ලංඅා  ලං4  ලංරු ලං ේ..ද. ලංඅකදතුදක ලංජහාප. 
 

රරු චින්තද වි මේසිික ාහතා 
(மாண்புமிகு ெமிந்த விசஜெிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

රු ලංනි යෝජාය ලං ාපජපය තුජනි - 
 

රරු රසන්තන ාතුාර ාහතා  
(மாண்புமிகு பிரென்ன ரணதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

රු ලංනි යෝජාය ලං ාපජපය තුජනි  ලං ලං ් ලං පයණය ලං   යහි ලංජජ ලං

ඔබරතුජප ේ ලංඅදධපජය ලං යපමු ලං යදජදප. ලං 

පසුගිය ලං පක්ෂ ලං ජපය  ලං රැාථවී ්ිනත් ලං -පප් ි ්්තු ලං  ටයුතු ලං
පිළිබරඳ ලං  පය  ලං ාභප   ජත්- ලං අපි ලං  යෝජාජප ලං  ළප  ලං ර ථජ ලං ඇසුදපජ ලං

  ටි ය් ලං උත්ාය ලං  ද්ජ ලං කියකප. ලං රු ලං කක්ෂථජ් ලං කිරිඇල්ක ලං
ජ්ීතුජපත් ලං ඒජ ලං පිළිර්ජදප ලං ඇති. ලං ජපත්ජ්  ලං අපට ලං ාභප   ලං

අනික් ලං ටයුතුදකට ලංය්ජ ලංබරපහප. ලංර ථජයත් ලං ජ් ඝ ලංදජදප  ලංඋත්ායත් ලං
 ජ් ඝ ලංදජදප. ලංඑජ ලංනිාප ලංාභප   ලං ටයුතු ලංරජපද ලංදජදප. ලංඒ ලංපිළිබරඳද ලං

ඔබරතුජප ේ ලංඅදධපජය ලං යපමු ලං ය්ජ ලංකියකප ලංජප ලංඉල්කප ලංසිටිජදප. ලං   
 

රරු විාේ ීාවාශ් ාහතා   
(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ஸ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

රු ලංනි යෝජාය ලං ාපජපය තුජනි  ලංරු ලංවිදුිබරක ලංාහ ලංබරක ක්ති ලං

ඇජතිතුජප ලං ජතු ලං  යපු ලං  පයණය ලං රපජ ලං  පපි  ලං  ුණක් ලං ඉිනරිපත් ලං

 ය්ජ ලංජජ ලංඔබරතුජප ේ ලංඅදායය ලංඉල්කජදප. 
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2022  ලංාප්ාප්බර්  ලං02 ලං 

රරු නිමයෝජ්ය ථාානායථුාා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රු ලංඇජතිතුජනි  ලංඒ ලංාඳහප ලංඔබරතුජප ේ ලංඅදායය ලංති බ්ද? 
 

රරු විාේ ීාවාශ් ාහතා   
(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ஸ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

එතුජප ලං එ ඟයිව. ලං ජජ ලං අනුජපජ ලං  යජදප  ලං එතුජප ලං එ ඟ ලං ඇති ලං

කියකප. 

රු ලං විදුිබරක ලං ාහ ලං බරක ක්ති ලං ඇජතිතුජනි  ලං  ් ලං  පයණය ලං මීට ලං

 පය ලං රු ලං ාභප   ලං ාප ා  ප ලං වුණප ලං ද ලං කියකප ලං ජජ ලං ද් ් ලං ජපහප. ලං

ඔබරතුජප ලං ද්ජදප  ලං  ් ලං විදුි ලං බික ලං දපි  ලං වීජ ලං රපජ ලං ජහප ලං

ාාඝයත්ජ ය් ලං වි පක ලං වි යෝධයක් ලං ජතු ලං  දි් ලං ති බරජ ලං බරද. ලං ඒ ලං

 පයණය ලං රපජ ලං විායක් ලං  ජප දයිව ලං  ලං ජජ ලං  ් ලං කිය් ්. ලං දප් ලං

ාමු්ජප් ාථකප ලං විදුි ලං බික ලං සියයට ලං 62  ලං 92කි් ලං එ පපය ලං දපි  ලං

 යජදප. ලං ජට ලං ජා යිව  ලං ාජිේධිකපභී් ේ ලං  රදල්දකට ලං සූ් ය ලං

පපජක ලං බරදප ලං ද්ජ ලං  ප හ් ලං හෝ ලං්ධපය ලංදයපපිතියකි් ලංඇවිත් ලං

තිබුණප. ලං රු ලං ඇජතිතුජනි  ලං විදුි ලං බික ලං දපි  ලං දජ ලං   පට ලං ිනිාථසු ලං

වි ල්පදකට ලං ය්ජ ලං  ලං  පළ ෙජදප ලං  ්. ලං ඒ ලං වි ල්පදකට ලං යජ ලං

ිනිහපට ලං  දජ ලං අත්උද ද ලං  ජප ක් ලං ද? ලං ඔවු්ට ලං  දජ ලං ිනරිරප්වීජ ලං

 ජප ක් ලං ද? ලං ප්ාල්දකට ලං වුණත් ලං සූ් ය ලං පපජක ලං ාවි ලං  ය්ජ ලං

කියජදප. ලංහපබරපයිව  ලංසූ් ය ලංපපජක ලංාවි ලංකිරීජ ලංාඳහප ලං දජ ලංිනරිරප්වීජ ලං

 ජප ක් ලංද? ලංඅ්ජ ලංඒ  ලංජජ ලංඔබරතුජප ර් ලංඅහ්ජ ලං පජපතියිව. 
 

රරු ථාචන විමේමස්ථා ාහතා 
(மாண்புமிகு கஞ்ென விசஜசெகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

රු ලං ජ්ීතුජනි  ලං  ් ලං හප ලං ා්බර්ධ ලං අහපු ලං ර ථජයට ලං ජජ ලං

ාවිාථාය ලංපිළිතුයක් ලංකබරප ලංදු්ජප  ලංඔබරතුජප ලංපපි ණ්ජ ලං පය. ලං 

රු ලංජ්ීතුජනි  ලංඒ ලංාඳහප ලංාජයිව ලංLECO එ   ලංකා ප ලංවිදුිබරක ලං

ජඩුකඩකය ලං - ලං CEB - ාහ ලං ශ්රී ලං කා ප ලං සුනිාය ලං බරක ක්ති ලං අධි පරිය ලං

ජඟි් ලං   ජකු ේ ලංදපජට ලංති බරජ ලංබිකට ලංාරිකජ ලං් පයයට ලංය් ලං

රජයක් ලං නි් ජපණය ලං  යකප ලං  ද්ජ ලං දපඩ ලං පිළි දළක් ලං හද් ්. ලං

ජමුත් ලංකා ප ලංවිදුිබරක ලංජඩුකඩකයට ලංමුදල් ලංජපහප  ලංඒ ට ලං් යෝජාජය ලං

 ය්ජ. ලං අපට ලං ඉ්ිනයපනු ලං ණය ලං රජය ලං යට ත් ලං  ඩපක්  ලං ිියජ ලං

122  ලංමුදකක් ලංකප බරජදප. ලං ලංජමුත් ලංඅපි ලංඅ් ලං්දපය්කපභී ලංපවුල් ලංාහ ලං

ඉාප ලංඅජපු ද් ලං ටයුතු ලං යජ ලං්රි  ලංසිේධාථාපජ ලං ාෝයප රජ ලං

ති බරජදප. ලංඒ ලංඅයට ලංා්ූ් ණ ය් ලං ජපි ල් ලංඒ ලංසූ් ය ලංපපජක ලංාවි ලං

කිරී ් ලං  ටයුත්ා ලං  යකප ලං  ද්ජ ලං  ටයුතු ලං  යජදප. ලං  ලං අ ජක් ලං

පිරිාට ලං රවීජට ලංති බරජ ලංහපකියපද ලං අනුද ලං  ලං දපඩ ලං පිළි දළක් ලංහදකප ලං

 ද්ජ ලංාජයිව ලංඅපි ලංබරකප පප යපත්තු ලංද් ්. ලංඒ ලංඅය ලංදපජට ලං රදජ ලං

බි ල් ලං  ලං රජපණයට ලං අනුද ලං  ලං ජපා ලං 04  ලං  හෝ ලං ජපා ලං 48  ලං දපඩ ලං

පිළි දළක් ලං ලංඒ ලංාඳහප ලං ලංහදකප ලං ද්ජ ලං ටයුතු ලං යජදප.  
 

රරු විාේ ීාවාශ් ාහතා   
(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ஸ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

රු ලං නි යෝජාය ලං  ාපජපය තුජනි  ලං ජට ලං ාද ලං එ  ලං  පයණයක් ලං

විායක් ලංජතු ලං ය්ජ ලංඅදාථාපද ලං ද්ජ. 

රු ලං ඇජතිතුජනි  ලං දපි  ලං දජ ලං විදුි ලං බික ලං අනුද  ලං විදුි ලං

පපරි භෝගි ය් ර් ලංසියයට ලං52 ට ලංදඩප ලංවිදුි ලංබික ලං රදප ලංර්ජ ලං

බරපරි ලං වීජ ලං ජා ලං විදුිය ලං  ්පපදු ලං කිරී ් ලං ාත්ත්දයක් ලං ඇති ලං  දයිව. ලං ලං ලං

විදුිය ලං පපුදපට ලංපාථ ාථ ලං  ලංඒ ලංඅය ලංළඟට ලංපපජකය ලංඋාථා රජ ලංයජදප ලං

 දනුදට  ලං ඉාප ලං  ි ජි් ලං  ් ලං වි ල්ප ලං රජය ලං හඳු්දප ලං  ද්ජ ලං

කියජ ලංඑ යිව ලංජ ේ ලංඉල්ලීජ. 
 

රරු චින්තද වි මේසිික ාහතා 
(மாண்புமிகு ெமிந்த விசஜெிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

රු ලං ාපජපය තුජනි  ලං්ඩුක්   ලංඉ්ජ - ලං[බරපධප ලංකිරීජක්  

රරු නිමයෝජ්ය ථාානායථුාා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රු ලං  වි්ද ලං  හථෂප් ලං ජායද් ධජ ලං ජ්ීතුජනි  ලං ඔබරතුජප ලං

 රපඩක් ලං දකප ලංජපඟිටකප ලංහිටියප. ලංකිය්ජ. ලං[බරපධප ලංකිරීජක්  
 

රරු නවවදය) ථවින්තද මහ්ෂ ාන්ත ජ්යවර්ලධනන ාහතා 
(மாண்புமிகு (மவத்திய கைாநிதி) கவிந்த சஹஷான் ஜயவர்தன)  

(The Hon. (Dr.) Kavinda Heshan Jayawardhana)  

රු ලං නි යෝජාය ලං  ාපජපය තුජනි  ලං රු ලං ඇජතිතුජපත් ලං ාභප   ලං

ඉ්ජ ලං නිාප ලං ාථාපදය ලං නි ලං යෝර ලං 0  ලං (1) ලං යට ත් ලං ජජ ලං  පයණපදක් ලං

කිය්ජ්. ලං දප් ලං  ් ලං ය ්) ලං දපදප්ා ලං  ති පදක් ලං  රපඩ ලං ජපඟිකප ලං

ති බරජදප  ලං විා ලංහපල් ලං පිළිබරඳද. ලං රු ලංනි යෝජාය ලං ාපජපය තුජනි  ලං

අපි ලංද්ජදප ලං ් ලංය ්) ලංසියලු දජප - ලං 
 

රරු නිමයෝජ්ය ථාානායථුාා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රු ලං ජ්ීතුජප  ලං අපි ලං රධපජ ලං දපඩ ලං ටයුතු ලං අදා් ලං යකප ලං  ලං ඒ ලං

රපජ ලං ාප ලං යමු. 
 

රරු නවවදය) ථවින්තද මහ්ෂ ාන්ත ජ්යවර්ලධනන ාහතා 
(மாண்புமிகு (மவத்திய கைாநிதி) கவிந்த சஹஷான் ஜயவர்தன)  

(The Hon. (Dr.) Kavinda Heshan Jayawardhana)  

 ්  ලංදයරාපද ලංර ථජයක්. 
 

රරු නිමයෝජ්ය ථාානායථුාා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ර ථජ ලං අා  ලං 4 ලං - ලං රු ලං  ේ..ද. ලං අකදතුදක ලං ජපතිතුජප - ලං [බරපධප ලං
කිරීජක්  

 

රරු නවවදය) ථවින්තද මහ්ෂ ාන්ත ජ්යවර්ලධනන ාහතා 
(மாண்புமிகு (மவத்திய கைாநிதி) கவிந்த சஹஷான் ஜயவர்தன)  

(The Hon. (Dr.) Kavinda Heshan Jayawardhana)  

රු ලංනි යෝජාය ලං ාපජපය තුජනි  ලං ලං ්  ලංදයරාපද ලංර ථජයක්. 
 

රරු කුාාා මවේරා ාහතා 
(மாண்புமிகு குமார சவல்கம) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
 

නැඟී සිටිම ය. 
எழுந்தார். 

rose. 
 

රරු නිමයෝජ්ය ථාානායථුාා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රු ලංකුජපය ලං දල්රජ ලංජ්ීතුජප. 

 

රරු කුාාා මවේරා ාහතා 
(மாண்புமிகு குமார சவல்கம) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
රු ලං ඇජතිතුජප  ලං ජජ ලං  පපි  ලං උප දාක් ලං කිය්ජ්. ලං ඔබරතුජප ලං

අජපු   ලං දජ්ජ ලං ලං ජප දයිව ලං  ් ලං කිය් ්. ලං [බරපධප ලං කිරීජක්  ලං
ඔබරතුජපට ලං ජජ ලං  ් ලං  පයණය ලං කියජදප. ලං විදුි ලං බිකට ලං ාහජපධපය ලං

 ද්ජ ලංබරපහප. ලං  ජප ද  ලං "ාහජපධපය ලංජපහප" ලංකියකප ලංCentral Bank 

Governor කියජදප. ලං  ලං කප්පු ලං  ාල්දකටත් ලං ජපහප. ලං ාහජපධපය ලං

 ද්ජ ලං ගිහිල්කප ලං ාජයිව ලං අපි ලං හුඟක් ලං අජපු   ලං දපටු ඩුක. ලං අපි ලං

 හපය ජ ලංජදත්ද්ජත් ලංඕජෑ. ලං හපඳද? ලංාහජපධපය ලංජපතුද ලං ද්ජ ලං

ඕජෑ ලං කියකප ලං ාජයිව ලං Central Bank Governor කිය් ්. ලං ඉති්  ලං

ජජ ලං ාමු්ජප් ාථට ලං කියජදප ලං  ් ලං සූ් ය ලං පපජක ලං ාඳහප ලං අ් ලං

 පපියට ලං ණය ලං රජයක් ලං හද්ජ ලං කියකප. ලං දපි  ලං  පපියක් ලං ර්ජ ලං

එපප. ලංාපජපජය ය් ලංසියයට ලංහාය  ලංදප ේ ලංඅ් ලං පපියට ලංරජයක් ලං

හද්ජ. ලංඑා  පට ලංහපජ දජපටජ ලංර්ජ ලංපුළුද්. ලං 
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අද ලංප්ාල් ලංරපජ ලං ාප ලං යජදප. ලංඅද ලංප්ාල් ලංරපජ ලං කපකුදටජ ලං

 ාප ලං  ය් ් ලං V8 එ ක් ලං යජ ලං හපමුදුුදු. ලං V8 එ ක් ලං යජ ලං

හපමුදුුදු ලං ාජයිව ලං ප්ාල් ලං රපජ ලං  ාප ලං  ය් ්. ලං  පපි  ලං

හපමුදුුදුත් ලං  ලං  ාප ලං  යජදප ලං ඇති. ලං ජමුත් ලං ාජහය ලං හපමුදුුදු ලං

ාජයිව ලං ්ඩුක්දක් ලං එජ  පට ලං ඉිනරියට ලං එ් ්. ලං ඒ ලං  රපල්ක් ලං

එජදප  ලං යජදප. ලං ජජ ලං කිය් ්  ලං දප් ලං  ් ලං රපජ ලං  ාප ලං  යජ ලං

හපමුදුුදුත් ලංV8 එ ක් ලංය් ්. ලං කපකු ලංප්ාල්දකට ලංාහජ ලං දජ ලං

එ  ලං රපජ ලං ජජ ලං  ාප ලං  ය්ජ ලං ය් ් ලං ජපහප. ලං ජමුත්  ලං  පපි  ලං

ප්ාල්දකට ලං ාහජයක් ලං  දජ  පට ලං සියයට ලං හා ්  ලං  පපියට ලං

 ද්ජ. ලං 

අ ජක් ලං එ  ලං ාජයිව  ලං  ් ලං ජපාථතිය ලං ජපති ලං  ය්ජ ලං ඕජෑ. ලං

ජාජපධිපතිතුජපට ලංකිය්ජ ලංඅය ලංශිය්ති ලං ජෝජප ලංදප ේ ලං12ක්  ලං11ක් ලං

අය රජ ලං යට ලං ය්ජ ලං එපප ලං කියකප. ලං ශිය්ති ලං  ජෝජප  ලං ජහි්ද ලං

යපජාපක්ෂ ලංජහත්ජයප ලංඒ ලංදප ේ ලංපිරිාථ ලංඅය රජ ලංයට ලංගිය ලංනිාප ලංාජයිව ලං

අපට ලංදපයදු ඩුක. ලංඑ හජ ලං ජප ය  ලංතු් ද ජකු ලංඅය රජ ලංගියප ලංජ් ලං

 හපඳටජ ලංඇති ලංකියකප ලංජජ ලංහිාජදප. ලං  
 

රරු ථාචන විමේමස්ථා ාහතා 
(மாண்புமிகு கஞ்ென விசஜசெகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

රු ලං නි යෝජාය ලං  ාපජපය තුජනි  ලං කුජපය ලං  දල්රජ ලං ජපතිතුජප ලං

ර ප  ලං  ළ ලං ් පයයට ලං ඇත්ාටජ ලං අ ් ලං බරකප පප යපත්තුද ලං ලං

ති බර් ්ත් ලං  අ් ලං  පපියට ලං  හෝ ලං  පපලී ලං යහිාද ලං  ් ලං  ටයුත්ා ලං

ක්රියපත්ජ  ලංකිරීජටයිව. ලංඒ ලංාඳහප ලංාජයිව ලංඅපි ලංබරපාකුදි් ලංණය ලංඉල්කප ලං

ති බර් ්. ලං දපණිජාජය ලං  ටයුත්ාක් ලං හපටියට  ලං ්දපයජක් ලං එජ ලං

විධියට ලං  ් ලං  ටයුත්ා ලං  ය්ජ ලං ගි යපත් ලං ාජයිව ලං අපට ලං අජපු ලං

 ද් ්. ලංඑ හජ ලංජපතිද ලංඒ ලං ටයුතු ලං ළජජප යණය ලං ය ලං රජ  ලං

අ් ලං  පපියක් ලං ාහිාද ලං දපඩ ලං පිළි දළක් ලං ක්රියපත්ජ  ලං  ය්ජ ලං අපි ලං

බරකප පප යපත්තු ලං දජදප. ලං ලං[බරපධප ලංකිරීජක්  
 

රරු නිමයෝජ්ය ථාානායථුාා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රු ලං  වි්ද ලං ජායද් ධජ ලං ජ්ීතුජප  ලං   ටි ය් ලං කිය්ජ ලං

 පයණය ලං ජප ක්ද ලංකියකප. 
 

රරු නවවදය) ථවින්තද මහ්ෂ ාන්ත ජ්යවර්ලධනන ාහතා 
(மாண்புமிகு (மவத்திய கைாநிதி) கவிந்த சஹஷான் ஜயவர்தன)  

(The Hon. (Dr.) Kavinda Heshan Jayawardhana)  

රු ලං ඇජතිතුජප ලං  ් ලං  දකප   ලං ාභප   ලං ඉ්ජ ලං නිාපයිව ලං ජජ ලං

ාථාපදය ලං නි යෝර ලං 0  ලං (1) ලං යට ත් ලං  ් ලං ර ථජය ලං අහ් ්. ලං රු ලං

නි යෝජාය ලං  ාපජපය තුජනි  ලං ඇත්ාටජ ලං අද ලං ය ්) ලං දපදප්ා ලං

 ති පදක් ලං ඇති ලං  දකප ලං ති බරජදප ලං  ් ලං ා්බර්ධ ය්. ලං  ජප ද  ලං

අපිත් ලංබරත් ලං ජ ලංඅය. 
 

රරු නිමයෝජ්ය ථාානායථුාා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රු ලං ජ්ීතුජප  ලං අද ලං දද ාථ ලං වි  ථෂ ලං  ව ලං දපදරත් ලං  යෝජාජපදක් ලං

ති බරජදප. ලං ඒ ලං ාඳහප ලං  පකය ලං  ළජජප යණය ලං  ය ලං ර්ජ ලං ඕජෑ ලං

නිාප ලං  ් ලං ර ථජ ලං ටි  ලං   ටි ය් ලං අහකප ලං අදා් ලං  ය්ජ ලං

පප් ි ්්තු ලං  ටයුතු ලං පිළිබරඳ ලං  පය  ලං ාභප   ජ ලං  වුුත් ලං එ ඟ ලං

වුණප. ලංඒ ලංඅනුද ලං ටයුතු ලං යමු. ලං[බරපධප ලංකිරීජක්  ලං හපඳයිව  ලං  ටි ය් ලං

කිය්ජ. 
 

රරු නවවදය) ථවින්තද මහ්ෂ ාන්ත ජ්යවර්ලධනන ාහතා 
(மாண்புமிகு (மவத்திய கைாநிதி) கவிந்த சஹஷான் ஜயவர்தன)  

(The Hon. (Dr.) Kavinda Heshan Jayawardhana)  

දප් ලං ්ඩුක්ද ලං කියජදප  ලං විෂ ලං ාහල් ලං ජපහප ලං කියකප. ලං හපබරපයිව  ලං

අනුයපධපුය  ලං ඒ ක  ලං යත්ජකපජ  ලං කුුණෑරක  ලං යත්ජපුය ලං ා ාපා ලං

රබරඩපදි් ලං ාහල් ලං  ජට්රික් ලං  ටප් ලං 15 222ක් ලං  ලං රතික් ෂථප ලං  ය ලං

ති බරජදප. ලංඑජ ලංාහල් - 

 

රරු නිමයෝජ්ය ථාානායථුාා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රු ලං ජ්ීතුජප  ලං ඔය ලං  පයණය ලං අහ්ජ ලං  දකපද ලං  ජප දයිව  ලං

 ් . ලං 
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1999/2022 
4.  රරු මේ.සී. අලවුවල ාහතා 
      (மாண்புமிகு சஜ.ெீ. அைவத்துவை) 

      (The Hon. J.C. Alawathuwala) 

අග්රපජපායතුජප ලංාහ ලංයපජාය ලංපරිපපකජ  ලංාථද ේ  ලං ටයුතු  ලංපළපත් ලං

ාභප ලංහප ලංපළපත් ලංපපකජ ලංඅජපායතුජප ර් ලංඇසූ ලංර ථජය ලං- ලං(1): 

(අ) (i) එද ට ලං ාථද ේ  ලං  ටයුතු ලං අජපායපා ය ලං විසි් ලං
ක්රියපත්ජ  ලං යජ ලංකද ලං “නික ලං  ාදණ” ලංඉිනකිරී ් ලං
දයපපිතිය ලං යට ත් ලං ද් ෂ ලං 0216 ලං සිට ලං 021  ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං
දක්දප ලං කුුණෑරක ලං ිනාථත්රික්  ආ ලං “නික ලං  ාදණ” ලං
ඉින යජ ලංකද ලං එක් ලංඑක් ලං  ලං ග්රපජ ලංනිකධපරි ලං දාජ ලං ාහ ලං
රප ේශිය ලං ල් ් ලං  ප්)සපාය ලං ද ් ද; ලං  

 (ii) එජ ලංඑක් ලංඑක් ලං ලං“නික ලං ාදණ” ලංඉිනකිරීජ ලංාඳහප ලංදපය ලං
 යජ ලංකද ලංමුදක ලං  පපජණද; 

 ය්ජ ලං  ද  ්ලං  ද් ලං ද  ය  ්ලං එතුජප ලං  ජජ ලං ාභපදට ලං
ද්ද් ්ද? 

(්) (i) 2020 ාහ ලං 0201 ලං ද් ෂදක ලං ඉහා ලං දයපපිතිය ලං
ක්රියපත්ජ  ලං යනු ලංකපබු  ද; 

 (ii) එ ාථ ලංජ්  ලංඑජ ලං“නික ලං ාදණ” ලංඉින යනු ලංකපබූ ලංඑක් ලං
එක් ලං ග්රපජ ලං නිකධපරි ලං දා ලංජ ලං ාහ ලං රප ේශිය ලං  ල් ් ලං
  ප්)සපාය ලං ද ් ද; ලං 

 (iii) එජ ලංඑක් ලංඑක් ලං“නික ලං ාදණ” ලංඉිනකිරීජ ලංාඳහප ලංදපය ලං
 යනු ලංකපබූ ලංමුදක ලං  පපජණද; ලං 

 ය්ජත් ලං  ද  ්ලං  ද  ්ලං ද  ය  ්ලං එතුජප ලං  ජජ ලං ාභපදට ලං ලං
ද්ද් ්ද? 

(ඇ) ලං  ජපඑ ාථ ලංජ්  ලංඒ ලංජ්ද? ලං ලං 
 

 பிரதம அமமச்ெரும் சபாது நிருவாக, உள்நாட்ட லுவல்கள், 

மாகாண ெமபகள் மற்றும் உள்ளூராட்ெி  அமமச்ெ ருமானவமரக் 

சகட்ட வினா: 

(அ) (i) அப்சபாமதய உள்நாட்டலுவல்கள் அமமச்ெி 

னால் நமடமுமறப்படுத்தப்பட்ட ලං “நிை செவன” ලං

எனும் கருத்திட்டத்தின்கீழ் 2016ஆம் ஆண்டு 

சதாடக்கம் 2019ஆம் ஆண்டு வமரயான                

காைப் பகுதியில் குருநாகல் மாவட்டத்தில் ලං “நிை 

செவன” ලංஅலுவைகங்கள் நிர்மாணிக்கப்பட்டுள்ள 

ஒவ்சவாரு கிராம அலுவைர் பிாிவும் பிரசதெ 

செயைகப் பிாிவும் யாமவசயன்பமதயும்; 

 (ii) சமற்படி ஒவ்சவாரு ලං “நிை செவன” ලං

அலுவைகத்தின் நிர்மாணப் பணிகளுக்காகச் 

செைவுசெய்யப்பட்ட பணத்சதாமக எவ்வள 

சவன்பமதயும்; 

 சவவ்சவறாக அவர் இச்ெமபக்கு அறிவிப்பாரா? 

23 24 

[රු ලංකුජපය ලං දල්රජ ලං ලංජහාප  
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(ஆ) (i) 2020 மற்றும் 2021ஆம் ஆண்டுகளில் சமற்குறித்த 

கருத்திட்டம் நமடமுமறப்படுத்தப்பட்டதா என்ப 

மதயும்; 

 (ii) ஆசமனில், சமற்படி ලං “நிை செவன” ලං அலுவை 

கங்கள் நிர்மாணிக்கப்பட்டுள்ள ஒவ்சவாரு கிராம 

அலுவைர் பிாிவும் பிரசதெ செயைகப் பிாிவும் 

யாமவசயன்பமதயும்; 

 (iii) சமற்படி ஒவ்சவாரு ලං “நிை செவன” ලං அலுவை 

கத்தின் நிர்மாணப் பணிகளுக்காகச் செைவிட்ட 

பணத்சதாமக எவ்வளசவன்பமதயும்;  

 சவவ்சவறாக அவர் இச்ெமபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்சறல், ஏன்? 
 
asked the Prime Minister and Minister of Public 

Administration, Home Affairs, Provincial Councils and 
Local Government: 

(a) Will he inform this House, separately - 

 (i) the name of each Grama Niladhari Division, 
Divisional Secretary's Division in 
Kurunegala District in which “Nila Sevana” 
residences were constructed under the “Nila 

Sevana” project implemented by the then 
Ministry of Home Affairs during the period 
from the year 2016 up to 2019; and 

 (ii) the amount of money spent for the 
construction of each “Nila Sevana” 
residence? 

(b) Will he also inform this House, separately - 

 (i) whether the aforesaid project has been 
implemented in the years 2020 and 2021; 

 (ii) if so, the name of each Grama Niladhari 
Division, Divisional Secretary's Division in 
which the aforesaid “Nila Sevana” 
residences are expected to be constructed; 
and 

 (iii) the amount of money that is expected to be 
spent for the construction of each of the 
aforesaid “Nila Sevana” residences? 

(c)   If not, why? 
 

රරු අමශ්ෝථ ප්රියන්තත ාහතා නස්වම ශ් ථටයුු ාාජ්ය 

අාාතයුාා) 
(மாண்புமிகு அசொக்க பிாியந்த - உள்நாட்டலுவல்கள் 

இராஜாங்க அமமச்ெர்) 

(The Hon. Ashoka Priyantha - State Minister of Home 
Affairs) 

රු ලං නි යෝජාය ලං  ාපජපය තුජනි  ලං අග්රපජපාය ලං ාහ ලං යපජාය ලං

පරිපපකජ  ලං ාථද ේ  ලං  ටයුතු  ලං පළපත් ලං ාභප ලං හප ලං පළපත් ලං පපකජ ලං

අජපායතුජප ලං දනු ද් ලංජප ලංඑජ ලංර ථජයට ලංපිළිතුය ලංකබරප ලං දජදප. ලං 

(අ) (i) ඇමුණු ජහි ලංදක්දප ලංඇා. ලංඇමුණුජ ලංසභාරත* ලං යි. 

 (ii) ඔ . ලංඑයද ලංඇමුණු ජහි ලංදක්දප ලංඇා. 

(්) (i) ජපා. 

 (ii) අදපළ ලං ජප  . 

 (iii) අදපළ ලං ජප  . 

(ඇ) "නික ලං ාදණ" ලං ප් යපක ලංඉිනකිරීජට ලංඅදපළ ලංදපය ලංවිෂය ලංාඳහප ලං
0202 ලං හප ලං 0201 ලං ද් ෂදකට ලං අදපළද ලං අජපායපා ය ලං  දා ලං
රතිපපදජ ලං ජපකපබීජ. 

 

රරු මේ.සී. අලවුවල ාහතා 
(மாண்புமிகு சஜ.ெீ. அைவத்துவை) 

(The Hon. J.C. Alawathuwala) 

රු ලං නි යෝජාය ලං  ාපජපය තුජනි  ලං  ්  ලං ජජ ලං මීට ලං අවුුදු ලං

එ හජපය ට ලං ි් ලං යපමු ලං යපු ලං ර ථජයක්. ලං ජජ ලං හිා් ් ලං ් ලං

 දකප   ලං  ලං "නික ලං  ාදණ" ලං  ප් යපක ලං හද්ජ ලං   ප හපජත් ලං මුදල් ලං

ජපහප. ලං ජප ද  ලංජාජාපද ලංබරඩගි් ් ලංඉ්ජ ලං දකපදක්  ලං ් . ලං 

රු ලංනි යෝජාය ලං ාපජපය තුජනි  පළපත් ලංපපකජ ලංජපතිදයණය ලං ලං

-රප ේශීය ලංාභප  ලංජරය ලංාභප ලං ජපතිදයණය- ලං පළපත් ලංාභප ලං හප ලං පළපත් ලං

පපකජ ලංඇජතිදයයප ලංවිසි් ලංඑක්දයක් ලං ල් ලංදජකප ලංති බරජදප. ලංකබරජ ලං

ජප් තු ලං ජපාය ලං  දජ  පට ලං ඒ ලං  පකය ලං අදා් ලං  දජදප. ලං රු ලං

අරජපතිතුජනි  ලංපළපත් ලංාභප ලංහප ලංපළපත් ලංපපකජ ලංඇජතිදයයප ලංහපටියට ලං

 ටයුතු ලං  යජ ලං  ලං ඔබරතුජප ර් ලං ජජ ලං දපජර්ජ ලං  පජපතියිව  ලං එජ ලං

ජපතිදයණය ලංපදත්දජදපද  ලංජපේද ලංකියකප. ලං ලං 
 

රරු දිමන්තෂ ් ගුතවර්ලධනන ාහතා නඅග්රාාාතය සහ ාාජ්ය 

පිකපාලන  ස්වම ශ් ථටයුු  පළා්  සභා හා පළා්  පාලන 

අාාතයුාා) 
(மாண்புமிகு திசனஷ் குணவர்தன - பிரதம அமமச்ெரும் சபாது 

நிருவாக, உள்நாட்டலுவல்கள், மாகாண ெமபகள் மற்றும் 

உள்ளூராட்ெி அமமச்ெரும்)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena - Prime Minister and 
Minister of Public Administration, Home Affairs, Provincial 
Councils and Local Government) 

රු ලං නි යෝජාය ලං  ාපජපය තුජනි  ලං පප් ි ්්තු   ලං එ ජ ලං

ජ්ීදු ලං ඩුකඩපයජ ලං ලංඑ ජ ලංර ථජය ලංඅහජදප. ලංඅපි ලංපිළිතුයක් ලං ජකප ලං

ති බරජදප. ලං ඉති්  ලං  කබරක ලං  ජපවී ලං ඉ්ජ. ලං අනුරජජය ලං  ළ ලං යුතු ලං

පිළි දත් ලංඅනුද ලංඒදප ලංා්බර්ධද ලංීයණ ලංරනියිව. ලං 
 

රරු මේ.සී. අලවුවල ාහතා 
(மாண்புமிகு சஜ.ெீ. அைவத்துவை) 

(The Hon. J.C. Alawathuwala) 

එාපජ ලංපිළිතුයක් ලංජපහප ලං ්  ලංරු ලංනි යෝජාය ලං ාපජපය තුජනි. ලං

රු ලං අරජපතිතුජනි  ලං ඔබරතුජපට ලං පුළුද් ලං ජ් ලං  පප්ඩක් ලං පපහපිනි ලං

 ය්ජ  ෝ. ලං ජප ද  ලංඒ  ලංඉාප ලංදපදරත්. ලංඑ  ලංදයක් ලංපළපත් ලංපපකජ ලං

ජපතිදයණය ලං  ල් ලං දජප ලං ති බරජදප. ලං කබරජ ලං ජප් තු ලං ජපාය ලං අදා් ලං

දජවිට ලං ඒ ලං ජපතිදයණය ලං පදත්දජදපද  ලං ජපේද? ලං ඒ ලං ජපතිදයණය ලං

පදත්ද්ජ ලං අදහාක් ලං ජපේද? ලං  ජප ද  ලං ජපතිදයණ ලං   පිාජට ලං

බරකයක් ලංයජදප- 
 

රරු දිමන්තෂ ් ගුතවර්ලධනන ාහතා 
(மாண்புமிகு திசனஷ் குணவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ලංනි යෝජාය ලං ාපජපය තුජනි  ලංපප් ි ්්තු   ලංජපතිදයණ ලං

 ්ද ලං විජ.ද් ලං දයුහ ආ ලං හප ලං ීතති ලං රීතිදක ලං රතිාාාථ යණ ලං

හඳුජපරපීතජටත්  ලං ඒ ලං ා්බර්ධ ය් ලං අද ය ලං ාා  ෝධජ ලං ඉිනරිපත් ලං

කිරීජටත් ලංදජ ලංවි  ථෂ ලං පය  ලංාභපද ලං ජ් ඝ ලං පකයක් ලං ටයුතු ලං යකප ලං

නි්  ේ  ලංයපශියක් ලංඉිනරිපත් ලං යකප ලංති බරජදප. ලංඒ ලංනි්  ේ  ලංපිළිබරඳ ලං

දපජට ලංීතති ලං  ටු්පත් ලංා ාථ ලං යකප  ලං ඉිනරිපත් ලං යකප ලංති බරජදප. ලං

ාජහය ලං  ටු්පත්දක ලංබරකය ලංපිළිබරඳද ලං  පිෂ් ලංාභපද ලංඅධයයජය ලං

 යජදප. ලං ඒ ලං නිාප ලං අපට ලං කිසිජ ලං රපටලුදක් ලං ජපහප; ලං  කබරකයක් ලං ලං

ජපහප. ලංඅපි ලං දප් ලංාප්ාප්බර්  ලංජපා ආ ලංඉ් ්. ලංඅනුරජජය ලං යජ ලං

පිළි දත්  ලං ීතති ලං අනුද ලං ිාක් ලංීතති ය් ලං පිට ලං අපට ලං රජ් ලං ය්ජ ලං

බරපහප ලං ්.[බරපධප ලංකිරීජක්  
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—————— 
*  පුස්තථාලම  තබා ඇත. 
*    நூனிமையத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පප් ි ්්තුද 

රරු ණර්ල.එේ. ාාිත්  ා දුා බණ්ඩාා ාහතා  
(மாண்புமிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித் மத்தும பண்டார) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
රු ලං අරජපතිතුජනි  ලං ජ්ීතුජප ලං ජපතිදයණ ලං රපජයිව ලං ඇහු  . ලං

ඔබරතුජප ලං ජපතිදයණ ලං රජය ලං රපජයිව ලං  ාප ලං   ළථ. ලං ඒ  ලං හරියට  ලං

"  ප හද ලංය් ්  ලංජල් ල් ලං පපල්" ලං ාපද ලංදප රයිව. ලං 
 

රරු දිමන්තෂ ් ගුතවර්ලධනන ාහතා 
(மாண்புமிகு திசனஷ் குணவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ලං නි යෝජාය ලං  ාපජපය තුජනි  ලං අ ් ලං රතිපක්ෂය ලං  කබරක ලං

 දකප ලං ඉ් ්. ලං ජජ ලං පපහපිනිද ලංකි දප  ලං අපි ලං ීතතිය ලං අනුද ලං  ටයුතු ලං

 යජදප ලංකියකප. ලංජපතිදයණ ලං  පිෂ් ලංාභපදට ලංය් ලංකිසි ලංබරකාක ලං

රජපණයක් ලංඅපි ලං පදයප ලංති බරජදප. ලංඒ  ලං අජා  ලං ය්ජ ලංඑපප. ලං අපි ලං

විටි් ලංවිට ලං අපට ලංඕජෑ ලං  දකපදට ලංහඬ ලංජඟපු ලංපළියට ලංපසුදදප ලං සියලු ලං

 ේ ලං  ලංසිේධ ලං ද් ් ලංජපහප. ලං අනුරජජය ලං ළ ලංයුතු ලංීතති ලංරීති ලංඅනුද ලං

අපි ලංඉද.ද ජ් ලංරජ් ලං යජදප. ලං 
 

රරු නිමයෝජ්ය ථාානායථුාා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රු ලං  ේ..ද. ලං අකදතුදක ලං ජ්ීතුජප  ලං  දදපනි ලං අතුු ලං ර ථජය ලං

අහ්ජ. 
 

රරු මේ.සී. අලවුවල ාහතා 
(மாண்புமிகு சஜ.ெீ. அைவத்துவை) 

(The Hon. J.C. Alawathuwala) 

රු ලං අරජපතිතුජනි  ලං ඔබරතුජප ලං පළපත් ලං ාභප ලං හප ලං පළපත් ලං පපකජ ලං

ඇජතිදයයප ලංහපටියට ලං ටයුතු ලං යජදප ලං ්. ලංජජ ලංඇහු   ලංජපතිදයණ ලං

රජය ලංා්බර්ධ ය් ලං ජප දයිව. ලංදපජට ලංඇජතිදයයප ලංවිසි් ලංපළපත් ලං

පපකජ ලංජපතිදයණය ලංඅවුුේදකි් ලං ල් ලංදජකප ලංති බරජදප. ලංජජ ලංහිාජ ලං

විධියට ලං ඔබරතුජපට ලං ජපදා ලං එය ලං  ල් ලං දජ්ජ ලං බරපහප. ලං කබරජ ලං ජප් තු ලං

ජපාය ලං  දජ  පට ලං ඒ ලං අවුුේද  ලං  පකය ලං අදා් ලං  දජදප. ලං

එා  පට ලංජපතිදයණය ලංපදත්දජදපද  ලංජපේද? ලං්ඩුක්ද ලංජපතිදයණය ලං

පදත්ද්ජ ලං ජාජාපද ලං අායට ලං ය්ජ ලං බරයද ලං කියකප ලං ාජයිව ලං අපි ලං

අහ් ්. ලං ්  ලංාපධපයණ ලංර ථජයක්. 
 

රරු නිමයෝජ්ය ථාානායථුාා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රු ලං ජ්ීතුජනි  ලං රු ලං අරජපතිතුජප ලං පපහපිනි ලං  ළප  ලං " ් ලං

ාප්ාප්බර්  ලං ජපාය  ලං ජප් තු ලං ජපාය ලං දජ ලං විට ලං ඒ ලං ාඳහප ලං විාඳුජක් ලං

කප බරයිව" ලංකියකප. ලංඑතුජප ලංඒ ලංර ථජයට ලංපපහපිනිද ලංඋත්ාය ලංදු්ජප. ලං 
 

 

පස්බාමේ මථෝාමළ් සහ රඟ ඉහළ මථෝාමළ් 

රා.මේ. මථාඨාසාස: නල ාාර්ලරමයන්ත පානීය ජ්ල 

සැපයුා 
பஸ்பாசக சகாரமள மற்றும் கங்க இஹை சகாரமளப் 

பிரசதெ செயைகப் பிாிவுகள்: குழாய்மூைமான குடிநீர் 

விநிசயாகம்  
PASBAGE KORALE AND GANGA IHALA KORALE DS 
DIVISIONS: PIPE-BORNE DRINKING WATER SUPPLY   
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5. රරු මේලු කුාාර්ල ාහතා  
 (மாண்புமிகு சவலு குமார்)  

 (The Hon. Velu Kumar) 

ජාක ලංා්පපදජ ලංඅජපායතුජප ර් ලංඇසූ ලංර ථජය- ලං(1): 

(අ) (i) ජහනුදය ලං ිනාථත්රික්  ආ  ලං පාථබරප ේ ලං   ෝය ළථ ලං ාහ ලං
රඟ ලං ඉහළ ලං   ෝය ළථ ලං යජ ලං එක් ලං එක් ලං රප ේශිය ලං
 ල් ් ලං   ප්)සපා ආ ලං පිහිටප ලං ඇති ලං දතු ලං අාරි  ්ලං

නියිා ලං රිතියට ලං අනුද ලංජක ලංජප් ර ය  ්ලං පපීතය ලං
ජාකය ලං ාපයනු ලං කබරජ ලං දතු ලං ාා්යපද ලං එක් ලං එක් ලං
රප ේශීය ලං ල් ් ලං  ප්)සපාය ලංඅනුද ලං ද  ්ලං ද් ලං
ද  ය  ්ලං  පපජණද; 

 (ii) එජ ලංදතුදක ලංජ්  ලංඉහා ලංාඳහ් ලංඑක් ලංඑක් ලංරප ේශීය ලං
 ල් ් ලං  ප්)සපාය ලංඅනුද ලං ද  ්ලං ද  ්ලංද  ය  ්ලං
 ද ් ද; 

 (iii) ජක ලං ජප් ර ය  ්ලං පපීතය ලං ජාකය ලං ාපයනු ලං කබරජ ලං
රතිකපභි  ්ලං ාා්යපද ලං ඉහා ලං ාඳහ  ්ලං එක් ලං එක් ලං
දතුයපය ලංඅනුද ලං ද  ්ලං ද  ්ලංද  ය් ලං  පපජණද; 

 ය්ජ ලංඑතුජප ලං ජජ ලංාභපදට ලංද්ද් ්ද? 

(්) ඉහා ලංාඳහ  ්ලංරප ේශීය ලං ල් ් ලං  ප්)සපාදක ලංපිහිටප ලංඇති ලං
දතුදක ලංපදතිජ ලංඋග්ර ලංපපීතය ලංජාක ලංරපටලුද ලංවිාීමජ ලංාඳහප ලංරනු ලං
කබරජ ලංක්රියපජප් ර ලං ද ් ද ලංය්ජත් ලංඑතුජප ලං ජජ ලංාභපදට ලං
ද්ද් ්ද? 

(ඇ)  ජපඑ ාථ ලංජ්, ඒ ලංජ්ද? 
 

நீர் வழங்கல் அமமச்ெமரக் சகட்ட வினா: 

(அ) (i) கண்டி மாவட்டத்தின் பஸ்பாசக சகாரமள 

மற்றும் கங்க இஹை சகாரமள ஆகிய ஒவ் 

சவாரு பிரசதெ செயைகப் பிாிவில் அமமந்துள்ள 

சபருந்சதாட்டங்களில் உாிய நியமத்திற்கமம 

வாக குழாய்மூைம் குடிநீர் விநிசயாகிக்கப்படும் 

சதாட்டங்களின் எண்ணிக்மக ஒவ்சவாரு 

பிரசதெ செயைகப் பிாிவுக்கு அமமய தனித்தனி 

யாக எத்தமன என்பமதயும்; 

 (ii) சமற்படி சதாட்டங்களின் சபயர்கள் சமற்குறித்த 

ஒவ்சவாரு பிரசதெ செயைகப் பிாிவுக்கு அமமய 

தனித்தனியாக யாமவ என்பமதயும்; 

 (iii) குழாய்மூைம் குடிநீர் விநிசயாகிக்கப்படும் 

பயனாளிகளின் எண்ணிக்மக சமற்குறித்த 

ஒவ்சவாரு சதாட்டத்தின் பிரகாரம் தனித்தனி 

யாக எத்தமன என்பமதயும்; 

 அவர் இச்ெமபயில் சதாிவிப்பாரா? 

(ஆ) சமற்படி பிசதெ செயைகப் பிாிவுகளில் அமமந் துள்ள 

சபருந்சதாட்டப் பகுதிகளில் நிைவும் பாாிய குடிநீர்ப் 

பிரச்ெிமனமயத் தீர்ப்பதற்காக சமற் சகாள்ளப் 

படவுள்ள நடவடிக்மககள் யாமவ என்பமதயும் அவர் 

இச்ெமபயில் சதாிவிப்பாரா? 

(இ) இன்சறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Water Supply:  

(a) Will he inform this House, separately - 

 (i) the number of estates situated within the 
Pasbage Korale and Ganga Ihala Korale 
Divisional Secretaries' Divisions in Kandy 
District, which have pipe-borne drinking 
water supply on specified standards;  

 (ii) the names of the estates as per aforesaid 
Divisional Secretaries' Divisions; and 

 (iii) the number of beneficiaries supplied with 
pipe-borne water as per each aforesaid 
estate? 

(b) Will he also inform this House of the measures to 
be taken to solve the acute drinking water problem 
prevailing in the estates referred to above? 

(c)     If not, why? 

27 28 
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රරු මථමහළිය ාඹු්වැේල ාහතා නමසෞඛය අාාතය සහ 

ජ්ල සේපාදන අාාතයුාා) 
(மாண்புமிகு சகசஹலிய றம்புக்சவல்ை - சுகாதார அமமச்ெரும் 

நீர் வழங்கல் அமமச்ெரும்) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella -  Minister of Health and 
Minister of Water Supply) 

රු ලං නි යෝජාය ලං  ාපජපය තුජනි  ලං එජ ලං ර ථජයට ලං පිළිතුය ලං

 ජ ාථයිව. 

(අ) (i) පාථබරප ේ ලං  ෝයළය ලංාහ ලංරඟ ලංඉහළ ලං  ෝයළය ලංයජ ලං

එක් ලංඑක් ලංරප ේශීය ලං ල් ් ලං  ප්)සපා ආ ලංපිහිටප ලං

ඇති ලං දතු ලං ජාපති  ලං ජාක ලං ා්පපදජ ලං හප ලං ජාකපපදහජ ලං

ජඩුකඩක ආ ලංදපජට ලංක්රියපත්ජ  ලංජාක ලංා්පපදජ ලංරජ ලං

ජඟි  ්ලං්දයණයක් ලංසිදු ලං ජපවුණද  ලංදතු ලංජ්)ට ජ් ලං

හප ලං රජාප ලං ජාක ලං දයපපිති ලං ජඟි  ්ලං ජක ලං ජප් ර ය  ්ලං

පපීතය ලංජාකය ලංකබරප ලං රනු ලංකප බ්. ලං එජ ලං දතු ලංාා්යපද ලං

රප ේශීය ලං ල් ් ලං  ප්)සපාය ලං අනුද ලංපහා ලංපරිින ලං

  . 

 

 

 

 (ii)  පාථබරප ලං ේ ලං   ෝය ළථ ලං රප ේශීය ලං  ල් ් ලං
  ප්)සපාය 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

පාථබරප ේ ලං

  ෝය ළථ ලං

රප ේශීය ලං ල් ් ලං

  ප්)සපා ආ ලංදතු ලං

ාා්යපද 

රඟ ලංඉහළ ලං

  ෝය ළථ ලං

රප ේශීය ලං ල් ් ලං

  ප්)සපා ආ ලංදතු ලං

ාා්යපද 

15 16 

අනු ලං 

අා ය 

දතුදක ලංජ් 

01  දාථ්) ලං හෝල් ලංදත්ා 

02 බරප්   ෝපල් ලංදත්ා 

03  ට්පල්ාථ  ලංටෝ ලංදත්ා 

04 විේට් ලංදත්ා 

05 දහඩ්රි ලංදත්ා 

06  බරෝහිල් ලංදත්ා 

07 ග්රී් ලංවු් ලංබරඩුකඩපය ලංදත්ා 

08  ි ය් කජ ලංදත්ා 

09  හපය රපල්ක ලංදත්ා 

10 හපය්ඩල් ලංදත්ා 

11 ඉඹුල්පිටිය ලංදත්ා 

12 රකමුදුජ ලංදත්ා 

13  ජප්ටික්රිාථ ටෝ ලංදත්ා 

14 රකබරඩ ලංදත්ා 

15  ා් ලං ාබරාථතිය් ලංදත්ා 

 ලං ලං ලං ලංරඟ ලංඉහළ ලං ලං  ෝය ළථ ලංරප ේශීය ලං ල් ් ලං  ප්)සපාය 

 
 (iii) පාථබරප ලං ේ ලං   ෝය ළථ ලං රප ේශීය ලං  ල් ් ලං

  ප්)සපාය 

 

අනු අාථය වුවල නේ 

01 ඉඟුුරක ලංදත්ා 

02 යජා ලංඇළ ලංදත්ා 

03 යටපපජ ලංදාජට ලංඅයත් ලංඉදල් රපල්ක ලංදතු ලං

ාජපරජ ලංාතු ලංදත්ා 

04 නි  ලංෂ් ි ලංදත්ා 

05 ියජ රපල්ක ලංදාජට ලංඅයත් ලං රප බරල් ප ලං

 ප ේරි  ලංාජපරජ ලංාතු ලංදත්ා 

06  ජපාථවිල්ක ලංදත්ා 

07 ාපජයදල්ි ලංදත්ා 

08  පනික්් ලංදත්ා 

09 යපක්ෂපද ලංදත්ා 

10 පිට ්ද ලංදාජට ලංඅයත් ලං හදත්ා ලංදපවිි ලං

ාජපරජ ලංාතු ලංදත්ා 

11 වියපද ලංදත්ා 

12 පපල්කපිටිය ලංදකුණ ලංදාජට ලංඅයත් ලං

ඉදල් රපල්ක ලංදතු ලංාජපරජ ලංාතු ලංදත්ා 

13 පපල්කපිටිය ලංදකුණ ලංහප ලංඋතුය ලංදා්දකට ලං

අයත් ලංකුුඳුදත්ා 

14 යපක්ෂපද ලංදාජට ලංඅයත් ලං හදත්ා ලංදපවිි ලං

ාජපරජ ලංාතු ලංදත්ා 

15  ් ේ  ් ලංදත්ා ලං  පටාක් 

16  ජපණයපරක ලංදත්ා 

අනු ලංඅා ය දතුදක ලංජ් රතිකපභී් ලං

ාා්යපද 

01  දාථ්) හෝල් ලංදත්ා 2,274 

02 බරප්   ෝපල් ලංදත්ා 1,879 

03  ට්පල්ාථ  ලංටෝ ලංදත්ා 1,324 

04 විේට් ලංදත්ා 2,017 

05 දහඩ්රි ලංදත්ා    716 

06  බරෝහිල් ලංදත්ා 1,389 

07 ග්රී් ලංවු් ලංබරඩුකඩපය ලංදත්ා      80 

08  ි ය් කජ ලංදත්ා 1,134 

09  හපය රපල්ක ලංදත්ා    393 

10 හපය්ඩල් ලංදත්ා      48 

11 ඉඹුල්පිටිය ලංදත්ා 3,972 

12 රකමුදුජ ලංදත්ා 1,063 

13  ජප්ටික්රිාථ ටෝ ලංදත්ා    210 

14 රකබරඩ ලංදත්ා 2,000 

15  ා් ලං ාබරාථතිය් ලංදත්ා    150 

29 30 



පප් ි ්්තුද 

රඟ ලංඉහළ ලං ලං  ෝය ළථ ලංරප ේශීය ලං ල් ් ලං  ප්)සපාය 

 

(්) රඟ ලං ඉහළ ලං   ෝය ළථ ලං රප ලං ේශීය ලං  ල් ් ලං   ප්)සපා ආ ලං
පිහිටප ලං ඇති ලං ඉඟුුරක ලං දත්ා  ලං නි  ලං ෂ් ි ලං දත්ා  ලං රකමුදුජ ලං
දත්ා  ලං ජපාථවිල්ක ලංදත්ා  ලංාපජයදල්ි ලංදත්ා  ලං පනික්් ලං
දත්ා  ලංයපක්ෂපද ලංදත්ා  ලංවියපද ලංදත්ා  ලංඉද රපල්ක ලංදත්ා  ලංයජා ලං
ඇළ ලං දත්ා  ලං කුුඳුදත්ා ලං යජ ලං දතු ලං  යෝජිා ලං රඟ ලං ඉහළ ලං
  ෝය ළථ ලං ජාක ලංා්පපදජ ලංදයපපිති ය්ද  ලං යජා ලංඇළ ලංදත්ා ලං
 යෝජිා ලං ජපදකපිටිය ලං පල් කරජ ලං හප ලං රකබරඩඇල්ක ලං ජාක ලං
ා්පපදජ ලංදයපපිති ය්ද ලං්දයණය ලංකිරීජට ලංාපකසු් ලං ය ලං
ඇා. 

 පාථබරප ේ ලං   ෝය ළථ ලං රප ේශීය ලං  ල් ් ලං   ප්)සපා ආ ලං
පිහිටප ලං ඇති ලං ඉඹුල්පිටිය ලං දත්ා  ලං රකබරඩ ලං දත්ා  ලං
 ා් ාබරාථතිය් ලංදත්ා  ලං යෝජිා ලංරක බරපඩ ලංඇල්ක ලංජාක ලං
ා්පපදජ ලං දයපපිතිය ලං ජඟි්ද ලං  හපය රපල්ක ලං දත්ා  ලං
හපය්ඩල් ලං දත්ා ලං යජ ලං දතු ලං  යෝජිා ලං ගිනිරත් හථජ ලං ජාක ලං
ා්පපදජ ලං රජ ආ ලං ජළ ලං ජප් ර ලං  ජ් ඝ ලං කිරී ් ලං දයපපිතිය ලං
ජඟි්ද ලං ා  ලං ජප්ටික්රිාථ ටෝ ලංදත්ා ලං යෝජිා ලංරඟ ලංඉහළ ලං
ජාක ලං ා්පපදජ ලං දයපපිතිය ලං ජඟි්ද ලං ්දයණය ලං කිරීජට ලං
ාපකසු් ලං ය ලංඇා. 

අනු ලං

අා ය 

දතුදක ලංජ් රතිකපභී් ලං

ාා්යපද 

01 ඉඟුුරක ලංදත්ා 206 

02 යජා ලංඇළ ලංදත්ා 152 

03 යටපපජ ලංදාජට ලංඅයත් ලං

ඉදල් රපල්ක ලංදතු ලංාජපරජ ලං

ාතු ලංදත්ා 

  93 

04 නි  ලංෂ් ි ලංදත්ා   99 

05 ියජ රපල්ක ලංදාජට ලංඅයත් ලං

 රප බරල් ප ලං ප ේරි  ලං

ාජපරජ ලංාතු ලංදත්ා 

336 

06  ජපාථවිල්ක ලංදත්ා   40 

07 ාපජයදල්ි ලංදත්ා 100 

08  පනික්් ලංදත්ා 320 

09 යපක්ෂපද ලංදත්ා 273 

10 පිට ්ද ලංදාජට ලංඅයත් ලං

 හදත්ා ලංදපවිි ලංාජපරජ ලං

ාතු ලංදත්ා 

778 

11 වියපද ලංදත්ා 710 

12 පපල්කපිටිය ලංදකුණ ලංදාජට ලං

අයත් ලංඉදල් රපල්ක ලංදතු ලං

ාජපරජ ලංාතු ලංදත්ා 

297 

13 පපල්කපිටිය ලංදකුණ ලංහප ලංඋතුය ලං

දා්දකට ලංඅයත් ලං

කුුඳුදත්ා 

131 

14 යපක්ෂපද ලංදාජට ලංඅයත් ලං

 හදත්ා ලංදපවිි ලංාජපරජ ලං

ාතු ලංදත්ා 

881 

15  ් ේ  ් ලංදත්ා ලං

  පටාක් 

  28 

16  ජපණයපරක ලංදත්ා   16 

 පාථබරප ේ ලං   ෝය ළථ ලං රප ේශීය ලං  ල් ් ලං   ප්)සපා ආ ලං
පිහිටප ලං ඇති ලං  දාථ්) හෝල් ලං දත්ා  ලං බරප්   පපල් ලං දත්ා  ලං
 ට්පල් ලංාථ ටප ලං දත්ා  ලං විේට් ලං දත්ා  ලං දහඩ්රි ලං දත්ා  ලං
 බරෝහිල් ලං දත්ා  ලං ග්රී්වු් ලං බරඩුකඩපය ලං දත්ා  ලං  ි ය් කජ ලං
දත්ා  ලංරකමුදුජ ලංදත්ා ලංයජ ලංඅදපළ ලංදතු ලංභූ රෝලීය ලංද  ය් ලං
පිහිටීජ ලං අනුද ලං  යෝජිා ලං රධපජ ලං දයපපිති ලං ජඟි  ්ලං්දයණය ලං
කිරීජ ලංාපක්ෂණි ද ලං යෝරය ලං  ජප  . ලං එජ ලං ර ේ  ලංග්රපමීය ලං
ජාක ලංදයපපිති ලංජඟි  ්ලං්දයණය ලංකිරීජ ලංාඳහප ලංජාපති  ලංරජාප ලංජාක ලං
ාපපයු් ලං දපප් ා ්්තුද ලං දා ලං යපමු ලං ය ලංඇා. 

 පපීතය ලං ජාක ලං රපටලු ලං හඳුජපරත් ලං පාථබරප ේ ලං   ෝය ළථ ලං
රප ේශීය ලං ල් ් ලං  ප්)සපා ආ ලංඉඹුල්පිටිය ලංපහළ ලංදතුයපය ලං
ාහ ලංරඟ ලංඉහළ ලං  ෝය ළථ ලංරප ේශීය ලං ල් ් ලං  ප්)සපා ආ ලං
යජා ලං ඇළ ලං දත්ා  ලං  ් ේ   ්ලං දත්ා ලං ාහ ලං  ජපණයපරක ලං
දත්ා ලං යජ ලං දතු ලං ාඳහප ලං ජාපති  ලං රජාප ලං ජාක ලං ාපපයු් ලං
 දපප් ා ්්තුද ලං ජඟි  ්ලං රජාප ලං ජාක ලං දයපපිති ලං ක්රියපත්ජ  ලං
 ය ලං ඇති ලං අාය  ලං ඉිනරි ආ ජ ලං එජ ලං  දපප් ා ්්තුදට ලං
 ද්දජ ලං.දිා ලංරතිපපදජ ලං.දජපද ලංතුළ ලංඅද යාපද ලංපරිින ලංජද ලං
දයපපිති ලංාඳහප ලංරතිපපදජ ලං ද  ්ලංකිරීජ ලංසිදු ලං යනු ලංකබරයිව. 

(ඇ) අදපළ ලං ජප  . ලං 

 

රරු මේලු කුාාර්ල ාහතා  
(மாண்புமிகு சவலு குமார்)  

(The Hon. Velu Kumar) 
சகௌரவ பிரதிச் ெபாநாயகாா் அவாா்கசள, இன்று சபருந் 

சதாட்டப் பகுதிகளிசை வாழ்கின்ற சதாட்டத் சதாழிைாளர்கள் 

தங்களுக்குத் சதமவயான சகாதுமம மா, மண்சணண்சணய் 

சபான்றவற்மறப் சபறமுடியாத நிமை காணப்படுகிறது. 

சதாட்டங்களிலிருந்து எல்ைாவற்மறயும் சுரண்டுவதுதான் 

சதாடர்ச்ெியாக நமடசபற்று வருகின்றது என்பது சகௌரவ 

அமமச்ெர் அவர்களுக்குத் சதாியும்! இன்று சதாட்டப் 

பகுதிகளிலுள்ள நீசரந்துப் பிரசதெங்களில் இருக்கின்ற தண்ணீரும் 

சுரண்டப்பட்டுக் சகாண்டிருக்கிறது. அதாவது, அங்குள்ள 

தண்ணீரானது அங்கு முன்சனடுக்கப் படுகின்ற சவமைத் 

திட்டங்கள்மூைம் நகரங்களுக்கும் கிராமங்களுக்கும் சகாண் 

டுசெல்ைப்படுகின்றது. ஆனால், சதாட்டப்பகுதிகளில் குடிநீர்ப் 

பற்றாக்குமற சபருவாாியாக இருக்கின்றது. அதிலும் விசெடமாக, 

அங்குள்ள அதிகமான பாடொமைகளுக்குச் சுத்தமான குடிநீமரப் 

சபறமுடியாத நிமைமம காணப்படுகின்றது. ஆமகயால், 

குமறந்தபட்ெம் அங்குள்ள பாடொமை மாணவர்களாவது 

சுத்தமான தண்ணீமரக் குடிக்கக்கூடிய ஒரு சூழமை ஏற்படுத் 

துவதற்காக, அப்பாடொமைகளுக்குக் குடிநீமர வழங்குவதற்சகன 

விசெட நீர் வழங்கல் திட்டசமான்மற முன்சனடுக்க முடியுமா? 

என நான் சகௌரவ அமமச்ெர் அவர்களிடம் சகட்க 

விரும்புகின்சறன்.   

 

රරු මථමහළිය ාඹු්වැේල  ාහතා  
(மாண்புமிகு சகசஹலிய றம்புக்சவல்ை) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella)  

රු ලං ජ්ීතුජනි  ලං එය ලං ජාපති  ලං රතිපත්තියක් ලං අනුද ලං ක්රියපදට ලං

ජපාවිය ලං යුතු ලං දපඩ ලං පිළි දළක්. ලං පපාකක්  ලං  ද ක් ලං  දජජ ලං

හඳුජප රජ ලං - ලං identify  ය රජ ලං - ලං එජ ලං ර ථජය ලං විාදප ලං ර්ජ ලං

පුළුද් ලංකියකප ලංජප ලංහිා් ් ලංජපහප. ලංඔබරතුජප ලංකියපු ලං දදජ ලං ුණ ලං

ාජයිව  ලං "අ ් ලං ජාක ලං ා්පා ලං සූයප රජ ලං  ජදප" ලං කියජ ලං එ . ලං ජජ ලං

පළපත් ලං ාභප   ලං ඉ්ජ ලං  පක ආත් ලං ර ථජයක් ලං විධියට ලං ඇහුදප  ලං ඒ ලං

ජාකය ලංකබරප ලංරපීතජ ලං දනු ද් ලංපළපත් ලංාභපදට ලං පපි  ලංමුදකක් ලං හෝ ලං

කබරප ලං  ද්ජ ලං පුළුද් ලං ද ලං කියකප. ලං  ජප ද  ලං සියලු ලං ජාක ලං මූකපශ්ර ලං

ති බර් ් ලංජධයජ ලං ඳු ය ආ. ලංජධයජ ලං ඳු ය ආ ලං ාල් දණිය  ලං

යඹුක්දපල්ක  ලං  පත්ජ ල් ලංජාජාපද ලංාජයිව ලං ලංගියපඳුු  ෝ්) ්)ට ලංාහ ලං

 දජත් ලංාප්දකට ලංගිහිල්කප ලං ති බර් ්. ලං  ලං ඒ ලං අය ලං අවුුදු ලං රණ් ලං

භුක්ති ලං විඳපු  ලං පය්පයප ද් ලං කපබුණු ලං ඉඩ ඩ් ලං ාජ්ට ලං ජපති ලං

 ය රජ ලං ඒ ලං සියලු ලං  ේදල් ලං දපය  ලං  ය ලං ති බර් ් ලං ජාපති  ලං දපඩ ලං

පිළි දළ ටයිව. ලංඒ  ලංනිාප ලංදතු ය ආ ලංජාජාපද ලංකියකප ලංඅපට ලං ද් ලං
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[රු ලං   හළිය ලංයඹුක්දපල්ක ලංජහාප  



2022  ලංාප්ාප්බර්  ලං02 ලං 

 යකප ලංර්ජ ලංබරපහප. ලං දතු ය ආ ලංජාජාපද ර් ලංඒ  ලංඋදුයප ලංරත්ාප ලං

කිය්ජත් ලංබරපහප. ලංදතුය ලංති බර් ් ලංදතු ය ආ; ලංඑ හජ ලංජපත්ජ් ලං

ජධයජ ලං  ඳු ය ආ. ලං Hydropower නිෂථපපදජය ලං  ය  ලං මුළු ලං යටටජ ලං

විදුිය ලං කබරප ලං  ද් ් ලං අ ් ලං ති බරජ  ලං එ හජ ලං ජපත්ජ් ලං ජධයජ ලං

පළප ත් ලං ති බරජ ලං ා්පත් ලං පපවිා චි ලං යකපයිව. ලං ඒ ලං නිාප ලං ාජයිව ලං අපි ලං ඒ ලං

 පක ආ ලංකි     ලංජධයජ ලංපළපාට ලං දජජ ලං්දපයජක් ලංකබරප ලංර්ජ ලං

unit එ  ට ලං ා ලං 05ක්දත් ලං රද්ජ ලංකියකප. ලං වුණු ලංපප්ද ලංනිාපයිව ලං

එ හජ ලංකබරප ලංර්ජ ලං යෝජාජප ලං  ළථ. ලං ලං 

රු ලං ජ්ීතුජනි  ලං ඔබරතුජප ලං ඉිනරිපත් ලං  ළ ලං පපාල් ලං ළමු් ලං

ා්බර්ධ ය් ලං දජ ලං ර ථජය ලං ඉාපජ ලං ාා   ජ ලං ර ථජයක්. ලං ඒ ලං රපජ ලං

හුඟක් ලංඅදාථාපදක ජ ලංඅපි ලංඅදධපජය ලං යපමු ලං ය ලංති බරජදප. ලං බරප හෝ ලං

 දකපදට ලං ජාක ලං ා්පපදජය ලං කබරපර්ජ ලං පුළුද් ලං වු ණපත් ලං ඒ ලං

ාප්දකට ලං ජාක ලං ටපාකියක් ලං කබරප ලං  ජකප ලං ාථීය ලං ද  ය් ලං  ජපවුණත්  ලං

temporary දපඩ ලං පිළි දළදල් ලං ක්රියපත්ජ  ලං  ය ලං ති බරජදප. ලං ජප ලං

බරකප පප යපත්තු ලං  දජදප  ලං ඔබරතුජ්කප ේ ලං දතු ය ආ ලං පපාල්දක ලං

ති බරජ ලංඒ ලංරපටලුද ලංා්බර්ධ ය් ලංයජක් ලං ය්ජ. ලංඒ ලංාඳහප ලංළඟජ ලං

ති බරජ ලං  යෝජාජප ලං රජදි් ලං ටයුතු ලං ය්ජ ලං ය් ලං මුදකක් ලං  ද් ලං

 යදප ලං ර්ජ ලං පුළුද්ද ලං කියකප ලං අපි ලං  ාපයප ලං බරකමු. ලං  ් ලං ති බරජ ලං

්් ි  ලංාත්ත්දයත් ලංඑක්  ලං ් ලංඅවුුේ ේ ලංජ් ලංඒ  ලං යර්ජ ලංබරපරි ලං

 දයිව. ලං ලංඅපි ලංකබරජ ලංඅවුුේ ේ ලංඅය ලංදප ආ ජ ලංඒ ලංරපජ ලං ාප ලං යකප ලංය් ලං

 දයක් ලං ය්ජ ලංබරකප පප යපත්තු ලං දජදප. 

 

රරු මේලු කුාාර්ල ාහතා  
(மாண்புமிகு சவலு குமார்)  

(The Hon. Velu Kumar) 

රු ලං නි යෝජාය ලං  ාපජපය තුජනි  ලං රු ලං ඇජතිතුජනි  ලං

දතු ය ආ ලංාජයිව ලංජාක ලංමූකපශ්ර ලංති බර් ්. ලංදතු ය ආ ලංජාජාපදටත් ලං

දතුය ලං ජකප  ලංඒ ලංජාකය ලංකබරප ලංර්ජ ලංකියජ ලං යෝජාජපදයිව ලංජජ ලංඉිනරිපත් ලං

  ළථ. ලං 

රු ලං නි යෝජාය ලං  ාපජපය තුජනි  ලං රු ලං චි්ද ලං වි ේසිරි ලං

ජ්ීතුජප ලංඅනික් ලංඅතුු ලංර ථජය ලංඅහජදප ලං. 

 

රරු චින්තද වි මේසිික ාහතා 
(மாண்புமிகு ெமிந்த விசஜெிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

රු ලංනි ලං යෝජාය ලං ාපජපය තුජනි  ලංඅපි ලං ජාපජ ජ ලංඔබරතුජප ර් ලං

බරකප පප යපත්තු ලං  ද් ් ලං ජපහප  ලං ්ඩුක් ලං පක්ෂ ආ ලං රධපජ ලං

ාාවිධපය තුජප ේ ලං අණ ලං ක්රියපත්ජ  ලං  යජ ලං නි යෝජාය ලං

 ාපජපය දය යක්. ලං අපි ලං ාථාපදය ලං නි යෝර ලං අනුදයිව ලං ර ථජයක් ලං

අහ්ජ ලංඅදාථාපද ලංඉල්ක් ්. ලං 

ජජත් ලං පක්ෂ ලං ජපය  ලං රැාථවීජට ලං ගියප ලං  ලං රු ලං නි ලං යෝජාය ලං

 ාපජපය තුජනි. ලං එාපජ ජ ලං රත්ා ලං ී්දුද ලං රපජ ලං ජජ ලං කිය්ජ්. ලං ලං

දපචි  ලං පිළිතුු ලං අ ්ක්ෂප ලං  යජ ලං ර ථජ ලං අහ්ජ ලං එාපජ ජ ලං අජාය ලං

ිනජයක් ලංරත්ාප. ලංඒ ලංකිය් ්  ලංාදත් ලංිනජයක් ලං ද් ලං ය රජ ලංාදත් ලං

කක්ෂ ලං  2ක් ලං වියද් ලං  ය්ජ ලං යජදප. ලං ජජ ලං ඒ  ලං පප් ි ්්තු   ජ ලං

කිය්ජ ලංහිාප රජයිව ලංඑදප ලංඑාපනි් ලංජපඟිටකප ලං යබරප රජ ලං්  . ලං

පප් ි ්්තු   ලංජ්ීදු්ට ලංර ථජ ලංඅහ්ජ ලංාද ලංඅජාය ලංිනජයක් ලං

දප්ජ ලං හදජදප. ලං  ලං ාදත් ලං ිනජයක් ලං  දනු ද් ලං කක්ෂ ලං  2ක් ලං  ද් ලං

 ය්ජ ලං හදජදප. ලං ඒ ලං  ේ ලං  ය්ජ ලං එපප. ලං එදප ලං ඒ ලං අදාථාප   ජ ලං ජජ ලං

"එපප" ලං  ජපකි     ලං  ් ලං  පයණය ලං පප් ි ්්තු   ජ ලං කිය්ජ ලං

ඕජෑ ලං නිාපයිව. ලං රු ලං නි යෝජාය ලං  ාපජපය තුජනි  ලං අ ් ලං ර ථජ ලං

ඇහුදත්  ලං ජපාත් ලං  ජක් ලං ජපහප ලං ඒ ලං දප ේ ලං ිනජයක් ලං  ද් ලං  ය්ජ ලං

එපප. ලං ඒ ට ලං ජජ ලං එ ඟ ලංජපහප. ලං රැාථවී් ලං පදත්දජ ලං ිනජ ට ලංුපියල් ලං

කක්ෂ ලං 2ක් ලංවියද් ලං දජදප. ලං 

රු ලංනි යෝජාය ලං  ාපජපය තුජනි  ලං  දදජ ලං අතුු ලං ර ථජය ලං ජජ ලං

අහජදප. ලං 

රු ලං ඇජතිතුජනි  ලං රජාප ලං ජාක ලං දයපපිති ලං හයහප ලං දතුදකට  ලං

ර්ජපජදකට ලං ජාකය ලං ාපයජදප. ලං ඒදපත් ලං ්දපය් ලං උත්පපදජ ලං දපඩ ලං

පිළි දළදල්. ලං ඒදපට ලං මුදල් ලං අය ලං  යජදප. ලං ඒ ලං  බරප හෝ ලං රජාප ලං ජාක ලං

දයපපිතිදි් ලංමුදල් ලංඅය ලං යජදප  ලංරු ලංඇජතිතුජනි. ලංදප් ලංඒදප ආ ලං

රපාථතුදත් ලංදපි  ලං දකප ලංති බරජදප. ලංඒ ලංජාක ලංබිකත් ලං දගුණයකි් ලංදපි  ලං

 දකප ලං ති බරජදප. ලං ජජ ලං ජතු ලං  යජ ලං ර ථජය ලං ා්බර්ධ ය් ලං

උදපහයණයක් ලංකිය්ජ්. ලංප්ාල්දකටත් ලංරජාප ලංජාක ලංදයපපිති ලංහයහප ලං

ජාකය ලංාපයජදප. ලංරජාප ලංජාක ලංදයපපිති ලංරපාථතු ලංදපි  ලංකිරීජ ලංනිාප ලං දප් ලං

ප්ාල්දකත් ලං ජාක ලං බිල්පා ලං දපි  ලං  දජදප. ලං  ලං රු ලං ඇජතිතුජනි  ලං

"36 222ක් ලං  රද් ් ලං ුපියල් ලං 322 ලං සිට ලං 3 222යිව" ලං කියකප ලං රු ලං

විදුිබරක ලං ඇජතිතුජප ලං කි දප ලං දප ේ ලං ඔබරතුජපත් ලං  ්  ලං බරපහපය ලං

 ය්ජ ලංඑපප. ලං ්  ලංහරියප පයද ලං ත්ු් ලංර්ජ. ලං 

උරත්  ලං  ජායෂථස ලං ඇජතිදය යක් ලං දජ ලං ඔබරතුජපට ලං ජජ ලං

 යෝජාජපදක් ලං යජදප. ලංඅපි ලංප්ාකට ලංදපජය ලංරැ රජ ලංයජදප ලං ්. ලං

අපි ලං  ්දය ලං ර්ජ ලං විායක් ලං  ජප දයිව  ලං ප්ාකට ලං ය් ්. ලං රු ලං

නි යෝජාය ලං  ාපජපය තුජනි  ලං ප්ා ල් ලං  බරෝ් ලං එ   ලං රාප ලං

ති බරජදප  ලංදපජය ලං රජ ලංයජ ලංදපය යප ලංඒ ලංිනජ ආ ලංවිදුි ලංබික ලංාහ ලංජාක ලං

බිකට ලං අදපළ ලං රපාථතුද ලං  රද්ජ ලං කියකප. ලං ඔබරතුජ්කප ේ ලං

ප්ා ල්ත් ලං එ හජ ලං ඇති. ලං ඒ ලං කිය් ්  ලං දපජය ලං  ර ජජ ලං

දපය යපට ලංාජයිව ලංවිදුි ලංබික ලංාහ ලංජාක ලංබික ලං රද්ජ ලං ද් ්. ලංදප් ලං

දපය යපට ලං  දකප ලං ති බර් ් ලං  ජප ක්ද? ලං  රදය ලං විදුි ලං බික ලං

 රද්ජත් ලං ඕජෑ  ලං ප්ා ල් ලං විදුි ලං බික ලං  රද්ජත් ලං  දජදප. ලං ඒ ලං

රපජ ලං අද බරෝධයක් ලං ජපතිද ලං ාජහය ලං අය ලං "්රි  ලං සිේධාථාපජ ලං

36 222ක් ලං රද් ් ලංුපියල් ලං322 ලංසිට ලං3 222යිව" ලංකි දපට  ලංඑ ාථ ලං

3 222  ලං දපි වීජ ලං  රද්ජ ලං  ද් ් ලං රු ලං නි යෝජාය ලං

 ාපජපය තුජනි  ලං ඔබරතුජප ලං ප්ා ල් ලං දපය යප ලංජ් ලං ඔබරතුජපටයිව. ලං

 ජප ද  ලං ප්ාක ලං ්දපය් ලං උත්පපදජ ආ ලං  ය ද් ් ලං ජපහප. ලං

්දපය් ලංඋත්පපදජ ආ ලං ය දජ ලංාපනුත් ලංති බරජදප. ලංඒදපත් ලංාජහය ලං

  කපදට ලංගි ආ ලං දජත් ලංාප්දකට. 

රු ලංඇජතිතුජනි  ලං  ්  ලං රණජය ලං ය්ජ ලං  හපඳට. ලං විදුිබරක ලං

ඇජතිතුජප ලංකි දප  ලංසිේධාථාපජ ලං36 222 ට ලං පපි  ලංරණජක් ලංාජයිව ලං

 රද්ජ ලංති බර් ් ලංකියකප. ලංහපබරපයිව  ලංඒ  ලං රද් ් ලං ් ලංය ්) ලං

පුයදපසි යෝ  ලං  බර ේධ යෝ. ලං ප්ාකට ලං යජ  ලං  බරෝධි ලං ූජාපදට ලං යජ  ලං

දපජය ලං  දජ ලං අයට ලං ාජයිව ලං ඒ  ලං  රද්ජ ලං  ද් ්. ලං ජජ ලං කි    ලං

ඒ යිව. ලංරජාප ලංජාක ලංදයපපිතිදක ලංරපාථතුද ලං ලංදපි වීජ ලංතුළත් ලංප්ාල්දක ලං

විදුි ලං බික ලං දප ේජ ලං ජාක ලං බිකත් ලං දපි  ලං  දජදප. ලං දපය යපට ලං  ්දප ලං

 රද්ජ ලං බරපහප. ලං එ හජ ලං  රද්ජ ලං බරපරි ලං නිාප ලං ාජයිව ලං ජහප ලං ාාඝ ලං

යත්ජය ලංපපයට ලංඇවිත් ලංකිය් ්  ලං" ්දප ලං රද්ජ ලංබරපහප" ලංකියකප. ලං

එ හජ ලං කිය් ් ලං දපය  යෝ ලං  දනු ද්. ලං උ්දහ් ාථකප ලං  ් ලං

බිල් ලං  රදජදප ලංජ් ලංනිහඬද ලං ඉීමවි. ලං ප්ාක  ලංරධපජ ලං දපය  යක් ලං

හපටියට ලංඔබරතුජපත් ලංඒදප ලං රදජදප ලංජ්  ලංඔබරතුජපටත් ලං ් ලං පයණය ලං

 ත් යජදප ලංඇති  ලංරු ලංඇජතිතුජනි. ලංාජහු ලංප්ාල්දකට ලංගිහිල්කප ලං

 ්දය ලංරත්ාපට  ලංප්ා ල් ලංසිදු ලං දජ ලංහපජ ලං දයජ ලංද් ් ලංජපහප  ලං

රු ලං ඇජතිතුජනි. ලං ඒ ලං නිාප ලං  ් ලං ා්බර්ධද ලං දපඩ ලං පිළි දළක් ලං

 යපද්ජ ලං කියප ලං ජජ ලං ඔබරතුජප ර් ලං ඉල්ලීජක් ලං  යජදප. ලං රු ලං

ඇජතිතුජනි  ලංරජාප ලං ජාක ලංදයපපිතිදක ලංරපාථතුද ලංදපි  ලංවීජ ලංහයහප ලංදපි  ලං

 දකප ලං ති බරජ ලං බිල් ලං  රවී ් ජ ලං ප්ාල්දකට ලං ාහජයක් ලං කබරප ලං  ජජ ලං

ාඳහප ලංජපිනහත්වීජට ලංදපඩ ලංපිළි දළක් ලංති බරජදපද? 

 

රරු මථමහළිය ාඹු්වැේල  ාහතා  
(மாண்புமிகு சகசஹலிய றம்புக்சவல்ை) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella)  

රු ලං නි යෝජාය ලං  ාපජපය තුජනි  ලං ජජ ලං හිාජ ලං විධියට ලං එතුජප ලං

ජ ර් ලංඋත්ායයක් ලංබරකප පප යපත්තු ලං ද්ජ ලංජපතිද ලංඇති. ලංඑතුජප ලං

 පපි  ලං ේ ජයක් ලං ්  ලං  ළථ. ලංඑතුජප ේ ලංඅදහාක් ලංඉිනරිපත් ලං  ළථ  ලං

ර ථජයක් ලං  ජප දයිව. ලං එතුජප ලං ඉිනරිපත් ලං  ළ ලං ඒ ලං අදහා ලං අපි ලං

ාපකකිල්කට ලංර්ජ්. ලං 

33 34 



පප් ි ්්තුද 

රරු නිමයෝජ්ය ථාානායථුාා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ර ථජ ලංඅා  ලං6 ලං -025 /0200- ලං (1)  ලංරු ලංජි් ලංබරඩුකඩපය ලංජායජහ ලං

ජහාප. 
 

රරු නින්ත බණ්ඩාා ජ්යාහ ාහතා 
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார ஜயமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

රු ලංනි යෝජාය ලං ාපජපය තුජනි  ලංජප ලංඑජ ලංර ථජය ලංඅහජදප. 
 

රරු මශ්හාන්ත මස්ාසිාහ ාහතා නමුදේ ාාජ්ය අාාතයුාා) 
(மாண்புமிகு செஹான் செமெிங்க - நிதி இராஜாங்க அமமச்ெர்) 

(The Hon. Shehan Semasinghe - State Minister of Finance) 

රු ලංනි යෝජාය ලං ාපජපය තුජනි  ලංමුදල්  ලං්් ි  ලංාථාපයී යණ ලං

ාහ ලං ජාපති  ලං රතිපත්ති ලං අජපායතුජප ලං  දනු ද් ලං ජප ලං එජ ලං ර ථජයට ලං

පිළිතුය ලංකබරප ලං ජජ ලංාඳහප ලංාති ලං ද   ලං පකයක් ලංඉල්කප ලංසිටිජදප. ලංරු ලං

ජ්ීතුජප  ලං ජජ ලංර ථජයට ලංාවිාථාය ලංපිළිතුය ලං් යෝජාජ ලංරද් ධජ ලං

අජපායපා ය ලංහයහප ලං ලංකබරප ලං ද්ජ ලං ටයුතු ලං ය්ජ්. 
 

රශ්්නය ාු දිනථ ජ ඉදිිකප්  කිීමාට නිමයෝර ථාන ල ජ. 
வினாமவ மற்சறாரு தினத்திற் ெமர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 
 

අනුාාධනපුා - ඇුළුනුවා පදිාිකථරුවන්ත: නීතයනුූලල 

පදිාිකය ලබා  ජා 
அநுராதபுரம், அத்துலுநுவரவில் வெிப்சபார்: ெட்ட 

ாீதியான வெிப்பிடம் வழங்குதல் 
RESIDENTS OF INNER CITY OF ANURADHAPURA: GRANT OF 

LEGAL OCCUPATION 
 

2169/2022 
7.  රරු මාෝහත බණ්ඩාා ාහතා 
     (மாண்புமிகு சராஹண பண்டார)  

    (The Hon. Rohana Bandara) 

බුේධ පාජ  ලං ්රි  ලං ාහ ලං ාාාථ ිති  ලං  ටයුතු ලං

අජපායතුජප ර් ලංඇසූ ලංර ථජය ලං- ලං(1): 

(අ) (i) අනුයපධපුය-ඇතුළුනුදය ලංපිනාචි ලංවී ලංසිටිජ ලංපුේරකය  ්ලං
ාා්යපද ලං  පපජණද; 

 (ii) ඔවු්ට ලං  ් ලං දක්දප ලං ීතායනුකූක ලං පිනාචිය ලං කබරප ලං  ජ ලං
 ජපජපති ලංබරද ලංද් ්ද; 

 (iii) එ ාථ ලංජ්  ලංඑජ ලංපුේරකය්ට ලංීතායනුකූක ලංපිනාචිය ලං
කබරප ලං ජජ ලංාඳහප ලංරනු ලංකබරජ ලංපියදය ලං ද ් ද; 

 ය්ජ ලංඑතුජප ලං ජජ ලංාභපදට ලංද්ද් ්ද? 

(්) ලං  ජපඑ ාථ ලංජ්  ලංඒ ලංජ්ද? 
 
புத்தொென, ெமய மற்றும் கைாொர அலுவல்கள் அமமச் ெமரக் 

சகட்ட வினா: 

(அ) (i) அநுராதபுரம் - அத்துலுநுவரவில் வெிக்கும் 

ஆட்களின் எண்ணிக்மக யாசதன்பமதயும்; 

 (ii) அவர்களுக்கு இதுவமரயில் ெட்டாீதியான 

வெிப்பிடம் வழங்கப்படவில்மை என்பமத 

அறிவாரா என்பமதயும்; 

 (iii) ஆசமனில், சமற்படி ஆட்களுக்குச் ெட்டாீதியான 

வெிப்பிடத்மத வழங்குவதற்கு சமற் 

சகாள்ளப்படும் நடவடிக்மககள் யாமவ 

என்பமதயும்; 

 அவர் இச்ெமபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்சறல், ஏன்? 

asked the Minister of Buddhasasana, Religious and 
Cultural Affairs:  

(a) Will he inform this House - 

 (i) the number of persons residing in the inner 
city (Athulu Nuwara) of Anuradhapura; 

 (ii) whether he is aware that they have not been 
granted with legal occupation up to now; 
and 

 (iii) if so, the measures taken to grant those 
persons with legal occupation? 

(b) If not, why?  
 

රරු විදුා වික්රානායථ ාහතා නුද ධනශ්ාසන  ණරිථ සහ 

සාස්ථෘතිථ ථටයුු අාාතයුාා) 
(மாண்புமிகு விதுற விக்கிரமநாயக்க - புத்தொென, ெமய 

மற்றும் கைாொர அலுவல்கள் அமமச்ெர்) 
(The Hon. Vidura Wickramanayaka - Minister of 
Buddhasasana, Religious and Cultural Affairs) 

රු ලං නි යෝජාය ලං  ාපජපය තුජනි  ලං එජ ලං ර ථජයට ලං පිළිතුය ලං

 ජ ාථයිව. 

(අ) (i) 1300ක් ලං පජණ. ලං විාථාය ලං ඇමුණු් ලං අා  ලං 21හි ලං
දපක්  . ලං  

 (ii) ඔ . ලං  රපඩ ේ ලං දත්ා ලං හප ලං බරකරල්ක ලං දත්ා ලං යජ ලං
සි්ජක් ය ලංඔ්පු ලංාහිා ලංඉඩ් ලංහපය ලංකිසිදු ලංඉඩජක් ලං
ාඳහප ලංබරදු ලංඔ්පු ලංකබරප ජජක් ලංසිදු ලං ය ලං ජපජපා. 

 (iii) ඔ . ලං  ලං   ්ලං දජවිට ලං ඇතුළුනුදය ලං පිනාචි ුද  ්ලං
රජදත්ද ලං පුජාථාපපජය ලං කිරී ් ලං දපඩාටහජ ලං
්ය්භ ලං  ය ලං ඇා. ලං 0202 ලං ද් ෂ ආ ලං සිට ලං  භ ති  ලං
ාපකසු් ලං  දපප් ා ්්තුද  ලං ජපරරි  ලං ාාද් ධජ ලං
අධි පරිය ලං හප ලං එක්ද ලං පුයපවිදයප ලං  දපප් ා ්්තුද ලං
ාප ා  ප ලං දට ලං කිහිපයක් ලං පපදපත්වීය. ලං 0201.21.24 ලං
ිනජ ලං පපදති ලං රැාථවී ් ජ ලං අිනය ලංය ලං කිහිපයක් ලං යට ත් ලං
ඇතුළුනුදය ලං පිනාචි ුද  ්ලංඅනුයපධපුය ලං කෝලුරාථ ලං
දපද ලං ජද ලං ජරය ලං හප ලං නිදපා ලං දයපපිති යහි ලං පිනාචි ලං
කිරීජට ලංීයණය ලංවිය. ලංඒ ලංඅනුද ලංපුයපදාථතුදකට ලංදපි  ලං
බරකපෑජක් ලං දජ ලං අයුරි  ්ලං පිනාචි ලං වී ලං සිටිජ ලං
 පිනාචි ුද  ්ලං මුල් ලං අිනය ්  ජ ලං ඉදත් ලං කිරීජට ලං
ීයණය ලං යජ ලංක ජ. ලංඑහි ජ ලංඇතුළුනුදය ලංදට ලංරප පය ලං
බරප්ජ ලං්ශ්රිාද ලං හප ලං බරප්ජ ලං ජා ලං ඉිනකිරී් ලං සිදු ලං  ය ලං
පිනාචි ලංවී ලංසිටිජ ලංපවුල් ලං122  ලං ල්්ජයක් ලංා ාථ ලං ය ලං
අදපළ ලං්යාජ ලං දා ලං යපමු ලං ය ලංඇා. ලංඑජ ලංවිාථාය ලං
අමුණු් ලංඅා  ලං20හි ලංදපක්  . 

   ජජ ලං භූිය ලං  ද් ළ ලං පුයපවිදයප ලං භූියක් ලං  කා ලං
රපා්) ලං ජඟි  ්ලං ර ප යට ලං පත් ලං කිරීජ ලං ාඳහප ලං ඉඩ් ලං
අත්පත් ලං  ය ලං රපීතජට ලං ඉඩ් ලං අජපායපා  ලං  ල් ් ලං
 දා ලංඊට ලංඅදපළ ලංසියලු ලං ාපයතු  ුලං යපමු ලං ය ලංඇා. ලං ලං
එජ ලං ාපයතු  ුලංඇමුණු් ලංඅා  ලං23හි ලංදපක්  . 

 ඇමුණු් ලං21  ලං20 ලංාහ ලං23 සභාරත* ලං යි. 

(්) අදපළ ලං ජප  . ලං 
 

රරු මාෝහත බණ්ඩාා ාහතා 
(மாண்புமிகு சராஹண பண்டார)  

(The Hon. Rohana Bandara) 

ාවිාථායපත්ජ  ලං පිළිතුයක් ලං කබරප ලං දු්ජපට ලං  බරප හපජ ලං ාථතුතියිව  ලං

රු ලං ඇජතිතුජනි. ලං  ් ලං පිළිබරඳද ලං ඔබරතුජප ලං ජපිනහත් දකප ලං

35 36 

—————— 
*  පුස්තථාලම  තබා ඇත. 
*    நூனிமையத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



2022  ලංාප්ාප්බර්  ලං02 ලං 

අටජාථාපජපධිපති ලංාථදපමී් ලංදහ් ාථකප ේත් ලංඅනුදපනුජ ලංඇතිද ලංඑහි ලං

පිනාචි ුද්ටත් ලං අ ටයුත්ාක් ලං  ජපදජ ලං විධියට ලං ාපධපයණයක් ලං

ඉෂථට ලං ය ලං ද්ජ ලංකියකප ලංජජ ලංඔබරතුජප ර් ලංඉල්කප ලංසිටිජදප. ලං 

ජ ේ ලංපළමුදජ ලංඅතුු ලංර ථජය ලං ජයයිව. ලංරු ලංඇජතිතුජනි  ලං ් ලං
ඇති ලං වී ලං ති බරජ ලං ර ථජය ලං රපජ ලං අපි ලං කිහිප දජකු ලං ාජඟ ලං  ාප ලං  ය ලං
ති බරජදප. ලං අ ් ලං ර ේ  ආ ලං විහපයාථාපජදක ලං රධපජ ලං ්දපය් ලං
ජප් රයක් ලං දකප ලංතිබු ඩුක  ලංඒ ලංවිහපයාථාපජදකට ලංහිි ලංකුඹුු ලංඅඳයට ලං
 ජකප ලංකප බරජ ලං්දපයජයිව. ලංඑ ලංථ ලංමුදි් ලංාජයිව ලංඒ ලංවිහපයාථාපජ ලංජඩත්තු ලං
වු ඩුක. ලං  ලං අ ජක් ලං අාට  ලං දපය ය් ර් ලං කප බරජ ලං දපජජපජ ලං ාහ ලං
 දජත් ලං ්ධපයදි් ලං ාජයිව ලං ඒ ලං විහපයාථාපජ ලං පදත්දප රජ ලං ගි ආ. ලං
 ් ලං දජවිට ලං  ිෂික ් ජප්ාය ලං විජප  ලං වීජ ලං නිාප ලං වී ලං අාථදප්ජ ලං
 බරප හෝ ලං  කා ලං අ් දකප ලංති බරජදප. ලං ඊට ලං අජායද  ලං වීදකට ලංනියජ ලං
ිකක් ලං කප බර් ් ලං ජපති ලං නිාප ලං  ලං ප්ාල්දකට ලං අඳ ලං   පටා ලං
කප බර් ජත් ලංජපහප. 

ාදත් ලංපපත්ාකි්  ලංපසුගිය ලං පක ආ ලංප්ාල්දකට ලංකබරප ලං දු්ජප ලං
 ව ලං්ධපය ලංඋප පය  ලංදපජජපජ ලංටි දත් ලංකබරප ලං ද්ජ ලංබරපරි ලංාපජ ට ලංඒ ලං
 රපවී් ලංදප ේජ ලංදපය  ලංාභප ලංපදප ලංඅද ලංපත් ලං දකප ලංති බරජදප. ලංකබරජ ලං
ජපා ආ ලං ඨිජ ලංපි් ් ලංපපදපත් ද්ජට ලංනියිාද ලංති බරජදප. ලංඅද ලං
අප ලං  ාප ලං  යජ  ලං  ් ලං  ජප හපා ලං දජ  පට ලං ති බරජ ලං රබරකජ ලං
ර ථජය  ලං විහපයාථාපජදි් ලං අධි  ලං විදුි ලං රපාථතු ලං අය ලං කිරීජ. ලං
විහපයාථාපජ ලංවි පක ලංරජපණය  ලංවිදුි ලංබික  ලංජාක ලංබික ලංදපි  ලංවීජ ලංනිාප ලං
ර හ් ලං දපටුණු ලං ිනිහපට ලං  රපජප ලං ඇ්ජප ලං දප ේ ලං  දයක් ලං ාජයිව ලං
 දකප ලංති බර් ්. ලං අ ් ලං විදුිබරක ලංඇජතිතුජප ලං දප් ලංකියපු ලං විධියට ලං
ජ් ලංවිහපයාථාපජදක ලංවිදුි ලංබික ලංදපි වීජ ලංා්බර්ධද ලංකබරප ලං ද් ් ලං
ාපද පි  ලං විාඳු් ලං  ජප දයිව. ලං  ් ලං ර ථජය ලං ා්බර්ධද ලං  ජ් ඝ ලං
 පලීජ ලං විාඳු්දකට ලං යජ  පට ලං  පකයක් ලං රා ද්ජ ලං පුළුද්. ලං
ජමුත් ලං අපට ලං  ් ලං ර ථජයට ලං ඉක්ජනි් ලං විාඳුජක් ලං ඕජෑ. ලං  ජප ද  ලං
කබරජ ලංජපාය ලංදජ  පට  ලං ඨිජ ලංපි් ් ලංපදත්දජ ලං  පට ලං ් ලංවිදුි ලං
බික ලං දපි  ලං වී ් ලං ර ථජයට ලං මුහුණ ලං  ද්ජ ලං විහපයාථාපජදකට ලං සිදු ලං
 දජදප. ලං රු ලංඇජතිතුජනි  ලං ඒ ලංනිාප ලං ජජ ලං  බරප හපජ ලං  ර යද ය් ලං
ඔබරතුජප ර් ලංඉල්කජදප  ලං ් ලං දනු ද් ලංජපිනහත් ලං දකප ලංවිාඳුජක් ලං
 ද්ජ ලං කියකප. ලං ඒ ලං ාඳහප ලං ඔබරතුජපට ලං හපකියපදක් ලං ති බරජදපද? ලං
හඳුජපරත් ලං විහපයාථාපජදකට ලං ඔබරතුජප ේ ලං අජපායපා ය ලං හයහප ලං
 ජපජදප ලං  හෝ ලංරජ  දයක් ලංහයහප ලං ාපධපයණය ලංඉෂථට ලංකිරී ් ලංදපඩ ලං
පිළි දළක් ලංඔබරතුජපට ලංා ාථ ලං ළ ලංහපකිද? 

 

රරු විදුා වික්රානායථ ාහතා 
(மாண்புமிகு விதுற விக்கிரமநாயக்க) 

(The  Hon. Vidura Wickramanayaka) 

රු ලංනි යෝජාය ලං ාපජපය තුජනි  ලංඅ ් ලංරු ලංජ්ීතුජප ලංඅතුු ලං

ර ථජ ලං  ද ක් ලං ජතු ලං  ළප. ලං පළමු දනි ලං ර ථජය  ලං අනුයපධපුය-

ඇතුළුනුදය ලං පිනාචි ුද්ට ලං ීතායනුකූක ලං පිනාචිය ලං කබරප ලං  ජජ ලං

ා්බර්ධදයිව. ලං රු ලං ජ්ීතුජනි  ලං ඔවු්ට ලං ාපධපයණයක් ලං ඉෂථට ලං

 ය්ජ ලංකියප ලංඔබරතුජප ලංඉල්කප ලංසිටියප. ලංඔ   ලංඔවු්ට ලංඅාපධපයණයක් ලං

 ජපදජ ලං ් පයයට ලං අපි ලං  ටයුතු ලං  යජදප. ලං රු ලං ජ්ීතුජනි  ලං

ඔබරතුජපටත් ලං පුළුද් ලං ඒ ලං ාප ා  පදකට ලං ා්බර්ධ ලං  ද්ජ. ලං ඉිනරි ලං

 පක ආ ජ ලං අපි ලං ඒ ලං ා්බර්ධ ය් ලං ාදත් ලං ාප ා  ප ලං දට ලං කිහිපයක් ලං

පදත්ද්ජ ලංබරකප පප යපත්තු ලං දජදප. ලංහපබරපයිව  ලංජා  ලංාබරපර්ජ  ලං

අනුයපධපුයය ලංකිය් ් ලංඅවුුදු ලං1 122ක්  ලං1 322ක් ලංදප ේ ලංඑ  ලංිනරට ලං

යපජාධපනියක්ද ලං පපදපති ලං ර ේ යක්. ලං  කෝ  ආ ලං එ හජ ලං ාපජ ට ලං

ති බර් ් ලං ජා චයයිව. ලංඒ ලංනිාප ලංඅපි ලං ජය ලං්යක්ෂප ලං යරා ලංයුතුයිව. ලං

ඒ  ලංඅපි ලංසියලු දජප ලං ේ ලංදර ලංකීජක් ලංකියප ලංජජ ලංවි ථදපා ලං යජදප. ලංඒ ලං

දප ේජ  ලං දපජට ලංපිනාචි ුද්ට ලංකබරප ලං දජ ලංාථාපජ ලංපිළිබරඳද ලං ාප ලං

  ළපත්  ලං සියලු ලං පහසු ් ලං ාහිාද ලං ාජයිව ලං ඒ ලං අයට ලං ඒ ලං ාථාපජ ලං කබරප ලං

 ද්ජ ලංඅපි ලංබරකප පප යපත්තු ලංද් ්. ලංඒ ක් ලංදර ලංකීජ ලංඅපි ලංදයජදප. 

 දදපනි ලං ර ථජය ලං ාජයිව  ලං විදුි ලං බික ලං පිළිබරඳ ලං රපටලුද. ලං රු ලං

නි යෝජාය ලං ාපජපය තුජනි  ලං දැනටා්  අපි ලංවිදුිබරක ලංඅජපායතුජප ලං
එක්  ලං ් ලංපිළිබරඳද ලංකිහිප ලංදයක් ලංාප ා  ප ලංපපදපත් වදප. ලංඒ ලංඑක් ජ  ලං
ඉිනරි ලං  පක ආ ජ ලං ඒ ලං ාඳහප ලං විාඳුජක් ලං කබරප ලං  ද්ජ ලං අපි ලං

බරකප පප යපත්තු ලං දජදප. ලංජට ලංහරියටජ ලං පක ලංද දපනුද ලංකිය්ජ ලං
බරපහප. ලංරු ලංනි යෝජාය ලං ාපජපය තුජනි  ලංකබරජ ලංජපාය ලංදජ  පට ලං
 ඨිජ ලං පි් ් ලං ්ය්භ ලං  දජදප. ලං ඒ ලං  පකයට ලං  පය  ලං විදුි ලං බික ලං
දපි වීජ ලංා්බර්ධද ලංවිාඳුජක් ලංකබරප ලං ද්ජ ලංපුළුද් ලං දයිවද ලංකියජ ලං
 පයණය ලං පිළිබරඳද ලං ජට ලං නි ථචිාද ලං කිය්ජ ලං බරපහප. ලං අපි ලං  ් ලං
දජ  පට ලං විදුි ලං බික ලං  රවීජට ලං අපහසුජ ලං ූජාීතය ලං ාථාපජ ලං පිළිබරඳ ලං
දප් ාපදක් ලං ා ාි් ලං ඉ්ජදප. ලං අපි ලං බරකමු  ලං ඒ ලං අනුද ලං  ය්ජ ලං
පුළුද් ලං ජපජදපද ලංකියකප. ලංජජ ලං දප්ජ ලංඒ ලංරපජ ලංකිය් ් ලංජපහප. ලං
 ජප ද  ලං බරපු ලං පප යප්දුදක් ලං ද්ජ ලංජට ලංබරපහප. ලං ලං 

 

රරු මාෝහත බණ්ඩාා ාහතා 
(மாண்புமிகு சராஹண பண்டார)  

(The Hon. Rohana Bandara) 

 බරපු ලං  පප යප්දු ලං ජ් ලං  ජප දයිව  ලං අ ් ලං රු ලං ඇජතිතුජනි. ලං

 ්  ලං ල් ලං  කප ලංඇතිද ලං ය්ජ ලංඕජෑ ලං දයක්. ලං ිටු ලංපත් ලං ය ලං ය ලං

ඉ්ජ ලං ගි යපත් ලං  පකය ලං රා ලං  දජදප. ලං කබරජ ලං ජපාය ලං දජ  පට 

විහපයාථාපජදක ලං ඨිජ ලංපි් ් ලංපපදපත් දජදප. ලංඔබරතුජප ලංද්ජදප  ලං

 ඨිජ ලං පි් ජ ලං කිය් ් ලං විහපයාථාපජදකට ලං ති බරජ ලං  හපඳජ ලං

ජාරකයය ලංබරද. ලංඑය ලං හපින් ලං ය රජ ලංය්ජ ලංබරපරි ලං දජදප  ලංවිදුි ලං

රපාථතුද ලංදපි  ලංවී ් ලංර ථජයත් ලංඑක් . 

ඔබරතුජප ලංදපඩක් ලං ය්ජ ලංඋත්ාපහ ලං යජ  ලං පපවී් ලං යජ ලං හපඳ ලං
ඇජතිදය යකු ලංබරද ලංඅපි ලංද්ජදප. ලංඑජ ලංනිාප ලංඔබරතුජපත්  ලංඔබරතුජප ේ ලං

අජපායපා යත් ලංමේථට ඉක්ජනි් ලංජපිනහත් ලං දකප ලංදපඩ ලංපිළි දළක් ලං
ා ාථ ලං  යකප ලං  ි ජ් ලං විාඳුජක් ලං කබරප ලං  ද්ජ ලංකියප ලං ජජ ලං  ලං ඉල්කප ලං
සිටිජදප. 

ජප ලංඔබරතුජප ර් ලංඅාජ ලං දදපනි ලංඅතුු ලංර ථජය ලං ජයයිව. ලං අ ් ලං
 ප යපණි  ලංවිහපයාථාපජ ලංකිහිපයක් ලංති බරජදප  ලංදචාය ලං්ිනය ලංරයප ලං
දපටුණු. ලං  ලං පුයපවිදයප ලං  දපප් ා ්්තුදට ලං ාජයිව ලං ඒදප ආ ලං අයිවතිය ලං
ති බර් ්. ලං ජමුත්  ලං දප් ලං ඒදප ලං නිධ් ලං  හපු් ර් ලං ්යක්ෂප ලං
 යර්ජ ලං දකප ලංති බරජදප. ලංඒ ලංාජහය ලංදචාය ලං්ිනය ලංති බර් ් ලං
 ඳු ලං මුදු්දක. ලං ජමුත්  ලං ාථදපි් ලං දහ් ාථකප ලං දපඩ ලං ඉ් ් ලං  ඳු ලං
පපමුක. ලං ඒ ලං දචාය ලං ාථාපජ ලං ජපදා ලං  රපඩ ලං ජඟප ලං ති බරජදප ලං ජ් ලං
නිධ් ලං  හපු් ර් ලං ර ථජයකුත් ලං ජපහප  ලං බරපතිජතු්ට ලං දපඳ ලං පුදප ලං
ර්ජත් ලං පුළුද් ජ ලං ති බරජදප. ලං ජමුත්  ලං ඒදප ආ ලං අයිවතිය ලං
ති බර් ් ලං පුයපවිදයප ලං  දපප් ා ්්තුදට ලං නිාප ලං ඒ ලං  ටයුතු ලං
 ය්ජ ලං හපමුදුුද් ලං දහ් ාථකපටදත් ලං අයිවතියක් ලං ජපහප. ලං ඒදප ලං
ඉින ය්ජ ලං ප ේරි  ලංඅා ය  ලංවිවිධ ලංදපජපති යෝ ලංඉිනරිපත් ලං දකප ලං
ඉ්ජදප. ලං ජමුත්  ලං පුයපවිදයප ලං  දපප් ා ්්තු   ලං අදායය ලං
 ජපජපතිද ලංඑජ ලං ඉිනකිරී් ලං ටයුතු ලං ය්ජ ලංබරපහප. ලං ඔබරතුජප ලං එදපනි ලං
අද යාප ලං ති බරජ ලං ාප් ලං හඳුජප රජ ලං -අද ය ලං ජ් ලං ඉිනරි ආ ජ ලං අපි ලං
ජ් ලංද  ය් ලංඔබරතුජපද ලංදපනුදත් ලං ය්ජ්- ලංයජාය ලංජපිනහත් ලං දකප ලං
එජ ලංඉිනකිරී් ලං ය්ජ ලංදපඩ ලංපිළි දළක් ලංා ාථ ලං ය්ජ ලංපුළුද්ද? ලං

එ හජ ලං නැ් නේ  ලං ාථදපමී් ලං දහ් ාථකප ේ ලං ජපිනහත්වීජ ලං තුළ ලං
 ප ේරි  ලංඅා  ය් ලංකබරප ලංර්ජප ලං්ධපයදි් ලංඒදප ලං රපඩජඟප ලං
රපීත් ලං  ය්ජ ලං පුයපවිදයප ලං  දපප් ා ්්තු   ලං අනුජපතිය ලං
ඉක්ජනි් ලං කබරප ලං  ජ ් ලං දපඩ ලං පිළි දළක් ලං ා ාථ ලං  ය ලං  ද්ජ ලං
ඔබරතුජපට ලංපුළුද්ද? 

 

රරු විදුා වික්රානායථ ාහතා 
(மாண்புமிகு விதுற விக்கிரமநாயக்க) 

(The  Hon. Vidura Wickramanayaka) 

රු ලංනි යෝජාය ලං ාපජපය තුජනි  ලං ් ලංදජ  පටත් ලංඅපි ලංඅලුත් ලං

දපඩ ලං පිළි දළක් ලං ්ය්භ ලං  ය ලං ති බරජදප. ලං පුයපවිදයප ලං

 දපප් ා ්්තුද ලංාතු ලංඑදපනි ලංාථාපජ ලංති බරජදප ලංජ්  ලංඒ ලංදප ේජ ලං

එජ ලං ාථාපජය ලං  රපඩ ලං ජපඟීජ ලං ාඳහප ලං උද  ලං  ය්ජ ලං ය්කිසි ලං

 ඩුකඩපයජක් ලංඉිනරිපත් ලංදජදප ලංජ්  ලංපුයපවිදයප ලං දපප් ා ්්තු   ලං

අීවක්ෂණය ලං යට ත් ලං ඒ ලං  ටයුතු ලං  ය්ජ ලං අනුජපතිය ලං  ද්ජ ලං අපි ලං

සූදපජ්. ලංඒ ලංරපජ ලංකිසිජ ලංරපටලුදක් ලංජපහප. ලංරු ලංජ්ීතුජනි  ලංඑදපනි ලං

 ඩුකඩපය් ලං ඉිනරිපත් ලං දජදප ලං ජ් ලං ඔබරතුජප ලං එජ ලං  ඩුකඩපය් ලං

ා්බර්ධ ලං ය ලං ද්ජ. ලංඅපි ලංඒ ලංාඳහප ලංඅනුජපතිය ලංකබරප ලං ද්ජ්. 
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පප් ි ්්තුද 

රරු නිමයෝජ්ය ථාානායථුාා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

 ර ථජ ලංඅා  ලං8 ලං-0519/0200- ලං(1)  ලංරු ලංතුෂපය ලංඉඳුනිල් ලංඅජය ාථජ ලං

ජහාප. 
 

රරු ුෂ ාා ඉඳුනිේ අාාමස්න ාහතා 
(மாண்புமிகு துஷார இந்துனில் அமரசென) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

රු ලංනි යෝජාය ලං ාපජපය තුජනි  ලංජප ලංඑජ ලංර ථජය ලංඅහජදප. 
 

රරු රසන්තන ාතුාර ාහතා  
(மாண்புமிகு பிரென்ன ரணதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

රු ලං නි යෝජාය ලං  ාපජපය තුජනි  ලං අධයපපජ ලං අජපායතුජප ලං

 දනු ද් ලංජප ලංඑජ ලංර ථජයට ලංපිළිතුය ලංකබරප ලං  ජජ ලංාඳහප ලංාති ලං ද   ලං

 පකයක් ලංඉල්කප ලංසිටිජදප. 
 

රශ්්නය ාු දිනථ ජ ඉදිිකප්  කිීමාට නිමයෝර ථාන ල ජ. 
வினாமவ மற்சறாரு தினத்திற் ெமர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 

අේපාා  මවස්ි උසස් පාසමේ නව මරාඩනැඟිේල: 

ඉදිකිීමේ අ් හිටුීා  
அம்பாமற, உசவஸ்லி உயர் தரப் பாடொமைக்கான 

புதிய கட்டிடம்: நிர்மாணப் பணிகள் நிறுத்தம் 
NEW BUILDING AT WESLEY HIGH SCHOOL AMPARA: 

SUSPENSION OF CONSTRUCTION  

  2532/2022 
9.  රරු තවාාජ්ා ථමලයි අාසන්ත ාහතා 
      (மாண்புமிகு தவராஜா கமை அரென்)   

      (The Hon. Thavaraja Kalai Arasan) 

අධයපපජ ලංඅජපායතුජප ර් ලංඇසූ ලංර ථජය ලං- ලං(1): 

(අ) ලං (i)  අ්පපය ලං අධයපපජ ලං  කපප ආ ලං  දාථි ලං උාාථ ලං
පපා ල් ලං ාපක්ෂණි  ලං පීසය ලං ාඳහප ලං අධයපපජ ලං
අජපායපා  ආ ලං ාපක්ෂණි  ලං අධයපපජ ලං ාාද් ධජ ලං
දපඩාටහ  ්ලං අධයක්ෂදයයප ේ ලං 0202.26.05 ලං
ිනජපති ලං ිපිය ලං ජඟි  ්ලං කබරපදු  ්ලං අදායය ලං ජා ලං
 රපඩජපඟිල්කක් ලං ඉිනකිරී ් ලං  ටයුතු ලං ්ය්භ ලං
 යජ ලංකද ලංබරදත්; 

 (ii) ඒ ලංාඳහප ලං රපඩජපඟිල්ක ලංඉිනකිරීජ ලං දනු ද  ්ලංඑජ ලං
පපා ල් ලංපරිරණ  ලංඒ  ය ලංාහ ලංපාති ලං පජය ලං 5ක් ලං
ාථාපපජය ලං  ය ලං තිබූ ලං දාය ලං 62ක් ලං පජණ ලං පපරැණි ලං
 රපඩජපඟිල්ක ලං ජප ලං ඟජහිය ලං පළපත් ලං අධයපපජ ලං
අධයක්ෂදයයප ේ ලං අදායය ලං ාහ ලං  කපප ලං අධයපපජ ලං
 ප් යපක ආ ලං ාපක්ෂණි  ලංනිකධපරි් ේ ලං උප දාථ ලං
ජා ලංඉදත් ලං යජ ලංකද ලංබරදත්; 

 එතුජප ලංද් ්ද? 

(්) ලං (i)  ජජ ලං ාපක්ෂණි  ලං පීස ආ ලං ඉිනකිරී් ලං  ටයුතු ලං   ්ලං
දජවිට ලංජදාප ලංදපමීජට ලං හථතු ලං ද ් ද; 

 (ii) එහි ලංඉිනකිරී් ලං ටයුතු ලංජපදා ලං්ය්භ ලංකිරීජට ලංපියදය ලං
ර් ්ද; 

 ය්ජ ලංඑතුජප ලං ජජ ලංාභපදට ලංද්ද් ්ද? 

(ඇ)  ජප ලංඑ ාථ ලංජ්  ලංඒ ලංජ්ද? 
 

கல்வி அமமச்ெமரக் சகட்ட வினா: 

(அ) (i) அம்பாமற கல்வி வையத்திலுள்ள உசவஸ்லி 

உயர் தரப் பாடொமையின் சதாழில்நுட்பப் 

பீடத்திற்கு கல்வி அமமச்ெின் சதாழில்                

நுட்பக் கல்வி அபிவிருத்தி நிகழ்ச்ெித்திட்டப் 

பணிப்பாளாின் 2020.06.25ஆம் திகதிய 

கடிதத்தின்மூைம் வழங்கப்பட்ட அனுமதியின் 

சபாில், கட்டிட சமான்று நிர்மாணிக்கப் 

படுவதற்கான நடவடிக்மககள் ஆரம்பிக்கப் 

பட்டன என்பமதயும்; 

 (ii) சமற்படி கட்டிட நிர்மாணத்திற்காக அப் 

பாடொமையின் கணினி அைகு மற்றும் 5 

வகுப்பமறகமளக்சகாண்ட சுமார் 60 

வருடங்கள் பழமமவாய்ந்த கட்டிடம் கிழக்கு 

மாகாணக் கல்விப் பணிப்பாளாின் அனுமதி 

மற்றும் வையக் கல்வி அலுவைகத்தின் 

சதாழில்நுட்ப உத்திசயாகத்தர்களின் 

ஆசைாெமனயின்கீழ் அகற்றப்பட்டது என் 

பமதயும்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) சமற்படி சதாழில்நுட்பப் பீடத்தின் நிர்மாணப் 

பணிகள் தற்சபாது நிறுத்தப்பட்டிருப்பதற்கான 

காரணங்கள் யாமவ என்பமதயும்; 

 (ii) அதன் நிர்மாணப் பணிகமள மீள ஆரம்பிப் 

பதற்கு நடவடிக்மக சமற்சகாள்ளப்படுமா 

என்பமதயும்; 

 அவர் இச்ெமபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்சறல், ஏன்? 
 

 
asked the Minister of Education: 
(a)  Is he aware that - 

 (i)  the construction work of a building for the 

Technical Faculty of the Wesley High 
School of the Ampara Education Zone was 
commenced on the  approval of the 
Director of the Technical Education 
Development Programme of the Ministry 
of Education granted through letter dated 
2020.06.25; and  

 (ii)  a building in the said school, which was 

around 60 years old and where the school 
computer unit and five classrooms were 
established, had been removed for the 
purpose of the above construction on the 
permission of the Director of  Education of 
the Eastern Province and the instructions of 
the Technical Officers of the Zonal 
Education Office? 

  (b)  Will he inform this House - 
 (i)  the factors that contributed towards the 

suspension of the construction activities of 
the said Technical Faculty; and 

 (ii)  whether measures will be taken to restoring 

the aforesaid construction work? 

  (c)  If not, why? 
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රරු අ. අාවින්ත  කුාාර්ල ාහතා නඅධනයාපන ාාජ්ය 

අාාතයුාා) 
(மாண்புமிகு அ. அரவிந்த் குமார் -  கல்வி இராஜாங்க 

அமமச்ெர்) 

(The Hon. A. Aravindh Kumar - State Minister of 
Education) 
சகௌரவ பிரதிச் ெபாநாயகர் அவர்கசள, கல்வி அமமச்ெர் 

ொர்பாக நான் அந்த வினாவுக்கு விமடயளிக்கிசறன்.  

(அ) (i) கட்டிட நிர்மாணப் பணிகள் இன்னும் 

ஆரம்பிக்கப்படாத நிமையில், நிர்மாணப் 

பணிகமள சமற்சகாள்வதற்காக ஒப்பந்தக்காரர் 

கமளத் சதாிவுசெய்யும் பணி  தற்சபாது 

ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது.  

 (ii)   ஆம்.  

(ஆ) (i) 2021.03.02ஆம் திகதி கிழக்கு மாகாணக் கல்விப் 

பணிப்பாளாினால் கிழக்கு மாகாணக் கல்வி 

அமமச்ெின் செயைாளருக்கு அனுப்பப்பட்ட 

கிமா/20/06/01/(சபாறி) இைக்கக் கடிதத்தி 

னூடாக, கல்முமன உசவஸ்லி உயர் தரப் 

பாடொமையில் புதிய சதாழில்நுட்பப் பீட 

சமான்மற அமமப்பதற்குப் பதிைாக 

அப்பாடொமையில் அமமந்துள்ள பமழய 

கட்டிடம் ஒன்மறத் சதாழில்நுட்ப பீடமாக 

மாற்றுதல் சபாருத்தமானதாக இருக்கும் என்ற 

ஆசைாெமன முன்மவக்கப்பட்டதன் அடிப்பமட 

யில், உாிய கட்டிடத்தின் திருத்தப் பணிகள் 

தற்சபாது இடம்சபற்றுக்சகாண்டிருக்கின்றன.  

 (ii) சதாழில்நுட்பப் பீடத்துக்சகன புதிய கட்டிட 

சமான்மற அமமப்பதற்குப் பதிைாக சமற்படி 

கல்லூாியிலுள்ள கட்டிடசமான்று  திருத்தப் 

பட்டுக்சகாண்டிருப்பதால்,  சதாழில்நுட்பப் 

பீடத்துக்கான புதிய கட்டிடம் ஒன்மற 

அமமப்பதற்கு அவெியம் ஏற்படவில்மை.  

(இ) ஏற்புமடயதன்று.  
 

රරු තවාාජ්ා ථමලයි අාසන්ත ාහතා 
(மாண்புமிகு தவராஜா கமை அரென்)   

(The Hon. Thavaraja Kalai Arasan) 
சகௌரவ பிரதிச் ெபாநாயகர் அவர்கசள, 2020.06.15ஆம் திகதி 

கல்வி அமமச்ெினூடாக உசவஸ்லி உயர் தரப் பாடொமைக்குத் 

சதாழில்நுட்ப பீடசமான்மற அமமப் பதற்காக 43,533,991.62 

ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப் பட்டிருந்தது. அது சதாடர்பான 

ஆவணங்கள் என்னிடம் இருக்கின்றன. அதற்கான சகள்வி மனு 

2020.07.27ஆம் திகதிய பத்திாிமகயில் சகாரப்பட்டிருந்தது. கிழக்கு 

மாகாணக் கல்விப் பணிப்பாளாின் அனுமதிசயாடு, வையக் கல்வி 

அலுவைகத்தின் சதாழில்நுட்ப உத்திசயாகத்தர்களின் 

ஆசைாெமனயின்கீழ் அப்பாடொமையிலுள்ள ஐந்து வகுப் 

பமறகமளயும் கணினி அமறமயயும்சகாண்ட கட்டிடம் 

அகற்றப்பட்டிருக்கிறது. அது சதாடர்பில்தான் என்னுமடய 

சகள்வியும் அமமந்திருந்தது. எனினும், சகௌரவ இராஜாங்க 

அமமச்ெர் அவர்கள் அக்சகள்விக்கு உாிய பதிமைத் தரவில்மை 

என்பமத நான் இந்த உயாிய ெமபயிசை சொல்லிமவக்க 

விரும்புகிசறன். 2,000இற்கும் சமற்பட்ட மாணவர்கள் கல்வி 

கற்கும் இவ்வுயர் தரப் பாடொமையில் சதாழில்நுட்ப பீடம் 

அமமப்பதாகக் கூறி, அங்கிருந்த கட்டிடசமான்றும் அகற்றப் 

பட்டிருக்கிறது. அப்படிசயன்றால், சதாழில்நுட்ப பீடம் 

அமமப்பதற்சகன ஒதுக்கப்பட்ட நிதிக்கு என்ன நடந்ததது?  

அதற்சகன பமழய கட்டிடசமான்மறத் திருத்துவதாக 

இராஜாங்க அமமச்ெர் அவர்கள் கூறியிருந்தார். நான் அமதக்  

சகட்கவில்மை. இந்தப் பாடொமையின் சதாழில்நுட்ப 

பீடத்துக்சகன ஒதுக்கப்பட்ட நிதிக்கு என்ன நடந்திருக்கிறது? 

அதாவது, 2020.06.15ஆம் திகதிய கல்வி அமமச்ெின் கடிதத்தின் 

பிரகாரம் ஒதுக்கப்பட்ட  நிதிக்கு  என்ன நடந்திருக்கிறது? 

என்றுதான் சகட்கிசறன். இதற்குாிய பதில் வழங்கப்பட சவண்டும். 

ஒதுக்கப்பட்ட நிதிக்கு என்ன நடந்திருக்கிறது என்பது சதாடர்பில் 

ஆராய்வதற்கு ஒரு குழுமவ அமமக்க சவண்டும். இவ்வாறுதான் 

எங்களுமடய கிழக்கு மாகாணத்தில் குறிப்பாக,                           

அம்பாமற மாவட்டத்தில் சூழ்ச்ெிகரமான சவமைகள்தான் 

நமடசபறுகின்றன. இது      தான் எங்களுமடய பிரசதெத்தில் 

பாாிய பிரச்ெிமனயாக இருக்கிறது. தமிழ்ப்  பிரசதெங்களில் 

அபிவிருத்தி நடப்பதாகச் சொல்வார்கள்; அங்சக அத்திவாரங்கள் 

சபாடப்படும். ஆனால், இமடயிசை அமவ நிறுத்தப்படும். 

இவ்வாறான விடயங்கள் தான் தமிழ்ப் பிரசதெங்களில் 

நமடசபறுகின்றன. எனசவ, சகௌரவ இராஜாங்க அமமச்ெர் 

அவர்கள் என்னுமடய சகள்விக்கு உாிய பதிமை வழங்க 

சவண்டுசமன்று நான் இந்த உயாிய ெமபயில் 

சகட்டுநிற்கின்சறன். 

 

රරු අ. අාවින්ත  කුාාර්ල ාහතා 
(மாண்புமிகு அ. அரவிந்த் குமார்) 

(The Hon. A. Aravindh Kumar) 
சகௌரவ உறுப்பினர் அவர்கசள, சகளரவ கல்வி அமமச்ெர் 

அவர்கள் சவளிநாடு சென்றிருக்கின்றார். நான் இந்த அமமச்ெின் 

சபாறுப்புக்கமள ஏற்று இரண்டு தினங்கள் மாத்திரசம ஆகின்றன. 

ஆமகயால், உங்களுமடய இந்த சமைதிக சகள்விக்குப் 

பதிைளிப்பதற்கு  இரண்டு வார காை அவகொம் சகட்கின்சறன்.   
 
 
ජ්ාතිථ මසෞඛය සාවර්ලධනන අාමුදල: අක්රිථතා  

சதெிய சுகாதார அபிவிருத்தி நிதியம்: முமறசகடுகள் 
NATIONAL HEALTH DEVELOPMENT FUND: IRREGULARITIES  
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10. රරු ාධුා විතානමේ ාහතා 
       (மாண்புமிகு மதுர விதானசக)  

      (The Hon. Madhura Withanage)  

 ා ්ය ලංඅජපායතුජප ර් ලංඇසූ ලංර ථජය ලං- ලං(1): 

(අ) (i) ද් ෂ ලං 0215 ලං සිට ලං 021  ලං දක්දප ලං ජාපති  ලං  ා ්ය ලං
ාාද් ධජ ලං අයමුද ල් ලං ය් අරි ාපදක්  ලං අයාප ලං
පත්වීජක්  ලං දූෂණ ලං ක්රියපදක් ලං  හෝ ලං ීතති ලං වි යෝධි ලං
ක්රියපදක් ලංසිදු ලංවී ලංති බ්ද; 

 (ii) එ ාථ ලංජ්  ලංඒදප ලං ද  ්ලං ද  ්ලංද  ය  ්ලං ද ් ද; 

 (iii) ඉහා ලංාඳහ  ්ලංඑක් ලංඑක් ලං ුණ ලං හථතු ද  ්ලංයජායට ලං
අහිි ලංවී ලංඇති ලංමූකය  ලං ේපළ ලංහප ලංජපජද ලංා්පත්දක ලං
දටිජප ජ ලං ද  ්ලං ද  ්ලංද  ය  ්ලං  පපජණද; 

 ය්ජ ලංඑතුජප ලංාඳහ  ්ලං ය් ්ද? 

(්) (i) ඉහා ලං (අ) ලං (i) හි ලංාඳහ් ලංක්රියප ලංාඳහප ලංදරකිද ලංයුතු ලං
නිකධපරි  ්ලං හඳුජපරපීතජට ලං විජ්  ජ ලං සිදු ලං  ය ලං
ති බ්ද; 

 (ii)  දර ලං කිද ලං යුතු ලං නිකධපරි  ්ලං හඳුජප රජ ලං ඇත්ජ්  ලං
ඔවු්ට ලංඑ යහිද ලං රජ ලංඇති ලංක්රියපජප් ර ලං ද ් ද; 

 (iii) ඔවු්ට ලංඑ යහිද ලංක්රියපජප් ර ලං රජ ලං ජපජපති ලංජ්  ලං
ඊට ලං හථතු ලං ද ් ද; 

 (iv) ඉිනරි ආ ජ ලං ඔවු්ට ලං එ යහිද ලං ක්රියපජප් ර ලං රනු ලං
කබර් ්ද; ලං 

   (v) ඉිනරි ආ ජ ලං ලංසිදු ලංවිය ලංහපකි ලං ජදපනි ලංක්රියප ලංදපළපක්වීජ ලං
ාඳහප ලං ලංරනු ලංකබරජ ලංක්රියපජප් ර ලං ද ් ද; 

 ය්ජත් ලංඑතුජප ලංාඳහ  ්ලං ය් ්ද? 

(ඇ) ලං  ජපඑ ාථ ලංජ්  ලංඒ ලංජ්ද? ලං ලං 
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පප් ි ්්තුද 

சுகாதார அமமச்ெமரக் சகட்ட வினா: 

(அ) (i) 2015ஆம் ஆண்டு சதாடக்கம் 2019ஆம் ஆண்டு 

வமரயிைான காைப்பகுதியில் சதெிய சுகாதார 

அபிவிருத்தி நிதியத்தில் ஏசதனும் முமறசகடு, 

முமறயற்ற நியமனம், ஊழல் செயற்பாடு அல்ைது 

ெட்டவிசராத செயற்பாடு இடம்சபற் றுள்ளதா 

என்பமதயும்; 

 (ii) ஆசமனில், அமவ சவவ்சவறாக யாமவசயன் 

பமதயும்; 

 (iii) சமற்குறிப்பிடப்பட்ட ஒவ்சவாரு செயற்பாட்டின் 

விமளவாகவும் அரொங்கம் இழந்துள்ள நிதி, 

சொத்து மற்றும் மனித வளங்களின் சபறுமதி 

சவவ்சவறாக எவ்வளவு என்பமதயும்; 

 அவர் குறிப்பிடுவாரா? 

(ஆ) (i) சமற்படி (அ)(i) இல் குறிப்பிடப்பட்ட செயற்பாடு 

களுக்குப் சபாறுப்புக்கூறசவண்டிய அலுவைர் 

கமள அமடயாளம் காண்பதற்சகனப் புைனாய் 

வுகள் சமற்சகாள்ளப்பட்டுள்ளனவா என்ப 

மதயும்; 

 (ii) சபாறுப்புக்கூறசவண்டிய அலுவைர்கள் அமட 

யாளம் காணப்பட்டிருப்பின், அவர்களுக்கு 

எதிராக சமற்சகாள்ளப்பட்டுள்ள நடவடிக்மககள் 

யாமவ என்பமதயும்; 

 (iii) அவர்களுக்கு எதிராக நடவடிக்மககள் சமற் 

சகாள்ளப்படாவிடின், அதற்கான காரணங்கள் 

யாமவசயன்பமதயும்; 

 (iv) அவர்களுக்கு எதிராக எதிர்காைத்தில் நடவடிக் 

மககள் சமற்சகாள்ளப்படுமா என்பமதயும்; 

 (v) எதிர்காைத்தில் இடம்சபறக்கூடிய இத்தமகய 

செயற்பாடுகமளத் தடுப்பதற்காக சமற் சகாள் 

ளப்படும் நடவடிக்மககள் யாமவசயன் 

பமதயும்; 

 அவர் குறிப்பிடுவாரா? 

(இ) இன்சறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Health: 

(a)  Will he state - 

 (i)   whether any irregularity, irregular 
appointment, any act of corruption or any 
illegal activity had taken place at the 
National Health Development Fund during 
the period from the year 2015 to 2019; 

 (ii)  if so, separately, the nature of such acts that 
had taken place at the aforesaid Fund; and 

 (iii)  separately, the value of the financial, 
property and human resources that the 
Government had lost due to each of the 
aforesaid acts? 

  (b)  Will he also state - 

 (i)  whether investigations have been carried 
out to identify the officers who are 
responsible for the acts mentioned in (a) (i) 
above; 

 (ii)  if the responsible officers have been 
identified, the action that has been taken 
against them; 

 (iii)  if no action has been taken against them, 
the reasons for that; 

 (iv)  whether action will be taken against them 
in future; and 

 (v)  the measures that will be taken to prevent 
the occurrence of such acts in future? 

  (c)  If not, why? 

රරු මථමහළිය ාඹු්වැේල  ාහතා  
(மாண்புமிகு சகசஹலிய றம்புக்சவல்ை) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella)  

රු ලං ාපජපය තුජනි  ලංඑජ ලංර ථජයට ලංපිළිතුය ලං ජ ාථයිව. ලං 

(අ) ලං (i)  ද් ෂ ලං 0215 ලං සිට ලං 021  ලං දක්දප ලං ජාපති  ලං  ා ්ය ලං
ාාද් ධජ ලං අයමුද ල් ලං ය් ලං අරි ාපදක්  ලං අයාප ලං
පත්වීජක්  ලං දූෂණ ලං ක්රියපදක් ලං  හෝ ලං ීතති ලං වි යෝීව ලං
ක්රියපදක් ලංසිදු ලංවී ලං ජපජපා. 

 (ii)  පපජ ලං ජපජඟී. 

 (iii)  පපජ ලං ජපජඟී. 

(්) ලං (i)  පපජ ලං ජපජඟී. 

 (ii)  පපජ ලං ජපජඟී. 

 (iii)  පපජ ලං ජපජඟී. 

 (iv)  පපජ ලං ජපජඟී. 

 (v)  පපජ ලං ජපජඟී. 

(ඇ) පපජ ලං ජපජඟී. 

 

රරු ාධුා විතානමේ ාහතා 
(மாண்புமிகு மதுர விதானசக)  

(The Hon. Madhura Withanage)  
රු ලං ඇජතිතුජනි, ජාපති  ලං විරණජ ලං  ප් යපක ආ ලං Audit 

Reports අනුද  ලං 0210  ලං 0213  ලං 0214  ලං 0215  ලං 0216  ලං 0219  ලං 0218  ලං

021  ලං ද් ෂ ලං දජ ාක් ලං  ් ලං ා්බර්ධ ය් ලං බරකදත් ලං විජ්  ජ ලං සිදු ලං

 ය ලං ති බරජදප. ලං වි  ථෂ ය්ජ ලං  ළජජප යණ ලං අ ප් යක්ෂජාප ලං

රපජ  ලං  ජ හයු් ලං අ ප් යක්ෂජාප ලං රපජ  ලං අයමුද ල් ලං ඌජ ලං

උප යෝගිාප ලංරපජ  ලංනිෂථක්රිය ලංහප ලංඌජ ලංඋප යෝගිාප ලංදත් ් ලංරපජ  ලං

්් ි  ලං ජප ව ලංරනු දනු ලංපිළිබරඳ  ලං  ලං   ප්ත්රපත් ලංපරිපපකජ ආ ලංඅ් ලං

පප් ලංරපජ ලංඑජ ලංදප් ාප   ලංාඳහ් ලං දකප ලංති බරජදප. ලං ඊට ලංඅජායද ලං

ජාපති  ලංා්පා ලං කපාරැයිව ආ ලං්දපයජ  ලංපරිායපර  ලං් යෝජාජ ලං ලං පපලී ලං

ාහ ලං අ ජකුත් ලං්දපය් ලං පිළිබරඳ ලං නිසි ලං  කා ලං  ටයුතු ලං  යකප ලං ජපහප ලං

කියකප ලංඑජ ලංදප් ාපදක ලංකියජදප. ලං  ලං ජය ලංකිය් ් ලංජජ ලං ජ දයිව. ලං ලං

ජාපති  ලං විරණජ ලං  ප් යපක ආ ලං දප් ාප ලං  ් ලං කිය් ්. ලං ජප ලං ළඟ ලං

දපජටත් ලං ් ලංා්බර්ධද ලංවි පක ලං ාපයතුු ලංරජපණයක් ලංති බරජදප. ලං

 ඩාගු ලං්  ක්ෂණ ලංදයපපිතිය ලංපිළිබරඳද  ලංවිවිධ ලංඉිනකිරී් ලංපිළිබරඳද  ලං

 යෝහල්දක ලංයටිාක ලංපහසු ් ලංාාද් ධජය ලංකිරී් ලංපිළිබරඳද ලං වි පක ලං

 කා ලංඅ ප් යක්ෂජාප  ලං පරිපපකජ ලං දෝෂ ලංසිදු ලං දකප ලංති බරජදප. ලංඒ ලං

ා්බර්ධ ය් ලං දූෂණ ලං හප ලං දාචප ලං සිදු ලං  දකප ලං ති බරජදප ලං කියකපත් ලං

ජාපති  ලංවිරණජ ලං ප් යපක ආ ලංවිරණජ ලංදප් ාප ලංජඟි් ලංඅජපදයණය ලං

 ය ලංති බරජදප. ලං 

ාජහය ලංAudit Reports අ්ා් ජාපකය ලංහයහප ලංgoogle  යකපත් ලං

අපට ලංකබරප ලංර්ජ ලංපුළුද්. ලං ලංඒ ලංදප ේජ ලං දබ් ලංඅඩවිදකත් ලංති බරජදප. ලං

ඒ ලං නිාප ලං  ් ලං දපයිනදකට  ලං අ ප් යක්ෂජාපදකට  ලං දූෂණ  ලං

අරි ාපදකට ලං ා්බර්ධ ලං නිකධපරි් ලං රපජ ලං  ාපයප ලං බරකප ලං ක්රියප ලං

 ජපකිරීජ ලංපිළිබරඳද ලංඅපි ලංඉාපජ ලං ජරපටු ලංදජදප. ලංඒ ලංා්බර්ධ ය් ලං
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[රු ලංජධුය ලංවිාපජ ේ ලං ලංජහාප  



2022  ලංාප්ාප්බර්  ලං02 ලං 

ඔබරතුජප ලං  ජපජ ලං දප ේ ලං දපඩ ලං පිළි දළක්ද ලං ක්රියපත්ජ  ලං  ය්ජ ලං

බරකප පප යපත්තු ලං ද් ් ලං කියකපත් ලං ජජ ලං දපජ ලං ර්ජ ලං  පජපතියිව. ලං ලං

ඔබරතුජප ලං  ් ලං අජපායපා ය ලං භපය රජ ලංාදජ ලං දපි  ලං පකයක් ලංජපහප. ලං

ජමුත්  ලං ලංඒ ලංදූෂිකා ලංනිකධපරි් ලංකිහිප දජප ලංකබරප ලං දජ ලංදපයින ලං ාපයතුු ලං

ජා ලං ාජයිව ලං  ලං ඔබරතුජප ලං අද ලං  ් ලං ර ථජයට ලං උත්ාය ලං ටි  ලං හදප ලං  රජ ලං

ඇවිල්කප ලංති බර් ්ත්. ලං ලංඒ  ලංනිාප ලංදූෂිකා ලංනිකධපරි් ලං දජ ලංඋත්ාය ලං

 දනුදට  ලං ජාපති  ලං විරණජ ලං  ප් යපකය ලං විසි් ලං අජපදයණය ලං  යපු ලං

 ාපයතුු ලංාහ ලං ුණු ලංජා ලංඔබරතුජප ේ ලංපිළිතුය ලංකබරප ලං දජදප ලංජ් ලං

ජජ ලං හිා් ් ලං ඒ  ලං  ් ලං ාභපදට ලං -ීතති ලං හදජ ලං ාපජට- ලං  ලං ඉිනරි ලං දපඩ ලං

 ටයුතු ලං ය ලං රජ ලංය්ජ ලංපහසු ලං දයිව ලංකියප ලංජප ලංහිාජදප. ලං ලං 

 
රරු මථමහළිය ාඹු්වැේල  ාහතා  
(மாண்புமிகு சகசஹலிய றம்புக்சவல்ை) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella)  

රු ලං ජ්ීතුජනි  ලං එජ ලං  ුණු ලං  පයණප ලං ඉිනරිපත් ලං කිරීජ ලං රපජ ලං ලං

ඔබරතුජපට ලං ජජ ලං ාථතුතිද්ා ලං  දජදප. ලං අපට ලං ර ථජයක් ලං ඉිනරිපත් ලං

 ළපජ ලංඅපි ලංඒ ලංර ථජය ලං යපමු ලං ය් ්ත් ලංඒ ලංනිකධපරි්ටජ ලංාජයිව. ලං

ඔබරතුජප ලං කියජ ලං එ  ලං ඇත්ා. ලං ඒ ලං ා්බර්ධ ය් ලං ජාපකි  ලං විරණජ ලං

 ප් යපකය ලංකබරප ලං ජ ලංති බරජ ලං ුණු ලංපිළිබරඳදත්  ලංඇති ලං දකප ලංති බරජ ලං

අරි ාප ලං පිළිබරඳදත් ලං අපි ලං  ාපයප ලං බරපිය ලං යුතුයිව. ලං  ් ට ලං අදපළද ලං

ති බරජදප  ලං රපා්) ලං පත්රි පදක්. ලං 1 81/13 ලං දයජ ලංරපා්) ලං පත්රි ප ද් ලං

 පපි  ලංඉඩ ඩක් ලංකබරප ලං ජ ලංති බරජදප  ලං දජ ලං දජ ලංඅා දකට ලංකප බරජ ලං

මුදල් ලංපිළිබරඳ ලං ාපයතුු ලංdivert  ය ලංර්ජ. ලංඑහි ලං9 ලං(ඇ) ලංදර්ති ආ ලං ලං

ති බරජදප  ලං "වි  ථෂ ලං  යෝජාජප ලං රජයක් ලං ා්බර්ධ ය් ලං මුදල් ලං

 යදවී ් ලං ප් යය ලංාඳහප ලංය් ලංපරිායපරයක් ලංකපබී ලංඇති ලංඅදාථාපද  ලං

ඒ ලං ඒ ලං පරිායපරය ලං හපකිාපක් ලං දුයට ලං එජ ලං විෂයය ලං  යෝජාජප ලං

බරකප ලං ..."කියකප. ලං "හපකිාපක් ලං දුයට" ලංකියජ ලං එ  නුත් ලං පපි  ලං ඉඩක් ලං

ඇති ලං ය ලංති බරජදප. ලං දදනුදට ලංති බරජදප  ලං"ශ්රී ලංකා ප ලංජාජාපද ලංඅාය ලං

 යෝරය ලං දපළපක්වීජ ලං ාඳහප ලං අද ය ලං පියදය ලං රපීතජ ලං  හෝ ලං ඔවු් ේ ලං

 ා ්ය ලං්යක්ෂප ලංකිරී ් ලං ප් යය ලංාඳහප...." ලංකියකප. ලංඒ ලංකිය් ්  ලං

 ් ලං දර්තිය ලං යට ත්ජ ලං  ්  ලං  ය්ජ ලං  පපි  ලං ඉඩක් ලං  ජකප ලං

ති බරජදප. ලං    ාථ ලං  දාත්  ලං ලංඔබරතුජප ලං ඉිනරිපත් ලං ළ ලං ුණු ලංඅනුද  ලං

විරණජ ලං දප් ාපදත් ලං ාාා්දජය ලං  ය ලං ඒ ලං ා්බර්ධ ය් ලං

විාථායපත්ජ  ලංර ප යක් ලං ලංපප් ි ්්තු   ජ ලංකබරප ලං ජජට ලංජජ ලංඑ ඟ ලං

 දජදප.  

 
රරු ාධුා විතානමේ ාහතා 
(மாண்புமிகு மதுர விதானசக)  

(The Hon. Madhura Withanage)  

රු ලං ඇජතිතුජනි  ලං දදදයදු් ේ ලං නික ලං නිදපා ලං ජඩත්තු ලං

කිරීජ  ලං දපි  ලං ිනයුණු ලං කිරීජ ලං ාඳහප ලං කියකපත් ලං මුදකක් ලං  ද් ලං  ය ලං

ති බරජදප. ලං ජජ ලං  ් ලං කිය් ් ලං විරණජ ලං දප් ාප   ලං ති බරජ ලං එ  ලං

උදපහයණයක් ලංපජණයිව. ලං 

දාය ලං 3ක් ලං දක්දපජ ලං ජාපති  ලං  ා ්ය ලං ාාද් ධජ ලං අයමුදක ලං ඒ ලං

ා්බර්ධ ය් ලංකිසිජ ලංක්රියපජප් රයක් ලංඅය රජ ලංජපහප. ලං  ලංඒ  ලංaudit 

 ය්ජ ලං අදපළ ලං  ාපයතුු ලං කබරප ලං  ජකපත් ලං ජපහප. ලං ඒ ලං දප ේ ලං වි පක ලං

අරි ාප ලං ති බරජදප. ලං  ා ්ය ලං අජපායපා  ආ ලං විායක් ලං  ජප දයිව  ලං ලං

අද ලං  බරප හෝ ලං යපජාය ලං නිකධපරි් ලං  ් ලං දු් දක ලං ීතති ලං රීති  ලං අණ ලං පජත්  ලං

රපා්)දක ලංති බරජ ලංසිදුු ලං ාපයකප ලංාජයිව ලං ් ලංඅරි ාප  ලංදූෂණ ලංසිදු ලං

 ය් ්. ලං  ලං උ ේට ලං  ලං ජපධය ලංජපළි පදක ලං "පත්ාය ලංපිටුද" ලං  ලංකියදජ ලං

අය ලංකිය් ්ත් ලංඅපි ලං005 දජප ලංරපජ ලංවිායයිව. ලං ලංරු ලංඇජතිතුජනි  ලංඒ ලං

නිාප ලං  ් ලං රපජ ලං පුළුල් ලං විජ්  ජයක් ලං  යකප  ලං  ලං ජාපති  ලං  ා ්ය ලං

ාාද් ධජ ලං අයමුදක ලං ා්බර්ධ ය් ලං ා්ූ් ණ ලං විාථාය ලං ඇතුළත් ලං

දප් ාපදක් ලං පප් ි ්්තුදට ලං කබරප ලං  ද්ජ ලං කියකප ලං ජජ ලං

ඔබරතුජප ර් ලංඉල්කප ලංසිටිජදප. 

රු ලංනි යෝජාය ලං ාපජපය තුජනි  ලං ලං දදපනි ලංඅතුු ලංර ථජය ලං ලංරු ලං

 ේ්ජපත් ලං.ද. ලං දපකදත්ා ලංජ්ීතුජප ලංඅහජදප. 

රරු මේේනා්  සී. මදාලව් ත ාහතා 
(மாண்புமிகு பிசரம்நாத் ெி. சதாைவத்த)  

(The Hon. Premnath C. Dolawatte)  

ාථූතියිව  ලංරු ලංජ්ීතුජනි. ලංරු ලංඅජපායතුජනි  ලංඅධයපපජ ලංවිෂය ලං

භපය ලංරු ලංඅජපායතුජප ලං ් ලංඅදාථාප   ලංාභප   ලංහිටියප ලංජ් ලංදටිජදප. ලං

 ද ළඳ ලංවිෂය ලංභපය ලංඅජපායතුජප ලංජ් ලංාභප   ලංහිටියප. ලං I saw this 

article in the "Daily Mirror" newspaper.  ් ලංිනජදක ලංදපි හිටි ලං

පපාල් ලංදපරිය් ේ ලංපපිණීජ ලංඅ් ලං දකප ලංති බරජදප  ලංඒ ලං රපල්ක්ට ලං

අද ය ලංාීතපපයක්ෂ  ලංතුදප ලංා්බර්ධ ලංර ථජයක් ලංනිාප. ලංඒදප ලංාඳහප ලං

වි පක ලංමුදකක් ලංදපය ලං දජදප  ලංඒදප ආ ලංික ලංරණ් ලංවි පක ලංද  ය් ලං

දපි  ලං  දකප ලං ති බරජදප ලං කියජ ලං පුදාක් ලං ජජ ලං දපක් ප. ලං  ් ලං පපාපල් ලං

දපයය ලං්ය්භ ලං යකප ලංදුද් ලංපපාපල් ලංය්ජ ලංපට් ලංරත්ාප ලංවිායයිව  ලං

ාදජ. ලං 

රු ලං ා ්ය ලංඇජතිතුජනි  ලංපවුල් ලං ා ්ය ලං ාථදප ලංනිකධපරිනිය් ලං

හයහප ලං හෝ ලං ් ලංාඳහප ලංය් ලංාහජදපයී ලංක්රියපදියක් ලං්ය්භ ලං ය්ජ ලං

පුළුද්ද? ලං ් ලංsanitary napkins කා ප   ලංනිපදදජදප ලංජ් ලංඒ ලංඅය ලං

ා්බර්ධ ලං ය රජ ලං හෝ ලංඑ හජ ලංජපත්ජ් ලංවි ේ දි් ලං්ජයජය ලං

 යජදප ලංජ් ලංික ලංා්බර්ධ ය් ලංය් ලංාහජයක් ලංකබරප ලං ජජක් ලං හෝ ලං

 ළ ලංහපකිද? ලංදපි හිටි ලංදපරිය් ලං ් ලංවිධියට ලංපපාල් ලං ජපයජදප ලංජ්  ලං

ඒ ලං අය ේ ලං පපාල් ලං යප ් ලං ය් ලං අ්වීජක් ලං ති බරජදප ලං ජ් ලං  ලං ඒ  ලං

දුද් ේ ලං අධයපපජය  ලං අජපරාය ලං ීයණය ලං  ද්ජ ලං බරකපපජදප. ලං

 ා ්ය ලං ඇජතිතුජප ලං හපටියට ලං ඒ ලං ා්බර්ධ ය් ලං ඔබරතුජපට ලං ර්ජ ලං

පුළුද් ලං ක්රියපජප් රය ලං  ජප ක්ද? ලං  ජප ද  ් ලං දුද් ේ ලං

අජපරාය ලං ඉාපජ ලං  ලං දපදරත්. ලං ඒ ලං ා්බර්ධ ය් ලං ඔබරතුජප ේ ලං

අදධපජය ලං යපමු ලං යජ ලං කා ලංඉල්කප ලංසිටිජදප  ලංරු ලංඇජතිතුජනි. 

 
රරු මථමහළිය ාඹු්වැේල  ාහතා  
(மாண்புமிகு சகசஹலிய றம்புக்சவல்ை) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella)  

රු ලං ජ්ීතුජනි  ලං ඔබරතුජප ලං ජතු ලං   ළථ ලං ඉාපජ ලං  ප කෝචිා ලං

ර ථජයක්. ලං  ලං  ්  ලං  ් ලං ිනජදක ලං ඇති ලං  දකප ලං ති බරජ ලං ්් ි  ලං

පසුබරෑජත් ලංඑක්  ලංපපජ ලංජපඟී ලංති බරජ ලංර ථජයක්. ලංඒ ලංදප ේජ ලංඅ ් ලං

්ජයජ ලං .දජප ලං  යකප ලං තිබීජ ලං නිාප ලං  ් ලං ර ථජය ලං උග්ර ලං  දකප ලං

ති බරජදප. ලං වි  ථෂ ය්ජ ලං්් ි  ලංද  ය් ලංඇති ලං දකප ලංති බරජ ලං

රපටලුත් ලං එක්  ලං ාජයිව ලං ඔය ලං ර ථජය ලං ජතු ලං  දකප ලං ති බර් ්. ලං රු ලං

.දාප ලං අය ේ පපළ ලං යපජාය ලංඇජතිතුිය ලං  ් ලං ා්බර්ධ ය් ලං වි  ථෂ ලං

දපඩ ලං පිළි දළක් ලං ිනයත් ලං කිරීජට ලං  දළඳ ලං විෂය ලං භපය ලං අජපායතුජප ලං

ාජඟ ලංය් ලංඑ ඟාපද ට ලංපපිණ ලංති බරජදප. ලං ජප ද  ලං ් ලං පයණය ලං

 ා ්ය ලං අා යට ලං බරකපෑදප ලං වුණත් ලං ාදත් ලං අජපායපා  ලං රණජපදක් ලං

 ජයට ලං ා්බර්ධයිව. ලං වි  ථෂ ය්ජ ලං අධයපපජ ලං විෂයය ලං භපය ලං

අජපායපා ය ලං ාහ ලං  ද ළඳ ලං විෂයය ලං භපය ලං අජපායපා ය ලං  ් ට ලං

ා්බර්ධ ලංවිය ලංයුතුයිව. ලංඒ ලංඅා ්   ලං ් ලංර ථජය ලංා්බර්ධ ය් ලංවි  ථෂ ලං

උජ්දුදක් ලං දක්දකප ලං ය් ලං විාඳුජක් ලං කබරප ලං  ද්ජ ලං අපි ලං

බරකප පප යපත්තු ලං දජදප. ලං 

අ ් ලංරු ලංවිපක්ෂ ලංජපය තුජප ලංපසුගිය ලං පක ආ ලං ් ලං පයණය ලං

ජාපති  ලං ර ථජයක් ලං හපටියට ලං ඉිනරිපත් ලං  ළප. ලං ජජ ලං ඒ ලං ාඳහප ලං

ා්ූ් ණ ය්ජ ලංඑ ඟ ලං දජදප. ලං ් ලංර ථජය ලංඑදපනි ලංින පජතිය ට ලං

යප ලං යුතුයිව. ලං ඒ ලං ා්බර්ධ ය් ලං අ ් ලං අදධපජය ලං  යපමු ලං  දකප ලං

ති බරජදප ලං පජණක් ලං  ජප දයිව  ලං ඉ්ිනයප   ලං ඒ ලං ා්බර්ධ ය් ලං

ක්රියපත්ජ  ලං  දජ ලං රබරක  ලං රසිේධ ලං  ඩුකඩපයජක් ලං ාජඟ ලං ාප ා  ප ලං

 යකප ලං කා ප   ලං  ් ලං ා්බර්ධ ලං  ් ජප්ායක් ලං ඇති ලං  ය ලං ර්ජ ලං

පුළුද්ද ලං කියකපත් ලං අප ලං උත්ාපහය  ලං  ය දජදප. ලං ඒ  ලං ජහප ලං

පරිජපණ ආ  ලං දාය ලං රණජක් ලං රා ලං  දජ ලං  ප් යයක් ලං  ජප දයිව. ලං

ජමුත්  ලං අදපාජපදට ලං  ් ලං ර ථජය ලං ඉාපජ ලං ාා   ජ ලං ාහ ලං ාප ා  ප ලං

 ජප යජ ලංර ථජයක්. ලංජජ ලංහිාජදප ලංඒ  ලංඊට ලංදඩප ලංඑහපට ලංයප ලංයුතුයිව ලං

කියකප. ලං අ ් ලං යපජාය ලං අජපායතුිය ලං ඒ ලං ා්බර්ධ ය් ලං  ව ලං සුවි  ථී ලං

දපඩ ලංපිළි දළ ට ලංහපකි ලංඉක්ජනි් ලංඅදී් ණ ලං දයිව. ලං ජප ද  ලං ්  ලං

 ල් ලංදපිය ලංහපකි ලංර ථජයක් ලං ජප දයිව. 
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පප් ි ්්තුද 

රරු මාෝහිණී කුාාික විමේා් න ාහ් ිය 
(மாண்புமிகு (திருமதி) சராஹினி குமாாி விசஜரத்ன)  

(The Hon. (Mrs.) Rohini Kumari Wijerathna)  

රු ලං ඇජතිතුජනි  ලං සිදු ලං  දකප ලං ති බර් ් ලං  ් යිව. ලං Sanitary 
napkinsදකට ලංපසුගිය ලං පක ආ ලංසියයට ලං40  ලං taxes දපදුණප; ලංසියලු ලං
බරදු ලංඑ තු ලංවුණපජ ලංසියයට ලං40ක් ලංවිාය ලංවුණප. ලංදප් ලං ජදය ලංVAT එ  ලං
ාද ලංටි ක් ලංදපි  ලං ළපජ  ලං -සියයට ලං15 ලංවුණපජ- ලංඒ ලංසියයට ලං40ට ලංාද ලං
සියයට ලං 3ක් ලං එ තු ලං  දකප ලං taxes සියයට ලං 45ක් ලං විාය ලං වුණප. ලං  ලං රු ලං
ඇජතිතුජනි  ලං අ ් ලං  ලං රු ලංජ්ීතුජප ලංාඳහ් ලං ළප ලං දප ේ  ලං පපාපල් ලං
දපරිය්ට ලං ්  ් ලං කපකු ලංබරකපෑජක් ලංඑල්ක ලං දජදප. ලංඒ ලංද ේජ  ලං
 ප්ාපද් ේ ලං  ා ්ය ලං ාත්ත්දය ලං ා්බර්ධ ය් ලං  කපකු ලං
අජතුයක් ලං ඒ ලං ඇතු ළථ ලං ති බරජදප ලං කියජ ලං  පයණයත් ලං ඔබරතුජප ලං
පිළිර්ජදප ලං ඇති. ලං  ් ලං taxes අ් ලං  ය ලං ර්ජ ලං හපකියපදක් ලං
ති බරජදපද? ලං  ්  ලං සු ්ෝප භෝගී ලං භපඩුකඩ ලං රණයට ලං ාජයිව ලං දපටිකප ලං
ති බර් ්. ලංඒ ලංනිාප ලංසු ්ෝප භෝගී ලංභපඩුකඩ ලංරණ ය් ලං ්  ලංඅයිව් ලං
 යකප  ලං  ් ට ලං ති බරජ ලං taxes  අයිව් ලං  ය ලං  ලං  ද්ජ ලං කියකප ලං ජජ ලං
ඔබරතුජප ර් ලංඉල්කප ලංසිටිජදප. ලං ලංඅ ් ලංය ්) ලංනිෂථපපදජය ලං යජ ලංද් ර ලං
 ද ක් ලං විාය ලං ති බරජදප. ලං අ ජක් ලං ඒදප ලං පිට ලං යටි් ලං  ර ජ් ්. ලං
ජජ ලංහිාජ ලංවිධියට ලංපිට ලංයට ලංඒදප ලංඉාපජ ලංිකයිව. 

අද ලං රදය ට ලංහපල් ලං ාථු ලං ද  ලංතුජක් ලංික ජ ලංර්ජ ලංයජ ලංමුදක ලං
එ  ලංළජ යකුට ලං ් ලං දනු ද් ලංවියද් ලං ය්ජ ලංසිදු ලං දජදප. ලංරු ලං
ඇජතිතුජනි  ලංඒ ලංනිාප ලං ් ලං taxes ා්බර්ධ ය් ලංය්කිසි ලංී්දුදක් ලං
ර්ජ ලංපුළුද් ලංජ් ලං හපඳයිව. ලං 
 

රරු නින්ත රනාන්තදු ාහතා නමවළඳ  වාිජජ් හා ණහාා 

සුා්ෂිතතා අාාතයුාා) 
(மாண்புமிகு நலின் பர்னாந்து - வர்த்தக, வாணிப மற்றும் 

உணவுப் பாதுகாப்பு அமமச்ெர்)  

(The Hon. Nalin Fernando - Minister of Trade, Commerce 
and Food Security) 

රු ලං නි යෝජාය ලං  ාපජපය තුජනි  ලං පසුගිය ලං සිකුයපදප ලං  ා ්ය ලං
ඇජතිතුජපත්  ලං යපජාය ලං ඇජතිතුියත් ලං  ් ලං ර ථජය ලං ා්බර්ධද ලං ජපද ලං
දපනුදත් ලං  ළප. ලං  ේශීය ලං නිෂථපපදජ ලං ාජපර්දක ලං නි යෝජිාය් ලං හප ලං
 ්දප ලං ්ජයජය ලං  යජ ලං සියලු දජප ලං අද ලං හදා ලං  ර්දප ලං ජජ ලං  ් ලං
පිළිබරඳද ලං ාප ලං යජදප. ලං ් ලංා්බර්ධ ය් ලංරපටලුදක් ලංතිබු ණපත් ලං
ඒ ලංරපටලු ලංවිාඳ්ජත් ලංඅපි ලං ටයුතු ලං යජදප. ලංඒ ලංදප ේජ ලං්ජයජය ලං
 යජ ලං sanitary napkins ාඳහප ලං අය ලං  යජ ලං බරදු ලං රජපණය ලං
ා්බර්ධ ය් ලං රපටලුදක් ලං තිබු ණපත් ලං අපි ලං මුදල් ලං අජපායපා යත් ලං
එක්  ලං ාප ලං යකප  ලංඒ ලංාඳහපත් ලංවිාඳුජක් ලංකබරප ලං ද්ජ්. ලංජජ ලංහිාජ ලං
විධියට ලං  ් ලං ාති ආ ජ ලං අපට ලං ඒ ලං ර ථජයට ලං විාඳුජක් ලං කබරප ලං  ද්ජ ලං
පුළුද් ලං දයිව. 

 

රරු නිමයෝජ්ය ථාානායථුාා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

 දදජ ලංදටය. 

ර ථජ ලංඅා  ලං1 ලං-1505/0200- ලං(1)  ලංරු ලංඉෂපක් ලංයහුජප් ලංජහාප. 
 

රරු මාෝහිණී කුාාික විමේා් න ාහ් ිය 
(மாண்புமிகு (திருமதி) சராஹினி குமாாி விசஜரத்ன)  

(The Hon. (Mrs.) Rohini Kumari Wijerathna)  

රු ලං නි යෝජාය ලං  ාපජපය තුජනි  ලං රු ලං ඉෂපක් ලං යහුජප් ලං

ජ්ීතුජප ලං දනු ද් ලංජප ලංඑජ ලංර ථජය ලංඅහජදප. 
 

රරු රසන්තන ාතුාර ාහතා  
(மாண்புமிகு பிரென்ன ரணதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

රු ලං නි යෝජාය ලං  ාපජපය තුජනි  ලං ජහජාජ ලං ්යක්ෂ  ලං

අජපායතුජප ලං දනු ද් ලංජප ලංඑජ ලංර ථජයට ලංපිළිතුය ලංකබරප ලං  ජජ ලංාඳහප ලං

ාති ලං ද   ලං පකයක් ලංඉල්කප ලංසිටිජදප. 

රශ්්නය ාු දිනථ ජ ඉදිිකප්  කිීමාට නිමයෝර ථාන ල ජ. 
வினாமவ மற்சறாரு தினத்திற் ெமர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

රරු සිත්  මේාදාස ාහතා නවිරු ධන පාර්ලශ්්වම  

නායථුාා)  
(மாண்புமிகு ெஜித் பிசரமதாஸ - எதிர்க்கட்ெி முதல்வர்) 

(The Hon. Sajith Premadasa - Leader of the Opposition) 
රු ලං නි යෝජාය ලං  ාපජපය තුජනි  ලං  පක ලං  දකපද ලං ඉක්ජදප ලං

ගිහි් ලං ති බරජ ලං නිාප ලං ජජ ලං අ ් ලං රු ලං අග්රපජපායතුජප ර් ලං ඉල්කප ලං

සිටිජදප  ලංපුළුද් ලංජ් ලං lunch එ  ලං දනු ද් ලං ද් ලං ළ ලංhalf an 

hourත් ලං ් ලංවිදපදයට ලංර්ජ ලංකියකප. ලං ජප ද  ලංඅපි ලංාදජ මූි  ලංදපඩ ලං

 ටයුතුදකයිව ලංඉ්  ලං . ලං 

 

රරු නිමයෝජ්ය ථාානායථුාා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
ාථාපදය ලංනි යෝර ලං09(0) ලංයට ත් ලංර ථජය  ලංවිපක්ෂ ලංජපය  ලංරු ලං

ාජිත් ලං ේජදපා ලංජපතිතුජප. 

 
මපෞ රිථව දැනුේ  ජමාන්ත ඇසූ රශ්්නය 

தனி அறிவித்தல் மூை வினா 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 
දුේමථාළ හා ාදයසාා සඳහා නිසි බදු රතිප් තිය් 
புமகயிமை மற்றும் அற்கசகால் மீதான முமறயான 

வாிக் சகாள்மக  
PROPER TAX POLICY ON TOBACCO AND ALCOHOL  

 

රරු සිත්  මේාදාස ාහතා  
(மாண்புமிகு ெஜித் பிசரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
රු ලං නි යෝජාය ලං  ාපජපය තුජනි  ලං ාථාපදය ලං නි යෝර ලං 09(0) ලං

යට ත් ලංජප ලං ජජ ලංර ථජය ලංඉිනරිපත් ලං යජදප. 

ජත්ද්රදය ලං අදධ් යදත් ලං කිරීජට ලං ාෑජ ලං යටක්ජ ලං පප හථ ලං ක්රියප ලං

 යනු ආ ලං ජාජාපද ේ ලං  ා ්ය ලං සුරැකීජ ලං ්් ි  ලං ාහ ලං ාජපජා ලං

ාාද් ධජ ලං ක්රියපදි ආ ලං මූි පාරයක් ලං දජ ලං බරපවිනි. ලං  ජයටද ලං ාෑජ ලං

යජායක්ජ ලං පප හථ ලං ජත්ද්රදය  ලං දු්දපටි ලං හප ලං ජදයාපය ලං භපවිාය ලං අදජ ලං

කිරීජට ලං විවිධ ලං ක්රියප ලං ජප් ර ලං රනු ලං කපබීය. ලං එජ ලං ක්රියප ලං ජප් ර ලං නිාප ලං

ජදයාපය ලං හප ලං දු්දපටි ලං ීතායනුකූක ලං  කා ලං භපවිා ලං කිරීජ ලං අ් ලං වුදද ලං

ීතායනුකූක ලං ජපදජ ලංජත්ද්රදය  ලංදු්දපටි ලංහප ලංජදයාපය ලංභපවිාය ලංඉහළ ලං

 රපාථ ලංඇති ලංබරද ලංදප් ාප ලං  . 

දු්දපටි ලං හප ලං ජදයාපය ලං බරදු යණය ලං තුළි් ලං යපජාය ලං ්දපය් ලං

රද් ධජය ලං ාෑජ ලං යජාය ජ ලං අයමුණක් ලං වුදද ලං  ජයට ලං ජදයාපය ලං හප ලං

දු්දපටි ලංබරදු යණය ලංපිළිබරඳ ලංාථි ය ලංරතිපත්තියක් ලං ජපජපති ලංවීජ  ලංබරදු ලං

රණජය ලංකිරී්දක ජ ලං සිදුදජ ලං දූෂණ ලං ජ්ජ ලංබරදු ලං  රවී ් ජ ලං දු්දපටි ලං

හප ලංජදයාපය ලංනිෂථපපදජ ලං්යාජ ලංවිසි් ලංසිදු ලං යනු ලංකබරජ ලංඅරි ාප ලං

නිාප ලංයජායට ලංකපබිය ලංයුතු ලංවි පක ලංබරදු ලං්දපයජක් ලංඅහිි ලංදජ ලංබරද ලං පීත ලං

යයිව. ලං  ් ලං නිාප ලං ජාජාපද ේ ලං  ා ්ය ලං ාත්ත්දය ලං ඉහළ ලං ජපාවීජ ලං

 දනු ද් ලංජත්ද්රදය ලංනිදපයණය  ලං ා ්ය ලංාඳහප ලංදජ ලංපිරිදපය ලංඅදජ ලං

කිරීජ ලං ාහ ලං ්දපය් ලං ාථාපදයත්දය ලං අයමුණු ලං  ය ලං රත් ලං ජත්ද්රදය  ලං

දු්දපටි ලංහප ලංජදයාපය ලංපිළිබරඳ ලංජාපති  ලංරතිපත්තියක් ලංඅනුරජජය ලංකිරීජ ලං

 ප කෝචිා ලං   . ලං ඒ ලං ාඳහප ලං  ජයට ලං ජදයාපය ලං භපවිාය ලං ාෑජ ලං

් පයයකි්ජ ලං අදජ ලං වීජ ලං සිදු ලං  ළ ලං හපකි ලං ් පය ආ ලං නි්  ේ  ලං

ඉිනරිපත් ලං යි් ලංඒදප ලංක්රියපදට ලංජපාවීජ ලං ි ජි් ලංසිදු ලං ළ ලංයුතුයිව. ලං

එපජණක් ලං  ජපද  ලං රතිපත්ති ලං ා ාථ ලං කිරී ් ජ ලං ජාජාපද ලං විසි් ලං

පරි භෝජාජය ලං  යනු ලං කබරජ ලං දු්දපටි ලං හප ලං ජදයාපය ලං ාඳහප ලං නිසි ලං

රිතියක් ලං පදත්දප ලං රපීතජට ලං  ටයුතු ලං කිරීජද ලං අායද ය ලං  ුණක් ලං

  . ලං ාදද  ලං සියලුජ ලං ජදයාපයදක ලං බරදු ලං නිසි ලං නියපජජයකි් ලං යුතුද ලං

ඉහළ ලං දපමීජ ලං සිදු ලං  ළ ලං යුතුයිව. ලං දු්දපටි ලං හප ලං ජදයාපය ලං බරදු ලං රණජය ලං

කිරී්දක ජ ලංඑය ලංවිධිජත් ලංය්ත්රණය ට ලංජතු ලං ළ ලංයුතුයිව. 

47 48 



2022  ලංාප්ාප්බර්  ලං02 ලං 

ඒ ලං අනුද  ලං  ජය ලං ජාපති  ලං දපදරත් ජකි් ලං යුතු ලං රපටලුදක් ලං

ද  ය් ලං ාක ප ලං පහා ලං ාඳහ් ලං ර ථජදකට ලං නි ථචිා ලං පිළිතුු ලං හප ලං

පපහපිනි ලංකිරී් ලංජප ලංයජා ය් ලංබරක ලංප පප යපත්තු ලංදජදප. 

1.   දු්දපටි ලංාහ ලංජදයාපය ලංභපවිාය ලංඅදජ ලංකිරීජ ලංා්බර්ධ ය් ලං
යජා ලං ආ ලංරතිපත්තිය ලංකුජක්ද? 

2.  පසුගිය ලං දා ්  ලං දු්දපටි ලං හප ලං ජදයාපය ලං ජඟි  ්ලං කපබුණු ලං බරදු ලං
්දපයජ ලං ද් ලං ද  ්ලංද  ය් ලං  පපජණද? ලංඑය ලංාජාථා ලං
යපජාය ලං ්දපය ජ  ්ලං   පපජණ ලං රති ායක්ද? ලං දු්දපටි ලං හප ලං
ජදයාපය ලංජඟි  ්ලං රජපණදත් ලංබරදු ලංමුදකක් ලංඅය ලං ද්  ්ලංයපයිව ලං
යජාය ලංසිා් ්ද? ලං ජප ලංඑ ාථ ලංජ්  ලංඉිනරි ආ ජ ලං ජජඟි  ්ලංඅය ලං
   යජ ලං බරදු ලං රජපණය ලං ඉහළ ලං ජපාවීජට ලං යජාය ලං  ටයුතු ලං
 ය් ්ද? 

3.  දු්දපටි ලංහප ලංජදයාපය ලංාඳහප ලංබරදු ලංඅය ලං යනු ලංකබරජ ලංරජ  දය ලං
කුජක්ද? ලං  රවිය ලං යුතු ලං බරදු ලං නි ථචය ලං කිරී ් ජ ලං දු්දපටි ලං හප ලං
ජදයාපය ලං නිෂථපපිනා ලං රජපණය ලං රණජය ලං  යනු ලං කබරජ ලං
ය්ත්රණය ලං කුජක්ද? ලං එහි ලං පපයදි යභපදය ලං පිළිබරඳ ලං
වි ථදපායක් ලංාපබිය ලංහපකිද? 

4.   දු්  පළ හප ලංජදයාපය ලංපිළිබරඳ ලංජාපති  ලංඅධි පරිය ලං- ලංNATA - 
විසි  ්ලංදු්දපටි  ලංජත්ද්රදය ලංහප ලංජදයාපය ලංබරදු යණය ලංාඳහප ලංජද ලං
බරදු ලං සූත්රයක් ලං හඳු්දප ලං  ජජට ලං උත්ාපහ ලං  ළ ලං බරද ලං දප් ාප ලං  ව ලං
ජමුත්  ලංඑය ලං ජ ාක් ලංක්රියපත්ජ  ලංවී ලංජපා. 

 යපජාය ලං්දපයජ ලං දපි  ලං ය ලං රපීතජ ලං ාඳහප ලං දු්දපටි  ලං ජත්ද්රදය  ලං
ජදයාපය ලංභපවිාය ලංඅදජ ලංදජ ලංපරිින ලංබරදු ලංසූත්රයක් ලංහඳු්දප ලං ජජට ලං
යජාය ලං ටයුතු ලං ය් ්ද? ලංඒ ලංාඳහප ලංයජාය ලංවිසි  ්ලං ජ ාක් ලං
 රජ ලංඇති ලංපියදය ලං ද ් ද? ලං 

5.   පසුගිය ලං දා ්  ලං දු්දපටි ලං හප ලං ජදයාපය ලං භපවිාය ලං  හථතු ද් ලං
 ා ්ය ලං අා ය ලං ාඳහප ලං යජායට ලං දපරීජට ලං සිදුද ලං ඇති ලං වියදජ ලං
  පපජණද? ලං එය ලං  පය ලං දාය ලං හප ලං ාපාීම ් ජ ලං දපි වීජක්ද  ලං
අ්වීජක්ද? ලං 

6.  දු්  පළ ලංහප ලංජදයාපය ලංපිළිබරඳ ලංජාපති  ලංඅධි පරිය ලංපජා ලංතුළ ලං
ාඳහ් ලං දජ ලං පරිින ලං දු්දපටි ලං හප ලං ජදයාපය ලං පිළිබරඳද ලං ජපධය ලං
ඔාථ ාථ ලං රචපයය ලං කිරීජ ලං ාහජ් ලං වුදද  ලං දරප පයද ලං විවිධ ලං
රචපයණ ලං සිදු ලං   . ලං දරප පය ය් ලං සිදුදජ ලං එදපනි ලං රචපයණ ලං
දප්වී් ලංදළක්දපලීජ ලංාඳහප ලංයජාය ලංවිසි  ්ලංක්රියපජප් ර ලං රජ ලං
ති බ්ද? ලංඒ ලං ජපජදපද? ලං 

7.   අධයපපජ ලංඅජපායපා ය ලංතුළ ලංදුද්ට ලංදු්දපටි ලංහප ලංජදයාපය ලං
නිදපයණ ලං අධයපපජයක් ලං කබරප ලං  ජ  ්ලං දපඩ ලං පිළි දළක් ලං
ක්රියපත්ජ  ලංද් ්ද? ලං එජ ලං දපඩ ලං පිළි දළ ලංා්බර්ධ ය් ලං
ය් ලංඇරපයීජක් ලංසිදු ලං ය ලංති බ්ද? ලංඑ ාථ ලංජ් ලංඑහි ලංරරතියක් ලං
පදීද? ලං ලං 

රු ලං නි යෝජාය ලං  ාපජපය තුජනි  ලං ජජ ලං  ් ලං ර ථජ ලං ඉිනරිපත් ලං

  ළථ ලං ් ලංනිාපයිව. ලං ් ලං ජප හපා ලං දජ  පට ලංයටත් ලංබරා  ප කපත්  ලං

්ඩුක්දත් ලං බරා  ප කපත්. ලං ය ්) ලං ්හපය ලං උේධජජ ලං   රය ලං සියයට ලං

 2ට ලං එහප ලං ගිහිල්කප ලං ති බරජදප. ලං එය ලං සියයට ලං  3.9යිව. ලං හපබරපයිව ලං රු ලං

යපජාය ලංඇජතිතුජනි  ලං ඔබරතුජප ලං ද්ජදපද  ලං tobacco and alcoholදක ලං

උේධජජ ලං   රය ලං සියයට ලං 36ක් ලං බරද. ලං  ්  ලං පුදුජ ලං  පයණපදක්. ලං

අායද ය ලං ්හපයපපජදක ලං ික ලං දපි යිව  ලං දු්දපටි ලං ාහ ලං ජත්පප්දකට ලං

දඩප. ලං  ලං  ප හපජද ලංඑ හජ ලං ද් ්? ලංඒ  ලංඑ හජ ලං ද්ජ ලංබරපහප. ලං

ඒ ලං නිාප ලං ජජ ලං අහ්ජ ලං  පජපතියිව  ලං  ් ලං ්ඩුක්ද ලං ජත්පප්  ලං දු්දපටි ලං

ාඳහප ලං අය ලං  යජ ලං බරදු ලං ඉහළ ලං දජ්ජ ලං ටයුතු ලං  ජප ය් ් ලංඇයිව ලං

කියකප. ලං " දරි ්) ලං රිා් ා " ලං ්යාජය ලං කියජදප  ලං 021  ජ ලං  ් ලං

ක් ෂථත්රය ලං පිළිබරඳද ලං -දු්දපටි  ලං ජත්පප් ලං පිළිබරඳද- ලං ජාරක ලං ාජයවීය ලං

හිටපු ලංමුදල් ලංඇජතිතුජප ේ ලංබරදු ලංසූත්රය ලංක්රියපත්ජ  ලං ළප ලංජ්  ලංයපජාය ලං

්දපයජ ලං ුපියල් ලං බිියජ ලං 45ක් ලං දපි පුය ලං කප බරජ ලං බරද. ලං ුපියල් ලං

බිියජ ලං45ක් ලංකිය් ් ලංහරියටජ ලංාජිේධි ලංාහජපධපයයට ලංදපය ලංදජ ලං

මුදක. ලං 

 ් ලං බරදු ලං දපි  ලං   ළපත්  ලං  ් ලං යට ලං බරා  ප කපත් ලං වී ලං

ති බරජ ලං ලං ජප හපා  ලං දරිද්රාප ද් ලං  ප ළජ ලං ජාජාපදට ලං දපි පුය ලං

ාහජ ලං කබරප ලං  ද්ජ ලං අපට ලං පුළුද් ජ ලං කප බරජදප. ලං හපබරපයිව  ලං  ් ලං

 පයණය ලං ඇතු ළථ ලං ාපඟවුණු ලං  දයක් ලං ති බරජදප  ලං රු ලං නි යෝජාය ලං

 ාපජපය තුජනි. ලං  ජප ක්ද  ලං ඒ ලං ාපඟවුණු ලං  ේ? ලං ඒ  ලං එ  ලං

්ඩුක්ද ට ලං.දජප ලං  දා ච ලං දයක් ලං ජප දයිව. ලං  බරප හෝ ලං්ඩුක්දක ලං

සිදුදජ ලං  දයක්. ලං  ේ පපකජඥයපයිව  ලං ඔය ලං ජත්පප් ලං ාහ ලං දු්  පළ ලං

නිෂථපපදජ ලං්ශ්රිා ලංාජපර් ලංාහ ලංTreasury එ ක් ලංාජහය ලංනිකධපරිනුයිව ලං

අාය ලං ති බරජදප  ලං  දජජ ලං ා්බර්ධාපදක්. ලං ඒ ලං කිය් ් ලං  දජජ ලං

නික ලං  ජපදජ ලං එ ඟාපදක් ලං - ලං unofficial agreement එ ක් ලං - ලං

ති බරජදප. ලං ඒ  ලං ජජ ලං කිය් ් ලං  පටදත් ලං අපහපා ලං  ය්ජදත්  ලං

යජාය ට ලං චෝදජප ලං එල්ක ලං ය්ජදත් ලං ජප දයිව. ලං  ්  ලං බරප හෝ ලං

යජාය් ලං තුළ ලං සිදුදජ ලං බරයපාළ ලං අරි ාපදක්. ලං ඒ ලං නිාප ලං ජජ ලං

පපහපිනිද ලංකිය්ජ ලං පජපතියිව  ලංඅ්ජ ලංරණ ් ලං ් ලං්ඩුක් ද්දත් ලං

දු්  පළ ලංාහ ලංජත්පප් ලං දනු ද් ලංපදතිජ ලං ් ලං taxes රජය ලංඅය ලං

ජාරක ලං ාජයවීය ලං හිටපු ලං ඇජතිතුජප ේ ලං බරදු ලං සූත්රය ලං තුළ ලං ක්රියපත්ජ  ලං

  ළපත්  ලංදපි  ලං්දපයජක් ලංයජායට ලංකබරප ලංර්ජ ලංපුළුද් ලංබරද. ලංඑ හජ ලං

  ළපත් ලං බරා  ප කපත් ලං ය ්) ලං යපජාය ලං ්දපයජ ලං දපි  ලං  යර්ජ ලං

පුළුද්. ලංරු ලංයපජාය ලංඇජතිතුජනි  ලං ුණප ය ලංපපහපිනි ලංඋත්ායයක් ලං

 ද්ජ  ලං ් ලංදපඩාටහජට ලංාමු්ජප් ාථකප ලංපක්ෂපපීද  ලං ් ලංබරදු ලං

දපි  ලං  ය්ජ ලං ඔබරතුජ්කප ලං  ටයුතු ලං  යජදපද  ලං එ හජ ලං ජපත්ජ් ලං

Treasury එ ක් ලං ඉ්ජ ලං ඔය ලං නිකධපරි් ලං එක්   ජකු ේ  ලං

 ද ද ජකු ේ ලං අභිජාය ලං පරිින ලං දු්  පළ ලං ාජපර් ලං රැ  ලං ර්ජ  ලං

ජත්පප් ලං ාජපර් ලං රැ  ලං ර්ජ ලං  ් ලං උ්පයදප්)ටිය ලං ාදදුයටත් ලං

ඉිනරියට ලං ය රජ ලංය්ජ ලං ටයුතු ලං යජදපද ලංකියකප. ලං 

රු ලං නි යෝජාය ලං  ාපජපය තුජනි  ලං පපහපිනිද ලං  ලං අපි ලං ාදත් ලං

ඉල්ලීජක් ලං යජදප. ලං ් ලංපප් ි ්්තු   ලංසිටිජ ලංඅපි ලං වුුදත් ලං  ලං -

005 දජපජ- ලං සූදපජ් ලං  ද්ජ ලං  හපඳ ලං ජපහප  ලං  ් ලං දු්  පළ ලං

ාජපර්දකට  ලං  ් ලං ජත්පප් ලං ාජපර්දකට ලං යටත් ලං  ද්ජ. ලං ඒ ලං

අය ේ ලං දයදපජ  ලං දයරාපදදකට ලං  ් ලං 005 දජප ර් ලං

එක්   ජක්දත් ලං යටත් ලං  දයිව ලං කියකප ලං ජජ ලං හිා් ් ලං ජපහප. ලං ඒ ලං

නිාප ලං පපහපිනි ලං ර ප යක් ලං  ය්ජ  ලං ඒදපට ලං ඔබරතුජ්කප ලං යටත් ලං

 ද් ් ලංජපතිද  ලංදහපජ ලංක්රියපත්ජ  ලංදජ ලංපරිින ලංඉිනරි ආ ජ ලංඑජ ලංඅය ලං

දප ආ ජ ලං  හෝ ලං  ් ලං බරේද ලං දපි  ලං  යකප ලං දපි  ලං යපජාය ලං ්දපයජක් ලං කබරප ලං

ර්ජ ලං ටයුතු ලං යජදපද  ලංජපේද ලංකියකප. ලං ලං  

රු ලං නි යෝජාය ලං  ාපජපය තුජනි  ලං අපි ලං ාෑජ ලං ාඳුදප ලං දදා ජ ලං

ජාපති  ලං රතිාාාථ යණ ලං ාභපද ලං ාහ ලං ාෑජ ලං අඟහුදපදප ලං දදා ජ ලං

ජාපති  ලංජහජාජ ලංාභපද ලංවිපක්ෂ ලංජපය  ලං ප් යපක ආ ජ ලංපදත්දජදප. ලං

ඒ ලං ාභප ලං නි් ජපණය ලං වු ඩුක  ලං අයරළ ආ ලං නියා ලං  ව ලං  ් ලං ය ්) ලං  පපදු ලං

ජාජාපද ේ ලං ඉල්ලීජ ලං පරිින. ලං ඒ ලං අය ේ ලං ඉල්ලීජ ලං නිාප ලං ාජයිව ලං අපි ලං ඒ ලං

දප ේ ලං ාභප ලං  ද ක් ලං ්ය්භ ලං   ළථ. ලං ඒ ලං ාභපදකට ලං ඉිනරිපත් ලං  ව ලං

 යෝජාජපදක් ලංාජයිව ලං අද ලං ජප ලං  ් ලං ඉිනරිපත් ලං  ළථ. ලං  ්දප ලංාජයිව ලං ් ලං

යට ලං නිදපරැින ලං ජප් රය ලං  යප ලං යජ ලං රජ ් ජ ලං  ළ ලං යුතු ලං  ේදල්. ලං රු ලං

යපජාය ලං අජපායතුජනි  ලං  ුණප ය ලං උත්ායයක් ලං  ද්ජ. ලං දු්  පළ ලං

ාජපර්දකට  ලං ජත්පප් ලං ාජපර්දකට ලං  ් ලං taxes ටි   ලං ඒදප ලං ජා ලං

පපජ දජ ලං excise taxes ටි  ලං දපි  ලං  යජදපද ලං ජපේද? ලං ජාරක ලං

ාජයවීය ලං ජපතිතුජප ලං  රජප ලං ික ලං සූත්රය ලං ්පහු ලං දකාගු ලං  යජදපද  ලං

ජපේද? ලං 

අපට ලං හිටියප ලං  ා ්ය ලං ඇජතිදය යක්. ලං ඒ ලං ාජයිව  ලං යපජිා ලං

 ාථජපයත්ජ ලංජපතිතුජප. ලංඑතුජප ලංඒ ලංඑ  ලංාජපරජ ටදත් ලංයටත් ලංවු ඩුක ලං

ජපහප; ලං කප බරජ ලං මුදල්දකට  ලං දයදපජදකට  ලං රතිකපභදකට ලං යටත් ලං

වු ඩුක ලංජපහප. ලං එතුජප ලං  බරප හපජ ලං ාිජු ලං ී්දු ලං රත්ාප. ලං ජජ ලං අහ්ජ ලං

 පජතියිව  ලංඒ ලංරත්තු ලංඍජු ලංී්දු ලංඉිනරියට ලං රජ ලංය්ජ ලං ලංඔබරතුජ්කප ලං

 ටයුතු ලං යජදප ලංද ලංකියකප. 

ාථතුතියිව. 
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පප් ි ්්තුද 

රරු ාාිත්  සියඹලාපිටිය ාහතා නමුදේ ාාජ්ය අාාතයුාා) 
(மாண்புமிகு ரன்ஜித் ெியம்பைாபிடிய - நிதி இராஜாங்க 

அமமச்ெர்) 

(The Hon. Ranjith Siyambalapitiya - State Minister of 
Finance )  

රු ලං නි යෝජාය ලං  ාපජපය තුජනි  ලං රු ලං විපක්ෂ ලං ජපය තුජප ලං

ඇසූ ලංර ථජදකට ලංපිළිතුු ලං ජ ාථයිව. 

 

1. දු්දපටි ලංාහ ලංජදයාපය ලංභපවිාය ලංඅදධ් යදත් ලංකිරීජ ලංජඟි් ලං
ජහජාජ ලං ා ්ය ලං්යක්ෂප ලංකිරීජ ලංාඳහප ලංදු්දපටි ලංාහ ලංජදයාපය ලං
ජා ලං අධි  ලං  කා ලං බරදු ලං පජදප ලං ඇති ලං අාය  ලං ් ල්පජය ලං
ද  ය් ලංභපවිාය ලංඅදජ ලංකිරීජ ලංාඳහප ලංදරි්දය ලංාා  ෝධිා ලං
0226 ලංඅා  ලං09 ලංදයජ ලංදු්  පළ ලංහප ලංජදයාපය ලංපිළිබරඳ ලංජාපති  ලං
අධි පරි ලංපජ ත් ලංරතිපපදජ ලංර පයද ලං ටයුතු ලං යි  ්ලංසිටියිව. ලං
ඒ ලංඅනුද  ලං දු්  පළ ලංහප ලංජදයාපය ලංපිළිබරඳ ලංජාපති  ලංඅධි පරිය ලං
පජා ලංර පයද ලංවි  ථෂ ය  ්ලංදු්දපටි ලංභපවිාය ලංනිාප ලංසිදු ලංදජ ලං
අහිා ය ලං  ා ්යජය ලං රතිවිපප  ලං රූප ලං යපමු ලං ජඟි  ්ලං අදපළ ලං
ඇසුු්දක ලං සියයට ලං 82ක් ලං්දයණය ලං දජ ලං පරිින ලං රද්  ජය ලං
කිරීජට ලං  ටයුතු ලං  ය ලං ඇා. ලං එ ජ්ජ ලං දු්  පළ ලං හප ලං
ජදයාපයදකට ලංඇබ්බරපහි ලං වද  ්ලංඉ  ්ලංමුදප ලංරපීතජ ලංාඳහප ලංඅද ය ලං
උප ේ ජ ලං ද ලං කබරප ලං  දි  ්ලං පදී. ලං එ ජ්ජ ලං දු්දපටි ලං ාහ ලං
ජදයාපය ලං ාිජු ලං හප ලං දර ලං  කා ලං  ලං රචපයය ලං අදජ ලංකිරීජ ලං ාඳහප ලං
ජපධය ලංරතිපත්තියක් ලංහඳු්දප ලං දජ ලංක ජ. ලං 

2. 0201 ලංදා ්  ලං දු්දපටි ලංජඟි  ්ලංනිෂථපපදජ ලංබරදු ලංහප ලං එ තු ලං ළ ලං
අරය ලංජා ලංකපබූ ලංබරදු ලං්දපයජ ලංුපියල් ලංබිියජ ලං  8යිව. ලං 0201 ලං
දා ්  ලංජත්පප  ්ලංජඟි  ්ලංසුයප ලංබරදු ලංහප ලංඑ තු ලං ළ ලංඅරය ලංජා ලංබරදු ලං
්දපයජ  ලං ුපියල් ලං බිියජ ලං 152යිව. ලං ඒ ලං අනුද ලං 0201 ලං දා ්  ලං
ාජාථා ලංබරදු ලං්දපයි  ්ලංසියයට ලං1 ක් ලංදු්දපටි ලංාහ ලංජදයාපය ලං
ජඟි  ්ලං කපබී ලං ඇා. ලං දු්දපටි ලං ාහ ලං ජදයාපය ලං ාඳහප ලං ජද ලං බරදු ලං
දයුහයක් ලංහඳු්දප ලං ජජට ලංඅද ය ලං ටයුතු ලංසිදු ලං යි  ්ලංපදතිජ ලං
අාය  ලං එජඟි් ලං ාදදුයටත් ලං ඉහළ ලං බරදු ලං ්දපයජක් ලං කබරප ලං රා ලං
හපකි ලංදනු ලංඇා. 

3. දු්දපටි ලංාඳහප ලංනිෂථපපදජ ලංබරදු  ලං ඒ   ලංපදජි  ්ලං දු්දපටි ආ ලං
ිනර ලං රජපණය ලං ජා ලං අය ලං  යනු ලං කබරයිව. ලං එ ජ්ජ ලං ජදයාපය ලං
ාඳහප ලං සුයප ලං බරදු  ලං එහි ලං ාපය ලං රජපණය ලං ජා ලං අය ලං  යයිව. ලං  ජජ ලං
නිෂථපපදජ ලංහප ලංසුයප ලංබරදුදකට ලංඅජායද ලංඅ ළවිය ලංජා ලංසියයට ලං
15  ලංඑ තු ලං ළ ලංඅරය ලංජා ලංබරේදක් ලංද  ලං0200 ලංඔක් ාෝබර්  ලං21 ලං
ිනජ ලංසිට ලංක්රියපත්ජ  ලංදජ ලංපරිින ලංපිරිදපටු් ලංජා ලංසියයට ලං0.5  ලං
ාජපජා ලං්යක්ෂණ ලංදපය ත්ද ලංබරේදක් ලංද ලංඅය ලං යනු ලංඇා. ලංඊට ලං
අජායද ලං දු්දපටි ලං ාහ ලං ජදයාපය ලං  ලං සියයට ලං 42  ලං ඉහළජ ලං
්දපය් ලංබරදු ලංඅනුපපාය ට ලංයටත් ලං ය ලංඇා. 

4. දු්දපටි ලං ාහ ලං ජදයාපය ලං ජා ලං ජද ලං බරදු ලං රජයක් ලංඇති ලංකිරීජට ලං
අද ය ලං  ටයුතු ලං පිළිබරඳද ලං විජ්  ජය ලං    යි  ්ලං පදී. ලං
   ාථ ලංවුදද  ලංඋේධජජය ලංජා ලංපපජ ව ලංබරදු ලංරජයක් ලං යෝජාජප ලං
වී ලංතිබුණ ලංද ලංජපසි  ලංඋේධජජය ලංවිචකජය ලංවීජ ලංජා ලං දු්දපටි ලං
ාහ ලංජදයාපයදකට ලංාකකුණු ලං යජ ලංකද ලංික ලංරණ  ්ලංදරි  ්ලංදය ලං
ශීඝ්ර ලං කා ලං දජාථ ලංකිරීජ ලංපිළිබරඳ ලංරප යෝගි  ලංරපටලුදක් ලංජතු ලං
වුදත්  ලංඒ ලංපිළිබරඳ ලංවි  ථෂ ලංඅදධපජයක් ලං යපමු ලංවී ලංඇා. ලංඑහි ජ ලං
දඩපත් ලංාාකී් ණ ලං ව ලංික ලංසූත්රයක් ලං දනුදට ලංායක  ලංපපහපිනි ලං
ද්   යක් ලං ජඟි් ලං නුදු  ුලං අජපරා ආ ජ ලං  ් ලං අයමුණ ලං ඉටු ලං
කිරීජට ලං අපි ලං සූදපජ්  ලං ර  ුලං නි යෝජාය ලං  ාපජපය තුජනි. ලං
   ාථ ලං වුදද  ලං දරි  ්ලං දය ලං  ්දපයිව් ලං කප බරජ ලං බරදු ලං ්දපයජ ලං
දපි  ලං ය ලංති බරජදප. ලං 

රු ලං විපක්ෂ ලං ජපය තුජනි  ලං ඔබරතුජප ලං ඇසූ ලං ර ථජයට ලං ඉාප ලං

පපහපිනිද ලං දජ ලංපිළිතුය ලංාජයිව  ලං අපි ලංාාකී් ණ ලංසූත්රය ට ලංදඩප ලංඑහප ලං

ගිය ලං ද්   යක් ලං - ලං index එ ක් ලං - ලං ජඟි් ලං ඉාප ලං ඉක්ජනි් ලංඔබරතුජප ලං

කියජ ලං ාපජට ලං එ්ජ ලං සූදපජ්. ලං ඔබරතුජප ලං අාප ලං ඇති ලං 5  ලං 6 ලං හප ලං 9 ලං

ර ථජදකට ලං වි  ථෂ ය්ජ ලං  ා ්ය  ලං ජපධය ලං ාහ ලං අධයපපජ ලං කියජ ලං

අජපායපා දි් ලං ාජයිව ලං පිළිතුු ලං කපබිය ලං යුත් ත්. ලං ජමුත්  ලං

ඔබරතුජප ේ ලංර ථජය ලංඉාප ලංදපදරත් ලංාහ ලං ප කෝචිා ලංර ථජයක් ලංනිාප ලං

ඊ ආ ලං නිදප් ලං දදාක් ලං වුදත් ලං ජජ ලං අදපළ ලං නිකධපරි් ලං  පඳදප රජ ලං

 හපඳ ලං පිළිතුයක් ලං  ද්ජ ලංඋත්ාපහ ලං ළප. ලං රු ලං  ා ්ය ලංඇජතිතුජප ලං

රු ලංාභප   ලංඉ්ජදප. ලංඅද ය ලංජ් ලංඑතුජප ලංඌජූයණයක් ලං යපවි. 

5. පසුගිය ලංදා ්  ලංරණජය ලං යකප ලංජපහප  ලංදු්දපටි ලංාහ ලංජත්පප් ලං
නිාප ලං ා ්යයට ලංඇති ලං දා ච ලංබරකපෑජ. ලං 

 යජාය ලංදු්දපටි ලංාහ ලංජදයාපය ලංාඳහප ලං ව ලංනිසි ලංබරදු ලංරතිපත්තියක් ලං
 රජ ලංඒජට ලං ටයුතු ලං යජ ලං අාය   ලං දු්දපටි ලංාහ ලංජදයාපය ලං
අදධ් යදත් ලං කිරීජ ලං ාඳහප ලං අනුරජජය ලං  යජ ලං රජ ලං
 හථතු ද  ්ලං ා ්ය ලංඅා  ලංාඳහප ලංදජ ලංවියදජ ලංඅදජ ලංදනු ලංඇා. 

6. දු්  පළ ලං හප ලං ජදයාපය ලං පිළිබරඳ ලං ජාපති  ලං අධි පරිය ලං ජඟි් ලං
දු්  පළ ලංහප ලංජදයාපය ලංරද් ධජය ලංඅදජ ලංකිරීජ ලංාඳහප ලංනිසි ලං
ජප් ර ලංරතිපත්තියක් ලංහඳු්දප ලං ජ ලංඇා. ලංමීට ලංඅජායද  ලංපපදපති ලං
කිසිය් ලංදර ලං හෝ ලංාිජු ලංරචපයයක් ලං   ලංජ්  ලංඑය ලංඅධි පරිය ලං
 දා ලං දපනුදත් ලං කිරීජට ලං VNATA ජි  ්ලං ඇ් රපයිව් ලං
ජාාරජ ලං දුය ාජ ලං  යදවුජක් ලං  ලං - ලං mobile application for 

media violation -  හඳු්දප ලං ජ ලංඇා. 
 එ ජ්ජ  ලංඅ්ා් ජාපකය ලංඔාථ ාථ ලංසිදුදජ ලංඅනිසි ලංාහ ලංඅවිීතා ලං

රචපය ලං  ලං ා්බර්ධ ය  ්ලං විජ්  ජය ලං  ය ලං ීතතිජය ලං පියදය ලං
රපීතජ ලංපිණිා ලංශ්රී ලංකා ප ලංසුයපබරදු ලං දපප් ා ්්තු   ලංායිවබර්  ලං
අපයපධ ලංවිජ්  ජ ලංඒ  යක් ලංපිහිටුදප ලංඇති ලංඅාය  ලං ් ලංදා ්  ලං
මුල් ලංජපා ලංඅට ලංතුළ ලංඑජ ලංඒ  ය ලංවිසි් ලංඅපයපධ ලංග්රහණ ලං16 ක් ලං
සිදු ලං ය ලංඇා. ලං 

7. 0202 ලං චර ල්්ය ලං ජඟි  ්ලං පපාල් ලං තුළ ලං  ජ්ජ ලං පපාල් ලං
 ්දපසි පරපය  ලංගු  ුලංනිදපා ලං් ජ ලංසියලු ලංාථාපජදක ලංදු්දපටි ලං
හප ලං ජදයාපය ලං අනිසි ලංභපවිාය ලං අ ළවිය ලංහප ලං ා්ා ය ලංාබරප ලං
රපීතජ ලංාහජ් ලං ය ලංඇා. ලං එ ජ්ජ ලංපපාල් ලංවිසි  ්ලං පපාල් ලං
භූි ය් ලං පිටා ලං සිදු ලං  යජ ලං දපඩාටහ්දක ජ ලං දු්දපටි ලං හප ලං
ජත්ද්රදය ලං නිෂථපපදජ ලං ්යාජදක ලං මූකය ලං ාහ යෝරය ලං
කබරපරපීතජ ලං ාහජ් ලං ය ලංඇති ලං අාය  ලං ජත්ද්රදය ලංනිදපයණය ලං
ා්බර්ධ ය  ්ලං සිසු  ්ලං දපනුදත් ලං කිරීජ ලං විදුහල්පති ේ ලං දර ලං
කීජක් ලංබරදට ලංපත් ලං ය ලංඇා. ලංඑ ජ්ජ  ලංදු්දපටි ලංහප ලංජදයාපය ලං
භපවිාය ලං පිළිබරඳ ලං ාපක්ෂණි  ලං දපනුජ ලං කබරප ජජට ලං  කෝ  ලං
දු්දපටි ලං වි යෝීව ලං ිනජය ලං ාපජරීජ ලං  දනු ද  ්ලං ක්රියප ලං කිරීජ  ලං
අ්ායපය ය ලංෂෂධ ලංපපක  ලංජාපති  ලංජඩුකඩකය  ලංදු්  පළ ලං
හප ලංජදයාපය ලංපිළිබරඳ ලංජාපති  ලංඅධි පරිය  ලංජදයාපය ලංහප ලංජත්ද්රදය ලං
 ාපයතු  ුලං ජධයාථාපජය ලං දපනි ලං යපජාය ලං  ජ්ජ ලං යපජාය ලං
 ජපදජ ලංාාවිධපජදක ලංා්පත් ලංදපය ත්ද ය් ලංගුුදු් ලං
දපනුදත් ලං කිරීජ ලං සිදු ලං  දි  ්ලං පදී. ලං එ ජ්ජ ලං අධයපපජ ලං
ර ප ජ ලං  දපප් ා ්්තුද ලං විසි  ්ලං 12දජ ලං  ශ්රථණි ආ ලං
 පළ පපත් ලං  ද   ලං ජද ලං මුද්රණ ආ ජ ලං දු්දපටි ලං භපවිා ආ ලං
හපනිය ලංපිළිබරඳ ලංදර්තියක් ලංාඳහ  ්ලං ය ලංඇා. ලංපපාල් ලංසිසු් ලං
අාය ලං දු්දපටි ලං හප ලං ජදයාපය ලං භපවිාය ලං අ් ලං කිරීජ ලං ා්බර්ධ ලං
දපනුදත් ලංකිරී ් ලංදපඩාටහ්දක ලංරරතිය ලංපරීක්ෂප ලං ය  ලංඑහි ලං
ාප් ා ත්දය ලංපරීක්ෂප ලං යයිව. ලං 

රු ලංනි යෝජාය ලං ාපජපය තුජනි  ලං විපක්ෂ ලංජපය තුජප ලංජඟපු ලං

ර ථජය ලංායකද  ලංඉාප ලං  ටි ය් ලංඅපි ලංරත් ාපත්  ලංඑතුජප ලං යපමු ලං ය ලං

ති බරජ ලංඑ  ලං පයණපදක් ලංාජයිව  ලංදු්දපටි ලංාහ ලංජදයාපය ලංභපවිා ය් ලං

 ා ්යයට ලං දජ ලං හපනිය ලං පිළිබරඳ ලං  ් ලං බරදු ලං රණජය ලං කිරී ් ජ ලං අපි ලං

ාක ප ලංබරකජදපද ලංකියජ ලංඑ . ලං දදපනි ලං පයණපද ලංාජයිව  ලංය ්) ලංඉහළ ලං

උේධජජයක් ලං ති බරේ ජ ලං ඒ ලං උේධජජයට ලං ාප ්ක්ෂද ලං දු්දපටි ලං ාහ ලං

ජදයාපය ලං ික ලං ඉහළ ලං  ජපයෑජ ලංනිාප ලං පපරි භෝගි යප ලං ඒ ට ලං  යපමු ලං

වීජට ලං ඇති ලං ඉඩ. ලං ඒ ලං නිාප ලං  ් ලං  පයණප ලං  ද  ලං පිළිබරඳදජ ලං  ලං ඉාප ලං

රපඹුරි් ලංාක ප ලංබරකප ලංඑතුජප ලංකියජ ලං් පයයට ලංික ලංසූත්රය ලංාාකී් ණ ලං

දපි  ලංජ්  ලංඊට ලංදඩප ලං දජාථ ලං ව ලංරජයක් ලං ලංඉාප ලංඉක්ජනි් ලං ලං ේ්ජ ලං

අපි ලං ටයුතු ලං යජදප ලංකියකප ලංජජ ලංදරකී ජ් ලංර ප  ලං යජදප. ලං 
 

රරු සිත්  මේාදාස ාහතා  
(மாண்புமிகு ெஜித் பிசரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
රු ලං යපජාය ලං අජපායතුජනි  ලං උත්ායය ලං කබරප ජජ ලං ා්බර්ධ ය් ලං

ජජ ලං ඔබරතුජපට ලං ාථතුතිද්ා ලං  දජදප. ලං ජජ ලං  ් ලං රපජ ලං විදපදය ට ලං
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2022  ලංාප්ාප්බර්  ලං02 ලං 

ය්ජ ලං උත්ාපහ ලං  යජදප ලං  ජප දයිව. ලං ජමුත්  ලං ඔබරතුජප ේ ලං හපජ ලං

පිළිතුය ජ ලංතිබුණු ලං පපදු ලංදචජ ලං ද ක් ලංාජයිව  ලං"නුදුු ලංඅජපරාය"  ලං

"නුදුු ලං අජපරාය"  ලං "නුදුු ලං අජපරාය" ලං කියජ ලං එ . ලං  ් ලං "නුදුු ලං

අජපරාය" ලං කියජ ලං උත්ායය ලං ිය් ් ලං  ් ලං බරදු ලං සූත්රය ලං  රජ ලං

එ්ජට ලං අ පජපත්ාක් ලං දක්දජ ලං Treasury එ ක් ලං නිකධපරි්. ලං ඒ  ලං

ාජයිව ලං ඇත්ා ලං  ාපද. ලං ඒ ලං නිාප  ලං "නුදු ්  ජ  ලං නුදු ්  ජ" ලං කිය් ් ලං

ජපතිද  ලං  ් ලං  ජප හප ත් ලං ජපති ලං වුණත්  ලං ඔබරතුජප ලං ාප ා  ප ලං  යකප ලං

 ් ලංදපඩ ලංපිළි දළට ලංඉකක් රා ලං පකාටහජක් ලං- ලංtimeline එ ක් ලං- ලං

කබරප ලං ද්ජ ලංකියකප ලං යෝජාජප ලං යජදප. ලං 

 රු ලං    හළිය ලං යඹුක්දපල්ක ලං ඇජතිතුජපත් ලං  ් ලං  දකප   ලං

ාභප   ලං ඉ්ජ ලං නිාප ලං  ් ලං  පයණයත් ලං කිය්ජ ලං ජට ලං අදාථාපදක් ලං

 ද්ජ. ලං රු ලං ඇජතිතුජනි  ලං ඔබරතුජප ලං ද්ජදපද ලං ද් ් ලං ජපහප  ලං

 බරප හෝ ලං ජපරරි  ලං ාහ ලං ග්රපමීය ලං ර ේ දක ලං දපරිය් ේ ලං  ා ්ය ලං ලං

ාත්ත්දය ලං උ දාප ලං අද ය ලං ්්ප්ජ ලං කබරප ලං රපීතජට ලං බරපරි ලං

ාත්ත්දයක් ලං තුළ ලං පපාල් ලං යජ ලං දපරිය් ලං රජපණය ලං ඇජහිට ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං

ති බරජ ලං බරද. ලං ඔබරතුජපත් ලං ඒ ලං  පයණය ලං පිළිර්ජදප. ලං 021  ලං

ජාජපධිපතිදයණ ආ ජ ලංාජයිව ලං ් ලංර ථජය ලංඅපි ලංජපඟු  . ලංඒ ලං පක ආ ජ ලං

ඒ  ලං කියජ  පට ලං ජට ලං ජජකුත් ලං දපටුණප. ලං ඒ ට ලං ර ථජයක් ලං ජපහප. ලං

ඊට ලං පාථ ාථ ලං අ ් ලං ජහි්ද ලං යපජාපක්ෂ ලං ජපතිතුජප ලං ජට ලං ජා  ලංහපටියට ලං

අග්රපජපායදයයප ලං හපටියට ලං ඉ්ජ ලං  දකප   ලං පවිත්රප ලං ඇජතිතුියදත් ලං

 ර්දකප  ලං  ් ලං දපඩාටහජ ලං ක්රියපත්ජ  ලං කිරීජ ලං දපදරත් ලං කියකප; ලං

 ප කෝචිායිව ලංකියකප ලංකියපු ලංබරද ලංජට ලංජා යිව. ලංජජ ලංඔබරතුජපට ලංජාක් ලං

 ය්ජ ලං  පජපතියිව  ලං ාථ  ප්)ක්ා ආ ලං මුළු ලං ය ්)ජ ලං  ප්ාපද් ලං

ාඳහප ලංක්රියපත්ජ  ලංදජ ලංදපඩාටහජක් ලංති බරජ ලංබරද; ලං it is a universal 

programme. එා  පට ලං New Zealand Prime Minister Jacinda 

Ardern  ්  ලං pilot project එ ක් ලං හපටියට ලං පපාල් ලං ජ්)ටි් ලං

ක්රියපත්ජ  ලං  යකප ලං ති බරජදප. ලං ඒ ලං නිාප ලං  ් ලං අදාථාප   ලං ජජ ලං

ඔබරතුජප ර් ලං ඉල්ලීජක් ලං  යජදප. ලං  ජය ලං අ ් ලං ය ්) ලං  ප්ාප ලං

පයපු ් ත් ලංඒ ලං දප ේජ ලං දපරිය් ේත් ලංමූි  ලංඅද යාපදක්. ලං ඒ ලංනිාප ලං

 ල් ලං ජය් ් ලං ජපතිද ලං  ් ලං පිළිබරඳද ලං දහපජ ලං දපඩාටහජක් ලං

ක්රියපත්ජ  ලං ය්ජ. ලං  ජප ද  ලං  ්  ලං ය ්) ලං ජාපති  ලංජයපය ලං පත්ර ආ ලං

ඉහළි්ජ ලංතිබිය ලංයුතු ලං පයණපදක් ලංදජ ලංනිාප. ලං වුු ලං ් ලංර ථජයට ලං ලං

උසුළු ලංවිසුළු ලං ළත්  ලං ේ පපකජ ලංද  ය් ලංාජා චකයට ලංකක් ලං ළත් 

- ලං දප් ලං ජජ ලං හිාජදප  ලං ඒ ලං  යපු ලං  ේ පපකජ ලං ාජා චල්දක ලං රතිලක ලං

යටටජ ලංකපබිකප ලංති බරජදප ලංකියකප- ලංදප් ලංයටජ ලංබරා  ප කපත්  ලංකක්ෂ ලං

002ජ ලං අජපායිව. ලං ඒ ලංනිාප ලංාදදුයටත් ලං ් ලං  ලං පයණපද ලං පිළිබරඳද ලං ල් ලං

ජය් ් ලං ජපතිද ලං  ් ලං ාීතපපයක්ෂ  ලං දපඩ ලං පිළි දළ ලං ය ්)ජ ලං

ක්රියපත්ජ  ලං ය්ජ ලං  ලං ුණප ය ලං ටයුතු ලං ය්ජය ලංකියකප ලං ජජ ලං

 ා ්ය ලං ඇජතිතුජප ර් ලං  බරප හපජ ලං  පුණි ද ලං ඉල්ලීජක් ලං

 යජදප. 

ාථතුතියිව. 

 

රරු මථමහළිය ාඹු්වැේල  ාහතා  
(மாண்புமிகு சகசஹலிய றம்புக்சவல்ை) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella)  

රු ලං විපක්ෂ ලං ජපය තුජනි  ලං ය ්) ලං ්් ි ය ලං  ඩප ලං දපටීජ ලං ාහ ලං

ිියජ ලං 00  ේ ලං  ලං ර ථජය ලං ජජ ලං  ජාපජට ලං අදපළ ලං  ය ලං ර් ් ලං

ජපහප. ලං හපබරපයිව  ලං  ් ලං  දජ  පටත් ලං ාීතපපයක්ෂ  ලං  ටයුතු ලං

ා්බර්ධද ලං  ජ් ඝ ලං ද  ය් ලං  ති ප ලං කිහිපයක් ලං ඇති ලං  දකප ලං

ති බරජදප. ලං වි  ථෂ ය්ජ ලං ාථදපීවජ ලං  ඩුකඩපයජක් ලං ාහ ලං NGOs 

හයහප ලං ජල්ෂප ලං කුජපයතුාර ලං ජපතිනියත්  ලං ාදත් ලං  ඩුකඩපයජක් ලං එ ට ලං

එ තු ලං  දකප ලං ඉ්ිනයප   ලං - ලං ඔබරතුජප ලං  යෝජාජප ලං  යපු ලං - ලං PadBank 

කියජ ලං්යාජයත් ලංාජඟ ලංාප ා  ප ලං ය ලංති බරජදප. ලංඒ ලංඅනුද ලං ්දප ලං

 ් ලං ය ්) ලංනිෂථපපදජය ලංකිරී ් ලං ජපද ලං පලීජ ලං දපඩ ලං පිළි දළක් ලංරපජ ලං

ාප ා  ප ලං දි් ලංපදතිජදප. ලංඒ ලංර ථජයට ලංඅදධපජය ලං යපමු ලං යකප ලං

හපකි ලං ඉක්ජනි් ලං ඒ ලං  ටයුතු ලං  ය්ජ ලං අද යයිව. ලං ඒ  ලං ාජපජා ආ ලං

ාප ා  පදට ලංභපජාජ ලංවිය ලංයුතු ලංර ථජයක් ලංහපටියටත්  ලං ත්ු් ලංරා ලංයුතු ලං

ර ථජයක් ලංහපටියටත් ලං ප ේත් ලංඅදධපජයට ලංකක් ලංවිය ලංයුතුයිව. ලං ජප ද  ලං

 ජය ලංඅ ් ලංාජපජා ලංාාාථ ිතිය ලංතුළ ලංඒ ලංාය් ලංඅද යාපදකි් ලං ාප ලං

 යජ ලංර ථජයක් ලං ජපවුණත්  ලංඇත්ා ලංද  ය්ජ ලංපපාල් ලංදුද් ේ ලං

ර ථජය ලං ාහ ලං ඊට ලං බරපහියද ලං බරකජ  පටත් ලං  ජහි ලං අද යාපදක් ලං

ති බරජදප. ලං ඒ ලං නිාප ලං ඒ ලං ා්බර්ධ ය් ලං වුදජජප ලං  ුණු ලං  පයණප ලං

රපජ ලංඅද ය ලංරජපණයට ලංඅ ් ලංඅදධපජය ලං යපමු ලං දකප ලංති බරජදප. ලං 

එපජණක් ලං  ජප දයිව. ලං ඔබරතුජප ලං කියජ ලං  පයණයට ලං ජජ ලං එ ඟ ලං

 දජදප  ලං රු ලංවිපක්ෂ ලංජපය තුජනි. ලං අය ලං timeline කියජ ලංඑ  ලං ් ලං

දප ේ ලං පයණය  ජ ලංහරි ලංදපදරත්. ලං ් ලංපිළිබරඳ ලංාප ා  ප ලංපදත්දජදප. ලං

The implementation arm is very weak in our system. හපජ ලං

පපත් ා්ජ ලංබරපලු දපත්  ලංහපජ ලංදපජ ලංාප ා  ප ලංති බරජදප. ලංහපබරපයිව  ලංඒ ලං

ාප ා  පදක ලං රතිලක ලං කබරප ලං රපීතජ  ලං එ හජ ලං ජපත්ජ් ලං ඒදප ලං

ක්රියපත්ජ  ලං කිරී ් ලං දපඩ ලං පිළි දළ ලං  ක්තිජත් ලං  ය්ජයිව ලං අපි ලං

බරකප පප යපත්තු ලං ද් ්. ලං[බරපධප ලංකිරීජක්   
 

රරු නිමයෝජ්ය ථාානායථුාා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රු ලංයපජිා ලං ාථජපයත්ජ ලංජපතිතුජප. 

 

රරු නවවදය) ාාිතත මස්නාා් න ාහතා 
(மாண்புமிகு (மவத்திய கைாநிதி) ராஜித செனாரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senarathne) 

දපඩ ලං බරකජ ලං මුදල් ලං අජපායතුජපට ලං ාජයිව ලං ජජ ලං  ් ලං  යෝජාජපද ලං

ඉිනරිපත් ලං  ය් ්  ලං රු ලං නි යෝජාය ලං  ාපජපය තුජනි. ලං දු්දපටි ලං

ාඳහප ලං දජ ලං බරදු ලං රති ාය ලං   පපජණ ලං කියකපද ලං ඔබරතුජප ලං කි   ? ලං ලං

[බරපධප ලං කිරී්  ලං දප් ලං ති බරජ ලං බරදු ලං රති ාය ලං 42යිව ලංකියකප ලං ාජයිව ලං අද ලං

ඉිනරිපත් ලං  යපු ලං  ාප   ජ ලං කි   . ලං සියයට ලං 42යිව. ලං [බරපධප ලං කිරී්  ලං
්දපයජ ලංකිය් ්  ලංසියයට ලං42යිව ලංබරදු ලංරහ් ්. ලංහරි ලං ්ද? ලං[බරපධප ලං
කිරී්  ලංජා  ලංතියප ලංර්ජ  ලංපසුගිය ලං පක ආ ලංඅ ් ලංයජාය ලංයට ත් ලංඅපි ලං

සියයට ලං 2ක් ලංබරදු ලංරපහුදප. ලංරු ලංඅග්රපජපායතුජප ලංද්ජදප  ලංඅපි ලංසියයට ලං

 2ක් ලංබරදු ලංරහපු ලංබරද. ලංඒ  ලංාජයිව ලං කෝ  ආ ලංරහපු ලංවි පකජ ලංබරේද. ලංඒ ලං

 දකප   ලංයු යෝපීය ලං දු්  පළ ලංාජපර ් ලංනි යෝජිා ලංපිරිා ලං දජජ ලං

ගුද් ලංයපජයක් ලං charter  ය රජ ලංකා පදට ලංඇවිල්කප  ලං ද් ාජපජ ලං

ජාජපධිපතිතුජප ලං -එද ට ලංඅරජපතිතුජප- ලංහමු ලං දකප ලංකි දප  ලංCeylon 

Tobacco Company එ  ලං දහ්ජ ලං  දජදප ලං කියකප. ලං ඒ ලං  දකප   ලං

ඒ  ලංඅවුුදු ලං134  ලං් යෝජාජයක්. ලංඔවු් ලංකි     ලංඔවු්ට ලංසියයට ලං

1යිව ලං්දපයජ ලංකියකප. ලංඑද ට ලංඅග්රපජපායතුජප ලංඔවු් ලංජප ලංළඟට ලංඑ දප  ලං

 ාප ලං ය්ජ. ලංජපත් ලංාජඟ ලංතිබුණු ලංාප ා  ප   ජ ලංඒ ලං රපල්ක් ලංජජ ලං

කියපු ලං  පයණය ලං පිළිරත්ාප. ලං ඊට ලං පාථ ාථ  ලං " බරප හපජ ලං ාථතුතියිව" ලං

කියකප ලං ඒ ලං අය ලං ්පසු ලං ගියප. ලං දු්  පළ ලං ාජපර ් ලං නි යෝජිාය් ලං

එක් ත් ලං ඒ ලං අය ලං දුය ාජ ය් ලං  ාප ලං  යකප ලං ගියප. ලං රු ලං යාජිත් ලං

සියෙකපපිටිය ලං ජපතිතුජනි  ලං  ලං ඔබරතුජපට ලං ජා  ලං ඇති  ලං ඒ ලං  ලං බරදු ලං රහපු ලං

 දකප   ලං එදපත් ලං භපඩුකඩපරපයය ලං විුේධ ලං වුණප. ලං ඒ ලං  දකප   ලං එදප ලං

යජාය ලං  ලං ඒ ලං රපජ ලං විජ්  ජය ලං  ය්ජ ලං ඔබරතුජප ේ ලං රධපජත්ද ය් ලං

 පබිජ්) ලං අනු පය  ලං ාභපදක් ලං පත් ලං  ළප. ලං ඔබරතුජප ලං ාජයිව ලං එහි ලං

ාභපපති ලංධුයය ලංදපු  . ලං්චප් ය ලංායත් ලංඅමුණුරජ  ලංජික් ලංාජයවිරජ ලං

ජපතිතුජ්කපත් ලංා්බර්ධ ලං දකප ලං ජ් ඝ ලං කා ලංා්   ලංවිා්   ලං යකප ලං

ාජයිව ලං අදාපජ ආ ජ ලං සියයට ලං  2ට ලං ඉඩ ලං දු් ්. ලං ඒ ලං දප ේජ ලං ඊට ලං

ඉාථ ාල්කප ලං ිනදාරා ලං යණසිාහ ලං  ේජදපා ලං ජාජපධිපතිතුජප ේ ලං

 පක ආ ලං -1  2 ලංඉඳකප ලං 1  3 ලං  දජතුු- ලං සියයට ලං  2ක් ලංබරදු ලංරහකප ලං

තිබුණප. ලංඒ ලං ිනහප ලංබරකකප ලංාජයිව ලංජජ ලංභය ලංජපතුද ලංසියයට ලං 2ට ලං  ලංබරේද ලං

රපහු  . ලංජජ ලංඒ ලංරපජ ලංබ්රිාපජය ලංාජපර ජ් ලංඇහුදපජ  ලංඒ ලං රපල්ක් ලං

දපජ රජ ලං හිටි ආ ලං ජපහප. ලං කා ප   ලං ාජපර ජ් ලං ඇහුදපජ  ලං ඒ ලං

 රපල්ක්ට ලංඋත්ාය ලංජපති ලංවුණප. ලංජජ ලංඇහුදප  ලංඔය ලං රපල් කෝ ලංඑදප ලං

  ප්පපනිය ලංදපහු   ලංජපතිද  ලං දප් ලං  ප්පපනිය ලංදහජදප ලංකියකප ලං

  ප හපජද ලං කිය් ් ලං කියකප. ලං ජමුත් ලං භපඩුකඩපරපයය ලං  ් ට ලං

විුේධයිව. ලංඔබරතුජප ලංජා  ලංතියප ලංර්ජ  ලංකා ප   ලං  ලං දු්  පළ ලංනිාප ලං

විායක් ලංඅවුුේද ට ලං42 222ක් ලංිය ලංයජදප; ලංඅවුුේද ට ලං කෝ  ආ ලං

ිියජ ලං4ක් ලංිය ලංයජදප. ලං ්දප ලංිනහප ලංබරක් ් ලංජපති ලංඑ යිව ලංර ථජය ලං

53 54 



පප් ි ්්තුද 

 දකප ලං ති බර් ්. ලං අපි ලං  ලං සියයට ලං  2  ලං බරේද ලං රපහුදපජ ලං ඒ ලං  පක ලං

පරිා  ේද ආ ලං -හපජ ලං අවුුේද ජ- ලං  බරපජ ලං සිරරැ්) ලං රජපණය ලං

බිියජයකි් ලංඅ් ලංවුණප. ලංඑහි ලංපිජ ලංඔබරතුජපටත් ලංඅයිවති ලං දජදප  ලංරු ලං

යපජාය ලංඇජතිතුජනි. ලං ජප ද  ලංඔබරතුජප ලංාජයිව ලංඒ ලංඅනු පය  ලංාභප   ලං

ාභපපති ලංධුයය ලංදපු  . ලංඒ ලං ිටු ද් ලංාජයිව ලංඅ්තිජට ලංඑය ලංඅනුජා ලං

  ළථ. ලං ඒ ලං නිාප ලං ජජ ලං කියජදප  ලං  ලං සිරරැ්) ලං ික ලං දපි  ලං  යකප ලං දපඩක් ලං

ජපහප  ලං  ලංසිරරැ්) ලංබරදු ලංදපි  ලං ය්ජ ලංඕජෑ ලංකියකප. ලංඅනික් ලංඑ  ලංාජයිව  ලං

අපි ලං සිරරැ්) ලංපප ප්)ටු   ලං සියයට ලං 82  ලංරූපජය ලං අදදපද ලං රපහුදප. ලං ඒ ලං

දප ේජ ලං පපාල් ලං අදට ලං -මීට්  ලං 122ක් ලං දක්දප- ලං  ලං සිරරැ්) ලං විකිණීජ ලං

ාහජ් ලං ළප. 

ඊළඟට  ලං රසිේධ ලං ාථාපජදක ලං සිරරැ්) ලං බීජ ලං ාහජ් ලං  ළප. ලං අපි ලං

් ල්් ලං සිරරැ්) ලං පප ්) ලං එ  ලං හඳු්දප ලං  ජජට ලං  ටයුතු ලං  යකප  ලං

භපඩුකඩපරපයය ලං වි යෝධාප ලං ජධය ආ ලං  ටයුතු ලං  යජ  පට ලං ාජයිව ලං

අ ් ලං්ඩුක්ද ලං පයළු ඩුක. ලංඅ ජක් ලං ුණ ලංාජයිව  ලංානි ලංසිරරැ්)ටුද ලං

විකිණීජ ලං ාහජ් ලං කිරීජ. ලං  ් ලං  දකප   ලං යපජාය ලං නිකධපරි ලං ජපිනරි ආ ලං

මුදල් ලං අජපායපා  ආ ලං හප ලං භපඩුකඩපරපය ආ ලං නිකධපරි් ලං සිටිජ ලං නිාප ලං

භපඩුකඩපරපයයට ලං අදපළද ලං ා්   ලං ති බරජදප ලං ජ්  ලං ්් ි ය ලං රපජ ලං

ා්   ලං ති බරජදප ලං ජ් ලං යපජාය ලං අජපායතුජප ලං  ාප ලං  ය්ජ. ලං අපි ලං ඒ ලං

 දකප  ත් ලංභපඩුකඩපරපය ආ ලං්් ි  ලංර ථජ ලංපිළිබරඳද ලං ාප ලං ය්ජ ලං

නි ප් ලං ද ලං  ජල් ලං කියජ ලං ්් ි  ලං වි  ථෂඥයප ලං  ප ලං ඳ දප. ලං  කෝ  ලං

 ා ්ය ලං ාාවිධපජ ආ ලං දප් ාපදක ලංති බරජදප  ලං දු්  පළ ලංනිාප ලංඇති ලං

දජ ලං යෝර ලංාඳහප ලංඅවුුේද ට ලං  ලංදපය ලං යජ ලංමුදක ලං ඩපක්  ලංබිියජ ලං

04 යිව ලං කියකප. ලං  කෝ  ආජ ලං ති බරජ ලං ්ඩුක් ලං දු්  පළ ලං බරේ ද් ලං

ර්ජ ලං ්දපයජ ලං  ඩපක්  ලං බිියජ ලං 193යිව. ලං කා ප  ත් ලං එා චයයිව. ලං

කා ප   ලං සිරරැ්) ලං නිාප ලං ිය ලං යජ ලං 42 222 ලං ාහ ලං ඉතිරි ලං අජාය ලං

 ්)ටියට  ලං ජත්පප්දි් ලං ාහ ලං සිරරැ්)දි් ලං ර්ජ ලං බරදු ලං ්දපයජට ලං

දඩප ලං වියද් ලං  යජදප. ලං ඔබරතුජප ලං දප් ලං යපජාය ලං ඇජතිදයයප ලං ද  ය් ලං

මුදල් ලං අජපායපා යත් ලං එක්  ලං ා්බර්ධ ලං  දකප ලං සිටිජ ලං නිාප ලං

ඔබරතුජප ලං ේ ලං  පක ලං පරිා  ේද ආ ජ ලං  ් ලං  ටයුත්ා ලං  ය්ජ  ලං රු ලං

යාජිත් ලං සියෙකපපිටිය ලං ජපතිතුජනි. ලං ඒ ලං බරදු ලං රජ ලං ක්රියපත්ජ  ලං  ය්ජ ලං

අපිත් ලංඋදවු ලං ය්ජ්. ලං 
 

රරු ාාිත්  සියඹලාපිටිය ාහතා  
(மாண்புமிகு ரன்ஜித் ெியம்பைாபிடிய) 

(The Hon. Ranjith Siyambalapitiya)  

රු ලංනි යෝජාය ලං  ාපජපය තුජනි  ලං ජජ ලං සියයට ලං 42ක් ලංකි     ලං

 ් ලං සියලු ලං බරදුදි් ලං පාථ ාථ ලං ඒ ලං ාජපර ් ලං්දපය ජ් ලං අය ලං  යජ ලං

බරේද. ලං ඒ  ලං  ් ලං ය ්) ලං හපටියට ලං ඉහළ ලං බරේදක්. ලං ජමුත් ලං ජජ ලං  ්දප ලං

එ ක්දත් ලං ාපධපයණී යණය ලං  ය් ් ලං ජපහප. ලං  ලං ඊට ලං දඩප ලං ර්ජ ලං

අද යයිව. ලං ඔබරතුජප ලං කි දප ලං දප ේ  ලං අ ් ලං ය ්) ලං සුයප ලං බරදුදි් ලං

ාපජපජය ය් ලංසියයට ලං95ක් ලංවිාය ලංරජපණයක් ලංාජයිව ලං්ඩුක්දට ලංඅය ලං

 ද් ්  ලං්දපය් ලං බරදු ලං හපය. ලං සිරරැ්)දි් ලං අය ලං  ද් ් ලංසියයට ලං

65-95 ලංඅාය ලංරජපණයක්. ලංජජ ලංපිළිර්ජදප ලංඒ  ලංජිනයිව ලංකියකප. ලං ් ලං

රජපණය ලංඊට ලංදඩප ලංඑහපට ලං ලංයප ලංයුතුයිව. ලංඒ ලංනිාප ලංඅපි ලංපපහපිනිද ලංඒ ලංාඳහප ලං

 ටයුතු ලං ය්ජ ලංබරකප පප යපත්තු ලං දජදප. ලං ජප ද  ලංඅපට ලංඅද ය ලං

 දජදප ලං  ් ලං ය ්) ලං දළ ලං ලං  ේශීය ලං නිෂථපපදජය ලං - ලං [බරපධප ලං කිරීජක්  ලං
ාත්පයයක් ලංඉ්ජ. ලං 

 

රරු නවවදය) ාාිතත මස්නාා් න ාහතා 
(மாண்புமிகு (மவத்திய கைாநிதி) ராஜித செனாரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senarathne) 

ඔබරතුජප ලංාජයිව ලංී්දු ලං  ළථ. ලං 
 

රරු ාාිත්  සියඹලාපිටිය ාහතා  
(மாண்புமிகு ரன்ஜித் ெியம்பைாபிடிய) 

(The Hon. Ranjith Siyambalapitiya)  
ඔබරතුජ්කපත් ලං හිටපු ලං  ිටුදකි් ලං ඒ  ලං ීයණය ලං වු ඩුක; ලං

ඔබරතුජ්කප ලං දපනි ලං  ජායෂථස ලං ඇජතිදු ලං හිටපු ලං  ිටුදකි් ලං ඒ  ලං

ීයණය ලං වු ඩුක. ලං  ් ලං ය ්) ලං දළ ලං  ේශීය ලං නිෂථපපිනායට ලං ාප ්ක්ෂද ලං

සියයට ලං8ට ලංති බරජ ලංබරදු ලංඅනුපපාය ලංසියයට ලං15 ටදත් ලං රජ ලංය්ජ ලං

ඉිනරි ලං ාතිය  ලං  ද   ලං තුජ ලං තුළ ලං අපට ලං  කපකු ලං උත්ාපහයක් ලං ර්ජ ලං

 දකප ලං ති බරජදප. ලං  ් ලං ය ්) ලං බරදු ලං  රවිය ලං හපකි ලං ාපජපජය ලං

පුයදපසිය් ර් ලං වි පක ලං පිරිාක් ලං ාජඟ ලං අපට ලං  ් ලං රපජ ලං ාප ා  ප ලං

 ය්ජ ලං දජදප. ලංඑ හජ ලංඅදාථාපද   ලං ජදපනි ලංබරදු ලංඅය ලංකිරීජට ලංඅපි ලං

කිසි ාථත්ජ ලං පපකි ළ් ් ලං ජපහප  ලං රු ලං නි යෝජාය ලං

 ාපජපය තුජනි. ලං  ් ලංාඳහප ලං අද ය ලංසූත්රය  ලංජපත්ජ් ලං ් ලංාඳහප ලං

අද ය ලං  දජත් ලං ඕජෑජ ලං රජ  දයක් ලං  යපදකප ලං  ්දප ලං නිසි ලං ාපජට ලං

 ේ්ජ ලං යජාය ලං ටයුතු ලං  යජදප. ලං  ලං ඔබරතුජ්කප ලං ර ථජ ලං අහජ ලං එ  ලං

 රපඩක් ලං හපඳයිව. ලංඒ ලං  ලංදප ේජ ලං  ලංඅ ් ලංජ්ීදු ලං005 දජප ර්ජ ලං

ජප ලං ඉල්කප ලං සිටිජදප ලං  ් ලං ාඳහප ලං ාහ යෝරය ලංකබරප ලං  ද්ජ ලංකියකප. ලං

යජා ආ ලංමුදල් ලංපිළිබරඳ ලං පය  ලංාභප   ලංාභපපති ලංරු ලං ලං්චප් ය ලං ලංහ් ෂ ලං

ද ලං සිල්දප ලං ජපතිතුජපත් ලං  ් ලං  දකප   ලං රු ලං ාභප   ලං ඉ්ජදප. ලං හපජ ලං

ාපජ ජජ ලංඅද ය ලංාහ යෝරය ලං ජකප ලංඅ ් ලංයට ලංනිසි ලංාපජට ලං රනියමු. ලං 
 

රරු නිමයෝජ්ය ථාානායථුාා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රධපජ ලංදපඩ ටයුතු ලං්ය්භ ආ ජ ලං යෝජාජප. ලං ලං ලං 

 

පාර්ලිමේන්තුමේ රැස්ීේ 
பாராளுமன்ற அமர்வு 

SITTINGS OF THE PARLIAMENT 
 

රරු රසන්තන ාතුාර ාහතා  
(மாண்புமிகு பிரென்ன ரணதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

රු ලං නි යෝජාය ලං  ාපජපය තුජනි  ලං රු ලං ාභපජපය තුජප ලං

 දනු ද් ලංජප ලංපහා ලංාඳහ් ලං යෝජාජපද ලංඉිනරිපත් ලං යජදප:  

"පප් ි ්්තු   ලං ාථාපදය ලං නි යෝර ලං 8හි ලං විධිවිධපජදක ලං ාහ ලං 0200 ලං

අ රෝාථතු ලං2  ලංාහ ලං10 ලංිනජය්හි ලංපප් ි ්්තුද ලංවිසි් ලංා්ජා ලං යජ ලංකද ලං

 යෝජාජපද්හි ලංකුජක් ලංාඳහ්ද ලංතිබුණ ලංද  ලංඅද ලංිනජ ලංරැාථවී් ලංපපදපත් දජ ලං

 පක ලං   කපද ලං ූ.භප. ලං  .32 ලං සිට ලං අ.භප. ලං 10.32 ලං දක්දප ලං ද  ලං අ.භප. ලං 1.22 ලං සිට ලං

අ.භප. ලං5.32 ලංදක්දප ලංද ලංවිය ලංයුතු ලංය. ලංඅ.භප. ලං5.32ට ලං ාපජපය තුජප ලංර ථජය ලං

 ජපවිජාප ලංපප් ි ්්තුද ලං ල් ලංාපබිය ලංයුතු ලංය. ලං" ලං 
 

රශ්්නය විාසන ලදින්ත  සභා සේාත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

රරු නිමයෝජ්ය ථාානායථුාා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

 ජයපය ලංපත්ර ආ ලංවිෂය ලංඅා  ලං21 ලංඉිනරිපත් ලංකිරීජ. 

 
ජ්ාතිථ සභාව ස්ාාපිත කිීමා සඳහා වූ 

මයෝජ්නා සේාතය 
சதெியப் சபரமவமய ஸ்தாபிப்பதற்கான 

தீர்மானம் 
RESOLUTION FOR THE CONSTITUTION OF THE 

NATIONAL COUNCIL 
 

රරු රසන්තන ාතුාර ාහතා  
(மாண்புமிகு பிரென்ன ரணதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

රු ලං නි යෝජාය ලං  ාපජපය තුජනි  ලං රු ලං ාභපජපය තුජප ලං

 දනු ද් ලංජප ලංපහා ලංාඳහ් ලං යෝජාජපද ලංඉිනරිපත් ලං යජදප: ලං 

55 56 

[රු ලං(දදදය) ලංයපජිා ලං ාථජපයත්ජ ලං ලංජහාප  
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"(අ) ලං  ාපජපය දයයප ලං ාභපපතිදයයප ව ලං ද  ලං අග්රපජපායදයයප  ලං
පප් ි ්්තු   ලංාභපජපය දයයප  ලංවිුේධ ලංපප්  ථද ආ ලංජපය දයයප  ලං
්ඩුක  ්ලංපප්  ථද ආ ලංරධපජ ලංාාවිධපය දයයප ලංාහ ලං ේ පපකජ ලංපක්ෂදක ලං
ජපය ය් ලං විසි් ලං ීයණය ලං  යජ ලං කද ලං පරිින ලං ශ්රී ලං කා ප   ලං පිළිරත් ලං
 ේ පපකජ ලංපක්ෂදි් ලංජද ලංදපනි ලංපප් ි ්්තුද ලංනි යෝජාජය ලං යනු ලං
කබරජ ලං පප් ි ්්තු ලං ජ්ීදයය  ්ලං තිාථ ලං පහ ට ලං (35) ලං  ජපදපි  ලං
ාා්යපදකි් ලංාජ්විා ලං ව ලං“ජාපති  ලංාභපද” ලංයනු ද් ලංහඳු්දනු ලංකබරජ ලං
පප් ි ්්තු ලං පය  ලංාභපදක් ලංතිබිය ලංයුතු ලංයපයිව ලං ජජ ලංපප් ි ්්තුද ලං
 යෝජාජප ලංා්ජා ලං ය ලංසිටියිව. 

(්) (i)   ටි  ලංජධයජ ලංාහ ලං ජ් ඝ ලං පලීජ ලංජාපති  ලංරතිපත්ති ලංා්පපදජය ලං
කිරීජ ලංාඳහප ලංජඟ ලං ප්වීජට ලංඅදපළද ලංපප් ි ්්තු   ලං පපදු ලං
රමු්ාප ලංනියජ ලංකිරීජට; ලං 

 (ii) ්් ි ය ලං ාථාපයී යණයට ලං අදපළ ලං   ටි ලං ාහ ලං ජධය ලං  පලීජ ලං
 පපදු ලං අදජ ලං දපඩාටහ  ්ලං ා්බර්ධ ය  ්ලං එ ඟාපද ලං ඇති ලං
කිරීජට; ලංාහ ලං 

 (iii) අජපාය ලංජඩුකඩක ආ ලංඅජපායදයය  ් ලංජාපති  ලංාභපද  ලංවි  ථෂ ලං
 පය  ලංාභපදක ලං ලංාභපපතිදයය  ්ලංාහ ලං යපවු  ්ලංාාවිධපජදක ලං
 යපවු් ලං නිරීක්ෂ ය  ්ලං ාහභපගි ලං දජ ලං වි  ථෂ ලං රැාථවී  ්ලං
 දනු ද් ලං ටයුතු ලංාාවිධපජය ලංකිරීජට; 

 ජාපති  ලංාභපදට ලංඅධි පය ලංබරකය ලංාහ ලං පපදු ලංදරකී් ලංතිබිය ලංයුත් ත් ලංය. 

(ඇ) (අ) ්ාශි  ලංඅීවක්ෂණ ලං පය  ලංාභප; 

 (්) යජා ආ ලංමුදල් ලංපිළිබරඳ ලං පය  ලංාභපද; 

 (ඇ) යජා ආ ලංගිණු  ්ලංපිළිබරඳ ලං පය  ලංාභපද; 

 (ඈ)  පපදු ලංදයපපපය ලංපිළිබරඳ ලං පය  ලංාභපද; 

 (ඉ)  බරපාකු ලං ටයුතු ලංාහ ලංමූකය ලං ාථදප ලංපිළිබරඳ ලං පය  ලංාභපද; 

 (ඊ) රජ ලංාහ ලංවිධි ලංපිළිබරඳ ලං පය  ලංාභපද; 

 (උ) ්් ි ය ලංාථාපයී යණය ලංපිළිබරඳ ලං පය  ලංාභපද; ලංාහ 

 (ඌ) යජා ආ ලංමුදල් ලංපපකජය ලංසිදු ලං යජ ලං දය ලං හෝ ලං පය  ලංාභපදක් ලං 

 

  දති  ්ලංදප් ාප ලං පඳවීජට ලංජාපති  ලංාභපදට ලංබරකය ලංතිබිය ලංයුත් ත් ලංය. ලං 

(ඈ) ලං අජපාය ලං ජඩුකඩකය ලං ්ඩුක්රජ ලං දයදාථාප   ලං 43 ලං දපනි ලං දයදාථාපද ලං
යට ත් ලංසිය ලංදරකී් ලංඉටු ලංකිරී ් ජ ලංාභපද ලං දා ලංදප් ාප ලංඉිනරිපත් ලං ළ ලං
හපකිය. 

(ඉ) ලං  ජජ ලං ජාපති  ලං ාභප   ලං රණූයණය ලං ාපජපජි  ලං ජ්ීදයය  ්ලං 12 ලං
 ද ජකු ර  ්ලංාායුක්ා ලංවිය ලංයුත් ත් ලංය. ලං ලං 

(ඊ)  පය  ලං ාභප   ලං ූ් ද ලං අදායය ලං කබරප ලං  ජප රජ  ලං  පය  ලං ාභප   ලං
අනුරපමී ලංරැාථවී  ්ලංතුජ ට ලං ජපපපි ණජ ලංය  ්ලංාපජපජි  ලංජ්ීදයයකු ලං
එජ ලං පය  ලංාභප   ලංාපජපජි ත්දය ලංඅාහපය ලංගියප ලං ාථ ලංාක නු ලංකපබිය ලං
යුත් ත් ලංය." ලං 

 

රශ්්නය සභාිමමුඛ ථාන ල ජ. 
வினா எடுத்தியம்பப்சபற்றது. 

Question proposed. 
 

රරු නිමයෝජ්ය ථාානායථුාා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රු ලංඅරජපතිතුජප. 

 
[ූ.භප. ලං11.04  
 

රරු දිමන්තෂ ් ගුතවර්ලධනන ාහතා නඅග්රාාාතය සහ ාාජ්ය 

පිකපාලන  ස්වම ශ් ථටයුු  පළා්  සභා හා පළා්  පාලන 

අාාතයුාා) 
(மாண்புமிகு திசனஷ் குணவர்தன - பிரதம அமமச்ெரும் சபாது 

நிருவாக, உள்நாட்டலுவல்கள், மாகாண ெமபகள் மற்றும் 

உள்ளூராட்ெி அமமச்ெரும்)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena - Prime Minister and 
Minister of Public Administration, Home Affairs, Provincial 
Councils and Local Government) 

රු ලං නි යෝජාය ලං  ාපජපය තුජනි  ලං  ලං ජාපති  ලං ාභපදක් ලං ාථාපපිා ලං

කිරීජ ලං ාදහප ලං  යෝජාජපද ලං අද ලං ිනජ ලං පප් ි ්්තුද ලං හමුදට ලං ඉිනරිපත් ලං

 යනු ලං කබර් ් ලං පප් ි ්්තු   ලං පිළිරත් ලං සියලු ලං  ේ පපකජ ලං

පක්ෂ ලං ාහ ලං ජපය ය් ලං විසි් ලං ාප ා  ප ලං කිරී ජ් ලං අජතුුද ලංඇති ලං

 ය ලං රත් ලං එ ඟාපද ලං ජායිව. ලං ජාජපධිපතිතුජප ලං විසි් ලං පප් ි ්්තුද ලං

අජාජ ලං කද ලං  ාප  ද ලං  ් ලං බරද ලං ාඳහ් ලං  යනු ලං කපබුදප. ලං ඒ ලං අනුද ලං

ඉිනරියට ලංයි් ලං ජජ ලංාප ා  පද ලංලකදපයී ලංාත්ත්දයට ලං රජ ලංඒජට  ලං

 ් ලං ජාපති  ලං ාභප   ලං  ් ාදයය ලං ාප් ා  ලං  ය ලං රපීතජට ලං සියලු ලං

 ේ පපකජ ලංපක්ෂ ලංජපය ය් ේ ලංඑ ඟාපද ලංකබරප රජ ලංති බරජදප. ලං ලං

අපි ලංවි ථදපා ලං යජදප ලං ් ලංතුළි් ලංඅ ් ලංය ්) ලං  ටි  ලංජධයජ  ලං  ජ් ඝ ලං

 පලීජ ලං ජාපති  ලං රතිපත්තිය ලං ා්පපදජය ලං කිරීජ ලං ාඳහප ලං ජඟ ලං

 ප්වීජට ලං අදපළද ලං පප් ි ්්තු   ලං  පපදු ලං රමු්ාපද ලං නියජ ලං  ය ලං

රපීතජටත්  ලං අප ලං යට ලං මුහුණ ලං  දජ ලං්් ි  ලං ාථාපයී යණයට ලං අදපළ ලං

  ටි ලංහප ලංජධය ලං පලීජ ලං පපදු ලංඅදජ ලං ව ලංදපඩාටහ් ලංා්බර්ධ ය් ලං

එ ඟාප ලංඇති ලං ය ලංරපීතජටත් ලංහපකි ලං දයිව ලංකියකප. ලංඒ ලංඅනුද  ලංඅජපාය ලං

ජඩුකඩක ආ ලං අජපායදු  ලං වි  ථෂ ලං පය  ලංාභපදක ලං ාභපපතිදු ලංහප ලං

 යපවු් ලං ාාවිධපජදක ලං නිරීක්ෂ ය්ද ලං  පඳදප ලං වි  ථෂ ලං රැාථවී් ලං

පපදපත්වීජ ලං දපනි ලං සුවි  ථෂ ලං  ව ලං අදාථාපදකට ලං  ් ලං ජාපති  ලං ාභපදට ලං

පරිද් ාජය ලංවීජට ලංහපකියපද ලංති බරජදප. ලං 

ඒ ලංාජඟජ ලං්ාශි  ලංඅීවක්ෂණ ලං පය  ලංාභප  ලංයජා ආ ලංමුදල් ලංපිළිබරඳ ලං

 පය  ලංාභපද  ලංයජා ආ ලංගිණු් ලංපිළිබරඳ ලං පය  ලංාභපද  ලං පපදු ලංදයපපපය ලං

පිළිබරඳ ලං  පය  ලං ාභපද  ලං බරපාකු ලං  ටයුතු ලං ාහ ලං මූකය ලං  ාථදප ලං පිළිබරඳ ලං

අලුති් ලං ඇති ලං දජ ලං  පය  ලං ාභපද  ලං රජ ලං ාහ ලං විධි ලං පිළිබරඳ ලං  පය  ලං

ාභපද  ලං්් ි ය ලංාථාපයී යණය ලංපිළිබරඳ ලං පය  ලංාභපද ලංහප ලංයජා ආ ලං

මුදල් ලංපපකජය ලංසිදු ලං යජ ලං දය ලං හෝ ලං පය  ලංාභපදක් ලං පඳවීජටද  ලං

ාප ා  ප ලං  යදප ලං එ ඟාපදකට ලං පපිණීජටද ලං ජාපති  ලං ාභපදට ලං

හපකියපද ලංඇති ලංදජ ලං් පය ආ ලංජද ලංපරිා  ේදයක් ලංපප් ි ්්තු   ලං

ඇති ය ලං රපීතජට ලං පුළුද් ලං  දජදප. ලං සියලු ලං  ේ පපකජ ලං පක්ෂ ලං

නි යෝජිා යෝ ලංහප ලංජපය  යෝ ලංජාජපධිපතිතුජප ලංරමු් ලංයජායට ලංාජඟ ලං

පපදපති ලංවිවිධ ලංාප ා  පදක ජ ලං ් ලංපිළිබරඳද ලංඉිනරිපත් ලං යජ ලංකද ලංවිවිධ ලං

එ ඟාප  ලං  යෝජාජප ලං තිබුණප. ලං ඒ ලං තුළ ලං අපට ලංාදත් ලං ඉිනරි ලං පියදය ට ලං

රජ් ලං ය්ජ ලංපුළුද් ජ ලංඇති ලං දජදප. ලං 

වි  ථෂ ය් ලං  ජජ ලං  පය  ලං ාභපද ලං තුළි්  ලං ජෑා ලං  පක ආ ලං

බරයපාළජ ලං ජාපති  ලං අභි යෝරය ලං දජ ලං ්් ි  ලං අ් බුදයට  ලං මූකයජය ලං

අ් බුදයට  ලංණය ලං රවී ් ලංඅ් බුදයට ලංවිාඳු් ලං ාවීජට ලංහප ලං ලංජාජ ලංජීවිා ලං

සුයක්ෂිකා ලං  ය්ජ ලං අද ය ලං රතිපත්ති  ලං ක්රියපජප් රදකටද ලං ාප ා  ප ලං

  පට ලං ජඟ ලං  ප්වීජට ලං හපකියපද ලං ඇති ලං  දයිව ලං කියප ලං අප ලං වි ථදපා ලං

 යජදප. ලං අ ් ලංඑ ඟාපද ලංති බරජදප  ලං  ජජ ලංාථාපපිා ලංකිරීජට ලංයජ ලං

ජාපති  ලං ාභපද ලං ාඳහප ලං  ලං ජ්ීදු ලං තිාථහත් දජකු ලං පත් ලං  ය්ජ. ලං

ාදත් ලං ජ්ීදු ලං ති ද ජකු ලං පිළිරත් ලං  ේ පපකජ ලං පක්ෂදි් ලං

ඇතුළත් ලං දජදප. ලං 

රු ලංනි යෝජාය ලං ාපජපය තුජනි  ලංජාපති  ලංාභපද ලංඇති ලංකිරී ් ලං

 යෝජාජපද ලං රති ලං පක්ෂ ය් ලං ඉිනරිපත් ලං  ව ලං  යෝජාජපදක් ලං බරද ලං ජප ලං

 බරප හපජ ලං නිහාජපීතද ලං කිය්ජ ලං ඕජෑ. ලං  ් ලං පිළිබරඳද ලං ජප් තු ලං

ජපා ආ ලං තු් ලං දපනි ලං ාති ආ ලං එද ට ලං සිටි ලං ජාජපධිපතිතුජප ලං ාජඟද ලං

 ේ පපකජ ලං පක්ෂ ලං ජපය ය් ලං විසි් ලං ාප ා  ප ලං දපයයක් ලං

පපදපත් වදප. ලං එජ ලං ාප ා  පද ලං ලකදපයී ලං ාප ා  පදක් ලං බරදට ලං

පරිද් ාජය ලං  ය ලං රපීතජට ලං  ජ්ජ  ලං පප් ි ්්තු   ලං වි  ථෂ ලං

 යෝජාජප ලං ා්ජායකි් ලං පය  ලං ාභපද ලංඇති ලං ය ලං රපීතජට ලං අද ය ලං

නිාපත්  ලං  ජජ ලං  ටයුත්ා ලං ාප් ා  ලං  ය ලං රපීතජ ලං ාඳහපත් ලං අප ලං තු් ලං

දපයයක් ලංාප ා  ප ලංපපදපත් වදප. ලංසියලු ලං ේ පපකජ ලංපක්ෂ ලං ් ලංජාපති  ලං

ාභපද ලං ඇති ලං  ය ලං රපීත ් ලං වුදජජපද ලං තුළ ලං ඒ ලං ාප ා  පදකට ලං

පපිණියප. ලංඑජඟි් ලංා් ද ලංපපක්ෂික  ලංඑ ඟාපදක් ලංඇති ලං ය ලංරපීතජට ලං

අපට ලංහපකියපද ලංති බරජදප. ලං 

යජාය ලංහපටියට  ලංඅරජපතිතුජප ලංහපටියට ලංපප් ි ්්තුද ලංහමු   ලංජප ලං

ර ප  ලං ය්ජ ලංඕජෑ  ලං  ් ලං පත් ලංකිරීජට ලංනියිා ලං  ලං ජාපති  ලංාභප   ලං

 ටයුතු ලංඉිනරියට ලං රජ ලංයපජ ලංාඳහප ලංඅප ලංඇති ලං ය ලංරත්ාප ලං ව ලංඑ ඟාප ලං

ජා ලං ටයුතු ලං යි්  ලං ාක්රියද ලං හවුල් පරිත්දය ලං දපක්විය ලං යුතු ලං බරද. ලං

රු ලං  ාපජපය තුජප ේ ලං ාභපපතිත්ද ය් ලං  ් ලං  පය  ලං ාභපද ලං
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පප් ි ්්තුද 

පිහිටුවී ජ් ලංාදදුයටත් ලං එය ලං  ක්තිජත් ලං පප් ි ්්තු ලංක්රියපදි ආ ලං

  පටාක් ලං බරදටද ලං පරිද් ාජය ලං  ය ලං ර්ජ ලං පුළුද් ලං  දජදප. ලං අප ලං

මුහුණ ලං  දජ ලං අ් බුද ආ ලං බරයපාළ ජ ලං යළි ලං යළිත් ලං ජජ ලං

පප් ි ්්තු   ලං ර ප  ලං  ය්ජ ලං අද ය ලං  ලං ජපහප. ලං ය් ලං කිසි ලං  පක ලං

පරිා  ේදයක් ලං -ාති ලංරණජපදක්- ලං හයහප ලංපප් ි ්්තුද ලංවිසි් ලංඅති ලං

ජහත් ලං බරහුාය ලං  ්ද ය් ලං  ාෝයප ලං රත් ලං ජාජපධිපතිතුජපට  ලං

ජාපාය්ායද ලංයට ලංමුහුණ ලංදු් ලංය් ලංය් ලංබරයපාළ ලංාත්ත්දය් ලංපිළිබරඳ ලං

ාප ා  ප ලංහජපය ලං ය ලංරපීතජට ලංහපකි ලංවුණප. 

ඒ ලංපිළිබරඳද ලංවිුේධ ලංපක්ෂයටද  ලංඒ ලංාඳහප ලංාහභපගි ලංවී ලංාහ යෝරය ලං

දු් ලංනි යෝජිා ලං ජහත්දු්ට ලං ද  ලං ජ්ීදු්ට ලං ද ලං අපි ලං ාථතුතිද්ා ලං

 දජදප. ලං අපි ලං මුහුණ ලං  ද් ්  ලං අපි ලං මීට ලං  පය ලං මුහුණ ලං  ජපදු් ලං

අ් බුදය ට ලං හප ලං අභි යෝරය ටයිව. ලං එයිව් ලං  රපඩ ලං ඒජ ලං ාඳහප ලං අ ් ලං

ය ්) ලං පප් ි ්්තු   ලං ජපය ත්දය ලං පජණක් ලං  ජපද  ලං ජාපති  ලං

නිෂථපපදජය ලං ජ හයදජ ලංඅ ් ලංය ්) ලං ිෂික ලං ් ජප්ා ආ ලං ය දජ ලං

 රපවි ලං ජාජාපද ලං ද  ලං ීවදය ලං ජාජාපද ලං ද  ලං  ් ජප්ා ලං ක් ෂථත්රය්හි ලං

 ය දජ ලං -යපජාය ලං හප ලං  ප ේරි - ලං අය ලං ද  ලං අ ් ලං ය ්) ලං සුළු ලං

 ප් ි ය් ලං ද ලං ඇතුළු ලං අතිජහත් ලං බරහුායය  ේ ලං එ මුතු ද් ලං

 ටයුතු ලං ළ ලංයුතුයිව. ලං්් ි  ලංනිෂථපපදජය ලංදපි  ලං යි්  ලංඅජපරා ආ ලං

වි ේ  ලං විනිජය ලං දපි  ය් ලං උපයපරා ලං හපකි ලං ාත්ත්දයට ලං යට ලං

පරිද් ාජය ලං  ය්ජ ලං අද ය ලං එ ඟාපද  ලං දපඩ ලං පිළි දළ ලං  ලං  ජජ ලං

ජාපති  ලංාභපද ලංහයහප ලංඇති ලං යර්ජ ලංපුළුද් ජ ලංකප බරජදප. ලංරු ලං

නි යෝජාය ලං ාපජපය තුජනි  ලංඅපි ලංඑ ඟාපද ට ලංපපිණියප  ලංජාපති  ලං

ාභප   ලං  ටයුතු ලං ඒ ජති ද ලං ර්ජප ලං ීයණ ලං බරදට ලං පරිද් ාජය ලං

 ය රජ ලංඉිනරියට ලංරජ් ලං ය්ජ. ලං ලං 

ජප ලං ාප ලංකිරීජ ලංාඳහප ලංමීට ලංදඩප ලං පක ලං  කපද ලංර් ් ලංජපහප. ලං

අපි ලං අද ලං  ය් ් ලං ඉාපජ ලං දපදරත් ලං  ් ාදයයක්. ලං ාජහය ලං

  ෝණදි් ලං බරකජ ලං විට  ලං  ජහි ලං රජපදයක් ලං  ප ජ්ජ ලං පුළුද්. ලං

ජමුත්  ලංාථාපපිා  ලංාථාපදය ලංදපඩ ලංපිළි දළ ට ලංඅපට ලංඅදී් ණ ලංද්ජ ලං

පුළුද් ජක් ලංකපබිකප ලංති බරජදප. ලං 

රු ලං නි යෝජාය ලං  ාපජපය තුජනි  ලං පප් ි ්්තුදට ලං අජපාය ලං

ජඩුකඩකය  ලං පබිජ්) ලංජඩුකඩකය ලංදප ේජ ලංඅදපළ ලංනිකධපරි් ලං දජදපට ලං

දඩප ලං දපි  ලං බරකයකි් ලං  පඳදප ලං ාප ා  ප ලං   පට  ලං ීයණ ලං ර්ජ ලං

නි්  ේ  ලං කිරී් ලං  ය්ජ ලං අදාථාපද ලං  ් ලං හයහප ලං කපබීජ ලං සුවි  ථෂයිව. ලං

1 31 ලං සිට ලං්ය්භ ලං ව ලං විධපය  ලං පය  ලංාභප ලංරජය ලං එ කා ලංජපදා ලං

ාථාපපිා ලංවී ලංා් ද ලංපපක්ෂික  ලංඑ ඟාප ලං ලංජා ලංඉිනරියට ලංරජ් ලං ළ ලංහපකි ලං ලං ලං ලං

පරිද් ාජය ලං ඇති ලං  ය්ජ ලං අපට ලං පුළුද් ජ ලං ති බරජදප ලං ජ්  ලං

ජාජදයජ ලංහප ලංජාජජාය ලංතුළි් ලංාහභපගිත්ද ලංරජාපා්ත්රදපදයක් ලංඇති ලං

 ය ලංරනිි් ලංඅජපරා ආ ලංඑජ ලංඅභි යෝර ලංජාය රජ ලං ටයුතු ලංකිරී ් ලං

හපකියපද ලං කප බරජදප. ලං එදපනි ලං අයමුණක් ලං යප ලං  ජජ ලං ජාපති  ලංාභපද ලං

 ටයුතු ලං  ජ හයද්ජ ලං බරකප පප යපත්තු ලං දජ ලං බරදත් ලං ජප ලං ාඳහ් ලං

 යජදප. ලංා් ද ලංපපක්ෂික  ලංඑ ඟාපදක් ලංඇති ලං ය රජ ලංති බරජ ලංනිාප ලං

 ජජ ලං යෝජාජපද ලංා්ජා ලං ය රජ ලංඒ ලංජා ලංවිදපදය ලංඉිනරියට ලං රජ ලං

යපජ ලංසිදුද් ් ලංජ් ලංඑය ලංවි පක ලං්ද්  යක් ලංබරදට ලංද ලංපත් දයිව ලංකියප ලං

රු ලංනි යෝජාය ලං ාපජපය තුජපට  ලං ජජ ලංරු ලංාභප   ලං  ලංවිපක්ෂයට ලං

ාහ ලං ා් ද ලං පපක්ෂික  ලං ජපය ය්ට ලං  ් ලං අදාථාප   ජ ලං ජප ලං ජාක් ලං

 යජදප. ලං ලං 

ාථතුතියිව. 

 
රරු නිමයෝජ්ය ථාානායථුාා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රු ලං තිාථා ලං අත්ාජපය  ලං ජපතිතුජප. ලං ඔබරතුජපට ලං විජපි  ලං 13  ලං

 පකයක් ලංති බරජදප. 

[ූ.භප. ලං11.33  
 

රරු තිස්ස අ් තනායථ ාහතා  
(மாண்புமிகு திஸ்ஸ அத்தநாயக்க)  

(The Hon. Tissa Attanayake)   

රු ලං නි යෝජාය ලං  ාපජපය තුජනි, අද ලං ඉිනරිපත් ලං  ය ලං ති බරජ ලං

ජාපති  ලංාභපද ලංාථාපපිා ලංකිරීජ ලංාඳහප ලං  ව ලං  යෝජාජපද ලං පිළිබරඳද ලං අ ් ලං

ාථාපදයය ලං අපි ලං පපහපිනිද ලංකිය්ජ ලං පජපතියිව. ලං  ් ලං ජාපති  ලංාභප   ලං

මූි  ලංබීජාය ලංපපළ ලංවු ඩුක ලං ් ලංය ්) ලංඇති ලංවුණු ලං පයි පරී ලංාත්ත්දය ලං

නිාපයිව. ලංවි  ථෂ ය් ලංඒ ලංඅයරළ ය් ලංජතු ලංවුණු ලංඅදහාථ ලංඅපට ලංබරපහපය ලං

 ය්ජ ලංබරපහප. ලං අයරළ ය් ලංජතු ලංවුණු ලංමූි  ලංඅදහාථදි් ලංඑ ක් ලං

ාජයිව, "පුයදපසියප ලං ාහ ලං දයදාථාපදපය ය ලං අාය ලං වි පක ලං පයායයක් ලං

ති බරජදප  ලං ාපජපජය ලං ජාජාපද ේ ලං අදහා ලං පප් ි ්්තුද ලං තුළ ලං

ක්රියපත්ජ  ලං ද් ් ලංජපහප" ලංකියජ ලං පයණය. ලංඒ ලං චෝදජපද ලංනිාප ලං

ාජයිව ලංමූි  ලංද  ය්ජ ලං ජදපනි ලංාභපද  ලංදපදරත් ජ  ලංජපත්ජ් ලං

 ජදපනි ලං ාභපද  ලංක්රියප පරිත්දය ලං අද ය ලං බරද ලංකියපවු ඩුක. ලං ඊළඟට ලං

 දදපනි ලං පයණය ලංවිධියට  ලංදයදාථාපදපය  ආ ලංඉ්ජ ලංසියලු ලංජහජාජ ලං

නි යෝජිා යෝ ලං රතිපත්ති ලං ා්පපදජ ආ ජ ලං දපය  ලං  ද් ් ලං ජපහප ලං

කියජ ලං  පයණය ලං පිළිබරඳදත් ලං  චෝදජප ලං රණජපදක් ලං ජතු ලං වුණප. ලං ඒ ලං

නිාප ලං  ජදපනි ලං ාභපදක් ලං ඇති ලං  ළ ලං යුතුයිව ලං කියකප ලං  පපදු ලං ජාජ ලං

අයරළ ය් ලං ජතු දා ච ලං අදහාත් ලං එක්  ලං අද ලං  ් ලං  යෝජාජපද ලං

ඉිනරිපත් ලං දකප ලංති බරජදප. ලං 

අපට ලං  ් ලං ා්බර්ධ ය් ලං රතිපත්තිජය ලං ද  ය් ලං විදපදයක් ලං

ජපහප. ලං ජමුත්  ලං අපට ලං  ් ලං  පයණපද ලං ා්බර්ධ ය් ලං ර ථජ ලං

ති බරජදප. ලං  ජප ද  ලං  ් ලං ක්රියපදිය ලං සිදු ලං කිරීජ ලං ාඳහප ලං  යෝජාජප ලං

 යජ  ලංඑය ලංක්රියපත්ජ  ලං යජ ලංදයුහය  ලංදපඩ ලංපිළි දළ ලංපිළිබරඳද ලංඅ ් ලං

අදහසුත් ලං ති බරජදප. ලං වි  ථෂ ය් ලං අද ලං දජ  පට ලං ය ්) ලං බරයපාළ ලං

ාත්ත්දයක් ලංති බර් ්. ලංය ්) ලං්් ි  ආ ලං ඩප රජ ලංදපටීජ ලංනිාප ලං

ාෑජ ලංඅා ය ජ ලංබිඳ ලංදපටීජක් ලංති බරජදප. 

 දදනුද  ලංඅ ් ලංයට ලංබරා  ප කපත්භපදයට ලංපත් ලංවුණු ලංයපජායයක්ය ලං

කියජ ලං ජාය ලං  කෝ ය ලං ඉිනරි ආ ලං ති බරජදප. ලං ඒ  ලං ඉාපජ ලං ජය  ලං

ාත්ත්දයක්. ලං 

රු ලං නි යෝජාය ලං  ාපජපය තුජනි  ලං ඒ ලං විායක් ලං  ජප දයිව  ලං අද ලං

දජ  පට ලං අ ් ලං ය ්) ලං ජාජාපද ලං දපි  ලං පීඩජ පරී ලං ාත්ත්දය යිව ලං

ඉ් ්. ලංඑ හජ ලංජ්  ලං ්දපට ලංවිාඳු් ලං ාපයජ ලංාභපදක් ලංබරදට ලං ් ලං

ජාපති  ලං ාභපද ලං පරිද් ාජය ලං විය ලං යුතුයිව. ලං එ ාථ ලං වීජට ලං ජ් ලං අපට ලං

 ය්ජ ලං ති බරජදප  ලං  ටයුතු ලං රණජපදක්. ලං රු ලං අරජපතිතුජප ේ ලං

අදධපජය ලං ාඳහප ලං ජප ලං  පයණයක් ලං කිය්ජ ලං  පජපතියිව. ලං ඔබරතුජප ලං

කි දප ලං දප ේජ ලං  ජහි ලං ාායුතිය ලං ා ාථ ලං කිරී ් ජ ලං ාප ා  පදට ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං

භපජාජ ලං වුණප. ලං ජමුත් ලං අපි ලං  ජහි ලං ාායුති ආ ලං අ් ලං පප්දක් ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං

දකිජදප. ලං  ාපජපය තුජප  ලං අග්රපජපායතුජප  ලං පප් ි ්්තු   ලං

ාභපජපය තුජප  ලං විුේධ ලං පප්  ථද ආ ලං ජපය තුජප  ලං ්ඩුක් ලං

පප්  ථද ආ ලං රධපජ ලං ාාවිධපය තුජප ලං කියේ ජ ලං විුේධ ලං පප්  ථද ආ ලං

රධපජ ලං ාාවිධපය තුජපත් ලං  ් ලං ාායුතියට ලං ඇතුළත් ලං  ද්ජ ලං ඕජෑ. ලං

ඒ  ලංවිය ලංයුතු ලංරධපජ ලං දයක්. ලංජජ ලංහිාජදප ලංඑතුජපත් ලංඑයට ලංඇතුළත් ලං

 ළ ලං යුතුයිව ලංකියකප. ලං  ජප ද  ලං  දපපත් ත්ජ ලං රධපජ ලං ාාවිධපය දු ලං

සිටිජදප. ලං ඒ  ලං අ ් ලං අති් ලං සිදු ලං වුණු ලං අාපසුවීජක්. ලං ඒ  ලං නිදපරැින ලං

 ය්ජ ලංකියප ලංජප ලංඉල්කප ලංසිටිජදප. ලං 

 ් ලංාභප   ලංදපදරත් ජ ලංඅපට ලංදපට හජදප. ලංහපබරපයිව  ලංඅප ලං ජය ලං

rubber stamp එ ක් ලං බරදට ලං පරිද් ාජය ලං  ය්ජ ලං ජ්  ලං  ජහි ලං

ක්රියප පරිත්දය ලං රපජ ලං අපට ලං අජපරා ආ ලංජපදා ලං හිා්ජ ලං දයිව. ලං ඒ ලං

නිාප ලංඅප ලංකිය් ් ලං ්  ලංඅදා  ලංඋත්ාපහය  ලංරතිලකයක් ලංවිය ලංයුතු ලං ලං

බරදයිව. ලංඅප ලං ් ලං ජප හප ත් ලංයට ලං දනු ද් ලංඅ ් ලංාහ යෝරය ලංකබරප ලං

ිනය ලංයුතුයිව; ලංය ්) ලංඇති ලංවී ලංති බරජ ලං ් ලංාත්ත්ද ය් ලංයට ලංමුදප ලංරපීතජ ලං

ාඳහප ලං අ ් ලං දපය ත්දය ලං දපක්විය ලං යුතුයිව. ලං හපබරපයිව  ලං අපට ලං ය් ලං

.දජපාහිා ලං පක ලං.දජපදක් ලංතුළ ලං ජහි ලංක්රියප පරිත්දය ලංිනහප ලංබරකප ලංය් ලං
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[රු ලංින ්ෂථ ලංගුණද් ධජ ලංජහාප  



2022  ලංාප්ාප්බර්  ලං02 ලං 

ාක් ාථුදක් ලං  ය්ජ ලං  දයිව. ලං  ් ලං ාභපද ලං ජපා ලං හයක් ලං  හපින් ලං

  රී රජ ලං යජදපද  ලං ජපේද ලං කියජ ලං ාක් ාථුද ලං අප ලං   ළපත්  ලං

අජපරාය ලංිනහප ලංබරක්ජ ලංඅපට ලංපුළුද්. ලං 

 ් ලංදජ  පටත් ලංජාපති  ලංඑ ඟාපදක් ලංපිළිබරඳද ලංඅපි ලං ජප යක් ලං

අදහාථ ලංඋදහාථ ලංඉිනරිපත් ලං ය ලංති බරජදප. ලංා් ද ලංපපක්ෂික  ලං්ඩුක් ලංරපජ ලං

 ාප ලං  ළප. ලං ඒ ලං දප ේජ  ලං ජාපති  ලං ්ඩුක් ලං රපජ ලං  ාප ලං  ළප. ලං අපිත් ලං

ිනරටජ ලං කි දප  ලං පිහිටුවිය ලං යුත් ත් ලං ා් ද ලං පපක්ෂික  ලං ්ඩුක්දක් ලං

 ජපදජ ලංබරද; ලං"ජාපති  ලං්ඩුක්" ලංකියජ ලංාා ල්පය ලං හපඳ ලංවුණත් ලං ් ලං

ය ්) ලං ාපබරෑ ලං  කා ලං තිබිය ලං යුත් ත් ලං එය ලං  ජපද  ලං ා් ද ලං පපක්ෂික  ලං

එ ඟාපදක් ලං ඇති ලං  ය ලං රපීතජ ලං දජ ලං බරද. ලං අපි ලං හපජ ලං විටජ ලං ා් ද ලං

පපක්ෂික  ලං එ ඟාපදක් ලං  දනු ද් ලං  පීත ලං ඉ්ජදප. ලං හපබරපයිව  ලං අප ලං

කිය් ් ලංා් ද ලංපපක්ෂික  ලංඑ ඟාපදක් ලංඇති ලං ය ලංර්ජදප ලංජ්  ලංඑය ලං

 ජාපජ ලං ඉඳකපජ ලං පට් ලං ර්ජ ලං ඕජෑ ලං බරදයිව. ලං රු ලං අරජපතිතුජපත් ලං

කි දප ලංදප ේජ  ලං ජාපනි් ලංඑය ලංපට් ලංර්ජ ලංති බරජදප ලංජ් ලං ළ ලං

යුත් ත් ලං ජප ක්ද? ලංයජා ආ ලං ටයුතු  ලං ් ලං ජප හප ත් ලංමුහුණ ලං දජ ලං

 ් ලං අභි යෝරයත් ලං එක්  ලං ජාපති  ලං රතිපත්ති ලංීයණය ලං යජ ලං   පට ලං

පජණක් ලං ජප දයිව ලංඑ ඟාපද ලංතිබිය ලංයුත් ත්. ලංයපජාය ලංඇජතිදු ලංපත් ලං

කිරීජ ලං රපජ ලං ීයණය ලං  යජ ලං   පට ලං සිේධ ලං  දා ච ලං  ේ ලං බරක්ජ. ලං

්ඩුක්ද ලං  දජයිව  ලං  ් ලං රතිපත්ති ලං  දජයිව ලං කියප ලං ා්   ලං  ය්ජ ලං

පුළුද්. ලංහපබරපයිව  ලංයපජාය ලංඇජතිදු ලං38 ලං ද ජකු ලංපත් ලංකිරීජ ලංපිළිබරඳද ලං

දපි  ලංවි  චජයක් ලංාජපජාය ලංතුළ ලංති බරජදප. ලංඒ  ලංඑ හජ ලංජපහප ලංකියප ලං

 පටදත් ලංකිය්ජ ලංබරපහප. ලංඒ  ලංපපකජය ලං ය්ජ ලංජප ලං හෝ ලංාජගි ලංජාජ ලං

බරක  රය ලං ජපිනහත් ලං දජදප ලං ලං  ජප දයිව. ලං හපබරපයිව  ලං  ් ලං  ජප හප ත් ලං

ජාජාපද ලංමුහුණ ලං දජ ලං ් ලංදපදප්ා ලංඅ් බුද පරී ලංාත්ත්දය ලංිනහප ලංබරකප ලං

එහි ජ ලං ්ද්  දත් ලං  ද්ජ ලං පුළුද් ජක් ලං තිබුණප ලං ජ්  ලං " ් ලං ාය් ලං

මුදකක් ලං වියද් ලං  ය්ජ ලං අද ය ලං ද් ් ලං ජපහප. ලං අපි ලං .දජපාහිා ලං

ඇජතිදු් ලං ාා්යපදකි් ලං ය් ලං ් පයය  ලං ා් ද ලං පපක්ෂික  ලං

එ ඟාපදක් ලංඅනුදයිව ලංදපඩ ලං ය් ්" ලංකියජ ලංීයණයට ලං්දප ලංජ් ලං

එය ලංදඩපත් ලංලකදපයී ලං යර්ජ ලංහපකියපද ලංතිබුණු ලංබරද ලංඅපි ලංකියජදප. 

ාජහය ලං අය ලං  ් ලං රපජ ලං  දජ ලං  දජ ලංජා ලං දයජදප. ලං ජජ ලං දපක් ප  ලං

ාජහය ලංජපධයදක  ලංවිවිධ ලං දබ් ලංඅඩවිදක ලංපළ ලංවුණු ලං පයණප. ලංඅපි ලංඒදප ලං

රපජ ලං ා්   ලං විා්   ලං  ය්ජ ලං ය් ් ලං ජපහප. ලං ජමුත් ලං ර ථජයක් ලං

ති බරජදප. ලං ාජහය ලං අය ලං කියජදප  ලං ජාපති  ලං ාභපද ලං කියජ ලං

පප් ි ්්තු ලං  පය  ලං ාභපද ලං හද්ජ ලං උත්ාපහ ලං  ය් ් ලං

ජාපාය්ාය ලංද  ය් ලංඅප ලංා්බර්ධද ලංති බරජ ලංාප ය  ලංඅවි ථදපාය ලං

්දයණය ලං යර්ජයිව ලංකියකප. ලං එ හජ ලංජ්  ලං ඒ  ලංඉාපජ ලංජය යිව. ලං

අපද ලං යපදප ලංර් ් ලංජාපාය්ාය ලංද  ය් ලංති බරජ ලංඒ ලංවි යෝධාපද  ලං

අවි ථදපාය ලංජපති ලං ය ලං රපීතජ ලං ාඳහප ලං මුද්රපදක් ලං ද  ය් ලංජ්  ලං ඒ  ලං

පප් ි ්්තුද ලං  ජපජඟ ලං යපවීජ ට ලං දයජ ලං උත්ාපහයක් ලං හපටියට ලං

 ප ජ්ජ ලං පුළුද්. ලං ඒ  ලං බරයපාළ ලං දයදක්. ලං අ ජක් ලං එ   ලං

අදා භපද ය් ලං ක්රියප ලං  යජදප ලං ජ් ලං රතිපත්ති ලං පිළිබරඳද ලං ී්දු ලං

ර්ජප ලං හපජ ලං අදාථාපද  ජජ ලං ඒ ලං ජාපති  ලං රතිපත්ති ලං පිළිබරඳද ලං  ් ලං

 පය  ලං ාභපද ලං හයහප ලං ීයණය ලං ළපට ලං පසුදයිව ලං ඒදප ලං එළියට ලං ය්ජ ලං

ඕජෑ. ලං අප ලං කිය් ් ලං එින ජදප ලං පරිපපකජය ලං රපජ ලං  ජපද  ලං

රතිපත්තිජය ලං  පයණප ලං රපජයිව. ලං එ හජ ලං  ජපදජදප ලං ජ්  ලං අපට ලං

 කපකු ලංර ථජයක් ලංති බරජදප. 

ජාපාය්ාය ලං මූකය ලං අයමුද ල් ලං  ප් ය ලං ජඩුකඩක ලං ජ්)ට ් ලං

එ ඟාපදක් ලංඇති ලං ය රජ ලංගිවිසුජක් ලංඅත්ා් ලං ළප. ලං ජප ක්ද  ලංඒ ලං

ගිවිසුජ? ලං ඒ  ලං යටට ලං  හළි ලං  ය්ජ ලං ඕජෑ. ලං ාජහය ලං  දකපදට ලං

 ජපකියජ ලං  පයණපත් ලං එහි ලං ති බර්ජ ලං පුළුද්. ලං හපබරපයිව  ලං මූකය ලං

පපකජය ලං ති බර් ් ලං පප් ි ්්තුදට ලං ජ්  ලං ජාපාය්ාය ලං මූකය ලං

අයමුදක ලංාජඟ ලංඇති ලං යරත්ාප ලං ව ලංඑ ඟාපද ලංබරකපප් ් ලංයටටත්  ලං

ජාජාපදටත් ලංජ්  ලං ඒ  ලංහාර්ජ ලංබරපහප. ලං ඒදප ආ ලංහාර්ජ ලං දයක් ලං

ජපහප. ලංඒ ලං පයණප ලංපප් ි ්්තුදට ලංඉිනරිපත් ලං ය්ජ ලංඕජෑ. ලංජමුත්  ලං

ජාපති  ලං ාභපදක් ලං රපජ ලං අප ලං  ාප ලං  යි් ලං සිටිය ජජ ලං  ් ලං  පයණප ලං

පිළිබරඳද ලං අපට ලං  හළි ලං  ය් ් ලං ජපත්ජ් ලං  ජප ක්ද ලං ාත්ත්දය? ලං

එක්ාත් ලං ජාපති  ලං පක්ෂ ආ ලං ජපය  ලං ද් ාජපජ ලං ජාජපධිපතිතුජප ලං

ජ්ීදය යකු ලං හපටියට ලං  ටයුතු ලං  යේ ජ ලං හිටපු ලං ජාජපධිපති ලං

 රෝසපභය ලං යපජාපක්ෂ ලං ජහත්ජයප ලං හමු ලං වුණු ලං  දකපද  ලං කි දප ලං ජට ලං

ජා යිව  ලං"ජාපාය්ාය ලංමූකය ලංඅයමුදක ලංාජඟ ලංඇති ලං ය රජ ලංති බරජ ලං

එ ඟාප ලංඅපට ලංඉිනරිපත් ලං ය්ජ  ලංඒදප ලංඅපට ලං ද්ජ." ලංකියකප. 

එද ට ලං මුදල් ලං අජපායදයයප ලං හපටියට ලං සිටි ලං බරපසිල් ලං යපජාපක්ෂ ලං

ජහත්ජයප ලං කි දප ලං "බරපහප" ලං කියකප. ලං එා  පට ලං ද් ාජපජ ලං

ජාජපධිපතිතුජප ලංඑදප ලංඒ ලංාභප   ජ ලංරසිේධි ආ ලං ජප ක්ද ලංකි   ? ලංඒ  ලං

යටට ලං ඇහුණප. ලං එතුජප ලං ඒ ලං ාභප   ජ ලං කි දප  ලං "ජපහප. ලං ජට ලං

 ප ේරි ද ලං එපප. ලං පප් ි ්්තුදටයිව ලං මූකය ලං බරකය ලං ති බර් ්. ලං

එදපනි ලං එ ඟාපද ට ලං එජදප ලං ජ් ලං  ුණප ය ලං එය ලං

පප් ි ්්තුදට ලං ඉිනරිපත් ලං  ය්ජ" ලං කියකප. ලං ඉති්  ලං   ෝ ලං ඒ ලං

එ ඟාපද? ලංඑතුජප ලංදප් ලංජාජපධිපතිදයයප. ලංඑ හජ ලංජ්  ලංජාපාය්ාය ලං

මූකය ලංඅයමුදක ලංාජඟ ලංඇති ලං යරත් ලංඑ ඟාපද ලංඑළියට ලංඑ්ජ ලංඕජෑ; ලං

එය ලං පප් ි ්්තුදට ලං ද්ද්ජ ලං ඕජෑ. ලං ඒ ලං ීයණය ලං ර් ් ලං

ජාජාපදත්  ලං යටත් ලං  දනු ද් ලං ජ්  ලං ජාජාපදත්  ලං යටත් ලං ඒ ලං රපජ ලං

දපජර්ජ ලං ඕජෑ. ලං ඒ  ලං හාරප රජ ලං ඉ්ජ ලං බරපහප. ලං එ හජ ලං ජ් ලං ජප ලං

කියජදප  ලං  ් ලං දප ේ ලං ාත්ත්දයක් ලං ජා ලං ජාපති  ලං රතිපත්ති ලං පිළිබරඳ ලං

ී්දු ලංර්ජදප ලංජ් ලංඒදප ආ ලංහාර්ජ ලං දයක්  ලංදහර්ජ ලං දයක් ලං

ති බර්ජ ලං බරපරි ලං බරද. ලං විදිා ලං බරදකි්  ලං විනිවිදභපදයකි් ලං  ් ලං දපඩ ලං

 ටයුතු ලං සිදු ලං විය ලං යුතුයිව ලං කියජ ලං එ  ලං ඉාපජ ලං පපහපිනිද ලං කිය්ජ ලං

 පජපතියිව. 

රු ලං අරජපතිතුජනි  ලං ජප ලං ාද ලං  පයණයක් ලං කිය්ජ ලං ඕජෑ. ලං

විපක්ෂය ලං හපටියට ලං අපි ලං ිනරටජ ලං ඉල්ලුදප  ලං පප් ි ්්තු   ලං යජා ආ ලං

ගිණු් ලංපිළිබරඳ ලං පය  ලංාභප   ලංාහ ලං  පපදු ලං දයපපපය ලං පිළිබරඳ ලං පය  ලං

ාභප   ලංාභපපති ලංධුය ලංවිපක්ෂයට ලං ද්ජ ලංකියකප. ලංඒ ලංා්රදපය ලංඉාප ලං

 හපඳයිව. ලං යජා ආ ලං මුදල් ලං පිළිබරඳ ලං  පය  ලං ාභප   ලං ාභපපති ලං ධුයය ලං

විපක්ෂයට ලං  ජකප ලංති බරජදප. ලංඒ ලංබරද ලංාථාපදය ලංනි යෝරදක ලංාඳහ්ද ලං

ති බරජදප. ලංහපබරපයිව  ලංCOPE එ ක් ලංාහ ලංCOPA එ ක් ලංාභපපති ලංධුය ලං

 ද  ලංවිපක්ෂයට ලං ජප ද් ් ලංඇයිව? ලංා් ද ලංපපක්ෂික  ලංඑ ඟාපදක් ලං

ඇති ලං යර්ජ ලංවුදජජප ලංජ්  ලං ඒ ලං රපජ ලං එ ඟ ලං  දකප ලං ීයණය ට ලං

එළ ේජ ලංඅපට ලංපපහපිනිදජ ලංපුළුද්. ලංඒ ලංපිළිබරඳද ලංාදජත් ලංකිසිදු ලං

නි ථචිා ලංඑ ඟාපදක් ලංපළ ලං යකප ලංජපහප. ලංඒ  ලංදයදක්. ලංය ්) ලං ජා චය ලං

්යපවුකක් ලං ඇති ලං  දකප ලං ති බරජදප; ලං අ් බුදයක් ලං ඇති ලං  දකප ලං

ති බරජදප. ලං ලංජහ ලංජාජාපද ලංපප් ි ්්තුද ලංිනහප ලංබරක් ් ලංජහප ලංදපරැින ලං

් ල්පයකි්. ලංඑ හජ ලංජ්  ලංා් ද ලංපපක්ෂික  ලංඑ ඟාපදක් ලංඇති ලං ය ලං

රපීත ්  ලං  ජදපනි ලංජාපති  ලංාභපදක් ලංඇති ලං ය ලංරපීත ් ලංඅදහාකි් ලං

අදා ද ලං ක්රියප ලං  යජදප ලං ජ්  ලං COPA එ ක් ලං ාහ ලං COPE එ ක් ලං

ාභපපති ලං ධුය ලං  ද  ලං විපක්ෂයට ලං කබරප ලං  ද්ජ ලං  ුණප ය ලං ක්රියප ලං

 ය්ජ. ලං ඒ  ලං්ඩුක්දටත් ලං  හපඳයිව. ලං  ජප ද  ලං ඒ ලං  ිටු ලං  ද  ් ලං

 ය් ්  ලං ්ඩුක්   ලං ක්රියප පරිත්දය ලං පිළිබරඳද ලං ්පසු ලං විජාප ලං

බරපලීජක්. ලංඒ ලංදප ේජ  ලං්ඩුක්   ලංමූකය ලංරනු දනු ලංපිළිබරඳද ලං්පාථාට ලං

විජාප ලං බරපලීජක් ලං  යකප ලං ය් ලං ් පයය  ලං නි්  ේ යක් ලං ාජයිව ලං

 ද් ්. ලංඒ ලංනිාප ලං ් ලං පයණය ලං   යහිත් ලංරු ලංඅරජපතිතුජප ේ ලං

අදධපජය ලං  යපමු ලං  යද්ජ ලං ජප ලං  පජපතියිව. ලං  ් ලං  පයණ ය් ලං

 බර ජජක් ලංඇති ලං ද්ජ ලංඉඩ ලං ද් ් ලංජපතිද ලං ුණප ය ලං ් ලං ිටු ලං

 ද ක් ලං ාභපපති ලං ධුය ලං  ද  ලං විපක්ෂයට ලං කබරප ලං  ද්ජ ලං කියප ලං ජප ලං

කිය්ජ ලං පජපතියිව. ලං 

රු ලං අරජපතිතුජනි  ලං ජාපති  ලං ාභපද ලං ාථාපපිා ලං කිරීජ ලං ාඳහප ලං  ව ලං

 යෝජාජප ලං ා්ජාය ලං ා්බර්ධ ය් ලං  ාප ලං  යේ ජ ලං  ජහි ලං ති බරජ ලං

අධි පරි ලංබරකය ලංකුජක්ද ලංය්ජ ලංරපජ ලංඔබරතුජපට ලංකිය්ජ ලං පයණයක් ලං

ති බරජදප. ලං ් ලං යෝජාජප ලංා්ජාය ලං දතු්දාපදක් ලංකියදජ ලං  පට ලං

ජට ලං ත්ු ඩුක  ලං ජය ලංාදත් ලං පය  ලංාභපදක් ලංපජණක් ලංදජ ලංබරදයිව. ලං

 ් ලංජාපති  ලංාභපදට ලංරැාථ ලං ද්ජ ලංපුළුද්  ලංදප් ාප ලංහද්ජ ලංපුළුද්. ලං

ඒදප ය් ලං එහප ලං ගිය ලං ක්රියපදිය ලං  ජප ක්ද ලං කියජ ලං  පයණය ලං

පිළිබරඳද  ලංඅධි පරි ලංබරකය ලංපිළිබරඳද ලංය් ලං් පයය  ලංඅදදපජජක් ලංජට ලං

ජ් ලං  ප ජජදප. ලං  ජප ද  ලං පප් ි ්්තු ලං  පය  ලං ාභප ලං  රපඩක් ලං

ති බරජදප. ලං රු ලං නි යෝජාය ලං  ාපජපය තුජනි  ලං අපි ලං උදපහයණයක් ලං
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රනිමු. ලං අප ලං COPA එ ක් ලං ඉ්ජ  පට ලං ය් ලං ය් ලං ්යාජ ලං රපජ ලං

පරීක්ෂප ලං යකප  ලංඒ ලං්යාජදක ලංසිදු ලං ව ලංඅ් ලංපප් ් ලංරපජ ලංAuditor-
General ේ ලං දප් ාපත් ලං එක්  ලං බරකප  ලං නි්  ේ  ලං ඉිනරිපත් ලං  යජදප. ලං

එාපනි් ලංඑහපට ලං ජපජදප ලං දජදපද ලංකියකප ලංඅපි ලංද් ් ලංජපහප. ලංජහප ලං

වි පක ලං බරදු ලං දාචප  ලං  දජත් ලං ජහප ලං වි පක ලං දාචප ලං විවිධ ලං ්යාජදක  ලං

 දපප් ා ්්තුදක ලං සිදු ලං දජදප. ලං ඒදප ලං  බරප හපජයක් ලං සිදු ලං ද් ් ලං

්යානි  ලං ක්රියපදිය ලං තුළයිව. ලං ඒදප ලං සිදු ලං ද් ් ලං ජහජාජ ලං

නි යෝජිාය් ලං අති්ජ ලං  ජප දයිව. ලං නිකධපරි් ර් ලං සිදු ලං දජ ලං

 බරප හෝ ලංදාචප ලංඅපි ලංදකිජදප. ලංහපබරපයිව  ලංඒදප ලං ප්දප ලංදු්ජපට ලංපාථ ාථ ලං

ඒදප ලංා්බර්ධ ය් ලංක්රියප ලංකිරීජ ලංපිළිබරඳද  ලංඊළඟට ලංති බරජ ලංීතතිජය ලං

බරකය ලංපිළිබරඳද ලංර ථජයක් ලංති බරජදප. ලංාජහු ලංකියජදප  ලං"ීතතිපතිට ලං

යද්ජ ලං පුළුද්. ලං පප් ි ්්තුදට ලං ඉිනරිපත් ලං  ය්ජ ලං පුළුද්. ලං

ඇජතිදයයපට ලං ඉිනරිපත් ලං  යකප ලං දප් ාප ලං ර්ජ ලං පුළුද්" ලං කියකප. ලං

එදපනි ලංවිවිධ ලං ාප ලංකියජදප. ලංහපබරපයිව  ලංCOPA එ  ් ලංාහ ලංCOPE 
එ  ් ලං ාපයප ලංරත්ාප ලංකියජ ලං ුණු ලංා්බර්ධ ලං ය රජ  ලංදපරැින ලං

 ළ ලං අයට ලං විුේධද ලං විජයපනුකූකද ලං  හෝ ලං ීතායනුකූකද ලං පියදය ලං

 රජ ලං ති බර් ් ලං   පයිව ලං අදාථාප   ජද? ලං ඒ ලං නිාප ලං  ජාපජ ලං

බරයපාළ ලංර ථජයක් ලංති බරජදප. 

ජාපති  ලංාභපදක් ලංහදජදප ලංජ්  ලංඑදප්ජ  ලංමූි  ලංදරකීජ ලංාජයිව ලං

එයට ලං නිසි ලං අධි පරී ලං බරකයක් ලං පපදපරීජ. ලං රනු ලං කබරජ ලං ීයණ ලං ාහ ලං

ඉිනරිපත් ලං  යනු ලං කබරජ ලං  යෝජාජප ලං ක්රියපත්ජ  ලං  ය්ජ ලං හපකියපද ලං

ති බරජ ලං අධි පරි ලං බරකයක් ලං එයට ලං ති බර්ජ ලං ඕජෑ. ලං ඒ ලං පිළිබරඳද ලං ය් ලං

් පයය  ලං ීතායනුකූක ලං ාහ ලං විධපය  ලං බරකයක් ලං  ් ලං ්යාජයට ලං

තිබු ණපත් ලංාජයිව ලංඑයිව් ලංර යෝජාජයක් ලංර්ජ ලංපුළුද් ලංද් ්. ලං 

දපජටජත් ලං ් ලංය ්) ලංසිදු ලංදජ ලං ේදල් ලංිනහප ලංබරක්ජ. ලංකා ප ලං්නිජා ලං

 ාල් ලංීතතිරා ලංාාාථාපදට ලංඅදපළ ලංඉ්ධජ ලංික ලං ජ ලංරපීත ් ලංක්රියපදිය ලං

බරයපාළ ලං  කා ලං  චෝදජපදට ලං කක් ලං වී ලං ති බරජදප. ලං ඉ්ධජ ලං ික ජ ලං

රපීත ් ලං රා්පපදජ ලං ක්රියපදිය ලං එ හජ ලං පිටි් ලං දූෂිකා ලං ක්රියපදියක්. ලං

ාප්රදපයිව  ලංක්රියපදියක් ලංහයහප ලංාදජත් ලංඒ ලං දාචපද ලංසිදු ලං දජදප. ලං ඒ ලං

විායක් ලං ජප දයිව. ලංරල් ලංඅඟුු ලංික ලං ජ ලංරපීතජ ලංපිළිබරඳත් ලං ් ලංදප ේජ ලං

 චෝදජපදක් ලංඉිනරිපත් ලං ළප. ලං ිනිසු් ලංපපයට ලංබරපහපකප ලංකි     ලං  ් ලං

රධපජ ලං  පයණප ලං  ද  ලං රපජ ලං විායක් ලං  ජප දයිව. ලං ිනිසු් ලං පපයට ලං

බරපහපකප ලං කි    ලං system change එ ක් ලං රපජයිව; ලං ාපබරෑ ලං  දජාක් ලං

රපජයිව; ලං රජ  ද ආ ලං  දජාක් ලං රපජයිව. ලං එ හජ ලං ජපතිද  ලං ඔළු ලං

 රි යක් ලංජපු ලං යකප ලං ාද ලං ඔළු ලං  රි යක් ලංතිය්ජ ලංකියජ ලං ාපද ලං

 ජප දයිව ලංකි   . ලං 

එා  පට ලං system change එ ක් ලං ඉල්ලු   ලං ඇයිව? ලං  ජදපනි ලං

දූෂණ  ලංදාචප  ලං හපය ් ලංරපජ ලංක්රියප ලං ය්ජ ලංපුළුද් ලංඅලුත් ලංරජයක් ලං

හද්ජ ලං ාජයිව ලං system change එ ක් ලං ඉල්ලු  . ලං ඉති්  ලං  ් ලං

 පය  ලංාභපද ලංහයහප ලංඒ  ලං ය්ජ ලංඅපට ලංපුළුද් ජක් ලංති බරජදපද ලං

කියප ලං ජජ ලං අහජදප. ලං  ් ක් ලං හුඟක් ලං අයමුණු ලං රපජ ලං ාඳහ් ලං  ය ලං

තිබුණප; ලං රතිපත්ති ලංරපජ  ලං මූකය ලං ාථාපදයත්දය ලං රපජ  ලං විවිධ ලං අයමුණු ලං

රපජ ලං කියප ලං තිබුණප. ලං  ්  ් ලං එහපට ලං ගිහිල්කප  ලං ිනිාථසු ලං ඉල්කප ලං

සිටිජ  ලං අයරළ ය් ලං දු් ලං පණිවුඩය ලං පරිින ලං දූෂණය ලං පිළිබරඳද ලං ක්රියප ලං

 ය්ජ ලං ති බරජ ලං අදාථාපද ලං කුජක්ද ලං කියකප ලං අපි ලං අහජදප. ලං ඒ  ලං

 ය්ජ ලංඅපට ලංපුළුද්ද ලංකියකප ලංජජ ලංඅහජදප. ලංඒ ලංදප ේජ ලංාද ලං දයක් ලං

ති බරජදප. ලං අපි ලංඅජපරාය ලං දනු ද් ලංඑ තු ලං දකප ලංදපඩ ලං ය්ජ ලං

 යෝජාජප ලං යජදප ලංජ්  ලංඒ ලංාඳහප ලං ළ ලංයුතු ලංරධපජ ලංජ ලං දයක් ලංාජයිව  ලං

 ් ලංය ්) ලංදාචප ලං යපු ලංමුදල්  ලංා්පත් ලං්පසු ලංකබරප ලංර්ජප ලංරජ  දය ලං

පිළිබරඳදත් ලං  ජදපනි ලං  පය  ලං ාභපදක් ලං හයහප ලං   ලංටයුතු ලං  ය්ජ ලං

පුළුද්ද ලං කියකප ලං ලංාක ප ලං බරපලීජ. ලං  ජප ද  ලං අපි ලං කියජ ලං කියජ ලං හපජ ලං

 දයක්ජ ලංපිළිර්ජ ලංිනිාථසු ලංදප් ලංසූදපජ් ලංජපහප. ලංඑ හජ ලංජ්  ලංඅපි ලං

 ් ලං රපජ ලං ය් ලං ාපධීතය ලං පියදය ට ලං අදී් ණ ලං  දකප ලං ති බරජදපය ලං

කියජ ලංඑ  ලංජහජාජාපදට ලංදප ජ්ජ ලංඕජෑ. ලං 

රු ලං නි යෝජාය ලං  ාපජපය තුජනි  ලං ්හපය ලං සුයක්ෂිකාාපද ලං

ා්බර්ධ ය් ලං කෝ  ලංබරපාකුද ලං  ලංඉිනරිපත් ලං ය ලංති බරජ ලංදප් ාපදක් ලං

ජජ ලංඊ ආ ලංදපක් ප. ලං0201 ලංාප්ාප්බර්  ලංජපා ආ ලංසිට ලං0200 ලංඅ රෝාථතු ලං

ජපාය ලං දක්දප ලං  පකයට ලං යටදල් ලං 53  ලං ්හපය ලං සුයක්ෂිකාාපද ලං

ා්බර්ධ ය් ලං ඒ ලං දප් ාපද ලං එළිදක්දප ලං ති බරජදප. ලං  ජරපටුදපය  ලං

ාත්ත්දය ලං ජ්  ලං  ් ලං දප් ාපද ලං අනුද ලං ්හපය ලං උේධජජය ලං අති් ලං

කා පද ලං  කෝ  ආ ලං හායදපනි ලං ාපජට ලං පත් ලං  දකප ලං තිබීජ. ලං අපට ලං

උි ් ලං ඉ් ් ලං සි්බරපබ්    ලං  කබරජජය  ලං  දනිසියුකපද ලං කියජ ලං

යටදල් ලං විායයිව. ලං අපි ලං ඒ ලං ාය් ලං පහළ ලං ාත්ත්දය ට ලං පත් ලං  දකප ලං

ති බරජදප. ලං ්  ලංඉාපජ ලංජය  ලංාත්ත්දයක්. ලං ් ලංදප් ාප   ලංාඳහ් ලං

 දජදප  ලං අ ් ලං ය ්) ලං ්හපය ලං උේධජජය ලං සියයට ලං  3ක් ලං කියකප. ලං

එපජණක් ලං ජප දයිව  ලංUNICEF දප් ාපදත් ලංති බරජදප. ලංUNICEF 

දප් ාප   ලංාඳහ් ලං දකප ලංති බර් ් ලංදුද් ේ ලංජ්ද පෝෂණය ලං

රපජයිව. ලං ළජප ලං ජ්ද පෝෂණය ලං අති් ලං අපි ලං  කෝ  ආ ලං හයදපනි ලං

ාපජට ලංපත් දකප ලංති බරජදප. ලං ් ලංාත්ත්දය ලංඅ ් ලංයට ලං දප් ලංසිටිජ ලං

අදාථාපද ලං ත්ු් ලංර්ජ ලං හපඳ ලංඋදපහයණයක්. ලංදප් ලංාඳහ් ලං ළප ලං

දප ේ  ලං  ්  ලං විහිළු ලං ාහළු ලං  ය්ජ ලං  දකපදක් ලං  ජප දයිව  ලං

ීයණපත්ජ  ලං අදාථාපදක්. ලං  ් ලං එක් ලං එක් ලංාභප ලංනි් ජපණය ලං යකප  ලං

අයරළ ආ ලං හිටපු ලං ජාජාපද ලං ාතුටු ලං  ය්ජ ලං " ජ්ජ ලං  ්  ලං අපි ලං

 ළප" ලං කියකප ලං  ප්දකප ලං නිදහාථ ලං  ද්ජ ලං අපට ලං පුළුද් ජක් ලං

ජපහප. ලං ඒ ලං නිාප ලං එ හජ ලං  දයක් ලං  යජදප ලං ජ්  ලං අදා භපද ය් ලං

යාප් ාදප ජද ලං  ් ක් ලං රතිලකය ලං ජාජාපදටත්  ලං යටටත් ලං දප ජ්ජ ලං

 ය්ජ ලං ඕජෑ. ලං  ් ලං  පය  ලං ාභපද ලං පිහිටුවීජ ලං පිළිබරඳද ලං අ ් ලං

රපටලුදක් ලංජපහප. ලංජමුත්  ලංජාපති  ලංාභප   ලංාායුතිය ලංදප ේජ  ලංජාපති  ලං

ාභප   ලංක්රියප පරිත්දය  ලංඑහි ලංඅදා භපදය ලංපිළිබරඳද ලංඅපි ලංජපා ලංහයක් ලං

බරකජදප ලංකියජ ලංඑ ත් ලංජජ ලංජාක් ලං ය්ජ ලං පජපතියිව. ලංඒ ලංජපා ලංහයට ලං

පසුද ලං අපි ලං ීයණය ට ලං එළ ෙජදප. ලං  හපඳ ලං  ා ාජපදකි් ලං  ්  ලං

්ය්භ ලං  යජදප ලං ජ් ලං ඒ ලං ාඳහප ලං දපය ත්දය  ලං ාහ යෝරය ලං කබරප ලං

 ද්ජ ලංඅපි ලංසූදපජ්. 

 

රරු දිමන්තෂ ් ගුතවර්ලධනන ාහතා 
(மாண்புமிகு திசனஷ் குணவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ලං නි ලං යෝජාය ලං  ාපජපය තුජනි  ලං  ලං ජාපති  ලං ාභප   ලං ාායුතිය ලං

රපජ ලං  ාප ලං  යේින  ලං විුේධ ලං පක්ෂ ආ ලං රධපජ ලං ාාවිධපය තුජප ේ ලං

නික ලං නි යෝජාජය ලං ජපතිවීජ ලං ා්බර්ධ ය් ලං අ්දක් ලං ති බරජදප ලං

කියකප ලං අ ් ලං රු ලං තිාථා ලං අත්ාජපය  ලං ජ්ීතුජප ලං කි දප. ලං

 ් ලං ලං යෝජාජපද ලංඅපි ලංසියලු දජප ේ ලංඑ ඟාප ද් ලංාප ා  ප ලං යපු ලං

එ ක්. ලං ජජත් ලං ඒ  ලං පිළිර්ජදප. ලං රු ලං ාභපජපය තුජප ලං විසි් ලං

ඉිනරි ආ ජ ලංඒ  ලංාා  ෝධජය ලංකිරීජට ලංඅද ය ලංපියදය ලංරීතවි. ලං 

 

රරු නිමයෝජ්ය ථාානායථුාා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

මීළඟට  ලං රු ලං ලංඩේකාථ ලං  ේදපජ්දප ලං ඇජතිතුජප. ලං ඔබරතුජපට ලං

විජපි  ලංදහය  ලං පකයක් ලංති බරජදප. 
 
 

[மு.ப. 11.49] 
 

රරු ඩේලස් ම වානන්තදා ාහතා නධීවා අාාතයුාා) 
(மாண்புமிகு டக்ளஸ் சதவானந்தா - கடற்சறாழில் அமமச்ெர்) 

(The Hon. Douglas Devananda - Minister of Fisheries) 
சகௌரவ பிரதிச் ெபாநாயகர் அவர்கசள, சதெியப் 

சபரமவமயத் தாபிப்பதற்கான தீர்மானம் சதாடர்பாக இன்மறய 

தினம் நமடசபறுகின்ற முக்கியமான விவாதத்தில் கைந் 

துசகாண்டு எனது கருத்துகமளயும் முன்மவப்பதற்கு வாய்ப்பிமன  

வழங்கியமம குறித்து முதலில் எனது நன்றிமயத் சதாிவித்துக் 

சகாள்கின்சறன். “மரத்திலிருந்து விழுந்தவமன மாசடறி 

மிதித்ததுசபால்” அன்றி, மரத்திலிருந்து விழுந்தவனுக்கு 

அவெியமான அவெரச் ெிகிச்மெகமள அளிப்பமதசய முக்கிய 

சநாக்கமாகக்சகாண்டு எமது அரொங்கம் பை நடவடிக்மககமள 
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முன்சனடுத்து வருகின்றது. நாட்டில் நிைவியிருந்த மிக 

இறுக்கமானசதாரு காைகட்டம் படிப்படியாக நீக்கப்பட்டு 

வருகின்றசபாதிலும் அதன் சுவடுகள் இன்னமும் முழுமமயாக 

விட்டகைா நிமை சதாடர்வதால், ஒரு பக்கத்தில் தமையாய 

பிரச்ெிமனகமளக் குறுகிய காைத் திட்டங்கமளக்சகாண்டு 

தீர்க்கின்ற அசதசநரம், மறுபக்கத்தில் நடுத்தர மற்றும் நீண்டகாை 

நிமைசபறான திட்டங்கமளயும் வகுக்க சவண்டியிருக்கின்றது. 

அந்த வமகயில், முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருக்கின்ற இந்தத் 

சதெியப் சபரமவ எண்ணக்கருமவ நாம் வரசவற்கின்சறாம். இதில் 

எமக்கு மாறுபட்ட கருத்துகள் கிமடயாசதன்பமத இங்கு 

சதாிவித்துக்சகாள்ள விரும்புகின்சறன்.  

சகௌரவ ெபாநாயகர் அவர்களது தமைமமயில், சகௌரவ 

பிரதமர், சகௌரவ பாராளுமன்றச் ெமப முதல்வர், சகௌரவ 

எதிர்க்கட்ெித் தமைவர், சகௌரவ அரொங்கக் கட்ெியின் 

முதற்சகாைாொன் மற்றும் அரெியல் கட்ெிகளின் தமைவர்களால் 

தீர்மானிக்கப்படுகின்ற, ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்ட அரெியல் 

கட்ெிகளிலிருந்து இந்த ஒன்பதாவது பாராளுமன்றத்மதப் 

பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்ற பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களில் 35 

சபமர உள்ளடக்கியதாக இந்தத் சதெியப் சபரமவ 

அமமயவிருக்கின்றது. இதன்மூைம் குறுகிய, நடுத்தர மற்றும் 

நீண்டகாை சதெியக் சகாள்மககமள வகுத்தல், சபாருளாதார 

ஸ்திரத்தன்மமக்கான சவமைத்திட்டங்கள் சதாடர்பில் இணக் 

கப்பாடுகமள எட்டுதல், அமமச்ெரமவ அந்தஸ்துள்ள அமமச் 

ெர்கள், சதெியப் சபரமவ, விசெட குழுக்களின் தவிொளர்கள், 

இமளஞர், யுவதிகள் ொர்ந்த அமமப்புகளின் கண்காணிப்பாளர்கள் 

ஆகிசயார் கைந்துசகாள்ளக்கூடிய விசெட கூட்டங்களுக்கு ஏற்பாடு 

செய்தல் சபான்ற நடவடிக்மககமள எவ்விதப் பக்கச்ொர்புமற்ற 

முமறயில் முன்சனடுக்க முடியுசமன நான் நம்புகின்சறன்.  

இந்த உயாிய சநாக்கத்தின்பால் செல்வதற்கு, இச்ெமபயில் 

அங்கத்துவம் சபறுகின்றவர்கள் சுயைாப அரெியமை விட்டுவிட்டு, 

இன்மறய எமது நாட்டு நிமைமமமய, மக்களது நிமைமமமய 

முதன்மமப்படுத்தி, அர்ப்பணிப்புடன் செயற்பட முன்வருவார்கள் 

என நான் எதிர்பார்க்கின்சறன். இன்று எமது மக்கள் ஏராளமான 

பிரச்ெிமனகளுடன் வாழ்ந்து வருகின்றார்கள். அன்றாட 

வாழ்வாதாரப் பிரச்ெிமன, அபிவிருத்தி சதாடர்பான பிரச்ெிமன, 

அரெியல் உாிமம சதாடர்பிைான பிரச்ெிமன, அரெியல் மகதிகள் 

சதாடர்பான பிரச்ெிமன, காணாமைாக்கப்பட்சடார் சதாடர்பிைான 

பிரச்ெிமன, சொந்தக் காணி நிைங்கள் மகக்சகட்டாமம 

சதாடர்பான பிரச்ெிமன, பல்சவறு அரெ திமணக்களங்களால் 

காணி நிைங்கள் எல்மையிடப்படுகின்ற பிரச்ெிமன எனப் 

பிரச்ெிமனகமளசய வாழ்க்மகயாகக் சகாண்டிருக்கின்ற எமது 

மக்களுக்குப் பத்சதாடு பதிசனான்றாகப் சபாருளாதாரப் 

பிரச்ெிமன, அதன்மூைமான அத்தியாவெியப் சபாருட்கள் உட்படப் 

சபாருட்களின் விமைசயற்றம், சவமைவாய்ப்பின்மம சபான்ற 

பிரச்ெிமனகளும் மகசகார்த்துக்சகாண்டிருக்கின்றன. இந்தப் 

பிரச்ெிமனகள் யாவும் உடனடியாகத் தீர்க்கப்படசவண்டியமவ. 

எனினும், இவற்றில் தமையாய பிரச்ெிமனகமள நாம் விமரந்து 

தீர்க்கசவண்டியுள்ளது. முன்னுாிமம வழங்கப்பட்டுத் தீர்க்கப் 

படசவண்டிய பிரச்ெிமனகமள முதன்மமப்படுத்த சவண்டியிருக் 

கின்றது.   

முதைாம் பாகம், இரண்டாம் பாகம், மூன்றாம் பாகம் எனத் 

சதாடரும் திமரப்படங்கள்சபால், மீண்டும் இங்சக சஜனீவாக் 

காட்ெிகள் காண்பிக்கப்பட்டுக் சகாண்டிருக்கின்றன. இங்சக எமது 

மக்களுக்குத் தும்மல் வந்தாலும் "ெர்வசதெத்திடம் செல்சவாம், 

ெர்வசதெம் தமையிட சவண்டும், ெர்வசதெத்மத நம்புகின்சறாம்" 

என்சறல்ைாம் கமதவிடுகின்ற ெக தமிழ் அரெியல் தரப்பினர், 

ெர்வசதெம் தமிழர்கமளத் சதாடர்ந்தும் ஏமாற்றுவதாகக் கூறும் 

நிமைமமக்கு இன்று தள்ளப்பட்டிருக்கின்றனர். எமது 

பிரச்ெிமனகளின் தீர்வுக்கு உள்ளகப் சபாறிமுமறசய ெிறந்தசதன 

நாம் நம்புகின்சறாம். அதுசவ காத்திரமானதாகவும் உண்மமத் 

தன்மமயுமடயதாகவும் இருக்கும் என்று நான் கூற 

விரும்புகின்சறன். 

ெக தமிழ் இயக்கங்களின் அரெியல் கட்ெிகள், அதாவது புலிகள் 

இயக்கம் ொர்ந்ததாகக் கூறப்படுகின்ற, கூறுகின்ற பை குழுக்கள் 

இருப்பினும் அமவ அரெியல் கட்ெிகளாகப் பதிவில் இல்ைாத 

காரணத்தால் அவற்மற விடுத்தாலும், ஏமனய ெக இயக் 

கங்களினது அரெியல் கட்ெிகளின் தமைவர்கள், முக்கியஸ்தர்கள், 

உறுப்பினர்கள் எனப் பைரும் சகால்ைப்பட்டமம புலிகள் இயக்கத் 

தமைவர் பிரபாகரனால்தான் என்பமத இங்கு சுய புத்தி உள்ள 

எவரும் மறந்திருக்கமாட்டார்கள் என நிமனக்கின்சறன். அவ்வாறு 

சகால்ைப்பட்ட தமது தமைமமகளுக்கும் ெகாக்களுக்கும் 

மாியாமத செலுத்தி நிமனவுகூருதமை முன்சனடுக்காமல், யாரால் 

தம்முமடய தமைவர்கள், ெகாக்கள், கட்ெி உறுப்பினர்கள் 

சகால்ைப்பட்டார்கசளா அவர்கமளத் சதாடர்ந்தும் சகாண்டாடிக் 

சகாண்டிருக்கின்ற இவர்கள், எமது மக்களது பிரச்ெிமனகமளத் 

தீர்ப்பதற்கு எந்த வமகயில் தங்கமளத் தயார்படுத்திக் 

சகாள்ளப்சபாகின்றார்கள் என்பது ெந்சதகத்திற்கிடமாகசவ 

இருக்கின்றது. எனசவ, கிமடக்கின்ற ெந்தர்ப்பங்கமளசயல்ைாம் 

சதாடர்ந்தும் சகாட்மடவிட்டுக்சகாண்டிருக்காமல், எமது 

மக்களின் இக்கட்டான நிமைமமகளின் முன்பாக, அவர்களுக்கு 

ஏதாவசதாரு வமகயில் உதவ முன்வரசவண்டும் அல்ைது உதவ 

முடியாவிட்டாலும் எமது மக்களுக்கு சமன்சமலும் இடர்கமள 

ஏற்படுத்தாமல் இருக்கசவண்டுசமனத் தமிழ் தரப்பு 

அரெியல்வாதிகளிடம் சகட்டுக்சகாண்டு, ெந்தர்ப்பமளித்தமமக்கு 

மீண்டும் நன்றி கூறி, விமடசபறுகின்சறன்.  
 

රරු නිමයෝජ්ය ථාානායථුාා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රු ලං සිදඥපජ් ලං ශ්රීාය් ලං ජ්ීතුජප. ලං ඔබරතුජපට ලං විජපි  ලං 8  ලං

 පකයක් ලංති බරජදප. 
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රරු සිවඥානේ ශ්රීතාන්ත ාහතා 
(மாண்புமிகு ெிவஞானம் ெிறீதரன்)   

(The Hon. Sivagnanam Shritharan)  
சகௌரவ பிரதிச் ெபாநாயர் அவர்கசள, இன்மறய தினம் 

பாராளுமன்றத்திற்கான ஒரு சதெியப் சபரமவமயத் தாபிப் 

பதற்கான தீர்மானம் முன்மவக்கப்பட்டிருக்கின்றது. மிக 

முக்கியமாக இந்த நாட்டிசை பை சபரமவகள், ெமபகள் 

உருவாக்கப்பட்டு, அமவ காணாமற்சபாயிருக்கின்றன. ஆனால், 

இந்த நாட்டுக்குக் குறுகிய, நடுத்தர மற்றும் நீண்டகாைத் சதெியக் 

சகாள்மககமள வகுப்பதற்கான ஒரு சபரமவ இப்சபாழுதுதான் 

சதமவப்படுகிறதா? என்ற ஒரு சகள்வி முதலில் எழுகின்றது. 

சபாருளாதார ஸ்திரத்தன்மம சதாடர்பில் குறுகிய மற்றும் 

நடுத்தரகாை சபாதுவான, அதிகுமறந்த நிகழ்ச்ெித்திட்டங்கள் 

பற்றிய உடன்பாட்டுக்கு வருதலும் இதனுமடய சகாள்மகயாக 

இருக்கின்றது. அசதசபாை, அமமச்ெரமவ அமமச்ெர்கள், சதெியப் 

சபரமவ, விசெட குழுக்களின் தவிொளர்கள் என இந்தப் 

சபரமவயிசை உள்வாங்கப்படுசவார் பற்றியும் இதில் உள்வாங் 

கப்படுகின்ற பை விடயங்களும் இங்சக குறிப்பிடப் 

பட்டிருக்கின்றன.  

ஏற்சகனசவ இந்தப் பாராளுமன்றத்திசை பை குழுக்கள் 

இருப்பது இங்கு குறிப்பிடப்படசவண்டியதாகும். இந்தத் சதெியப் 

சபரமவயானது துமறொர் சமற்பார்மவக் குழுக்கள், அரொங்க 

நிதி பற்றிய குழு, அரொங்கக் கணக்குகள் பற்றிய குழு, அரொங்க 

சபாறுப்புமுயற்ெிகள் பற்றிய குழு, வங்கித்சதாழில் மற்றும் நிதிச் 

செமவகள் பற்றிய குழு, வழிவமககள் பற்றிய குழு, சபாருளாதார 

உறுதிப்படுத்தல் குழு மற்றும் அரொங்க நிதிகமளக் 

கட்டுப்படுத்தும் ஏசதனும் குழு ஆகியவற்றிடமிருந்து அறிக் 

மககமளக் சகாருவதற்கான தத்துவங்கமளக் சகாண்டிருக் 

கின்றது. ஏற்சகனசவ நியமிக்கப்பட்ட இவ்வாறான பை குழுக்கள் 

இந்த நாட்டிசை செயலிழந்துசபாயிருக்கின்றது. இவ்வாறிருக் 

கின்றசபாழுது இப்சபாது இந்தத் சதெியப் சபரமவ 

உருவாக்கப்படவிருக்கின்றது. பாராளுமன்ற அங்கத்தவர்கள் 35 
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வமர இருக்கைாசமன்று சொல்ைப்படுகின்ற இந்தத் சதெியப் 

சபரமவக்குச் ெபாநாயகாிலிருந்து கட்ெித் தமைவர்கள் வமர 

சதாிவுசெய்யப்படவிருக்கிறார்கள். அசதசவமள, கூட்டசமான் 

றுக்குப் 10 சபர் வந்தால் சபாதும் எனச் சொல்ைப்படுகின்றது. 

அப்படிசயன்றால் ஏன் 35 அங்கத்தவர்கமளத் சதெியப் 

சபரமவக்கு நீங்கள் சதாிவுசெய்யசவண்டும்? “இந்தத் சதெியப் 

சபரமவக் கூட்டத்திசை குமறந்தது 50 வீதத்தினராவது 

ெமுகமளித்திருக்கசவண்டும்” என்ற வெனம்கூடப் பாவிக்கப் 

படவில்மை. கூட்டத்திற்கு 10 சபர் வந்தால் சபாதுசமன்றால், 

அந்தப் சபரமவ ஒரு குறுகிய வட்டத்திற்குள் எந்தவித அர்த்தமும் 

இல்ைாமல் கமைந்து செல்வதாகசவ அமமயும். இந்த நாட்டிசை 

அடிக்கடி இவ்வாறான சபரமவகள், குழுக்கள் உருவாக் 

கப்பட்டிருக்கின்றன. ஆனால், இமவ யாவும் இந்த நாட்டிசை 

பிரதானமாகப் புமரசயாடிப்சபாயிருக்கின்ற தமிழர்களுமடய 

சதெியப் பிரச்ெிமனமயத் தீர்ப்பதில் சவற்றிகண்டிருக்கின்றனவா 

என்று நீங்கள் ெற்றுச் ெிந்தித்துப் பாருங்கள்! 

சகௌரவ பிரதிச் ெபாநாயகர் அவர்கசள, 1987ஆம் ஆண்டு 

இைங்மக - இந்திய ஒப்பந்தம் சகாண்டுவரப்பட்டது. அந்த 

ஒப்பந்தம் சகாண்டுவரப்பட்டு இன்மறக்கு 35 ஆண்டுகள் 

கடந்திருக்கின்றது. இவ்வாறு 35 ஆண்டுகள் கடந்தும் இைங்மக - 

இந்திய ஒப்பந்தம் நமடமுமறப்படுத்தப்பட்டதா? அதிசை 

சொல்ைப்பட்ட ெரத்துக்கள் ஏதாவது இந்த நாட்டிசை 

நமடமுமறயிசை உள்ளதா? மாகாண ெமப முமறமம 

நமடமுமறயிசை உள்ளதா? இந்தியாவும் இைங்மகயும் 

செய்துசகாண்ட ஒரு பன்னாட்டு ஒப்பந்தசம இன்று கிடப்பில் 

சபாடப்பட்டிருக்கின்றது. உள்நாட்டிற்குள் அடிக்கடி ெமபகமள 

நீங்கள் உருவாக்குகின்றீர்கள். ஏற்சகனசவ பிசரமதாஸ அவர்கள் 

ெனாதிபதியாகவிருந்த காைத்திசை மங்கள முனெிங்கவினுமடய 

குழு மற்றும் அமனத்துக் கட்ெிப் பாராளுமன்றக் குழு - All-party 
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தடமவகளுக்கு சமல் அந்தக் குழுக்கள் கூடியிருக்கின்றன. ஆனால், 

அவர்கள் கண்ட விமட என்ன? அவர்களால் சகாண்டுவரப்பட்ட 

சபறுசபறு என்ன?  

இதமனவிட, யுத்தம் முடிந்த பிறகு முன்னாள் ெனாதிபதி 

மஹிந்த ராஜபக்ஷ அவர்களால் இந்த நாட்டிசை நல்லிணக்க 

ஆமணக்குழுசவான்று அமமக்கப்பட்டது. அந்த நல்லிணக்க 

ஆமணக்குழுவால் என்ன தீர்மானங்கள் நிமறசவற்றப்பட்டது? 

அதனூடாக நிமறசவற்றுவதாகக் கூறப்பட்ட விடயங்கமள 

அரொங்கம் நிமறசவற்றியதா? அந்த நல்லிணக்க ஆமணக் 

குழுவினுமடய அறிக்மககள் கிடப்பிசை சபாடப்பட்டிருக்கின்றன. 

அதன்பிறகு, பரணவிதான தமைமமயிசை ெனாதிபதி ஆமணக்குழு 

ஒன்மற நியமித்தார்கள். ஆனால் அந்த ஆமணக்குழுவினால் 

முன்மவக்கப்பட்ட தீர்மானங்கள் ஏதாவது இந்த நாட்டிசை 

நமடமுமறப்படுத்தப்பட்டதா?  

இங்சக ெிை அரொங்கத்தினுமடய நவீன அடிமமகள் 

சதெியத்துவம் சபெிக்சகாண்டிருப்பார்கள் அல்ைது அவர்கள் ஏசதா 

அரொங்கத்சதாடு செர்ந்திருந்து தாங்கள் செயற்படுவதாகக் 

குறிப்பிடுவார்கள். அரெின் இந்த நவீன அடிமமகளால் ஒருகாைமும் 

தமிழ் மக்களுக்கான எந்தத் தீர்வுகமளயும் முன்மவக்கமுடியாது; 

அது நமடசபறாது. ஆகசவதான் சகௌரவ பிரதிச் ெபாநாயகர் 

அவர்கசள, நான் ஒரு விடயத்மத இங்சக சகட்க விரும்புகின்சறன். 

அதாவது, அரொங்கத்தினால் குழுக்கள், சபரமவகள், 

அமமப்புக்கள் முதலியன உருவாக்கப்படுகின்றன. ஆனால், 

இவற்றால் தமிழர்களுமடய சதெியப் பிரச்ெிமனக்கு என்ன முடிவு 

எட்டப்பட்டது? எவ்வாறு நீங்கள் அமமக்கின்ற ஒவ்சவாரு 

குழுக்களிலும் சபரமவகளிலும் நாங்கள் அங்கத்துவம் சபறுவது? 

அதனூடாக எங்களுக்கு என்ன கிமடக்கும்? இவ்வளவு காைமும் 

எங்களுமடய பிரச்ெிமனமயத் தீர்க்க முடியாத அரொங்கம், 

சபாருளாதார நிமைமமயிசை நலிந்துசபாய்த் தன்னுமடய 

சபாருளாதாரத்மத நிமிர்த்தமுடியாமல் திணறிக்சகாண்டிருக்கின்ற 

இந்த சநரத்திசை, ெர்வசதெ ெமூகத்தினுமடய சஜனீவா 

தீர்மானங்கள் வழமமமயவிட அதிகமான அழுத்தத்மதக் 

சகாடுத்திருக்கின்ற காரணத்தினால் ஒரு சபரமவமய உருவாக்கி 

எல்ைாவற்மறயுசம மழுங்கடிக்கச்செய்கின்ற அல்ைது இந்த 

உைகத்மத ஏமாற்றுகின்ற ஒரு யுக்திமயக் மகயாள 

முமனகின்றது. இதுதான் இந்தப் சபரமவயினுமடய முகமாக 

எனக்குத் சதாிகின்றது. 

இன்மறய ெனாதிபதி ரணில் விக்கிரமெிங்ஹ அவர்கள் 

பிரதமராக இருந்தசபாழுது, மமத்திாிபாை ெிறிசென அவர்கள் 

ெனாதிபதியாக இருந்த 2015 முதல் 2019 வமரயான 

காைப்பகுதியிசை இந்தப் பாராளுமன்றம் அரெியல் நிர்ணய 

ெமபயாக மாற்றப்பட்டிருந்தது உங்களுக்குத் சதாியும். அந்தச் 

ெமப கிட்டத்தட்ட 73 தடமவ கூடி, சதாடர்ச்ெியாகப் சபெிப் சபெி, 

அரெியற் தீர்வுக்கான ஓர் இமடக்காை அறிக்மகயும் தயாாிக் 

கப்பட்டது. ஆனால், எதுவும் நடக்கவில்மை. இதமனத்தான் 

முன்னாள் அமமச்ெரும் தற்சபாமதய பாராளுமன்ற 

உறுப்பினருமான மசனா கசணென் அவர்கள் அப்சபாழுசத 

சொன்னார் "இது வரும், ஆனால் வராது; இப்படிசய 

நடந்துசகாண்டிருக்கும். ஆனால், எதுவும் நடக்காது" என்று. 

அசதசபாைதான், அவர் அமமச்ெராக இருக்கும்சபாழுசத 

சொன்னார், “ரணில் விக்கிரமெிங்ஹ மற்றும் மமத்திாிபாை 

ெிறிசென உட்பட இவர்கள் அமனவரும் ஏமாற்றுவார்கள்; எதுவும் 

செய்யமாட்டார்கள்” என்று. இவ்வாறு அந்த சநரசம அவர் மிகத் 

சதளிவாகச் சொன்னார். 

 நான் இப்சபாழுது சொல்கின்சறன், புதிதாக ஒவ்சவாரு 

சபரமவயிமனயும் சகாண்டுவராதீர்கள்! முதலிசை இந்த 

நாட்டுக்கு எது பிரதானம், என்ன பிரச்ெிமன இந்த நாட்டிசை 

இருக்கிறது, யாருமடய பிரச்ெிமனக்கு முடிவு எட்டப்படசவண்டும் 

எனச் ெிந்தித்து அதற்கு ஒரு தீர்மவக் காண முமனயுங்கள்! 

தமிழர்களுமடய சதெியப் பிரச்ெிமனமயத் தீர்த்துமவக்காமல், 

நீங்கள் ஒவ்சவாரு சபரமவமயக் சகாண்டுவருவதாலும் 

குழுக்கமளக் சகாண்டுவருவதாலும் நாட்டிசை எதுவும் 

நடக்கப்சபாவதில்மை.  

இன்று நீங்கள் சபரமவ பற்றிப் சபசுகின்றீர்கள். ஆனால், 

முல்மைத்தீவு மாவட்டத்தில் குருந்தூர்மமையிசை ஆதிெிவன் 

ஆையத்துக்குச் சொந்தமான, தமிழர்களுக்குச் சொந்தமான, 

முல்மைத்தீவு மாவட்ட விவொயிகளுக்குச் சொந்தமான 612 ஏக்கர் 

காணிமயத் சதால்சபாருள் திமணக்களப் பணிப்பாளர் நாயகம் 

அடாத்தாக அளந்து சபௌத்த பிக்குவுக்கும் புத்த விகாமரக்கும் 

சகாடுப்பதற்கு முயற்ெிக்கின்றார். இது என்ன நியாயம்? 

உங்களுமடய இந்தப் சபரமவ வந்து, இதற்கு எப்சபாது தீர்வு 

காணப்படப்சபாகின்றது? இவற்றுக்சகல்ைாம் எவ்வளவு 

காைசமடுக்கும்? எல்ைாக் கட்ெிகளும் இருக்கின்ற சபரமவக் 

கூடாக எவ்வாறு இதற்குத் தீர்வு காணமுடியும்? இங்கு சகௌரவ 

பிரதமர் அவர்கள்கூடத் தாங்கள் பை குழுக்கமள உருவாக் 

கியிருப்பதாகவும் எல்ைாக் கட்ெிகளும் செர்ந்து அதமனச் 

செய்வதாகவும் சொன்னார். ஆனால், தமிழ்த் சதெியக் 

கூட்டமமப்பு இந்த விடயத்திசை மிகத் சதளிவாக இருக்கின்றது. 

அதாவது, உங்களுமடய சபரமவ ஓர் ஏமாற்று விடயம்! ஒரு 

பம்மாத்து விடயம்! பத்சதாடு பதிசனான்றாக இதுவும் அடிபட்டுப் 

சபாகப்சபாகின்றசத தவிர, இது இந்த நாட்டு மக்களுக்கான 

சபாருளாதாரத்தில் மாற்றத்மதசயா அல்ைது அரெியல் தீர்வுக்கான 

எதிர்பார்ப்சபாடு இருக்கின்ற மக்களுக்கான தீர்மவசயா 

தரப்சபாவதில்மை.  

இன்று காமையில்கூட நானும் சகௌரவ உறுப்பினர் ொள்ஸ் 

நிர்மைநாதன் அவர்களும் சகௌரவ அமமச்ெர் விதுற 

விக்கிரமநாயக்க அவர்கமளச் ெந்தித்து குருந்தூர்மமை பற்றிய 

விடயத்மதப் சபெியசபாது, குருந்தூர்மமையிசை காணி அளப்பது 

பற்றித் தனக்குத் சதாியாசதன்று சொன்னார். உடசன ொள்ஸ் 
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நிர்மைநாதன் அவர்களுமடய சதாமைசபெி ஊடாகசவ விதுற 

விக்கிரமநாயக்க அவர்கள் பணிப்பாளர் நாயகத்சதாடு 

சதாடர்புசகாண்டு, “காணி அளப்பமத நிறுத்துங்கள்!” என்று 

சொன்னார். ஆனால், அமமச்ெர் சொன்னமதக் சகட்டு 

பணிப்பாளர் நாயகம் அதமன நிறுத்துவாரா? இந்த நாட்டிசை ஓர் 

அதிகாரமுள்ள அமமச்ெர் சொல்லுகின்ற  கட்டமளமய - orderஐப் 

பணிப்பாளர் நாயகம் நிமறசவற்றுவாரா? என்பமத நாங்கள் 

நாமளவமர சபாறுத்திருந்து பார்க்கசவண்டியிருக்கின்றது.  

 

රරු නිමයෝජ්ය ථාානායථුාා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රු ලං ජ්ීතුජප  ලං දප් ලං  ාපද ලං අදා් ලං  ය්ජ. ලං ඔබරතුජපට ලං

නියිා ලං පකය ලංඅදා්. 
 

රරු සිවඥානේ ශ්රීතාන්ත ාහතා 
(மாண்புமிகு ெிவஞானம் ெிறீதரன்)   

(The Hon. Sivagnanam Shritharan)  
சகௌரவ பிரதிச் ெபாநாயகர் அவர்கசள, நீங்கள் எனது சபச்மெ 

நிறுத்தச் சொல்லுகின்றீர்கள். ஆனால், இந்த நாட்டிசை நிறுத்தப் 

படசவண்டிய பை விடயங்கள் இன்னும் நிறுத்தப்படவில்மை. இந்த 

அரொங்கம் ஆட்ெிக்கு வந்து இப்சபாழுது  எவ்வளவு நாட்கள்! 

இந்தக் காைத்திற்குள் 10 அரெியல் மகதிகமளசயனும் விடுவிக்க 

முடியாத, திராணியற்ற இந்த அரொங்கம், சதெிய சபரமவமயக் 

சகாண்டுவந்து என்ன செய்யப்சபாகின்றது? ஆகசவ, தமிழ் 

மக்கமளப் சபாறுத்தவமர இந்தப் சபரமவ என்பது அவர்களுக்கு 

ொதகமானதாகசவா அல்ைது அவர்களுக்கு ஏதாவசதான்மறத் 

தரக்கூடியதாகசவா அமமயாது. அதனால் தமிழ்த் சதெியக் 

கூட்டமமப்பு இந்தப் சபரமவ பற்றிய நல்சைண்ணத்மதக் 

சகாண்டிருக்கவில்மைசயன்பமத நான் இந்த இடத்தில் 

பதிவுசெய்ய விரும்புகின்சறன்.  நன்றி.  
 

රරු නිමයෝජ්ය ථාානායථුාා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රු ලංජ.ද්  ලංඅහජ් ලංඅජපායතුජප. ලංඔබරතුජපට ලංවිජපි  ලං8  ලං පකයක් ලං

ති බරජදප. 

 
[பி.ப. 12.04] 

 

රරු නසීර්ල අහාඩ් ාහතා නපිකසා අාාතයුාා) 
(மாண்புமிகு நஸீர் அஹமட் - சுற்றாடல் அமமச்ெர்)  

(The Hon. Naseer Ahamed - Minister of Environment) 

சகௌரவ பிரதிச் ெபாநாயகர் அவர்கசள, சகௌரவ உறுப்பினர் 

ெிறிதரன் அவர்களுமடய சபச்மெத் சதாடர்ந்து இந்தச் ெமபயிசை 

இவ்வாறான ஒரு சபரமவ அமமப்பமதப் பற்றிப் சபசுவதற்கு 

சநரம் தந்தமமக்கு நன்றிமயத் சதாிவித்துக்சகாள்கின்சறன். 

இன்று இந்த நாடு பை பிரச்ெிமனகமள எதிர்சநாக்கியிருக்கின்ற 

முக்கியமான ஒரு காைகட்டத்திசை நாங்கள் எல்சைாருமாகச் 

செர்ந்து சதெியப் பிரச்ெிமனக்கு முகங்சகாடுப்பதற்காக 

இவ்வாறான ஒரு சதெியப் சபரமவ அமமக்கப்படவிருக்கின்றது 

என்பமத அமனவரும் புாிந்துசகாண்டாகசவண்டும்.  

இது சகௌரவ ஜனாதிபதி அவர்களின் எண்ணக்கருவிசை 

உருவாகிய ஒரு விடயமாகும். பை அமமப்புக்கள் இதுவமர 

உருவாக்கப்பட்டிருந்தாலும் இவ்வாறான ஓர் அமமப்பு 

இதுவமரயும் உருவாக்கப்படவில்மைசயன்ற யதார்த்தத்மத 

அமனவரும் புாிந்துசகாள்ளசவண்டும். இது எல்ைா அரெியல் 

கட்ெிகளும் செர்ந்து பல்சவறு பிரச்ெிமனகளுக்கும் தீர்வு காண் 

பதற்காக உருவாக்கப்படுகின்ற ஒரு சதெியப் சபரமவசயன்பதால், 

அதில் எல்ைாக் கட்ெிகளினுமடய உறுப்பினர்களும் 

பிரதிநிதித்துவம் வகிப்பது மாத்திரமல்ை, எதிர்க்கட்ெியினுமடய 

கருத்துகளும் உள்வாங்கப்பட்டு, இங்கு சகாண்டுவரப்படுகின்ற 

அவர்களுமடய அத்தமனப் பிரச்ெிமனகளுக்கும் உடனடியாகத் 

தீர்வு காண்பது பற்றி நாங்கள் எல்சைாரும் கைந்தாசைாெிக்க 

முடியுமாக இருந்தால், பிரச்ெிமனகளுக்குத் தீர்வுகாணுகின்ற 

அப்படியான ஒரு ெமபயாக இமத ஏன் மாற்றமுடியாது? என்ற ஒரு 

சகள்விமய நான் இவ்விடத்தில் எழுப்ப விரும்புகின்சறன். 

ஆகசவ, நாட்டினுமடய ஒட்டுசமாத்தப் பிரச்ெிமனகளுக்கும் 

உடனடியாகத் தீர்வுகாணுகின்ற ஒரு சபரமவயாக இமத 

மாற்றுவதற்கு எந்சதந்த அம்ெங்கள் இதில் உள்வாங்கப்பட 

சவண்டுசமன்ற ஆசைாெமனகமள எங்களுமடய சகௌரவ 

எதிர்க்கட்ெி உறுப்பினர்கள் வழங்கி, இன்று நாட்டிசை நாம் 

எதிர்சநாக்கியிருக்கின்ற பிரச்ெிமனகளுக்கு - அது சபாருளாதாரப் 

பிரச்ெிமனசயன்றாலும் ொி, அரெியல் பிரச்ெிமனயாக 

இருந்தாலும் ொி - இந்தப் சபரமவ மூைமாகத் தீர்வு காண 

ஒத்துமழக்க சவண்டுசமன்று சகட்டுக்சகாள்கின்சறன்.  

எனக்கு முன்பு சபெிய சகௌரவ உறுப்பினர்கள் குறிப்பிட் 

டதுசபான்று, இனப்பிரச்ெிமனகூட இன்னும் தீர்க்கப் 

படாமலிருக்கின்ற நிமையிசை, அமதக்கூட முடித்துமவக்கின்ற, 

அதற்கு உடனடியாகத் தீர்மவக் சகாண்டுவரக்கூடிய ஒரு 

ெமபயாக இதமன மாற்ற முடியுமா என்று ெிந்தித்து, அவ்வாறான 

ஒரு ெமபயாக இதமன உருவாக்குவதற்கு எங்களுமடய 

ஆசைாெமனகமள வழங்கி, இந்தப் சபரமவயின்மூைம் அவற்மற 

முன்சனடுத்து, தீர்க்கமான முடிவுகமள சமற்சகாள்வதற்கு 

நாங்கள் எல்சைாரும் முயற்ெிக்க சவண்டும். சவறுமசன 

சபெிவிட்டுச் செல்கின்ற இடமாக இந்தப் பாராளுமன்றம் 

இருக்கமுடியாது. மாறாக, பிரச்ெிமனகளுக்குத்  தீர்வு காணுகின்ற 

ஓர் இடமாக இருக்கசவண்டும் என்பது நாங்கள் எல்சைாரும் 

கூறுகின்ற விடயம்தான். எல்ைாவற்மறயும் இங்சக சபசுகின் 

சறாம்; எதுவாக இருந்தாலும் இங்கு சபெப்படுகின்றது; இங்கு 

சபெப்படாத எந்தசவாரு விடயமுசம இந்த நாட்டில் இல்மை. 

ஆனால், சபெப்படுகின்ற எந்தசவாரு விடயத்துக்கும் நூற்றுக்கு 

99.99 ெதவீதம் தீர்வு காணாத நிமைதான் காணப்படுகின்றது. 

எந்தசவாரு விடயத்மத எடுத்தாலும் - அது இனப்பிரச்ெிமனயாக 

இருந்தாலும் ொி, சபாருளாதாரப் பிரச்ெிமனயாக இருந்தாலும் ொி, 

ெமூகப் பிரச்ெிமனயாக இருந்தாலும் ொி - அவற்றுக்குத் தீர்வு 

காண முடியாத ஒரு பாராளுமன்றமாக இந்தப் பாராளுமன்றம் 

இயங்கிக்சகாண்டிருக்கின்றது. மக்கமள ஏமாற்றுகின்ற 

பாராளுமன்றமாக இந்தப் பாராளுமன்றம் சதாடர்ந்தும் இருக்க 

முடியாது. எனசவ, தயவுசெய்து ஒவ்சவாரு பிரச்ெிமனமயயும் 

அணுவணுவாக அணுகி, அதற்குாிய தீர்மவ மிகவும் சதளிவாகப் 

சபறக்கூடிய ஒரு ெமபயாக இந்தப் சபரமவமய மாற்ற முடியுமாக 

இருந்தால், எல்ைாவற்மறயும் override பண்ணுகின்ற ஓர் 

அங்கீகாரத்மதக்கூட இந்தப் சபரமவக்குக் சகாடுக்க முடியும் 

என்று நான் நிமனக்கின்சறன். எல்சைாருமாகச் சொா்ந்து அந்த 

அங்கீகாரத்மத இதற்குப் சபற்றுக் சகாடுக்கமுடியும்; அவ்வாறு 

செய்ய முயற்ெிக்கசவண்டும் என்று இவ்விடத்தில் சகட்டுக் 

சகாள்கின்சறன்.   

நாங்கள் எங்களுமடய காைங்கமள வீணடிக்கின்ற 

விடயங்களில் இன்னும் கவனஞ்செலுத்திக்சகாண்டுசபாவது 

மிகவும் சவதமனயான ஒரு விடயம். இன்று மிகவும் கஷ்டமான 

ஒரு சபாருளாதார சநருக்கடியிசை நாங்கள் இருக்கின்சறாம். 

ெர்வசதெத்தின்மூைம் இனப்பிரச்ெிமனக்குத் தீர்வு காண முடியாது. 

40 வருடங்களாக இந்தப் பிரச்ெிமனமயப் சபெிப்சபெித் தீர்வுகாண 

முடியாத ஒரு ெமபயாக இந்தச் ெமப இருக்கின்ற சவமளயிசை, 

இந்தப் சபரமவ மூைமாகவாவது ஏதாவது ஒரு தீர்மவப் 

சபறக்கூடியவாறு அதமன உருவாக்கசவண்டும். நாம் 

எல்சைாருமாகச் சொா்ந்து இனப்பிரச்ெிமனக்கான தீர்வு, 

சபாருளாதாரப் பிரச்ெிமனக்கான தீர்வு, கல்விப் பிரச்ெிமனக்கான 

தீர்வு, ஒரு சதெிய சுகாதாரக் சகாள்மகக்கான தீர்வு 

சபான்றவற்மற எட்டக்கூடிய ஒரு சபரமவயாக இந்தப் 

சபரமவமய மாற்றசவண்டும் என்று சகட்டு, சநரத்மத ஒதுக்கித் 

தந்தமமக்காக மீண்டும் நன்றி கூறி, விமடசபறுகின்சறன்.   
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පප් ි ්්තුද 

රරු නිමයෝජ්ය ථාානායථුාා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රු ලංඅනුය ලංකුජපය ලංිනාපජපය  ලංජ්ීතුජප. ලංඔබරතුජපට ලංවිජපි  ලං8  ලං

 පකයක් ලංති බරජදප. 

 
[අ.භප. ලං10.2   
 

රරු අනුා දිසානායථ ාහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayaka) 

රු ලං නි යෝජාය ලං  ාපජපය තුජනි  ලං ජාපති  ලං ාභපදක් ලං ාථාපපිා ලං

කිරීජ ලං පිළිබරඳද ලං රු ලං අරජපතිතුජප ලං ඉිනරිපත් ලං  ළ ලං  යෝජාජපද ලං

ා්බර්ධ ය් ලං ුණු ලංකිහිපයක් ලංඉිනරිපත් ලංකිරීජට ලංඅදාථාපද ලංකබරප ලං

 ජජ ලංපිළිබරඳද ලංඔබරතුජපට ලං බර හවි්ජ ලංාථතුතිද්ා ලං දජදප. 

වි  ථෂ ය්ජ ලං එතුජප ේ ලං  ාප   ජ ලං කි දප  ලං ජාපති  ලං ාභපද ලං

පිළිබරඳ ලං  යෝජාජපද ලං විපක්ෂය ලං විසි් ලං ඉිනරිපත් ලං  යජ ලං කද ලං

 යෝජාජපදක් ලං කියකප. ලං ඔ   ලං පසුගිය ලං  පක ආ ලං අ ් ලං ය ්) ලං ඇති ලං  ව ලං

 ේ පපකජ ලං අාථාපදයභපදයත්  ලං ්් ි  ආ ලං ඇති ලං වී ලං තිබුණු ලං

අ් බුදයත් ලං හථතු ලං  පට ලං රජ ලංවිපක්ෂ ආ ලං ේ පපකජ ලංපක්ෂ ලංඅාය ලං

එදපනි ලංාප ා  පදක් ලංසිදු ලංවී ලංතිබුණප. ලංවි  ථෂ ය්ජ ලංශ්රී ලංකා ප ලංනිදහාථ ලං

පක්ෂය ලංඒ ලංාඳහප ලංය් ලංියවිල්කක් ලංඉිනරිපත් ලං යකප ලංතිබුණප. ලංහපබරපයිව  ලං

එ ාථ ලංාප ා  ප ලං දි් ලංතිබුණු ලංජාපති  ලංාභපදත්  ලංඑහි ලංඅයමුණත්  ලංදප් ලං

 යෝජාජප ලං  ය ලං ති බරජ ලං ජාපති  ලං ාභපදත්  ලං එහි ලං අයමුණත් ලං රත්ාපජ ලං

හපත්පසි්ජ ලං පයාථපයයිව. ලං  ජප ද  ලං විපක්ෂය ලං ඇතු ළථ ලං ාප ා  ප ලං

 දි් ලං තිබුණු ලං ජාපති  ලං ාභපද ලං රධපජ ලං  ුණු ලං රණජපදකි් ලං

ාජ්විා ලං  දකප ලං තිබුණප. ලං එ ක් ලං ාජයිව  ලං ඒ ලං හයහප ලං  රපඩජපගිය ලං

යුත් ත් ලං අ්ා්  පලීජ ලං ්ඩුක්දක්. ලං එයට ලං පට් ලං රප්ජක් ලං

ති බරජදප  ලං අදා් ලං  පකයක් ලං නියිාද ලං ති බරජදප. ලං හපබරපයිව  ලං දප් ලං

 ් ලංජාපති  ලංාභපද ලං යෝජාජප ලං යජ  පට ලංඅ්ා්  පලීජ ලං්ඩුක්දක් ලං

හපිනකප ලංජපහප. ලං 

 දදපනි ලං පයණය ලංාජයිව  ලංඑජ ලංඅ්ා්  පලීජ ලං්ඩුක්   ලංජාපති  ලං

ාභපද ලං නි යෝජාජය ලං  යජ ලං  ේ පපකජ ලං පක්ෂදි් ලං ාජ්විා ලං

ජපය ය් ේ ලං  යෝජාජප ලං අනුද ලං ාජයිව ලං එහි ලං මූි  ලං ාජතුු ලං පත් ලං

 ද් ් ලංාහ ලංඅග්රපජපායදයයප  ලං පබිජ්) ලංජඩුකඩකය ලංාහ ලං පබිජ්) ලං

ජඩුකඩකයට ලංඅදපළ ලංවිෂය ලංපාය ලං ලංීයණය ලං ය් ්. ලංරු ලංනි යෝජාය ලං

 ාපජපය තුජනි  ලං හපබරපයිව ලං දප් ලං ඒ ලං සියල්ක ලං  යකප ලං ඉදයයිව. ලං දප් ලං

අරජපතිදය යක් ලං පත් ලං  ය ලං ති බරජදප  ලං  පබිජ්) ලං ජඩුකඩකයක් ලං පත් ලං

 ය ලං ති බරජදප  ලං එජ ලං  පබිජ්) ලං ජඩුකඩකයට ලං අජායද ලං යපජාය ලං

අජපායදු ලං 38 ද ජක් ලං පත් ලං  ය ලං ති බරජදප  ලං එළප ෙජ ලං ාති ආ ලං

 පබිජ්) ලං ජඩුකඩකයට ලං ාදත් ලං ඇජපතිදු ලං පත් ලං කිරීජට ලං නියිාද ලං

ති බරජදප. ලං ඉති් ලං  ජප ක්ද ලං  දකප ලං ති බර් ්? ලං  ් ලං

ක්රියප පරිත්දය ලංනිාප ලංජාපති  ලංාභප   ලංමූි  ලංහයය ලං ජජ ලං යෝජාජපද ලං

තුළ ලංරපබ් ලංවී ලංජපහප. 

රු ලං නි යෝජාය ලං  ාපජපය තුජනි  ලං තු් දනුද  ලං

පප් ි ්්තුදට ලංපපදරී ලංති බරජ ලංමූි  ලංදරකීජක් ලංදජ ලංමුදල් ලංපිළිබරඳ ලං

දර ලං කීජට ලං ජාපති  ලං ාභපද ලං  ් ලං පප් ි ්්තු   ජ ලං දර ලං කිය්ජට ලං

ඕජෑ. ලං එ හජ ලං දර ලං කියජදප ලං ජ්  ලං අය ලං දපය ලං  ල්්ජයක් ලං ඉිනරිපත් ලං

 යකප ලං මුදල් ලං වියද් ලං කිරී ් ලං බරකයත් ලං පප් ි ්්තුද ලං විසි් ලං

්ඩුක්දට ලං කබරප ලං  දජදප. ලං හපබරපයිව  ලං ඒ ලං මුදල් ලං වියද් ලං  ළ ලං ් පයය ලං

පිළිබරඳද ලං පරීක්ෂප ලං කිරීජක් ලං සිදු ලං  ද්ජ ලං  ලං ඕජෑ. ලං ඒ ලං පරීක්ෂප ලං කිරීජ ලං

ාඳහප ලංාජයිව ලංයජා ආ ලංගිණු් ලංපිළිබරඳ ලං පය  ලංාභපදත්  ලං පපදු ලංදයපපපය ලං

පළිබරඳ ලං පය  ලංාභපදත් ලංති බර් ්. ලං එ හජ ලංජ් ලං දප් ලං  ජප ක්ද ලං

 ද්ජ ලංඕජෑ ජ ලංති බර් ්? ලංයජාය  ලංඒ ලංකිය් ් ලං්ඩුක්ද ලංාජයිව ලං

වියද් ලං යජ ලං පප්  ථදය ලං  දජ  පට  ලං විපක්ෂය ලං ාජයිව ලං ඒ ලං පිළිබරඳද ලං

විජ්  ජය ලං කිරී ්  ලං පරීක්ෂප ලං කිරී ් ලං  ප් යය ලං පපදරී ලං ති බරජ ලං

පප්  ථදය. ලං හපබරපයිව  ලං අ්ජ ලංායි් ලංඑජ ලං පය  ලංාභප ලං  ද ක් ලං රධපජ ලං

ධුය ලං දජ ලංාභපපති ලං ධුයදත් ලං විපක්ෂට ලංකබරප ලං  ද් ් ලංජපහප. ලං එ හජ ලං

 ද් ් ලංජපතුද ලං යෝජාජප ලං ය් ් ලං ජප ක්ද? ලංරු ලංනි යෝජාය ලං

 ාපජපය තුජනි  ලං එ හජ ලං  ද් ් ලං ජපතුද ලං  යෝජාජප ලං  යජදප  ලං

ජාපති  ලං ාභපදක් ලං  රපඩ ලං ජඟකප ලං ඔක්  ෝජ ලං එ තු ලං  දමු ලං කියකප. ලං

 ්  ලංඇත්ාද? ලංජපහප  ලං ්  ලං බරපුදක්. ලං 

ඒ ලං විායක් ලං  ජප දයිව  ලං යට ලං තුළ ලං ඇති ලං වී ලං ති බරජ ලං  ේ පපකජ ලං

අාථාපදයභපදයත්  ලං ්් ි  ලං අාථාපදයභපදයත් ලං  හථතු ලං   පට ලං  රජ ලං

ාජයිව ලං ් ලං යෝජාජපද ලංඑ් ්. ලංඑා  පට  ලං්් ි  ලංඅාථාපදයභපදය ලං

විසි් ලං ාජයිව ලං  ් ලං  ේ පපකජ ලං අාථාපදයභපදය ලං නි් ජපණය ලං   ළථ. ලං ලං

එ හජ ලං ජ්  ලං ්් ි  ලං අාථාපදයභපදය ලං ඇති ලං  ව ලං  හථතු ලං ාපධ  ලං ය් ලං

රජපණයකි් ලං ාජජය ලං කිරීජ ලං ාඳහප ලං  ් ලං ජාපති  ලං ාභපදට ලං බරකයක් ලං

ති බර්ජ ලංඕජෑ. ලං  ලං ජජ ලං්් ි  ලංඅ් බුද ආ ලංරධපජ ලංපදජජ ලං ුණු ලං

 ද ක් ලංජා ලංාජයිව ලංති බර් ්. ලංජජ ලංහිාජදප ලංඒ ලං ුණු ලං ද  ් ලං

රධපජ ලං  ුණ  ලං අ ් ලං ය ්) ලං  ජ් ඝ ලං  පකයක් ලං අනුරජජය ලං  යි් ලං

තිබුණ ලං ේ පපකජ ලංාාාථ ිතිය ලංකියකප. ලංඒ ලං ේ පපකජ ලංාාාථ ිතිය ලං

 ජප ක්ද? ලං  ලං දයදපජ  ලං දයරාපද  ලං ජපාථතිය  ලං දූෂණය  ලං ීතතියට ලං දඩප ලං

උි ් ලංඉ්ජ ලංඑ   ලංීතතියට ලංයටත් ලං ජපදජ ලංඑ   ලංාජ් ලංදයරාපද ලං

කත් ලං  ඩුකඩපයජක් ලං  කා ලං ාජපජා ආ ලං උි ් ලං නි යෝජාජය ලං කිරීජ. ලං

 ්  ලං ාජයිව ලං අ ් ලං ය ්) ලං ති බරජ ලං  ේ පපකජ ලං ාාාථ ිතිය. ලං  ් ලං

 ේ පපකජ ලං ාාාථ ිතිය ලං ාපකකිය ලං යුතු ලං රජපණයකි් ලං  ් ලං්් ි  ලං

අ් බුදය ලං නි් ජපණය ලං කිරීජ ලං ාඳහප ලං  හථතු ලං ාපධ  ලං වුණප. ලං  ලං රු ලං

නි යෝජාය ලං  ාපජපය තුජනි  ලං එ හජ ලං ජ් ලං අපි ලං  ් ලං  ේ පපකජ ලං

ාාාථ ිති ය් ලංි ද්ජ ලංාජත් ලං  ද්ජ ලංඕජෑ. ලං හපබරපයිව  ලං්ඩුක්ද ලං

එදපනි ලං කිසිදු ලං ාපධ යක් ලං  ප්දකප ලං ජපහප. ලං අජපාය ලං ධුය ලං පත් ලං

කිරී ජ්  ලංයපජාය ලංඅජපාය ලංධුය ලං ලංපත් ලංකිරී ජ් ලංාහ ලංපසුගිය ලං පක ආ ලං

 ජ ලං රෑාථ ලං ික ජ ලං රපීත ් ලං  ජ ලං  ලං සිේධ ලං  ව ලං රනු දනුද ලං පිළිබරඳද ලං ඇති ලං  ව ලං

ාප ා  ප   ලං  ජ  ලං  ාල් ලං ික ජ ලං රපීතජ ලං පිළිබරඳ ලං ඇති ලං වී ලං ති බරජ ලං

ාප ා  ප   ලං  ජ ලං - ් ලං සියල්ක් ර්ජ- ලං  ප්නු් ලං  ය් ් ලං

 ජප ක්ද? ලං එජ ලං  ේ පපකජ ලං ාාාථ ිති ය් ලං  ජදපනි ලං අ් බුදයක් ලං

ති බරජ ලං දකපද දත් ලංය් ලං හෝ ලංාපධීතය ලංපියදයක් ලංර්ජ ලංසූදපජ් ලං

 ජපජපති ලං බරදයිව. ලං එ හජ ලං අය ලං ද ලං අපට ලං ජාපති  ලංාභපදක් ලං පිහිටුද්ජ ලං

එ්ජ ලංකියකප ලං්යපධජප ලං ය් ්? ලං ලං 

ඊළඟට ලං  ් ලං ාඳහප ලං   ටි ලං  පලීජ ලං ්් ි  ලං දපඩ ලං පිළි දළක් ලං

අද යයිව. ලං ඒ ලං ්් ි  ලං දපඩ ලං පිළි දළ ලං  ජප ක්ද? ලං දප් ලං ්ඩුක්ද ලං

ජාපාය්ාය ලං මූකය ලං අයමුදකත් ලං එක්  ලං එ ඟාපද ට ලං ඇවිල්කප ලං

ති බරජදප. ලං ඒ ලං එ ඟාපද ට ලං ්   ලං  ජප  ටද ලං කියකප ලං  ් ලං

පප් ි ්්තු ද් ලං විාථාය ලං ඉල්ලුදපට ලං  ද් ජත් ලං ජපහප. ලං යට ලං

 දනු ද්  ලං ය ්) ලං ්් ි ය ලං  දනු ද්  ලං ය ්) ලං අජපරාය ලං

 දනු ද්  ලං ් ලංඅ් බුද ය් ලං රපඩ ලංඒජ ලංාඳහප ලංකියකප ලංජාපාය්ාය ලං

මූකය ලංඅයමුදක ලං ලංාජඟ ලංඑ ඟාපද ට ලංඇවිල්කප ලංති බරජදප. ලංහපබරපයිව  ලං

ජාපාය්ාය ලංමූකය ලංඅයමුදක ලංපිළිබරඳ ලංඑ ඟාපද ට ලං්දපට  ලංඅපි ලං ් ලං

පප් ි ්්තු   ජ ලං ඒ ලං එ ඟාප ලං  ලං  ජපජදපද ලං කියක ලං ඇහුදපට  ලං ඒ ලං

එ ඟාප ලං  ජපජදපද ලං කියකප ලං කිය් ්ත් ලං ජපහප. ලං ඒ ලං එ ඟාප ලං ලං

කිය් ්ත් ලංජපතිද ලං අපිට ලං කියජදප  ලං ජාපති  ලං ාභපදක් ලං පිහිටුද්ජ ලං

එ්ජ ලංකියකප. ලං 

රු ලංනි යෝජාය ලං ාපජපය තුජනි  ලං ් ලංඅ් බුද ය් ලං රපඩ ලංඒජ ලං

ාඳහප ලං  ේ පපකජ ලං ාහ ලං ්් ි  ලං රතිාාාථ යණ ලං ාඳහප ලං ය් ලං

එ ඟාපද ට ලං පපිණිය ලං යුතු ලං  දජදප. ලං ඒ ලං අද යාපද ලං ාපබරපවි්ජ ලං

යාප් ාදප ජ ලං අද යාපදක් ලංජ්  ලං අදා  ලං අද යාපදක් ලංජ් ලං දප් ලං ඒ ලං

අදාථාප ලං සියල්ක ලං ්ඩුක්ද ලං පහු ලං  යකප ලං ඉදයයිව. ලං රු ලං නි යෝජාය ලං

 ාපජපය තුජනි  ලං ජජ ලං යෝජාජපද ලංතුළ ලං්ඩුක්   ලංඅදා භපදයත් ලං

ජපහප. ලං ්ඩුක්ද ලං  ජජ ලං  යෝජාජපද ලං දප් ලං යාප් ාදප ජත් ලං ජපහප. ලං ඒ ලං

නිාප ලං ් ලංඇවිල්කප ලංති බර් ්  ලංඅ ථදයප ලංගියපට ලංපාථ ාථ ලංඉාථාපකය ලං

දහජදප ලං දප ේ ලං ාප ා  පදක්. ලං ්ඩුක්ද ලං සියල්ක ලං සිදු ලං  යකප  ලං

ජාපාය්ාය ලං මූකය ලං අයමුදක ලං ාජඟ ලං එ ඟාපද ට ලං ඇවිල්කප ලං අපට ලං

කියජදප  ලං "ජාපති  ලං ාභපද ට ලං එ්ජ" ලං කියකප. ලං රු ලං නි යෝජාය ලං

 ාපජපය තුජනි  ලං  ් ලං තුළ ලං ති බර් ් ලං ාපබරපවි්ජ ලං අ ් ලං ය ්) ලං

ඇති ලං වී ලං ති බරජ ලං ්් ි  ලං අ් බුදයයිව. ලං ඒ ලං ්් ි  ලං අ් බුදය ලං
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 හථතු  පට රජ ලං ර්දක ලං ජාජාපද ලං මුහුණ ලං  ජ ලං ති බරජ ලං ්් ි  ලං

අ.දුාප  ලං ් ජප්ා ලං ඩප ලංදපටීජ ලං හථතු ද් ලංදයපපපරි ය් ලංමුහුණ ලං

 ජ ලං ති බරජ ලං අ.දුාප  ලං පපාල් ලං දුද් ලං මුහුණ ලං  ජ ලං ති බරජ ලං අ.දුාප  ලං

 රපවි ලංජාජාපද ලංමුහුණ ලං ජ ලංති බරජ ලංඅ.දුාප  ලංීවදය ලංජාජාපද ලංමුහුණ ලං ජ ලං

ති බරජ ලං අ.දුාප  ලං දදනි  ලං ජීවිාය ලං පදත්දප රජ ලං යෑජට ලං

 ජපහපකිද ලංඉාප ලං  දජපදට ලංපත් ලංවී ලංති බරජ ලං පපදු ලංාජපජාය ලංමුහුණ ලං ජ ලං

ති බරජ ලං අ් බුදදකට ලං විාඳු් ලං  ාවීජක් ලං  ජප දයිව  ලං  ජජ ලං ජාපති  ලං

ාභප   ලං  යෝජාජප ලං තුළ ලං ති බර් ්. ලං  ් ලං  යෝජාජපද ලං ඇතු ළථ ලං

ති බර් ් ලං  ජප ක්ද? ලං  ලං දප් ලං ජිීතදප ලං ජපජද ලං හිි ් ලං   පිාජ ලං

ඇතු ළථ ලං කා පද ලං පිළිබරඳ ලං වි පක ලං  ුණු ලං රණජපදක් ලං ාප ා  ප ලං

 දි් ලං ති බරජදප. ලං වි  ථෂ ය්ජ ලං පළමු ලං දාපදට ලං  ලං කා ප   ලං

්් ි  ලංඅපයපධ ලං ලංපිළිබරඳ ලංාප ා  පදක් ලං රපඩජප ලං ඟි් ලංති බරජදප. ලං

ඒ ලං දප ේජ ලං විවිධ ලං  ලං ජාපාය්ාය ලං ාාවිධපජ ලං  ජපජදපද ලං කි   ? ලං ලං

ඇ ජරි ප ලං එක්ාත් ලං ජාජපද ආ ලං " ා ජ්) ලං ාභපද" ලං නි යෝජාජය ලං

 යජ ලං ඩුකඩපයජක් ලංඅ ් ලංයට ලංරපජ ලංකියකප ලංති බර් ් ලං ජප ක්ද? ලං

ජාපාය්ාය ලං ජපජද ලං හිි ් ලං ාාවිධපජ ලං විසි් ලං  ජප ක්ද ලං කියකප ලං

ති බර් ්? ලං ජිීතදපදක ලං ජපජද ලං හිි ් ලං  දනු ද් ලං  පීත ලං සිටිජ ලං

ජාපාය්ාය ලං ාාවිධපජ ලං කි    ලං  ජපජදපද? ලං අ ් ලං යට ලං රපජ ලං ඒ ලං

සියලු දජප ලං කියි් ලං සිටි් ් ලං අ ් ලං යට ලං දාචප ද්  ලං දූෂණ ය් ලං

පිරිා ච ලං යටක් ලං දප ේජ  ලං  ් ලං ්ඩුක්දට ලං ජාජදයජක් ලං ජපහප ලං කියජ ලං

එ යිව. ලං  ් ලං ්ඩුක්දට ලං ජාජදයජක් ලං ජපහප. ලං  ් ලං ජාජපධිපතිදයයප ලං

ජාජදයජක් ලංජපහප. ලං ් ලංජාජපධිපතිදයයප ලංජාජාපද ලංවිසි් ලං ාෝයප ලංපත් ලං

 ය ලංර්ජප ලංකද ලංජාජපධිපතිදය යක් ලං ජප දයිව. ලං ් ලංජාජපධිපතිදයයප ලං

පප් ි ්්තුද ලං විසි් ලං  ාෝයප ලං පත් ලං  ය ලං ර්ජප ලං කද ලං

ජාජපධිපතිදය යක්. ලං ඒ ලං නිාප ලං  ් ලං ජාජපධිපතිදයයපට ලං ජාජදයජකුත් ලං

ජපහප  ලං  ් ලං ්ඩුක්දට ලං පිළිරපීතජකුත් ලං ජපහප. ලං ඒ ලං නිාප ලං දප් ලං  ලං  ් ලං

්ඩුක්දට ලංඅද ය ලං දකප ලංති බරජදප ලංය් ලංඅටදප ලංරපීතජක් ලං ප්දකප  ලං

 ජ්ජ  ලංඅපි ලංඔක්  පජ ලංඑ තු ලං දකප ලංති බරජදප  ලංපප් ි ්්තු   ලං

ජාපති  ලංාභපදක් ලංහපිනකප ලංති බරජදප  ලං ලං ලංහපජ දජපජ ලංාජ ලංපාගු පයය් ලං ලං

දප ේ ලංඒ ක් ලංඉ්ජදප ලං ලංකියකප ලං ලංපිට ලං දයයක් ලංහදකප ලංඒ  ලංාජපජාරා ලං

කිරී ් ලං වුදජජපද ලං ාජයිව ලං ති බර් ්. ලං ඒ ලං නිාප ලං එදපනි ලං  පටි  ලං

යාප් ාදප ජ ලං  ජපදජ  ලං අදා භපදය ලං රපබ් ලං  ජපදජ ලං  යෝජාජපදක් ලං

 දනු ද් ලං අ ් ලං ාහපය ලං  ජ ජ් ලං  හෝ ලං එදපනි ලං ාභපද ට ලං

ා්බර්ධවී ජ් ලංකිසි ලංපකක් ලංජපහප ලංකියකපයිව ලංජප ලංහිා් ්. 

 
රරු නිමයෝජ්ය ථාානායථුාා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
දප් ලංඅදා් ලං ය්ජ ලංරු ලංජ්ීතුජප. 

 
රරු අනුා දිසානායථ ාහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayaka) 
ජජ ලංඅදා් ලං යජදප ලංරු ලංනි යෝජාය ලං ාපජපය තුජනි. ලං 

අපි ලං ාපබරපවි්ජ ලං ඒ ලං  දනු ද් ලං හිටියප. ලං  ් ලං පප් ි ්්තුද ලං

ඇතු ළථ ලං ාෑජ ලං  ේ පපකජ ලං පක්ෂය ටජ ලං ාජපජ ලං අයිවතිදපසි ් ලං

කප බරජ ලං ය් ලං අ්ා්  පලීජ ලං ්ඩුක්දක් ලං හපිනකප  ලං යට ලං ය් ලං

ාපජපජය යණය ට ලං පත් ලං  යකප  ලං ජාජදයජ ට ලං ගිහිල්කප  ලං ජද ලං

්ඩුක්දක් ලං  රපඩජපඟිජ ලං ාඳහප ලං  ව ලං ජයපය ලං පත්රය ට ලං එ්ජ ලං අපි ලං

එ ඟාප ද් ලංහිටියප. ලංඒ  ලංඅපි ලංපප් ි ්්තු   ලං ජ ලංිනරටජ ලංකි දප. ලං

හපබරපයිව  ලං ඒ ලං කිසිදක් ලං ජපතිද  ලං ාජ්ට ලං ජාපාය්ාය ලං ද  යනු්  ලං

ජාපති  ලං ද  යනුත් ලං  ලං එල්ක ලං වී ලං ති බරජ ලං ා් ජාජ  ලං එල්ක ලං වී ලං ති බරජ ලං

අභි යෝර ලං ලං ලංාජජය ලං ය ලංරපීතජ ලංාඳහප ලංඅටදජ ලංඇටවිල්කක් ලංවිායයිව ලං

 ්   ලං රු ලං නි යෝජාය ලං  ාපජපය තුජනි. ලං එජ ලං නිාප ලං  ්  ලං කිසිදු ලං

ලකක් ලංජපති  ලංලක ලංවියහිා ලං ලං යෝජාජපදක් ලංකියජ ලංඑ යිව ලංඅ ් ලංඅදහා. ලං 

 බරප හපජ ලංාථතුතියිව. 

රරු නිමයෝජ්ය ථාානායථුාා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රු ලංඩකාථ ලංඅකහ් පුජ ලංජ්ීතුජප. ලංඔබරතුජපට ලංවිජපි  ලංඅට  ලං

 පකයක් ලංති බරජදප. 

 
[අ.භප. ලං10.19  
 

රරු ඩලස් අලහප්මපරුා ාහතා  
(மாண்புமிகு டைஸ் அழஹப்சபரும) 
(The Hon. Dullas Alahapperuma) 

රු ලංනි යෝජාය ලං ාපජපය තුජනි  ලංජාපති  ලංාභපදක් ලංපිහිටුවී ් ලං

අයමුණ ලංපප් ි ්්තුද ලංඇතුළා ලංසියලු ලංපප්  ථද ලංඑ තු දකප ලංයටට ලං

බරකපපජ ලං ර ථජ ලං ා්බර්ධ ය් ලං ී්දු ලං ීයණ ලං රපීතජයිව ලං කියකප ලං

කියජදප. ලං හපබරපයිව  ලං  ් ලං පප් ි ්්තුද ලංනි යෝජාජය ලං යජ ලං පක්ෂ ලං

ාහ ලං ඩුකඩපය් ලංඅාය ලංතු්දපනි ලංවි පක ලං ඩුකඩපයජ ලංවිධියට ලංඅපට ලංඒ ලං

රපජ ලං  ලං  ාප ලං කිරීජ ලං ාඳහප ලං අ්ජ ලං රණ ් ලං එ  ලං විජපි යක් ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං

කබරප ලං ර්ජත් ලං බරපරි ලං පසුබිජක් ලං ාජයිව ලං තිබු ඩුක. ලං රු ලං

 ාපජපය තුජප ේත්  ලං නි යෝජාය ලං  ාපජපය තුජප ේත් ලං

 ර යදීතය ලං ජපිනහත් ලං වීජ ලං තුළ ලං ාජයිව ලං ජාපති  ලං ාභපද ලං රපජ ලං  ාප ලං

 ය්ජත් ලං විජපි යක් ලං  ාපයප ලං ර්ජ ලං  දකප ලං ති බර් ්. ලං

ඔබරතුජ්කපත් ලංදකි්ජ ලංඇති  ලංවිජපි යක් ලං ද් ලං යදප ලංර්ජ ලංජජ ලං

හිඟ් ජක් ලං දප ේ ලං නි යෝජාය ලං  ාපජපය තුජප ලං මුණ ලං රප.ද ලං කී ලං

දාපදක් ලංබරපරෑපත් ලංවුණපද ලංකියකප. ලං එ හජ ලං්ඩුක්දක් ලං -විපක්ෂයට ලං

 දකපදක් ලං ද් ් ලංජපති ලං්ඩුක්දක්- ලංජාපති  ලංාභපදක් ලංරපජ ලං ාප ලං

 යජදප! 

"ජාපති  ලං ාභප" ලං කියජ ලං ාා ල්ප ආ ලං ඉතිහපාය ලං රපජ ලං අනුය ලං

ිනාපජපය  ලං ජ්ීතුජප ලං කි දප. ලං එතුජප ලං කි දප  ලං පක්ෂ ලං 11  ලං

ා්ධපජයක් ලංවිසි් ලංඅ ේල් ලංජපා ආ ලංඉිනරිපත් ලං යපු ලං යෝජාජපදක් ලං

රපජ. ලං හපබරපයිව ලං දප් ලං අපට ලං  ්් ්  ලං ඒ ලං  යෝජාජප   ලං අද යාපද ලං

කුජක්ද ලං කියකප ලං  හපය් ් ලං ජපතිද  ලං  ත්ු් ලං ර් ් ලං ජපතිද  ලං

ය්ජ් ලං දප ල්  ලං  ය්ජ් ලං දප ල් ලං නි ් ලං පිුදටයක් ලං විධියට ලං

 ්  ලං පපවිා චි ලං  යජ ලං බරදයිව. ලං වි  ථෂ ය්ජ ලං "ා් ද ලං පපක්ෂික  ලං

්ඩුක්ද"  ලං"අ්ා්  පලීජ ලංා් ද ලංපපක්ෂික  ලං්ඩුක්ද" ලංකියජ ලංදචජ ලං

ඇතු ළථ ලං ාජයිව ලං  ් ලං ාා ල්පය ලං  රපඩ ලං ජප ලං ඟ් ්. ලං  ලං ඒ ලං සියල්ක ලං

අනුය ලං ිනාපජපය  ලං ජ්ීතුජප ලං කි දප. ලං සියල්ක ලං අදා් ලං  ය  ලං මීට ලං

දදාථ ලං හා ලං අට ට ලං ඉාථ ාල්කප ලං යපජාය ලං ඇජතිදු් ලං

තිාථඅට ද ජකුත් ලං පත් ලං  ළප. ලං දප් ලං ඒ ලං සියල්ක ලං දහ ලං ර්ජ ලං සුදු ලං

පිුදටයක් ලංවිධියට ලං  ලංජාපති  ලංාභප ලංාා ල්පය ලංඉිනරිපත් ලං යජදප. ලංඒ ලං

නිාප  ලං  ේ පපකජ ලං මූ කෝපපයක් ලං විධියට ලං  ජප දයිව  ලං  ේ පපකජ ලං

කූට ලං උපපයක් ලං විධියට ලං  ් ලං ජාපති  ලං ාභපද ලං කියජ ලං ාා ල්පය ලං

අප යෝජාජය ලං යජදප ලං කියජ ලං එ යිව ලං අ ් ලං  ත්ු් ලං රපීතජ; ලං අ ් ලං

වි ථදපාය. ලං 

රු ලංනි ලං යෝජාය ලං ාපජපය තුජනි  ලං ් ලං යෝජාජප   ලංති බරජදප  ලං

"ශ්රී ලං කා ප   ලං පිළිරත් ලං  ේ පපකජ ලං පක්ෂදි් ලං ජද ලං දපනි ලං

පප් ි ්්තුද ලංනි යෝජාජය ලං යජ ලං ..." ලංයනු ද්. ලං  ලංඒ ලංකිය් ් ලං

ාථදපීවජ ලං දා ච ලං ඩුකඩපය් ලංජඟ ලංහපරීජ ලංාඳහප ලං බරප හපජ ලංනිුදත් ලං

කුජ්ත්රණයක් ලං  ්  ලං ඇතුළා ලං ති බරජදප. ලං ඒ ලං ාා ල්පයට ලං

මුළුජනි්ජ ලං එ යහි ලං  දා ච ලං කුජ්ත්රණ පරී ලං  යදුජකුත් ලං  ්  ලං

ඇතු ළථ ලංති බරජදප. ලංඒ ලංනිාප ලංඅපි ලංද්ජදප ලංඒ ට ලංඅදාථාපද ලං ද් ් ලං

ජපති ලං බරද. ලං වි  ථෂ ය් ලං COPE එ  ලං දප ේ ලං  ් ලං යට ලං ඉාපජ ලං

උජ්දු ද් ලං බරකප රජ ලං හිටපු ලං  ිටුද  ලං ාභපපති ලං ධුයය ලං දපරූ ලං

ජහපචප් ය ලං චරිා ලං  හථයත් ලං ජපතිතුජප ලං  ජදය ලං අ් ලං රණ ් ලං එජ ලං

 ිටුදට ලංජ් ලං ය් ්දත් ලංජපතිද ලංරතික් ෂථප ලං යපු ලං දකපද   ලං

 ජදපනි ලං ජාපති  ලං ාභපදකට ලං අත්දජ ලං ඉයණජ ලං පිළිබරඳදත් ලං අපට ලං ය් ලං

දපටහීජක් ලං ති බරජදප. ලං හපබරපයිව  ලං ඒ  ලං අපට ලං අදපළ ලං  පයණපදක් ලං

 ජප දයිව. ලං ඒ ලං නිාප ලං අපි ලං ජපදා ලං අදධපයණය ලං  යජදප ලං  ්  ලං

 ේ පපකජ ලංකූට ලංඋපපයක් ලං කා ලංභපවිා ලං යජ ලං යදුජක් ලංකියකප. ලං 
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පප් ි ්්තුද 

රු ලංනි යෝජාය ලං ාපජපය තුජනි  ලං ් ලං දා ලංජපජය් ලංතුජකි් ලං

බරක්ජ ලං අපි ලං  පජතියිව. ලං ඒ ලං කිය් ්  ලං පළමුද ලං පප් ි ්්තු   ලං

රතිපත්ති ලං ා්පපද ය් ලං විධියටත්  ලං  දදනුද ලං පුයදපසි ලං ජපජ ය්  ලං

තු් දනුද ලං  ් ලං පප් ි ්්තුද ලං නි යෝජාජය ලං  යජ ලං තු්දපනි ලං

වි පකජ ලං  ඩුකඩපයජ ලං දප ේජ  ලං විපක්ෂය ලං නි යෝජාජය ලං  යජ ලං

 දදපනිජ ලං වි පක ලං ඩුකඩපයජ ලං විධියට. ලං අපි ලං  ්  ලං ිනහප ලං ඒ ලං ජපජය් ලං

තු ජ් ලංබරක්ජ ලං පජපතියිව. ලංපළමු ද්ජ ලංරතිපත්ති ලංා්පපද ය් ලං

විධියට ලංඅපි ලං ් ලංිනහප ලංබරක්ජ ලං පජපතියිව. ලංජාපති  ලං්ඩුක් ලං- ලංNational 

Governments - කියජ ලං එ  ලං  කෝ යට ලං අලුත් ලං  දයක් ලං  ජප දයිව. ලං

්ා්ජ ලංඉ්ිනයපද ලංඇතුළු ලං ් ලංපප් ි ්්තු ලංා්රදපය ලංඅපට ලංකබරප ලං

 ජපු ලං ජහප ලං බ්රිාපජයය ලං දක්දපජ ලං අ් බුද පරී ලං ාත්ත්දය් ලං තුළ ලං

සියලු දජප ලංඑ තු ලං දකප ලංජාපති  ලං්ඩුක් ලංනි් ජපණය ලං ය ලංති බරජදප. ලං 

රු ලං නි යෝජාය ලං  ාපජපය තුජනි  ලං ජාපති  ලං ාභපද ලං කිය් ් ලං

 ජප ක්ද? ලං  ් ලං අද ලං ති බරජ ලං  යෝජාජපද ලං හප ය්ජ ලං ්ඩුක්රජ ලං

දයදාථාප   ලං කිසිදු ලං පරිා  ේදය  ලං ජාපති  ලං ාභපද ලං රපජ ලං කිසිජ ලං

ාඳහජක් ලංජපහප. ලං 

 ් ලං  යෝජාජප ලං  යජ ලං ජාපති  ලං ාභපදට ලං කිසිදු ලං විධපය  ලං බරකයක් ලං

ජපහප. ලං විධපය  ලං බරකය ලං ති බර් ් ලං ජාජපධිපතිතුජපට ලං හප ලං  පබිජ්) ලං

ජඩුකඩකයට. ලං ඒ ලං නිාප ලං අපිට ලං  ප ජජ ලං විධියට ලං  ් ලං උත්ාපහ ලං

 ය් ් ලංHyde Park එ ක් ලංහදප ලං ර්ජයිව. ලං ජාපති  ලංාභපදට ලං  ලංකිසිදු ලං

රතිපපදජයක් ලං ජපති ලං  දකප   ලං ාපබරෑ ලං වුදජජපදක් ලං තිබුණප ලං ජ් ලං

 ජප ක්ද ලං ය්ජ ලංඕජෑ? ලංඅපි ලංහිාමු  ඇජති ලංජඩුකඩකය ලංපත් කිරීජ  ලං

යපජාය ලංඇජපතිදු ලංපත් ලංකිරීජ ලං් ජ ලංද  ය් ලං  රත්ාපජ  ජාපති  ලංාභප ලං

ාා ල්පය ලංඉිනරිපත් ලං යපු ලංඅය ලං යෝජාජප ලං ය් ් ලංඅරජපතිතුජප ේ ලං

ඉඳකප ලං  පබිජ්) ලං ජඩුකඩකය  ලං ඒ ලං  ල් ්දු ලං පත් ලං  ය්ජ ලං ඕජෑ ලං

 ජ හජයිව ලංකියකප ලං ්. ලංඅපි ලං ජප හපා ට ලංඒ  ලංඅජා  ලං යමු. ලංරු ලං

නි යෝජාය ලං ාපජපය තුජනි  ලං ් ලංරපජ ලංාපබරෑ ලං අදා  ලංවුදජජපදක්  ලං

අාශු ලං ජපත්රය  ලං වුදජජපදක් ලං තිබුණප ලං ජ් ලං  ය්ජ ලං තිබු ඩුක ලං

 ජප ක්ද? ලං විසි දදජ ලං ්ඩුක්රජ ලං දයදාථාප ලං ාා  ෝධජය ලං පජත් ලං

  ටු්පා ලං පළමුදජ ලං දය ලං කියදප ලං පප් ි ්්තුදට ලං ඉිනරිපත් ලං  ය ලං ලං

ති බරජදප. ලං ් ලංරපජ ලංාපබරෑ ලංවුදජජපදක් ලංතිබුණප ලංජ් ලංඅ්ජ ලංායි් ලං

ඒ ලං තුළ ලං  ් ලං ජාපති  ලං ාභප ලං ාා ල්පයට ලං බරකයක් ලං  ද්ජ  ලං රපණයක් ලං

 ද්ජ ලං  ටයුතු ලං  ය්ජ ලං තිබුණප. ලං ඒ ලං නිාප ලං අපට ලං ඉාප ලං පපහපිනිද ලං

කිය්ජ ලංති බර් ්  ලං ්  ලං ේ පපකජ ලං පටයජක් ලංවිායයිව ලංකියජ ලං

එ යිව. ලංඒ ලංනිාප ලං ේ පපකජ ලංකූ ටෝපපයක් ලංවිධියට ලංපපවිා චි ලං යජ ලං ් ලං

 යෝජාජපද ලං  ඩුකඩපයජක් ලං විධියට ලං අපි ලං රතික් ෂථප ලං  යජ ලං බරද ලං

ඔබරතුජපට ලංකිය්ජ ලං පජපතියිව. ලං 

රු ලං නි යෝජාය ලං  ාපජපය තුජනි  ලං පුයදපසි ලං ජපජ ය් ලං

රත් ාපත් ලං අ ් ලං පප් ි ්්තු ලං ජීවිාය ලං දප ේජ ලං අ ් ලං මුළු ලං ජීවිා ලං

 පක ආජ ලං ් ලංය ්) ලංජාජාපද ලංදපි  ය්ජ ලංපීඩපදට ලංපත් ලංවුණු ලං පකය ලං

 ් යිව. ලං අද ලං කියජදප ලං ිියජ ලං 6ක් ලං එ  ලං   කක් ලං  පකප ලං ඉ්ජදප ලං

කියකප. ලංඒ ලංදප ේජ  ලංකක්ෂ ලං10ක් ලංපපාල් ලංදුද්ට ලං්හපය ලං  කක් ලං ජ ලං

ර්ජ ලං බරපරිද ලං ඉ්ජ ලං   කපදක්  ලං  ් . ලං ඒ ලං අයට ලං ාහජයක් ලං

ාකා්ජයිව ලං රමු්ත්දය ලං කප බර්ජ ලං ඕජෑ. ලං ඒ ලං ජාජාපද ලං ාද ලං ාදත් ලං

පීඩජ ය් ලංාද ලං ය්ජ  ලංරපට ලංපිට ලංරපට ලංරාි් ලංබරඩගි් ් ලංඉ්ජ ලං

ඒ ලං දුද්ට ලං සුයාරජප ලං  ාප ලං කියජදප ලං දප ේ ලං  දයක් ලං ාජයිව ලං  ් ලං

හයහප ලං ක්රියපත්ජ  ලං  ය්ජ ලං බරකප පප යපත්තු ලං  ද් ් ලං කියජ ලං

එ යිව ලංඅපට ලං ප ජ් ්. 

අ ජක් ලං පපත් ා්  ලං ්ඩුක්ද ලං මීට ලං දඩප ලං අදා  ලං  ද්ජ ලං ඕජෑ ලං

කියකප ලං අපි ලං වි ථදපා ලං  යජදප. ලං මීට ලං දඩප ලං අදා  ලං  ද්ජ ලං ඕජෑ. ලං ඒ ලං

ාඳහප ලං අපි ලං සූදපජ්  ලං ාහ යෝරය ලං  ද්ජ. ලං අපි ලං හපජ ලං දපජ ලං කි දප  ලං

" ්  ලං ඉාපජ ලං බරයපාළ ලං ර ථජයක්. ලං  ් ලං ර ථජ ය් ලං  රපඩ ලං එ්ජ ලං

පප් ි ්්තු ලංජ්ීදු ලංහපටියට ලංඅපට ලං බර ද්ජ ලංබරපහප. ලංඅපි ලංඑ තු ලං

 ද්ජට ලං ඕජෑ" ලං කියකප. ලං ඒ  ලං ඇත්ා. ලං හපබරපයිව  ලං ඒ ලං පරිායය ලං

නි් ජපණය ලං  ය්ජ ලං ඕජෑ ලං  වුද? ලං පප් ි ්්තු   ලං  ිටුද  ලං

ාපජපජි ත්දය ලං ද් ් ලංජපතිද  ලං පප් ි ්්තු   ලං ාප ලං ය්ජ ලං

 ද් ් ලං ජපතිද ලං  ් ලං උත්ාපහ ලං  ය් ් ලං සියලු ලං  පයණප ලං  පප්) ලං

එ  ට ලංයට ලං ය්ජයිව. ලං 

රු ලං නි යෝජාය ලං  ාපජපය තුජනි  ලං විපක්ෂ ආ ලං ජ්ීදු් ලං

ඉිනරිපත් ලං  ළ ලං  ් ලං ජාපති  ලං ාභප ලං ාා ල්පය  ලං ාථදපීවජ ලං  දා ච ලං

ජ්ීදු ලං ඉිනරිපත් ලං  ළ ලං  ් ලං ාා ල්පය ලං -පක්ෂ  ලං ා්ධපජ ලං 11ක් ලං

ඉිනරිපත් ලං  ළ ලං ාා ල්පය- ලං අප යෝජාජය ලං  ළප ලං දප ේජ ලං  ් ලං ය ්) ලං

ිනිසු් ේ ලං දප දජ ලං ර ථජත් ලං අප යෝජාජය ලං  ය්ජ ලං දයජ ලං

උත්ාපහයක් ලං කා ලංඅපි ලං ්  ලංහඳුජප ලංර්ජ ලංඕජෑ. ලංඒ ලංනිාප ලංඅපි ලං ් ලං

ජාපති  ලං ාභපදට ලං ාහභපගි ලං  ද් ් ලං ජපහප ලං කියජ ලං රතිපත්තිජය ලං

ීයණය ලං ර්ජදප. ලං යට ලං අ් බුද පරී ලං  ලං අදාථාපද ට ලං මුහුණ ලං පප ලං ලං

ති බරජ ලං  දකපද   ලං ිනිසු් ලං පීඩප ද් ලං පීඩපදට ලං පත් ලං වුණු ලං

 දකපද   ලං ඒ ලං ිනිාථසු් ේ ලං පීඩපද ලං දුු ලං  ය්ජ ලං ්ඩුක්ද ලං ය් ලං

ී්දුදක් ලං ර්ජදප ලං ජ් ලං ඒ ලං ඕජෑජ ලං ී්දුද  ලං  ජ ලං අපි ලං   ප් ේසි ලං

වියහිාද ලංාහ යෝරය ලං දජදප; ලංඒ ලංා්බර්ධ ය් ලංපපකිලීජක් ලංජපහප. ලං

හපබරපයිව  ලං  ේ පපකජ ලං ද  ය් ලං කූ ටෝපපය් ලං ා ාථ ලං  යකප ලං මුළු ලං

යටත්  ලං ජාපාය්ායයත් ලං  ජපජඟ ලං යද්ජ ලං හදජ ලං උත්ාපහයක් ලං

 දනු ද් ලං දපය  ලං  ද්ජ ලං අ ් ලං කිසිදු ලං බරකප පප යපත්තුදක්  ලං

 පජපත්ාක් ලං ජපහප ලං කියජ ලං එ ත් ලං අපි ලං  ් ලං රු ලං ාභප   ජ ලං

අදධපයණය ලං යජදප. 

 අදාපජ ලං ද  ය්  ලං විජපි  ලං 8  ලං පජණ ලං  පකයක් ලං  හෝ ලං කබරප ලං

 ජකප  ලං ජ්ීදු් ේ ලං මූි  ලං අයිවතිදපසි ජක් ලං ්යක්ෂප ලං  ය්ජ ලං

රු ලං නි යෝජාය ලං  ාපජපය තුජප ලං විධියට  ලං රු ලං  ාපජපය තුජප ලං

විධියට ලංඔබරතුජ්කප ලංරනු ලංකපබූ ලංී්දුද ලංා්බර්ධ ය් ලංාථතුතිද්ා ලං

 දි් ලංජප ලංනිහඬ ලං දජදප. 

 

රරු නිමයෝජ්ය ථාානායථුාා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රු ලං (ජහපචප් ය) ලංතිාථා ලංවිාපයණ ලංජපතිතුජප. ලංඔබරතුජපට ලංවිජපි  ලං

5  ලං පකයක් ලංති බරජදප. ලං 

 
[අ.භප. ලං10.06  

 

රරු නාහාචාර්ලය) තිස්ස විතාාත ාහතා 
(மாண்புமிகு (சபராெிாியர்) திஸ்ஸ விதாரண)  

(The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana)  

රු ලංනි යෝජාය ලං ාපජපය තුජනි  ලංඅප ලංයට ලංමුහුණ ලං ජ ලංඇති ලංදුණු ලං

ාත්ත්දය ලං පිළිබරඳද ලං ජට ලං  පය ලං  ාප ලං  ළ ලං  ි ය් ලං  හපින් ලං

පපහපිනි ලං ළප. ලංජජ ලංඒ ලංරපජ ලංජපදා ලංකිය්ජ ලංය් ් ලංජපහප. 

 ් ලං  ජප හපා ලං දජවිට ලං  ් ලං ය ්) ලං දුද් ලං ඇතුළු ජාජාපද 

බරඩගි් ් ලං ඉ්ජදප. ලං ජාපති  ලං ාභපද ලං ාථාපපිා ලං  ය ලං හරියප පයද ලං

ක්රියපත්ජ  ලංදජදප ලංජ්  ලංඒ ලංාත්ත්දයට ලංපිළිය් ලං ාවීජ ලංාඳහප ලංාහපය ලං

කබරප ලං ද්ජ ලංඅපට ලංපුළුද්. ලංජමුත්  ලංඒ ලංරපජ ලංඅපට ලං කපකු ලංාප යක් ලං

ති බරජදප. ලං 

පප් ි ්්තුද ලං පක්ෂ ලං ජපය ය් ේ ලං ාප ා  ප ලං  පඳදජදප. ලං

ජජ ලං කා ප ලං ාජාජපජා ලං පක්ෂ ආ ලං ජපය යප ලං වුණත්  ලං ඒ ලං එ  ලං

ාප ා  පද ටදත් ලං ජපද ලං ා්බර්ධ ලං  ය රජ ලං ජපහප. ලං  ් ලං දප ේ ලං

ාත්ත්දයක් ලංතිබිය ජ ලංඅපට ලංවි ථදපා ලං ය්ජ ලංපුළුද්ද  ලං ජය ලංඅදා  ලං

පියදයක් ලං කියකප? ලං දප් ලං පක්ෂ ලං කීපයක්ජ ලං එ තු ලං  දකප ලං "උත්ාය ලං

කා ප ලං ාභපරය" ලං පිහිටුදප රජ ලං ති බරජදප. ලං ඒ ලං "උත්ාය ලං කා ප ලං

ාභපරය" ලං විසි් ලං දපඩ ලං පිළි දළක් ලං ඉිනරිපත් ලං  ය ලං ති බරජදප. ලං

ද් ාජපජ ලං ්ඩුක්   ලං   පටාථ පය යෝ ලං  දකප ලං සිටිය ජ ලං අපිත් ලං ඒ ලං

අදහාථ ලංඉිනරිපත් ලං ළප. ලංජමුත්  ලංඒදපට ලංඇහු් ් ලංදු් ් ලංජපහප. ලංඒ ලං

 යෝජාජප ලංක්රියපත්ජ  ලංකිරීජට ලංඅපට ලංඅදාථාපදක් ලංකපබු ඩුක ලංජපහප. 

75 76 

[රු ලංඩකාථ ලංඅකහ් පුජ ලංජහාප  



2022  ලංාප්ාප්බර්  ලං02 ලං 

දප් ලං ති බරජ ලං ර ථජය  ලං ාථාපපිා ලං කිරීජට ලං යජ ලං ජාපති  ලං ාභපද ලං

ාඳහප ලං ඒ ලං අද ය ලං විධපය  ලං බරකය ලං කප බරජදපද, ඒ ලං බරකය ලං තුළ ලං අපි ලං

 යෝජාජප ලං  යජ ලං  ේ ලං ක්රියපත්ජ  ලං  ය්ජ ලං හපකියපද ලං කප බරජදපද ලං

කියජ ලං එ යිව. ලං  ජප යක් ලං ර ථජ ලං අපට ලං  ප ජ්ජ ලං ති බරජදප. ලං ඒ ලං

ර ථජදකට ලං කා ප ලං ාජාජපජා ලං පක්ෂය ලං හපටියටත්   ් ලං ා්ධපජය ලං

හපටියටත් ලං අපට ලං විාඳු් ලං ති බරජදප. ලං ජමුත්  ලං  ් ලං  ටයුත් ත් ජ ලං

දපි  දජප ේ ලං  පජපත්ා ලං ති බර් ් ලං්ඩුක්   ලං අදහාථදකට ලං ජ් ලං

අපිත් ලංඒ ලංපපත් ත් ලංඉ්ජදප ලංකියකප ලංජාජාපද ලංහිා්ජ ලංඉ ලංඩ ලංති බරජදප. ලං

ජාජාපදට ලං එ ාථ ලං  ජපසි ාජ ලං විධියට ලං  ් ලං  ටයුත්ා ලං ක්රියපත්ජ  ලං

 යජ ලං දපඩ ලං පිළි දළක් ලංති බර්ජ ලංඕජෑ. ලං එක් ලං එක් ලංපක්ෂ ලං ඉිනරිපත් ලං

 යජ ලංඅදහාථ ලංවිදිාද  ලංසියලු ලංජපධය ලංහයහප ලංජහ ලංජාජයපට ලංදපනු් ලං දජ ලං

දපඩ ලංපිළි දළකුත් ලං ් ට ලංා්බර්ධ ලං ය්ජ ලංඕජෑ. ලං 

COPA එ ක් ලං ාභපපතිතුජප ලං  කා ලං හිටපු ලං  පක ආ ලං ජජ ලං විවිධ ලං

ඇජතිදු්ට ලං   පා චය ලං  යෝජාජප ලං ඉිනරිපත් ලං  ය ලං ති බරජදපද? ලං

ජමුත්  ලංඒ ලං යෝජාජප ලංක්රියපත්ජ  ලං යකප ලංජපහප. ලංඒ ලං යෝජාජප ලංතුළි් ලං

 ් ලං ්ඩුක්දට ලං මුදල් ලං ාපයප ලං ර්ජ ලං ජප් රත් ලං අපි ලං  ප්දප ලං  ජ ලං

ති බරජදප. ලං ජමුත්  ලං ඒ ලං  ටයුතු ලං සිදු ලං  ජප ළ ලං ාත්ත්දයක් ලං තුළ  ලං ලං

ජාපති  ලංාභප   ලං ප් ය ලංභපයය හරියට ලංක්රියපත්ජ  ලං යජදපද ලංකියජ ලං

එ  ලංඅපට ලංාප  ලංාහිායිව. ලං අපි ලංරප් ාජප ලං යජදප  ලං  ් ලංක්රියපජප් රය ලං

හයහප ලං  ් ලං ්ඩුක්ද ලං  ජ ාක් ලං ගිය ලං දපරැින ලං ජඟ ලං  දජාථ ලං  ය්ජ ලං

පුළුද් ලං   දප  ලං කියකප. ලං  ලං ඉිනරි ලං ජපා ලං කිහිපය ලං තුළ ලං ඒ ලං රජ් ලං ජඟ ලං

 දජාථ ලං කිරීජට ලං ්ඩුක්ද ලං කපහපාථතියිව ලං කියකප ලං අපට ලං  පනු ණපත්  ලං

අපි ලං ඉිනරිපත් ලං  යජ ලං අදහාථ ලං ්ඩුක්ද ලං පිළි රජ ලං ඒදප ලං ක්රියපත්ජ  ලං

 ය්ජත් ලං කපහපාථතියිව ලං කියකප ලං  පනු ණපත් ලං ඒ ලං  දනු ද් ලං ාහපය ලං

 ද්ජ ලං අපි ලං සූදපජ්. ලං අ ් ලං ජාජාපදට ලං දුකි් ලං ි ද්ජ ලං ඒ  ලං උදවු ලං

  දප ලං කියප ලං රප් ාජප ලං  යි් ලං ජ ේ ලං දචජ ලං ාථදල්පය ලං අදා් ලං

 යජදප. 
 

රරු නිමයෝජ්ය ථාානායථුාා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ිනදප ලං ්හපය ලං වි   ය ලං ාඳහප ලං පාථදු ලං 1.22 ලං දක්දප ලං ාභප   ලං

 ටයුතු ලංාපද පි ද ලංඅත්හිටුදජදප. ලං 

 
රැස්ීා ඊට අනුූලලව තාවථාිථව අ්  හිටුවන ලදින්ත  අ. භා. 

1.00ට නිමයෝජ්ය ථාාථ සභාපතිුාාමේ ගරරු අාරජ්න්ත ාාානාදන්ත 
ාහතා  සභාපති් වමයන්ත නැවත පව් වන ල ජ. 

அதன்படி, அமர்வு பி. ப.1.00 மணிவமர இமடநிறுத்தப்பட்டு 

மீண்டுந் சதாடங்கிற்று. குழுக்களின் பிரதித் தவிொளர் அவர்கள் 

[மாண்புமிகு அங்கஜன் இராமநாதன்] தமைமம வகித்தார்கள்.   
Sitting accordingly suspended till 1.00 p.m. and then resumed, 

DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. ANGAJAN 
RAMANATHAN] in the Chair. 

 

රරු නිමයෝජ්ය ථාාථ සභාපතිුාා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The Hon. Nalin Bandara Jayamaha, please. You have 

ten minutes.  
 

[අ.භප. ලං1.22  
 

රරු නින්ත බණ්ඩාා ජ්යාහ ාහතා 
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார ஜயமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

රු ලංනි යෝජාය ලං  පය  ලං ාභපපතිතුජනි  ලං ජාපති  ලං ාභපද ලං ාථාපපිා ලං

කිරීජ ලංපිළිබරඳද ලංඅදහාථ ලංකිහිපයක් ලංඉිනරිපත් ලංකිරීජට ලංඅදාථාපද ලංකපබීජ ලං

රපජ ලංජජ ලංාතුටු ලං දජදප. ලං 

 ් ලංය ්) ලංජාජාපද ලංඅයරළයක් ලං ළප  ලංඉතිහපාය ලංඅලුත් ලං යි්. ලං

ඒ ලංඅයරළය ලංඇති ලං ද්ජ ලං හථතු ලංවුණු ලං පයණප ලංජජ ලං ජාපජ ලංඅලුති් ලං

ජාක් ලං ය්ජ ලංය් ් ලංජපහප. ලංඒ ලංඅරයළය ලංඇති ලං ද්ජ ලං හථතු ලංවුණු ලං

 පයණප ලං  ජපජදපද ලං කියජ ලං එ  ලං අපි ලං  වුුත් ලං ද්ජදප; ලං  ් ලං යටජ ලං

ද්ජදප. ලං ඒ ලං අයරළයත් ලං එක්  ලං  ් ලං ය ්) ලං  දජාථ ් ලං රණජපදක් ලං

සිේධ ලං වුණප. ලං ඒ ලං අදාථාප   ලං විපක්ෂය ලං විධියට ලං අපිත් ලං -ාජඟි ලං ජාජ ලං

බරක  රයත්- ලං ය් ලං ය් ලං  යෝජාජප ලං ඉිනරිපත් ලං  ළප. ලං අදාපජ ආ ජ  ලං

යනිල් ලං විරජසිාහ ලං ජපතිතුජප ලං  ් ලං ය ්) ලං ජාජපධිපතිදයයප ලං විධියට ලං

පප් ි ්්තුද ලං තුළි් ලං  ාෝයජ ලං අදාථාපදක් ලංඇති ලං වුණප. ලං ඒ ලං අනුද ලං

එතුජප ලංජාජපධිපතිදයයප ලංබරදට ලංපත් ලංවුණප. ලං 

අපි ලංිනගි් ලංිනරටජ ලංකි දප ලං ් ලංපප් ි ්්තුද ලංතුළ ලං  ප හපජද ලං

 ටයුතු ලං  ය්ජ ලං ඕජෑ ලං කියකප. ලං ඒ ලං ාඳහප ලං ා් ද ලං පපක්ෂික  ලං දපඩ ලං

පිළි දළක් ලං අපි ලං  යෝජාජප ලං ළප. ලං එදපනි ලං දපඩ ලං පිළි දළකුත් ලං එක්  ලං

ජාපති  ලංාභපදක් ලංදපනි ලංmodel එ ක් ලංරපජ ලංඅපි ලං ාප ලං ළප. ලංඒ ලංනිාප ලං

අපි ලං ් ලංාා ල්පයට ලංවිුේධ ලංජපහප. ලංහපබරපයිව  ලං  ජාපජ ජ ලංාේභපදය ලං

පිළිබරඳ ලංබරයපාළ ලංර ථජයක් ලංඅපට ලංති බරජදප. 

 අද ලං  ් ලං ජාපති  ලංාභපද ලං පිහිටුද්ජ ලං ටයුතු ලං ය් ්ත් ලං ල් ලං

ජයකප  ලං ල් ලංජයකප ලංජපා ලංකිහිපයක් ලංරා ලං යකපයිව. ලං ් ලංජාපති  ලංාභපද ලං

පිහිටුවීජ ලංාජයිව  ලංයනිල් ලංවිරජසිාහ ලංජහත්ජයප ලංජාජපධිපති ලංධුයයට ලංපත් ලං

වුණපට ලං පාථ ාථ ලං  ළ ලං යුතුද ලං තිබුණු ලං රාජ ලං ාහ ලං රමු්ජ ලං යපජා පරිය. ලං

හපබරපයිව  ලංඒ  ලං ය්ජ ලං ි් ලංයනිල් ලංවිරජසිාහ ලංජහත්ජයපට ලංසිේධ ලං

වුණප  ලං මුි්ජ ලං  පබිජ්) ලං ඇජති ් ලං 18ක්  ලං ඊට ලං පාථ ාථ ලං ාදත් ලං

 පබිජ්) ලංඇජති ජක්  ලං ද ක්  ලංඊටත් ලංපාථ ාථ ලංයපජාය ලංඇජති ලංාජතුු ලං

39ක් ලං-පසුද ලංඒ  ලං38 ලංවුණප- ලං ද්ජ. ලංජාපති  ලංාභපද ලංහද්ජ ලං ි් ලං

 ් ලංවිධි ආ ලං ේදල් ලං ය්ජ ලංඑතුජපට ලංසිදු ලංවුණප. ලං්ඩුක්දට  ලංඑ හජ ලං

ජපත්ජ් ලංයනිල් ලංවිරජසිාහ ලංජාජපධිපතිතුජපට ලංාහපය ලංදු්නු ලංපප්  ථද ලං

ාතුටු ලං  ය්ජ ලං ඒ ලං පපත්ාට ලං ඇජති ් ලං  ද්ජ  ලං ාදත් ලං දයරාපද  ලං

දයදපජ ලං  ද්ජ ලං අද ය ලං  ටයුතු ලං  යකප ලං ාජයිව ලං ජාපති  ලං ාභපද ලං

පිහිටුද්ජ ලං ටයුතු ලං  ළථ. ලං 

ා් ද ලංපපක්ෂික  ලං්ඩුක්දක් ලංහද්ජ ලං්ඩුක්ද ලංඋත්ාපහ ලං ළප. ලංඅපි ලං

ා් ද ලංපපක්ෂික  ලංදපඩ ලංපිළි දළක් ලංරපජ ලං ාප ලං ළප. ලංඅපි ලංකි දප  ලං ිටු ලං

රජය ලං හයහප  ලං  ් ලං ජාපති  ලං ාභපද ලං දපනි ලං පප් ි ්්තුද ලං  ක්තිජත් ලං

කිරී ් ලං අලුත් ලං දපඩ ලං පිළි දළ ලං හයහප ලං විපක්ෂ ආ ලං ඉඳ් ලං අපි ලං යජා ආ ලං

 ටයුතුදකට ලං උදවු ලං  ය්ජ් ලං කියකප. ලං අපි ලං ිනගි් ලං ිනරටජ ලං ඒ ලං

ාථාපදය ආ  ලංඒ ලංජා ආ ලංහිටියප. ලංහපබරපයිව  ලං්ඩුක්ද ලං දප් ලං ් ලංජාපති  ලං

ාභපද ලං  යපදදපර්ජ ලං හද් ් ලංකුජ ටද ලංකියජ ලං ර ථජප් ාය ලං අප ලං

ඉිනරි ආ ලං ති බරජදප. ලං 'ජාපති  ලං ාභපද ලං සියලු දජප ලං එ තු ලං  දකප ලං

හද් ්. ලං එ තු ලං  දකප ලං ාජයිව ලං දපඩ ලං  ය් ්. ලං  ් ලං

පප් ි ්්තු ද් ලංර්ජප ලංී්දු ලංීයණ ලංසියල්ක ලංජාපති  ලංාභපදට ලං

දපකප ලං ාජයිව ලං අනුජා ලං  යර් ්. ලං එා ලං  පට ලං  ් ලං පප් ි ්්තුද ලං

ර්ජප ලං ී්දු ලං ීයණ  ලං ්ඩුක්ද ලං ර්ජප ලං ී්දු ලං ීයණ  ලං ්ඩුක්ද ලං

 යජ ලං ේදල් ලංසියල්කට ලංයබර්  ලංමුද්රපද ලංජාපති  ලංාභප ද් ලංකප බරජදප' ලං

කියජ ලං ජාය ලං ්ඩුක්ද ලං යටට  ලං  කෝ යට ලං  රජ ලං ය්ජ ලං හදජදපද ලං

ද් ් ලං ජපහප. ලං අපට ලං ඒ ලං ර ථජය ලං ති බරජදප. ලං හපබරපයිව  ලං ඒ ලං ර ථජය ලං

තිබුණප ලං කියකප ලං අපි ලං  ් ලං ජාපති  ලං ාභපද ලං පිහිටුවීජ ලං රතික් ෂථප ලං

 ය් ් ලං ජපහප. ලං  ් ලං ජාපති  ලං ාභපදට ලං අ ් ලං ාහ යෝරය ලං කබරප ලං

 දජදප. ලං හපබරපයිව  ලං ්ඩුක්ද ලං ාදත් ලං පපත්ාකි් ලං ටයුතු ලං ය් ්  ලං

 ් ලංජාපති  ලංාභපදට ලංපටහපණිදයිව. ලං්ාශි  ලංඅීවක්ෂණ ලං පය  ලංාභප  ලං

යජා ආ ලංමුදල් ලංපිළිබරඳ ලං පය  ලංාභපද  ලංයජා ආ ලංගිණු් ලංපිළිබරඳ ලං පය  ලං

ාභපද  ලං  පපදු ලං දයපපපය ලං පිළිබරඳ ලං  පය  ලං ාභපද  ලං අලුත් ලං  පය  ලං ාභප ලං

දජ ලං බරපාකු ලං  ටයුතු ලං ාහ ලං මූකය ලං  ාථදප ලං පිළිබරඳ ලං  පය  ලං ාභපද ලං -එය ලං

 බරප හපජ ලං  හපඳයිව- ලං රජ ලං ාහ ලං විධි ලං පිළිබරඳ ලං  පය  ලං ාභපද ලං - ්  ලං

එාරක්ා ආ  ලං ඇ ජරි පද ලං දප ේ ලං යටදක ලං ති බරජදප- ලං ්් ි ය ලං

ාථාපයී යණය ලංපිළිබරඳ ලං පය  ලංාභපද ලං්ින ලං පය  ලංාභපදි් ලංදප් ාප ලං

 පඳවීජට ලං  ් ලං ජාපති  ලං ාභපදට ලං බරකය ලං පපදප යජදප. ලං ඒ  ලං  හපඳයිව. ලං

හපබරපයිව  ලං  ් ලං පය  ලංාභප ලංපිහිටුවී ් ජ ලංහරි ලංවිධියට ලංජ් ලං ් ලංසියලු ලං

 පය  ලං ාභපදක ලං මුකසුජ ලං  ද්ජ ලං ඕජෑ ලං විපක්ෂයට. ලං ඒ  ලං ාජයිව ලං

රජාපා්ත්රදප ජ ලං රති ලං කක්ෂණය. ලං ඒ  ලං ාජයිව ලං  කෝ  ආ ලං ති බරජ ලං

පප් ි ්්තු ලං ා්රදපයය. ලං හපබරපයිව ලං අපට ලං ාදදුයටත් ලං  ප ජ් ් ලං

ජපහප  ලං  ් ලං  පය  ලං ාභපදක ලං දරකී් ලං විපක්ෂයට ලං  ද්ජ ලං  ටයුතු ලං

 යජ ලංබරදක්. ලං 
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පප් ි ්්තුද 

යනිල් ලංවිරජසිාහ ලංජපතිතුජප ලංයහපපකජ ලං්ඩුක්ද ලං පක ආ ලං හපඳ ලං

්ද්  යක් ලං දු්ජප  ලං COPE එ ක් ලං ාභපපති ජ ලං ජාජාප ලං විමුක්ති ලං

 පයමු ඩුක ලංසුනිල් ලංහඳු් ජත්ති ලංජහත්ජයපට ලංකබරප ලං දි්. ලංඑතුජප ලං

අරජපතිදයයප ලංවිධියට ලංයහ ලංපපකජ ලං්ඩුක්   ජ ලංරත්තු ලංී්දු ලංීයණ ලං

අද ලං ජාජපධිපතිදයයප ලං විධියට ලං  ් ලං ්ඩුක්ද ලං හයහප ලං ක්රියපත්ජ  ලං

 ය්ජ ලංඑතුජපට ලංබරපරි ලං දකප ලංති බරජදප. ලං ජප ක්ද ලංඒ ට ලං හථතුද? ලං

එතුජප ලං පපකජය ලං  ය් ් ලං  දජත් ලං පිරිාක්. ලං යනිල් ලං විරජසිාහ ලං

ජාජපධිපතිතුජප ලං යට ලං පපකජය ලං  යජදප. ලං  පප හප්)ටු   ලං පිරිාක් ලං

යනිල් ලං විරජසිාහ ලං ජාජපධිපතිතුජප ලං පපකජය ලං  යජදප  ලං  ජළු් ලං

ජපද ත් ලංඉඳ රජ. ලංඑ  ලංඑ  ලංාතු් ේ ලංජ් ලංපදප ලංඒ ට ලංකියජදප ලං - ලං

 පුටප ලංපපකජය ලං යජදප ලංකියජදප. ලංඒ ලං   ාථ ලං දාත්  ලංඒ  ලංඇත්ා ලං

කියකප ලං අපට ලං හි ාජදප  ලං  ් ලං පය  ලං ාභපදක ලං ාභපපති ලං ාජතුු ලං -

මුකසුජ- ලංවිපක්ෂයට ලං ද්ජ ලංඅින ලංජින ලං යජ ලංනිාප. ලං 

රු ලං නි යෝජාය ලං  පය  ලං ාභපපතිතුජනි  ලං COPE එ ට  ලං COPA 

එ ට ලංාදජ ලං ාපජපජි ය් ලංජ් ලං යකප ලංජපහප. ලං ඒ ට ලංාදජ ලංාාජ ලං

ාාජප ලං ඉ්ජදප. ලං පසුගිය ලං  පක ආ ලං ජජත් ලං COPE එ ක් ලං

ාපජපජි  යකු ලංවිධියට ලං ටයුතු ලං ළප. ලංඑහි ජ ලංඅපි ලං පළරාථදප ලංතිබුණප  ලං

විරණජයට ලං කක් ලං  ය්ජ ලං ඕජෑ ලං ්යාජ ලං රණජපදක්. ලං ඒ ලං දප ේ ලං

්යාජ ලං රණජපදක් ලං  ් ලං දදාථදකත් ලං COPE එ ට ලං පඳද්ජ ලං අපි ලං

කෑාථති ලං දකප ලංසිටියප. ලංහපබරපයිව  ලංඑ හජ ලංකෑාථතියක් ලංතිබිය ජත් ලං්ඩුක්ද ලං

ාදජත් ලං  ල් ලං ජයි් ලං ඉ්ජදප  ලං එජ ලං රධපජ ලං  පය  ලං ාභපදකට ලං

ාපජපජි ය් ලං ජ් ලං කිරී ් ලං  ටයුත්ා ලං  ය් ් ලං ජපතිද. ලං ඒදපට ලං

ාපජපජි ය් ලං පත් ලං  ය් ් ලං ජපතිද ලං ඉිනි් ලං ඒ ලං අාථ ාථ ලං ාජ්ට ලං

ඕජෑ ලං රනු ලං  දනු ලං - deals - ටි   ලං ජාපදපය් ලං ටි  ලං  යර්ජදප; ලං

 ට්ඩ්  ලංටි  ලං පඳදපර්ජදප. ලං 

ඒ ලංනිාප ලංජාපති  ලංාභපදක් ලංපිහිටුවීජ ලංපිළිබරඳද ලං්ඩුක්   ලංාේභපදය ලං

අපට ලංපපහපිනි ලංද් ් ලංජපහප. ලංජාපති  ලංාභපදට ලංඅප ලංාහපය ලං දජදප ලං

කි දපජ  ලං ය ්) ලං ජාජාපදත්  ලං  වුුදත් ලං හිා්ජ ලං එපප  ලං එය ලං  ් ලං

්ඩුක්ද ලංරපජ ලංාතුටු ලං දකප ලං හෝ ලං්ඩුක්ද ලංරපජ ලංපපහපිනකප ලං හෝ ලංඅප ලං

ර්ජප ලංී්දුදක් ලංකියකප. ලංඑ හජ ලං ජප දයිව. ලංඅපි ලං ් ලංජාපති  ලංාභපද ලං

ාථාපපිා ලං  ය්ජ ලං උදවු ලං  ය් ්  ලං අපි ලං ඒ ලං තුළටත් ලං ගිහි් ලං ය ්) ලං

ජාජාපද ලං දනු ද් ලංාට් ලං ය්ජයිව. ලං 

 ් ලං  යෝජාජප ලං ා්ජා යහි  ලං ජාපති  ලං ාභප   ලං අධි පය ලං බරකය ලං

පිළිබරඳද ලං ාප ලං යකප ලංති බරජදප  ලං "ජාපති  ලංාභපදට ලං අධි පය ලංබරකය ලං

ාහ ලං පපදු ලං දරකී් ලංතිබිය ලංයුත් ත් ලංය" ලංකියකප. ලං ඔ   ලං අධි පය ලංබරකය ලං

අද යයිව. ලංCOPE එ ට ලංදජති  ලංබරකයක් ලංජපහප; ලංඅධි පය ලංබරකයක් ලං

ජපහප. ලංඅපි ලංඅ ් ලංය ්) ලං්යාජදක ලංදාචප ලංරණජපදක් ලංහඳුජපරත්ාප; ලං

 ුණු ලං  ාපයපරත්ාප. ලං අ ් ලං  ලං ජහපචප් ය ලං  ලං චරිා ලං  හථයත් ලං ජපතිතුජප ලං

එජ ලං පය  ලංාභප   ලංහිටපු ලංාභපපති. ලංඑතුජප ලං පප හප්)ටුද ලංපක්ෂ ආ ලං

වුණත්  ලං අපි ලං එතුජපට ලං රු ලං  යජදප. ලං එතුජප ලං ඒ ලං  ප් යභපයය ලං

හරියප පයද ලං ඉෂථට ලං  ළප. ලං දප් ලං ති බරජ ලං ාත්ත්දය ලං අනුද ලං  ජදය ලං

COPE එ ට ලං අ් ලං රණ ් ලං එතුජප ේ ලං ජජදත් ලං ඇතුළත් ලං  ජපදජ ලං

හපටියක් ලංාජයිව ලංති බර් ්. ලංරු ලංනි යෝජාය ලං පය  ලංාභපපතිතුජනි  ලං

අපි ලං  ් ලං පය  ලං ාභපදකට ලං අධි පය ලං බරකය ලං කබරපරා ලං යුතුයිව. ලං එ හජ ලං

ජපතුද  ලං අපි ලං COPE එ ට ලං ගිහිල්කප ලං එ  ලං එ  ලං ්යාජදක ලං දාචප  ලං

දූෂණ ලං රපජ ලං  ාප ලං  යකප  ලං ජපධය ලං ා්ද්  ජ ලං පදත්දකප ලං විායක් ලං

දපඩක් ලංජපහප. ලං ් ලංපප් ි ්්තුදට ලංති බරජ ලංබරකය ලං-අධි පය ලංබරකය- ලං

ඒ ලං  ිටුදකට ලං අය රජ ලං දාචප  ලං දූෂණදකට ලං එ යහිද ලං දජති ද ලං

ක්රියපත්ජ  ලංවීජට ලංඅද ය ලංදටපිටපද ලංනි් ජපණය ලං යර්ජ ලංඕජෑ. ලං 

්ඩුක්ද ලං ජාපති  ලං ාභපද ලං හද්ජ ලං ය් ් ලං ාේභපද ය්ද  ලං

එ හජ ලංජපත්ජ් ලං කෝ ය ලංයදට්ජද  ලංමූකය ලං්යාජ ලංයදට්ජද  ලං

ජාපාය්ායය ලං ාජා්ජද  ලං යට ලං යදට්ජද ලං කියජ ලං ර ථජය ලං අපට ලං

ති බරජදප. ලං ඒ ලං ර ථජය ලංතිබුණත් ලංාජගි ලංජාජ ලංබරක  රය ලංවිධියට ලං අපි ලං

සූදපජ්  ලං ජාපති  ලං ාභපදට ලං ා්බර්ධ ලං  දකප ලං එය ලං ය ්) ලං ජාජාපදට ලං

ජායග්රහණ ලං අත් ලං පත් ලං  ය ලං  ද්ජ ලං පුළුද් ලං ාථාපජයක් ලං බරදට ලං පත් ලං

 යර්ජ. ලං අපට ලං ඒ  ලං  ය්ජ ලං බරපරි ලං වු ණපත්  ලං අපි ලං දජකප ලං රහකප ලං

යජදප. ලංඒ  ලං දජ ලං ා්දයයක්. ලං 

රු ලංනි යෝජාය ලං පය  ලංාභපපතිතුජනි  ලංඒ ලංදප ේජ ලංාද ලංදපදරත් ලං

 පයණයක් ලංකිය්ජ ලංති බරජදප. ලං  ් ලං ජාපති  ලංාභපදට ලං මුදප ලං  දකප ලං

ාද ලං අවුුදු ලං  ද හජපයක් ලං  ් ලං පප් ි ්්තුදට ලං ීතායනුකූ ලං

කභපදයක් ලං කබරප ලං  ද්ජ ලං්ඩුක්ද ලං හිාප රජ ලං ඉ්ජදප ලං ජ්  ලං ඒදප ලං

 ය්ජ ලං  ද්ජ ලං බරපහප. ලං ඒදප ලං දපජප! ලං  ජප ද  ලං අද ලං  ් ලං

පප් ි ්්තුදට ලං ජාජජායක් ලං ජපහප; ලං ජාජජාය  ලං zero.  ් ලං

පප් ි ්්තුද ලං තුළ ලං අද ලං වි ිති ලං ජාජජායක් ලං ාජයිව ලං නි යෝජාජය ලං

ද් ්. ලං ඒ ලං බරද ලං ය ්) ලං ජාජාපද ලං පිළිර්ජදප. ලං අද ලං  පප හප්)ටුද  ලං

ිිජ ලං දකප ලංති බර් ් ලං -ජකපනි  ලං දකප ලංති බර් ්. ලංදප් ලං ් ලං

ය ්) ලං පප හප්)ටුදක් ලංජපහප. ලංඒ ලංනිාප ලංවි ිති ලං ව ලංපප් ි ්්තුද ට ලං

නි ථචිා ලං  පක ලං .දජපදක් ලං දු්ජපට ලං  ජක් ලං ජපහප. ලං කබරජ ලං අවුුේ ේ ලං

ය් ලං නි ථචිා ලං  පකයක් ලං දජ ාක් ලං  ් ලං ජාපති  ලං ාභපද ලං ක්රියපත්ජ  ලං

 යකප  ලංයට ලංාථාපදය ලංාපජ ට ලං රජ ලං්දපට ලං ජක් ලංජපහප. ලංහපබරපයිව  ලං

 ් ලංජාපති  ලංාභපදට ලංමුදප ලං  දකප ලං ් ලංපප් ි ්්තුද ලංනි යෝජාජය ලං

 යජ ලං ජ්ීදු්ට ලං ාද ලං අවුුදු ලං  ද හජපයක් ලං ාජ ලං ජ්ී ලං ධුය ලං

රැ ර්ජ  ලං ් ලං්ඩුක්ද ලංඉාථායහට ලංපදත්දප රජ ලංය්ජ ලංජ් ලංඉඩ ලං

 ද්ජ ලංබරපහප. 

 ඒ ලංනිාප ලංපපහපිනිදජ ලංනි ථචිා ලං පක ලංයපමුදක් ලංතුළ ලංජාපති  ලංාභපද ලං

ක්රියපත්ජ  ලං  යකප  ලං යට ලං ය් ලං ාපජ ට ලං  රජපල්කප  ලං ය ්) ලං

ජාජාපද ේ ලංජාජජාය ලංනි යෝජාජය ලංදජ ලංපිරිාක් ලංපප් ි ්්තුදට ලං

පත් ය ලංර්ජ ලංඕජෑ. ලංජ්ීදු් ලං005 දජකු ර් ලංාපදු්කත් ලං ් ලං

පප් ි ්්තුද  ලං ය ්) ලං ජාජජාය ලං පිළිබිඹු ලං දජ ලං පප් ි ්්තුදක් ලං

 ද්ජ ලං ඕජෑ. ලං ජජ ලං කිය් ් ලං ජපහප ලං හපජ ලං දපජ ලං ජාජජායයිව  ලං

පප් ි ්්තුදයිව ලං ාජපපා ලං දජදප ලං කියකප. ලං ාජපපා ලං  ජපවුණපට ලං

 ජක් ලං ජපහප. ලං ්ා්ජ ලං ද  ය් ලං සියයට ලං පහක් ලං දහයක් ලං එහපට ලං

 ජහපට ලං වුණපට ලං - ලං plus or minus වුණපට- ලං  ජක් ලං ජපහප. ලං 0215 ජ ලං

අ ් ලං්ඩුක්   ලංජාජදයජ ලං0218 ලංදජ ලං  පට ලංවි ිති ලං දකප ලංතිබු ඩුක ලං

ජපහප. ලංහපබරපයිව  ලංඑහි ලංඅ් ලංදපි  ලංවීජක් ලං ද්ජ ලංපුළුද්. ලංඑ හජ ලංාජයිව ලං

ඉතිහපා ආත් ලං ඕජෑජ ලං පප් ි ්්තුද  ලං ාත්ත්දය. ලං හපබරපයිව ලං අද ලං

ති බර් ්  ලං ානි ය ලං උ් ලං යටිකුු ලං වීජක්. ලං අද ලං අා   ලං 362ක් ලං

 පයකිකප ලංති බර් ්. ලංඒ ලංනිාප ලංඅපි ලංපපහපිනිදජ ලංකිය් ් ලං ජයයිව. ලං

 ් ලං ජාපති  ලං ාභපද ලං ඉාථායහට ලං යජ ලං අායතුය ලං  පක ලං යපමුදක් ලං

ති බර්ජ ලංඕජෑ  ලං්ඩුක්දක් ලංපිහිටුද්ජ ලංපුළුද් ලංපප් ි ්්තුදක් ලං

නි් ජපණය ලං ය්ජ ලංජපතිදයණයක් ලංපදත්ද් ් ලං දදපද ලංකියකප. ලං 
 

රරු නිමයෝජ්ය ථාාථ සභාපතිුාා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, please wind up.  

 

රරු නින්ත බණ්ඩාා ජ්යාහ ාහතා 
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார ஜயமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

රු ලං නි යෝජාය ලං  පය  ලං ාභපපතිතුජනි  ලං  ් ලං  පයණය ලං කියකප ලං

ජජ ලං ාපද ලංඅදා් ලං යජදප. 

අපි ලං ද්ජදප  ලං කබරජ ලං අවුුේ ේ ලං ජප් තු ලං දජ ලං   පට ලං

පප් ි ්්තුද ලං විසුුදප ලං හපරී ් ලං බරකය ලං යනිල් ලං විරජසිාහ ලං
ජාජපධිපතිතුජපට ලංකප බරජ ලංබරද. ලංඔබරතුජ්කප ලංඅාය ලංයනිල් ලංවිරජසිාහ ලං

ජහත්ජයප ලංරපජ ලං ජපද්ජප ලංඅයත් ලංඉ්ජදප ලංඇති. ලංඑතුජපත් ලංඒ ලං ්ද ලං
අ ත් ලංාබරප රජ ලංාජයිව ලංඑ් ්. ලං ් ලං දදාථදක ලංඔබරතුජ්කප ලංයනිල් ලං

විරජසිාහ ලං ජහත්ජයප ලං බිත්තියට ලං  හථත්තු ලං ය රජ ලංසිටිජ ලංබරද ලං අපි ලං
ද්ජදප. ලං ජමුත්  ලං කබරජ ලං දා ්  ලං ජප් තු ලං 05් ලං පාථ ාථ ලං එතුජප ලං

ඔබරතුජ්කප ලංබිත්තියට ලං හථත්තු ලං යයිව. ලං 

ඒ ලං නිාප  ලං යනිල් ලං විරජසිාහ ලං ජහත්ජයප ේ ලං ජයපය ලං පත්රයත්  ලං
ඔබරතුජ්කප ේ ලං ජයපය ලං පත්රයත් ලං  දනු ද් ලං  ජප දයිව  ලං ය ්) ලං

79 80 

[රු ලංජි් ලංබරඩුකඩපය ලංජායජහ ලංජහාප  
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ජාජාපද ේ ලං ජයපය ලං පත්රය ලං  දනු ද් ලං කබරජ ලං ජප් තුදි් ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං

පාථ ාථ ලං නි ථචිා ලං  පකයක් ලං ඇතුළා ලං ජපතිදයණයක් ලං තියකප  ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං
 ් ලං පප් ි ්්තුද ලං ය ්) ලං ජාජාපද ලං නි යෝජාජය ලං  යජ ලං

පප් ි ්්තුදක් ලංබරදට ලංපත් ලං යකප ලං ටයුතු ලං ය්ජ ලංඕජෑය ලංකියජ ලං
එ යිව ලංජ ේ ලං යෝජාජපද. ලං 

 බරප හපජ ලංාථතුතියිව. 
 

රරු නිමයෝජ්ය ථාාථ සභාපතිුාා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Next, the Hon. Wimal Weerawansa. You have 12 

minutes.  
 

[අ.භප. ලං1.12  
 

රරු විාේ ීාවාශ් ාහතා   
(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ஸ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

රු ලංනි යෝජාය ලං  පය  ලං ාභපපතිතුජනි  ලං ජාපති  ලං ාභපද ලං ාථාපපිා ලං

කිරීජ ලං පිළිබරඳද ලං අද ලං  ලං පපදපත් දජ ලං  ් ලං විදපදයට ලං ය්කිසි ලං  ුණු ලං

කිහිපයක් ලං එ තු ලං කිරීජට ලං ජප ලං  ල්පජප ලං  යජදප. ලං අ ් ලං පක්ෂ ලං

එ මුතු ද් ලංාජයිව ලං ් ලං ජාපති  ලංාභපද ලංකියජ ලංාා ල්පය ලංමුි්ජ ලං

ඉිනරිපත් ලං   ළථ. ලං එජ ලං පක්ෂ ලං එ මුතුද ලං අ ේල් ලං ජපා ආ ලං 28දපනි ලං දප ලං

ාජයිව ලංහිටපු ලංජාජපධිපතිදයයපට ලං ලංඒ ලං යෝජාජපද ලංිඛිාද ලං ලංභපය ලංදු් ්. ලං

එහි ජ ලං අපි ලං ඉිනරිපත් ලං   ළථ  ලං ා් දපපක්ෂික  ලං දපඩ ලං පිළි දළක් ලං ාහ ලං

ා් දපපක්ෂික  ලං එ ඟාපදක්. ලං ඒ ලං ා් දපපක්ෂික  ලං එ ඟාපද ලං ක්රියපදට ලං

ජාදජ ලංරධපජ ලංදයුහය ලංාජයිව  ලංජාපති  ලංාභපද. ලංඑහි ලංපපකජය  ලංාජතුු  ලං

ඇජති ලං ජඩුකඩකය ලං කීයද  ලං ඇජතිදු ලං  වුද  ලං යපජාය ලං ඇජතිදු ලං

ඉ්ජදපද ලං ජපේද  ලං  ලං  දජත් ලං පත්වී් ලං ් ජ ලං සියල්ක ලං ාප ා  ප  පට ලං

ීයණය ලං කිරීජ ලං ාඳහප ලං ාජයිව ලං  ලං ජාපති  ලං ාභපද ලං කියජ ලං දයුහය ලං අපි ලං

 යෝජාජප ලං  ළථ. ලං 

වි  ථෂ ය්ජ ලංානි ලංපුේරක යකු ලංවිසි් ලංසියලු ලංීයණ ලංරත්ාපජ  ලං ලං

ඒ ලංීයණ ලංදයිනජදප. ලංදපයදුණපජ ලංසියලු දජපටජ ලංඒ  ් ලංබරපට ලං ්ජ ලං

සිේධ ලං  දජදප. ලං හිටපු ලං ජාජපධිපතිදයයපට ලං සිේධ ලං වු ඩුක ලං ඒ යිව. ලං එදප ලං

 ේ පපකජ ලං ද  ය් ලං ාපකකිය ලං යුතු ලං පිරිාක් ලං අාය ලං ාප ා  පදක් ලං

ජපති ලං වුණප. ලං ානි ලං ීයණ ලං රත්ාප  ලං ඒ ලං රත්ා ලං ීයණ ලං දපයදුණප. ලං

දපයදුණපජ ලංඒ ලංදර ලංකීජට ලංසියලු දජපටජ ලං ය ලංරහ්ජ ලංසිේධ ලංවුණප. ලං ලං

අ්ජ  ලං එ හජ ලං  දජ ලංඑ  ලංජාය ලං ය්ජ ලංාජයිව ලං  ලං ාපමූහි  ලංීයණ ලං

ර්ජත්  ලං රනු ලං කපබූ ලං ාපමූහි  ලං ීයණ ලං  දනු ද් ලං සියලු දජපජ ලං - ලං

ාමූහයජ ලං- ලං පීත ලංඉ්ජත් ලංඕජෑය ලංකියජ ලංපදජජ ලංඇති ලං ය්ජ ලංඅපි ලං

ඒ ලං යෝජාජපද ලංඉිනරිපත් ලං  ළථ. ලං 

දප් ලං එ හජ ලං දයුහයක් ලං ඕජෑ ලං  ද් ් ලං ඇයිව? ලං විධපය  ලං

ජාජපධිපතිදය යක් ලං යට ලං පපකජය ලං  යජ  පට ලං එතුජපට ලං හි ාජ ලං

හි ාජ ලංවිධියට ලංදපඩ ලං යකප ලංඒදප ලංහරි ලංගියප ලංජ්  ලං ජ හජ ලංදයුහයක් ලං

ඕජෑ ලං ද් ් ලංජපහප. ලංඒ ට ලං හපඳජ ලංඋදපහයණය ලංාජයිව  ලං පබරනි  ලං

 රපවිාපජ ලංපිළිබරඳ ලංරත්ා ලංදය ලංදඬු ලංීයණය. ලංහිටපු ලං ිෂික ් ජ ලංඅජපාය ලං

ජහි්දපජ්ද ලං අලුත්රජ ේ ලං ජපතිතුජප ලං ඒ ලං රතිපත්තිය ලං ්යක්ෂප ලං

 ය්ජ ලං ගිහිල්කප  ලං ඒ ලං රතිපත්තිය ලං  දනු ද් ලං  පීත ලං ඉඳකප ලං

 ේ පපකජ ලං ද  ය් ලං වි පක ලං හපනියක් ලං යරත්ාප. ලං ඊ ආ- ප ් දප ලං

එතුජප ලං කි දප  ලං "ජජයිව ලං  ් ට ලං  ය ලං රපහු    ලං  ් ක් ලං නි් ජපාි ලං

අහදකප" ලංකියකප. ලංඅපි ලංඅ්ජ ලංඒ ලංාාාථ ිති ය් ලංඑළියට ලංඑ්ජ ලංඕජෑ. ලං ලං

ාපමූහි ද ලං ීයණ ලං ර්ජ  ලං ාපමූහි ද ලං  පීත ලං සිටි්ජ ලං ඕජෑ. ලං  ලං  ් ලං

විධි ආ ලං අ් බුදය  ජ ලං එ හජ ලං  පීත ලං සිටි්ජ ලං ඕජෑ. ලං  ලං අද ලං අ ් ලං ය ්) ලං

ජාජාපද ලංමුහුණ ලං ජකප ලංති බරජ ලංඅ් බුද ආ ජ ලංරනු ලංකබරජ ලංීයණ ලංාපමූහි  ලං

 ද්ජ ලංඕජෑ. ලංඒ ලංදප ේජ ලංඒ ලං දනු ද් ලංාපමූහි ද ලං පීත ලංඉ්ජත් ලං

ඕජෑ. ලං හපබරපයිව  ලං  ් ලං කියජ ලං ජාපති  ලං ාභපද ලං අපි ලං ඒ ලං කියජ ලං ජාපති  ලං

ාභප   ලංභූි පද ලංඅයත් ලං යරත් ලංඑ ක් ලං ජප දයිව. ලංජාජපධිපති  ලංඇජති ලං

ජඩුකඩකය ලංීයණ ලංර්ජදප; ලංඒ ලංීයණ ලංක්රියපදට ලංජාදජදප. ලංඒ ලංීයණ ලං

දපයදුණපට ලං පාථ ාථ  ලං  ලං ඕජෑ ලං ජ් ලං  ් ලං ජාපති  ලං ාභපදට ලං  ර්දකප  ලං

"දපරැේදුදප ලං  ්ද  ලං ඇයිව ලං  ජප ද ලං දපයදු ඩුක  ලං දයේද් ් ලං ජපතිද ලං

 ය්ජ ලංබරපරි ලංවු ලං ඩුක ලංඇයිව" ලංදප ේ ලංපසු ලංවිපයජක් ලං ය්ජ ලංපුළුද්. ලං

ජමුත් ලං  පය ලං දපක්ජක්  ලං  පය ලං ජඟ ලං  ප්වීජක් ලංකිරී ් ලං හපකියපදක් ලං

 ් ලංදයුහයට ලංජපහප. ලංඒ ලංනිාප  ලං ් ලංඅද ලං යෝජාජප ලං යජ ලංදයුහය ලංඅපි ලං

ඉිනරිපත් ලං  ළ ලං දයුහය ලං  ජප දයිව ලං කියජ ලං එ  ලං අපි ලං මුි්ජ ලං

අදධපයණය ලං යජදප. ලං 

අ ජක් ලං  පයණය ලං  ් යිව. ලං දප් ලං ති බර් ් ලං ා් දපපක්ෂික  ලං

පපකජයකුත් ලං  ජප දයිව. ලං ා් දපපක්ෂික  ලං පපකජයක් ලං ඇති ලං  ය ලං

රපීතජට ලං රධපජ ලං ද  ය්ජ ලං ය ්) ලං ජාජපධිපතිදයයප ලං ඇතුළු ලං

 ඩුකඩපය ් ලංඋජ්දුදක් ලංජපති ලංබරදයිව ලංඅපට ලං පනු ඩුක. ලං  ලං ජය ලංඅපි ලං

බරකප පප යපත්තු ලං වුණු ලං දයුහය ලං  ජපවුණත්  ලං  ් ලං ඇති ලං  යජ ලං

දයුහ ය් ලං දපජට ලං දඩප ලං කිසිය් ලං ාහජයක්  ලං  ලං රරතිශීි ලං පපත්ාට ලං

කිසිය් ලං  හෝ ලං  ලං  ප ළෙවීජක් ලං ය්ජ ලං පුළුද්ද ලංකියකප ලං උත්ාපහ ලං

 ය ලංබරපලීජටයිව ලංදප් ලංඅප ලං ල්පජප ලං ය් ්. ලංරප යෝගි ද ලංඒ ලංරපජ ලං

උත්ාපහ ලං ය ලංබරක්ජ ලංඅපි ලංසූදපජ්. ලං 

රු ලං නි යෝජාය ලං  පය  ලං ාභපපතිතුජනි  ලං අපි ලං  ් ලං  ාප ලං  යජ ලං

 දකපද ලං දජවිටත් ලං  ලං ්් ි  ලං අ් බුදය ලං  හථතු ද් ලං ාජපජා ආ ලං ාෑජ ලං

ාථායයක්ජ ලං වි පක ලං  කා ලං බරපට ලං  ි් ලං සිටිජදප. ලං  ලං අ ් ලං ය ්) ලං

දයපපපරි ය් ලං ාජ් ේ ලං දයපපපයය ලං පදත්දප රජ ලං ය්ජ ලං බරපරිද ලං

අායණ ලං  දකප ලං ඉ්ජදප. ලං  ් ජප්ා ුද්ට ලං ාජ් ේ ලං

 ් ජප්ා ලං දප හජදප ලං බරකප රජ ලං ඉ්ජ ලං සිේධ ලං  දකප ලං ති බරජදප. ලං

අද ලං පපදහ් ලං  ් ජප්ාය ලං රත් ාපත්  ලං  ේශීය ලං පපදහ් ලං

 ් ජප්ා ුදපට ලං ඕජෑ ලං ාය් ලං ඉල්ලුජ ලං ති බරජදප. ලං හපබරපයිව  ලං ඒ ලං

නිෂථපපදජ ලං  ද්ජ ලං අමුද්රදය ලං ජපහප. ලං අමුද්රදය ලං ර්ජ ලං බරපාකු ද් ලං

 ඩපක්  ලංඉල්ලුදපජ ලං ඩපක්  ලංජපහප. ලංඅ ් ලංය ්) ලංති බරජ ලංඔක්  ෝජ ලං

 ඩපක්  ලං ටි  ලං  ාල් ලං ටි ටයිව  ලං රෑාථ ලං ටි ටයිව ලං වියද් ලං  යකප ලං ඉදය ලං

වුණපජ  ලංඒ ලංර ථජය ලංවිාඳුජප ලංකියකප ලංඅපි ලංහිාජදප ලංජ් ලංඒ  ලංඑ හජ ලං

 ද් ් ලං ජපහප. ලං අද ලං වි ේශීය ලං  ලං භපඩුකඩ ලං ්ජයජය ලං ජාය ලං  ය ලං

ති බරජදප. ලං ාජහය ලං නිෂථපපදජ ලං ්ජයජය ලං  යජ ලං එ  ලං ජාය ලං  ය ලං

ති බරජදප. ලංහපබරපයිව  ලංඒ ලංතුළි් ලං  ලං ද ළඳ ලං පප ළථ ලං අද ප ය ලංවිදිා ලං

 දකප ලංති බරජදප. ලං 

දප් ලංඒ ලං ් ජප්ා ුද් ර් ලංඉල්කජදප  ලං"අපට ලංදප් ලංපිටි් ලං

 ේ්ජ ලංබරපහප  ලංඔය ලං රපල් කෝ ලංඅපි ලංඉල්කජ ලංරජපණය ලංනිෂථපපදජය ලං

 යකප ලං ද්ජ" ලංකියකප. ලංහපබරපයිව  ලංනිෂථපපදජය ලං යකප ලං ද්ජ ලංගියපජ ලං

ඒ ට ලං ඕජෑ ලං  යජ ලං අමු ලං ද්රදය ලං ජපහප. ලං  ලං යජායක් ලං හපටියට ලං  ් ලං රපජ ලං

 ටයුතු ලං ය්ජ ලංබරපරි ලංඇයිව? ලං ලංජජ ලංඇජතිදයයප ලංහපටියට ලං ටයුතු ලං ළ ලං ලං

 පක ආ  ලං  ලංහිටපු ලංයපජාය ලංඇජති ලංනිදප් ලං බ්යපල් ලංජපතිතුජපත්  ලංජජත් ලං

ාතියක් ලං ද ක් ලංජහ්සි ලං දකප ලංහපජ ලංඅජපායපා ය ජ ලංනිකධපරි් ලං

 ර්දකප ලං ් ලංරපජ ලංාප ා  ප ලං ළප. ලංඒ ලංදජ ලංවිටත් ලංපී.බී. ලංජායසු්දය ලං ලං

යටට ලං  ර්දජ ලං භපඩුකඩ ලං කිහිපයක් ලං ජදත්දකප ලං ඒ ලං පිළිබරඳ ලං

කපයිවාථතුදක් ලංතිබුණප. ලං ලංඑජ ලංකපයිවාථතුද ලංජපදා ලංාජප කෝචජය ලං යකප  ලං ලං

 ් ජප්ාදකට ලං හපනියක් ලං  දජ ලං ඒදප ලං විායක් ලං ඉදත් ලං  යකප  ලං

අ ජක් ලං ලංටි  ලං ර්ද්ජ ලංකියකප ලංඅපි ලං ප්දකප ලංදු්ජප. ලං ලංඅ්ජ ලංඒ ලං

 ජපු ලංදප් ාපද ලංඅජපාය ලංජඩුකඩකයට ලංඅපි ලං ලංඉිනරිපත් ලං ළප. ලංජමුත් ලංපී.බී. ලං

ජායසු්දය ලං ඒ  ලං ක්රියපත්ජ  ලං  ද්ජ ලං දු් ් ලං ජපහප. ලං ය ්) ලං

ජාජපධිපතිදයයප ලංඒ ලංඔක්  ෝජ ලංභපය ලං ජකප ලංතිබු ඩුක ලංපී.බී ලංජායසු්දයට. ලං

ඒ ලං දප් ාපදට ලං අනුද ලං  ටයුතු ලං  ළප ලං ජ්  ලං ඔය ලං කියජ ලං අජද ය ලං

්ජයජ ලංජදත්ද්ජත් ලංපුළුද්  ලං ් ජප්ා ුදපට ලං ඕජෑ ලං යජ ලං

අමුද්රදය ලංටි  ලං ේ්ජ ලංපපය ලංහදකප ලං ද්ජත් ලංපුළුද්. ලං ලංජහ ලංබරපාකුද ලං

්් ි ය ලං හකුළජදප  ලං හකුළජදප ලං කියජදප. ලං හරි ලං  ්  ලං ඉති්. ලං

පරි භෝජාජය ලංජපත්ාටජ ලංජපති ලංවුණපජ ලංභපඩුකඩ ලංපිට ලංයටි් ලං ේ්ජ ලං

ඕජෑ ලං ද් ් ලංජපහප ලං ්. ලං ් ලංය ්) ලංිනිාථසු ලංඑ  ලං  කක් ලං පකප ලං

ජ් ලං ඉ් ්  ලං අමුතු ද් ලං ්ජයනි  ලං  ේදල් ලං  ේ්ජ ලං ඕජෑ ලං

 ද් ් ලං ජපහප ලං  ්. ලං ඇඳු්  ලං ාපත්තු ලං පිට ලං යටි් ලං  ේ්ජ ලං ඕජෑ ලං

 ද් ් ලංජපහප ලං  ්. ලං ් ලං්් ි ය ලංහකුළුදජදප ලංකිය් ් ලංබරඩ ලං

 පපත්ා ලංපිට ලං පපත්ාටජ ලංඅකදජ ලංඑ ද? ලං ලංහකුළුදජදප ලංකියකප ලං වුද ලං

අ්තිජට ලං ඉතුු ලං  ද් ්? ලං  ් ලං අ් බුදය ලං "අදාථාපද ලං " ලං බරදට ලං පත් ලං
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පප් ි ්්තුද 

 ය ලං ර්ජ ලං ජ්  ලං අ්ජ ලං අය ලං නිෂථපපදජ ලං අද ප යට ලං ඉඩ ලං  ද්ජ ලං

ඕජෑ. ලංඑහි ලංති බරජ ලංරපටලු ලංටි  ලංවිාඳ්ජ ලංඕජෑ. ලං 

ඒ ලංරපටලු ලංවිාඳජදපට ලංදඩප ලංජාජපධිපතිතුජපට ලං කපකුයිව ලංබරකිාහප් ලං

ජපිරයට ලංගිහිල්කප ලංරැජිජ ේ ලංඅදජඟුල් ලංඋත්ාදයට ලංාහභපගි ලං දජ ලං

එ . ලං ඒදපට ලං  ඩපක්  ලං ති බරජදප. ලං ජජ ලං හිා් ් ලං හත් ලං අට ද ජක් ලං

ඒ ටත් ලංගියප. ලංඅාල්දපසි ලංඉ්ිනයප ද්දත් ලංඑ හජ ලංගි ආ ලංජපහප. ලංජප ලං

ද්ජප ලං විධියට ලං ඉ්ිනයප ද් ලං යප     ලං ඉ්ිනයප   ලං ජාජපධිපති ේ ලං

නි යෝජිා යක්. ලං අ ් ලං ය ්) ලං ජපය යපජ ලං ගියප. ලං ජට ලං ර ථජයක් ලං

ජපහප  ලංඒ ලංගිය ලංඑ  ලංරපජ. ලංජාජපධිපති ලං ල් ් ලං ප් යපකය ලංළඟ ලංදප් ලං

එාරක්ා ලං  පි යත් ලංඅඩකුඹු ලං යකප. ලං  ් ලංයජ ලංවිධියට ලං  ලං වීයපුය් ලං

අ්පු ලං ජයපු ලං එ  ලං  හපඳයිව ලං කියකපයිව ලං අපි ලං  ් ලං කිය් ්. ලං අය ලං

 දල්කාථ ාථ ලංමුතු් ලංිත් ාෝ ලංජයප ලං දජපු ලංඑ  ලං හපඳයිව ලංකියකපයිව ලංඅපි ලං

 ් ලං කිය් ්. ලං අ ් ලං ාථදපමී්දහ් ාථකප ලං අමු ලං අමු   ලං ජයප ලං දජපු ලං

එ  ලං  හපඳයිව ලං කියකපයිව ලං අපි ලං  ් ලං කිය් ්. ලං යපජාය ලං පරිපපකජ ලං

අජපායපා  ය් ලං දජපු ලං නි  දජ ආ ලං ාඳහ් ලං  දජදප  ලං "අහදල් ලං

 පක ආ ලං සිට ලං අහදල් ලං  පකය ලං දක්දප ලං ශ්රී ලං කා ප   ලං අරරැජිජ ලං  කා ලං

 ටයුතු ලං  ළ..." ලං  ලං කියකප. ලං  ලං එ හජයිව ලං රැජිජ ලං රපජ ලං ිය් ්. ලං ජජ ලං

ද් ් ලංජපහප  ලං ජ හජ ලංනිදට ලංජපජසි ත්දයක් ලංඇතුද ලං ් ලංති බරජ ලං

්් ි  ලං අ් බුදයට ලං උත්ාය ලං  හපය් ් ලං   ප හපජද ලං කියකප. ලං ඔය ලං

කියජ ලංඑාරක්ාය ලංාජයිව ලංඇ්ට් ලංබරපකසිාහ්ට ලං දප ලං පපදප ලංඇති ලං

දපි  ලං   ළථ. ලං ඒ ලං අය ලං ාජයිව ලං අදත් ලං ජිීතදපදක ලං අ ් ලං යණවිුද්ට ලං

විුේධද ලං  යෝජාජප ලං  ර ජ් ්. ලං ඒ ලං  රපල්ක් ලං ාජයිව ලං අ ් ලං

ඓතිහපසි  ලං දපනු් ලං පේධතිය ලං ඇතුළත් ලං පුාථ  පළ ලං  පපත් ලං ටි  ලං

  පල්ක ලං ෑ  . ලංඒ ලං රපල්ක් ලංාජයිව ලංඅ ් ලංඋඩයට ලංජහප ලංදජප්ාය ලං

ටි  ලං හළි ලං ප හළි ලං යකප ලංඅය රජ ලංගි ආ. ලං 

ඒ ලං ඉතිහපාය ලං  ජපද්ජප ලං ිනිාථසු ලං ජ් ලං  ් ලං යට ලං පපකජය ලං

 ය් ්  ලං ඒදප ලං රපජ ලංාපකීජක්  ලං හපඟීජක් ලංජපති ලං ිනිාථසු ලංජ් ලං  ් ලං

යට ලංපපකජය ලං ය් ්  ලං ලංඑ හජ ලංපපකජය ට ලං ් ලංවිධි ආ ලං්් ි  ලං

අ් බුදයකි් ලං  ් ලං යට ලං  රපඩර්ජ ලං පුළුද් ලං  දයිව ලං කියකප ලං අපි ලං

හිා් ් ලං ජපහප. ලං ඒ ලං නිාප ලං  ජාපජ ජ ලං පළමු ද්ජ ලං චි්ාජජය ලං

 දජාක් ලංති බර්ජ ලංඕජෑ. ලං  ් ලං අ් බුදය ලං ිනහප ලං පයණ ලංඇ හ් ලංජ් ලං

බරක් ්  ලංපයණ ලංවිධියට ලංජ් ලංහිා් ්  ලංරැජිජ ේ ලංඅදජඟුකට ලංයජ ලං

එ  ලං අ ජක් ලං ඔක්  ෝටජ ලං දඩප ලං  කපකුයිව ලං කියකප ලං ජ් ලං හිා් ් ලං

ඒදප ලංපයණ ලංසිතුවිි. ලංපයණ ලංහිාජ ලංවිධි ය් ලං ් ලංඅ් බුදයට ලංඋත්ාය ලං

 හපය්ජ ලං බරපහප. ලං අපි ලං යටට ලං ්ද්  යක් ලං  ද්ජ ලං ඕජෑ. ලං  දජ ලං දප ලං

වියද් ලං  යකප ලං  යපු ලං දපඩ ලං  දනුදට ලං දප් ලං  දජාථ ලං විධියට ලං  ටයුතු ලං

 යකප ලං  ් ලං ය ්) ලං ිනිහපට ලං ්ද්  ය ලං  ද්ජ ලං ඕජෑ. ලං ජමුත් ලං එ හජ ලං

ඕජෑ ලං ජක් ලංතියප ලංහපඟීජක්දත් ලංති යජ ලංබරදක් ලංඅපට ලං ප ජ් ් ලං

ජපහප. ලං 

රු ලංනි යෝජාය ලං පය  ලංාභපපතිතුජනි  ලංජාපති  ලංාභපද ලංහදජ ලංඑ  ලං

රපජ ලං කපකු ලංබරකප පප යපත්තුදක්  ලංවි ථදපායක් ලංඅපට ලංජපහප. ලංජමුත් ලං

අපි ලංඒ  ලංරතික් ෂථප ලං ය් ් ලංජපහප. ලං ජප ද  ලංඒ  ලංවියදජක් ලංයජ ලං

දයුහයක් ලං  ජප දයිව ලං කියකප ලං අපි ලං හිාජ ලං නිාප. ලං ාජහු ලං හිාප රජ ලං

ඉ්ජදප ලං ජ්  ලං  ාල් ලං ටි  ලං  රජත් ලං දු් ජපත්  ලං රෑාථ ලං ටි  ලං  රජත් ලං

දු් ජපත් ලං ය ්) ලං ිනිාථසු ලං  ් ලං ඔක්  ෝජ ලං දයප රජ ලං ඉිනයිව ලං කියකප  ලං

එ හජ ලංහිා්ජ ලංඑපප. ලං ලං ජප ද  ලංමීළඟට ලංබරඩ ලංගි්ජයිව ලංයුේධ ලං ය්ජ ලං

පට් ලං ර් ්. ලං නියපහපයද ලං ඉ්ජ ලං දුද් ලං  දනු ද් ලං ලං

ාපත්ාකප ේ ලං ්  රය ලං ාදජ ලං පිටවු ඩුක ලං ජපහප. ලං  ි් ලං එළියට ලං

්   ලං ාල් ලංටි  ලංජපති ලංඑ  ලංරපජ  ලංවිදුිය ලං පපීජ ලංරපජ ලංිනිසු් ලංතුළ ලං

ඇති ලං වුණු ලං ්  රය ලං ිා ලං බරඩ ලං ගි්ජ ලං විසි් ලං  ජ හයදජ ලං කද ලං

ිනිසු් ේ ලං ්  රය ලං  ජප දයිව. ලං ඊළඟට ලං එළියට ලං එ් ් ලං

බරඩගි්ජ ලං විසි් ලං  ජ හයදජ ලං  ් ලං ය ්) ලං ිනිසු් ේ ලං ්  රය  ලං

 ්ජ ලං ජපති ජට ලං ර  ෝප පරීද ලං ක්රියපත්ජ  ලං  දජ ලං ිනිසු් ේ ලං

්  රය. ලං ලංඒ  ලං දජ ලංඑ  ලංදළක්දප ලංර්ජ ලංplan එ ක් ලංාජයිව ලංඅපට ලං

ඕජෑ. ලං ් ලංජාපති  ලංාභපද ලංහපදුදපට ලංදපඩක් ලංජපහප. ලං  ෝ  ලංඒ ට ලං පපදු ලං

ාපකපාථජක්? ලං යනිල් ලං විරජසිාහ ලං ජහත්ජයප ලං අරජපති ලං වුණපජ ලං අපි ලං

ඇහුදප ජාජපධිපති ලංවුණපජ ලංඅපි ලංඇහුදප  ලං ජප ක්ද ලංplan එ  ලංකියකප. ලං ලං ලං

 ජප ක්ද ලංාපකපාථජ ලංකියකප. ලංඒ ලංාපකපාථජ ලංඅපට ලං ද්ජ. 

ඒ ලං ාපකපාථජ ලං අපට ලං  දජදප ලං කි දප; ලං mini-Budget එ ක් ලං

 ේජදප ලං කි දප. ලං Mini-Budget එ ක් ලං කියකප ලං  ජප ක්ද ලං එ ක් ලං

ජ් ලං  රජපදප. ලං හපබරපයිව  ලං plan  එ ක් ලං ජපහප. ලං  ් ලං ය ්) ලං ිනිසු්ට ලං

අයිවතියක් ලංජපේද  ලං ් ලංපීඩජ ය් ලං රපඩ ලංඑජ ලංවිධිය ලංරපජ ලං්ඩුක්දට ලං

ති බරජ ලං ාපකපාථජ ලං  ජප ක්ද ලං කියකප ලං දපජර්ජ? ලං  ් ලං ය ්) ලං

ිනිසු්ට ලං අයිවතියක් ලං ජපේද  ලං  ් ලං දුණු ලං  ඩප ලං දපටී ජ් ලං  ් ලං යට ලං

 බ්යප ලං ර්ජ ලං ්ඩුක්දට ලං ති බරජ ලං ාපකපාථජ ලං  ජප ක්ද ලං කියකප ලං

දපජර්ජ? ලං ාපකපාථජක් ලං ති බරජදප ලං ජ්  ලං ඒ  ලං ඉිනරිපත් ලං  ය්ජ. ලං

ාපකපාථජක් ලං ජපත්ජ්  ලං ාපකපාථජක් ලං ජපතිද ලං යජ ලං එදප  ක ලං

ටුද් ාථදකට ලං ් ලං අ් බුදයට ලංඋත්ාය ලං ද්ජ ලංපුළුද් ලං දයිව ලංකියකප ලං

අපි ලං ලංහිා් ් ලංජපහප. ලංඒ ලංනිාප ලංඅපි ලංඉාප ලංඕජෑ ි් ලංඉල්කජදප  ලං ් ලං

ාත්ත්දයත් ලංඑක්  ලංාදදුයටත් ලං ාල්ක් ලං ය්ජ ලංඑපප ලංකියකප. ලං 

දප් ලං ඉති් ලං ර ථජය ලං විාඳුණප ලං කියකප ලං හිාප රජ ලං  පපදුජාජ ලං

 පයමු ඩුක ලංජ්ීතුජ්කප ලංාතුටි් ලංඉ්ජදප. ලංඑ හජ ලංහිාජ ලංඑ ජ ලං

ාජයිව ලංදපරැේද. ලංබරඩගි්ජ ලංවිසි් ලං ජ හයදජ ලංජහප ලංඅඳුු ලංාත්ත්දය ලං

නි් ජපණය ලං  ද්ජ ලං  ජප ජ  ලං  ් ලං දප ටි් ලං යජ ලං ්් ි  ය් ලං

නි් ජපණය ලං දජ ලංනිෂථපපදජ ලංඅද ප ය ලං ේශීය ලං ් ජප්ා ුදපට ලං

අත්පත් ලං ය ලංරපීතජ ලංාඳහප ලංඅද ය ලංදපාපදයණය ලංහද්ජ ලංඕජෑ ලං යජ ලං

ජපිනහත්වීජ ලං  ය්ජ ලං කියජ ලං ඉල්ලීජ ලං ජජ ලං  යජදප. ලං ය ්) ලං

රජාපා්ත්රදපදය ලං අජතුරි් ලං අජතුයට ලං ඇද ලං ද්)ටජ ලං ඒ ලං විජප  පරී ලං

ාත්ත්දය ලං අජපරා ආ ජ ලං ඇතිවීජ ලං දපළපක්වීජ ලං ාඳහප ලං අද ය ලං ාෑජ ලං

පියදයක්ජ ලංර්ජ ලංකියපත් ලං යෝජාජප ලං යි් ලංජ ේ ලංදචජ ලංාථදල්පය ලං

අදා් ලං යජදප. ලං 

රු ලංනි යෝජාය ලං පය  ලංාභපපතිතුජනි  ලං ් ලංඅදාථාපද ලංකබරප ලං ජජ ලං

ා්බර්ධ ය් ලංඔබරතුජපට ලං බරප හපජ ලංාථතුතියිව. ලං 
 

රරු නිමයෝජ්ය ථාාථ සභාපතිුාා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is the Hon. J.C. Alawathuwala. You 

have eight minutes.  
 

[අ.භප. ලං1.01  
 

රරු මේ.සී. අලවුවල ාහතා 
(மாண்புமிகு சஜ.ெீ. அைவத்துவை) 

(The Hon. J.C. Alawathuwala) 

රු ලංනි යෝජාය ලං පය  ලංාභපපතිතුජනි  ලං ජාපති  ලංාභපද ලං ාථාපපිා ලං

කිරීජ ලං ා්බර්ධ ය් ලං ාප ා  ප ලං  යජ ලං  ් ලං  දකප   ලං දචජ ලං

ාථදල්පයක් ලං  ාප ලං කිරීජට ලං අදාථාපද ලං කපබීජ ලං රපජ ලං ජජ ලං ාතුටු ලං

 දජදප. ලං 

අද ලං අ ් ලං යට ලංතුළ ලං ් ලංාත්ත්දය ලංනි් ජපණය ලං ද්ජ  ලං එ හජ ලං
ජපත්ජ් ලංඅද ලංති බරජ ලංඅදපාජපද්ා ලංාත්ත්දය ලංඇති ලං ය්ජ ලංය් ලං

කිසි ලං  ඩුකඩපයජක් ලං ක්රියප ලං  ළප. ලං ඒ ලං තුළි් ලං ඇති ලං  දකප ලං ති බරජ ලං
්් ි  ලං අ් බුදය ලං  ් ලං ය ්) ලං ජීදත් ලං දජ ලං  ද  ෝටි ලං විසිකක්ෂය  ලං

ජාජාපදටජ ලං බරකපප ලං ති බරජදප. ලං ඒ ට ලං දපි හිටිද  ලං පපාල් ලං දුදපද  ලං

කුඩප ලං දුදපද ලං කියකප ලං ජපහප. ලං  ් ලං හපජ ලං   ජපටජ ලං  ් ලං අ් බුදය ලං
ඉාපජ ලං දුණු ලං විධියට ලං බරකපප ලං ති බරජදප. ලං  ් ලං ්් ි  ලං අ් බුදය ලං

තුළි් ලං තු් ලං   ක ලං  ්ජ ලං බරපරි ලං ාජපජායක්  ලං ජ්ද පෝෂණ ය් ලං
 කෝ  ආ ලං ඉහළජ ලං ාා්යපදකට ලං ගිහි් ලං ති බරජ ලං යටක් ලං නි් ජපණය ලං

 දකප ලං ති බරජදප. ලං ිනදප ලං ්හපයය ලං ජපතිද ලං දුද් ලං පපාල් ලං තුළ ලං
ක්කප්ා ලං දකප ලංදප ටජ ලංාත්ත්දයක් ලංඅද ලංඇති ලං දකප ලංති බරජදප. ලං 

රු ලං නි යෝජාය ලං  පය  ලං ාභපපතිතුජනි  ලං අ ් ලං ය ්) ලං පදතිජ ලං

්් ි  ලං අ් බුදයත් ලං එක්  ලංාජයිව ලං  ් ලං  ේ පපකජ ලං අ් බුදයත් ලංඇති ලං
වු ඩුක. ලං  ් ලං ඇති ලං  දකප ලං ති බරජ ලං අදපාජපද්ා ලං ාත්ත්ද ය් ලං

83 84 

[රු ලංවිජල් ලංවීයදා  ලංජහාප  
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 රපඩ ලං එ්ජ ලං ාජයිව ලං අපි ලං  ජප යක් ලං  යෝජාජප ලං  ේ් ්. ලං සියලු ලං

පක්ෂ ලංඑ තු ලං දකප ලං ් ලංඅ් බුදදකට ලංවිාඳු් ලං ාපයප ලංාපමුහි ද ලංී්දු
-ීයණ ලං රපීතජට ලං ාජයිව ලං ජාපති  ලං ාභපදක් ලං ාථාපපිා ලං කිරීජ ලං ාඳහප ලං

 යෝජාජපදක් ලං ්  . ලං පසුගිය ලං  පක ආ ලං අයරළ ලං  ළ ලං ාුණ ලං
ාුණිය් රනුත් ලං  ජදපනි ලං අදහාථ ලං ඉිනරිපත් ලං  ව ලං බරද ලං අපි ලං දපක් ප. ලං

ජමුත්  ලං  ් ලං  දජ  පට ලං යජාය ලං  ජප ක්ද ලං  යකප ලං ති බර් ්? ලං
 ජදපනි ලං අද ය ලං පයණප ලං ඉෂථට ලං  ය්ජ ලං ි් ලං ජාජපධිපතිදයයපට ලං

සිේධ ලං දකප ලංති බරජදප  ලං දජත් ලං ටයුතු ලං ය්ජ. ලංපසුගිය ලංිනජදක ලං

යපජාය ලං ඇජතිදු ලං 38 ද ජක් ලං පත් ලං  ළප. ලං දපජට ලං ඉ්ජ ලං  පබිජ්) ලං
අජපායදු්ට ලං අජායද ලං ාදත් ලං 12ක්  ලං 10ක් ලං  හට-අනිේදප ලං පත් ලං

 ය්ජත් ලංනියිායිව. ලං එා  පට ලං අපි ලං යජා ය් ලං අහජදප  ලං ්ඩුක්ද ලං
 රජය්ජ  ලංජ්ීදු ලංාජා්ජ ලංඇජති ් ලං ජකප  ලං දප් ලං ් ලංඇති ලං

 දකප ලං ති බරජ ලං ්් ි  ලං අ් බුද ය් ලං යට ලං  රපඩ ලං ර්ජ ලං පුළුද්ද ලං
කියකප. 

 අද ලං ඇති ලං  දකප ලං ති බරජ ලං ාත්ත්දය ලං  දා ලං  ් ලං ය ්) ලං ජාජාපද ලං

බරක් ් ලං පිළිකුල් ලං ාහරාදයිව. ලං  ් ලං ඇජති ් ලං  බරදප ලං රපීතජ ලං අද ලං

 කපකු ලංවිහිළුදක් ලංබරදට ලංපත් ලං ය රජ ලංති බරජදප. ලංඒ ලංනිාප ලංඅද ලංය ්) ලං

ජාජාපද ේ ලං වි ථදපායත් ලං ජපති ලං  දකප ලං ති බරජදප. ලං  ් ලං

පප් ි ්්තුද ලංා්බර්ධ ය් ලං ාප ලංකිරී ් ජ ලං ය ්) ලං ජාජාපද ලං  ් ලං ලං

පප් ි ්්තු ලං ජ්ීතුජ්කප ලං හපජ දජපජ ලං එ  ලං කූ්ද ට ලං දපකප ලං

ති බරජදප. ලංජමුත්  ලංවිය ලංයුත් ත් ලංඒ  ලං ජප දයිව. ලං ් ලංාත්ත්දය ලංතුළ ලං

ය ලං ්) ලංජාජාපද ේ ලංවි ථදපාය ලං ඩ ලං දකප ලංති බරජදප. ලංඒ ලංනිාප ලංාජයිව ලං

 ් ලං ය ්) ලං සිටිජ ලං හපටජද ලං කක්ෂයක් ලං  ්දය ලං  ජකප ලං පත් ලං  යපු ලං

ජාජපධිපතිදයයප ලං  ලං  ් ලං යටි් ලං පකදප ලං හපරීජ ලං ාඳහප ලං පසුගිය ලං ිනජදක ලං

ජාජපධිපති ලංජ්ිනයය ලංළඟට ලංගිහි් ලංජාජාපද ලංඋේ ඝෝෂණය ලං  ළථ. ලං 

අද ලං ති බරජ ලං  ් ලං ාත්ත්දය ලං ා්බර්ධ ය් ලං යජායට ලං හරි ලං

අද බරෝධයක් ලංති බරජදපද? ලං ් ලංදජ  පට ලංමුි් ලංතිබුණු ලංාත්ත්දය ලං

ඉාපජ ලං ජය  ලං ාපජ ට ලං යි් ලං පදතිජදප. ලං අද ලං ාජ් ේ ලං දුදපට ලං

  කක් ලං ඇය ලං   කක්දත් ලං  ්ජ ලං  ද්ජ ලං හපකියපදක් ලං ජපතිද ලං

 දජ පිය් ලං අායණ ලං  දකප ලං ති බරජදප. ලං  ජ්ජ ලං  ් ලං ාත්ත්දයට ලං

පිළිය් ලං  යපද්ජ ලං අද ය ලං දපඩ ලං පිළි දළ ලං ාජයිව ලං අපි ලං දහපජ ලං

ක්රියපත්ජ  ලං  ය්ජ ලං ඕජෑ. ලං එ හජ ලං  ජපවු ණපත් ලං  ජප ක්ද ලං

 ද් ්? ලං "ඇජති ් ලං ටි  ලං රත්ාප. ලං දප් ලං ඔක්  ෝජ ලං හරි. ලං

ජාජපධිපති ලංයනිල් ලංවිරජසිාහ ලංජපතිතුජප ලංඇවිල්කප ලංාත්ත්දය ලංාජජය ලං

 ළප. ලං අයරළ පය යෝ ලං හිය ලං  ළප" ලං කියප ලං හිාකප ලං ඔබරතුජ්කප ලං

ාපජ ා්ජ ලංහදජදප ලංජ්  ලංජප ලංහිාජ ලංවිධියට ලංඒ  ලං කපකු ලංදපරැේදක්. ලං

ඊට ලංඑහප ලංාපජ ට ලංඅද ලං ් ලංයට ලංාල්ලු ලං දි් ලංති බරජදප. ලං 

 බරප හෝ ලං ද ජක් ලංකියජදප  ලංදප් ලං පෝි් ලංජපහප ලංකියකප. ලංදප් ලං

ඉ්ධජ ලං පෝි් ලංජපත් ත් ලං ජප ද ලංකියකප ලංහරියට ලං හපයප ලංබරක්ජ. ලං

එ හජ ලං ද්ජ ලං හථතුද  ලං ජාජාපද ලංඅ ත් ලංාල්ි ලං ජපජපතිවීජයිව. ලං අද ලං

එ හජ ලං ාපජ ට ලං  ් ලං යට ලං පත් දකප ලං ති බරජදප. ලං අද ලං ය ්) ලං

ජාජාපද ේ ලං අ ත් ලං ති බරජ ලං මුදල් ලං රජපණය ලං හීජ ලං  දි් ලං යජදප. ලං

ාජ් ලංළඟ ලංඑ තු ලං ය ලංරත් ලංය් ලංමුදල් ලංරජපණයක් ලංතිබුණප ලංජ්  ලංඅද ලං

ඒදපත් ලං අදා් ලං  දකප ලං ති බරජදප. ලං  ජ ය ලං උ ාථ ලං  යපුදප ලං

 බ්යප රජ ලං ්පසු ලං විකුණජදප. ලං  ් ලං ාත්ත්දය ලං ාද ලං ජපා ලං කීයක් ලං

ති යයිවද? ලං  ් ලං ජපා ආත් ලං ජීදත් ලං  දයිව  ලං උ ාථ ලං  යකප ලං තිබුණු ලං

ාජ් ේ ලං  ජ ය ලං ටි  ලං  බ්යප රජ ලං ජපදා ලං විකුණකප. ලං ඊළඟට  ලං

 ජපදප්බර්  ලං ජපා ආ ලං ජීදත් ලං  ද් ් ලං   ප හපජද? ලං  දාප්බර්  ලං

ජපාය ලංදජ  පට ලං ජප ක්ද ලං ද් ්? ලංඉාපජ ලංභයපජ  ලංාපජ ට ලං

දප් ලං  ් ලං යට ලං ාල්ලු ලං  දි් ලං යජදප. ලං ඒ ලං නිාප ලං අපි ලං පපහපිනිද ලං

කියජදප  ලං ජාපති  ලං ාභපදකි් ලං බරකප පප යපත්තු ලං  ද් ් ලං  ජ්ජ ලං

 ් ලං ර ථජදකට ලං ාපබරෑ ලං විාඳු් ලං  ාවීජ ලං කියකප. ලං ානි ලං ී්දු-ීයණ ලං

ර් ් ලංජපතිද  ලං ජපාථතිය  ලං දූෂණය  ලං දාචපද ලං ජදත්දප ලං  ් ලං ති බරජ ලං

ාත්ත්දය ලං  දජාථ ලං  යකප  ලං ය ්) ලං ජාජාපදට ලං වි ථදපා ලං  ය්ජ ලං

පුළුද් ලංවිධියට ලං ් ලංඅ් බුදයට ලංපිළියජක් ලං ාපයප ලංර්ජ ලංපුළුද් ලංජ් ලං

ාජයිව ලං ් ලංජාපති  ලංාභපද ලංපිහිටුවී ් ලංර යෝජාජයක් ලංකප බර් ්. ලං 

රු ලංනි යෝජාය ලං පය  ලංාභපපතිතුජනි  ලං ් ලංාත්ත්දය ලංතුළ  ලං ් ලං

යජ ලංරජය ලංතුළ ලංඒ ලංරපජ ලංඅපට ලංවි ථදපායක් ලංජපහප. ලංවිපක්ෂය ලංහපටියට ලං

අපි ලං ් ලංජාපති  ලංාභපද ලංපිළිබරඳ ලං යෝජාජපදට ලංාහපය ලං දජදප. ලංාහපය ලං

දු්ජපට ලං අපි ලං ජපා ලං හයක් ලං බරකජදප  ලං  ්  ලං   පයිව ලං ් පය ය්ද ලං

ක්රියපත්ජ  ලං  ද් ් ලං කියකප. ලං අපි ලං හපජ ලං එ ටජ ලං විුේධ ලං  ද්ජ ලං

 පජපති ලං ජපහප. ලං අපි ලං මුි්ජ ලං කි දප  ලං විපක්ෂයක් ලං හපටියට ලං  ් ලං

ති බරජ ලං අ් බුද ය් ලං  රපඩ ලං ය්ජ ලං අද ය ලං ාහ යෝරය ලං

පප් ි ්්තුද ලං තුළ ලං ඉඳ රජ ලං  ිටු ලං හයහප ලං කබරප ලං  දජ ලං බරද. ලං

දයදාථාපදපය ය ලංතුළ ලංඉඳ රජ ලංඒ ලං ේදල්දකට ලංඅපි ලංාහපය ලං දජදප. ලං

ඇජති ් ලංඅය රජ ලංයටට ලංාදත් ලංබරයක් ලං ද්ජ  ලංඑ හජ ලංජපත්ජ් ලං

ය ්) ලං ජාජාපදට ලං ාදත් ලං බරයක් ලං පටද්ජ ලං අපි ලං කෑාථති ලං ජපහප. ලං

ද් ාජපජ ලංජාජපධිපතිදයයප ලංපත් ලංවුණු ලං දකප  ත් ලංඅපි ලංඑ හජ ලංර ප  ලං

 ළප. ලංඑතුජප ලංහමු දකපත් ලංඒ ලංරපජ ලංඅපි ලං ාප ලං ළප. ලංඅපි ලංඅහජදප  ලංඅද ලං

 ් ලංාත්ත්දය ලංතුළ ලං ජප ක්ද ලං දකප ලංති බර් ් ලංකියකප. ලං 

දප් ලං බරක්ජ  ලං විපක්ෂයට ලං කබරප ලං ිනය ලං යුතු ලං COPE ාහ ලං COPA 

කියජ ලං ිටුදක ලංාභපපති ලංධුයදත් ලංකබරප ලං ද්ජ ලංාදජ ලංකෑාථති ලංජපහප. ලං

ඒදප ලං  ල් ලං දජි් ලං අද ලං  ජප ක්ද ලං ය් ්? ලං ඒ ලං නිාප ලං  ් ලං ජාපති  ලං

ාභපද ලං කියජ ලං  පයණයත් ලං යටට  ලං  කෝ යට ලං  ප්ද්ජ ලං  යජ ලං

 දයක්ද  ලං එ හජ ලං ජපත්ජ් ලං ාාය ලං ද  ය්ජ ලං ර ථජය ලං විාඳ්ජ ලං

 යජ ලං  දයක්ද ලං කියජ ලං එ  ලං රපජ ලං අප ලං සියලු දජපට ලං ාප යක් ලං

ති බරජදප. ලං ඒ ලං නිාප ලං ජාජපධිපතිතුජපට  ලං ්ඩුක්දට ලං අපි ලං කියජදප  ලං

 ජ හජ ලං ජපතිද ලං ය ්) ලං ජාජාපද ේ ලං ාාය ලං ාත්ත්දය ලං  ත්ු් ලං

අය රජ  ලං  ් ලං අදපාජපද්ා ලං ාත්ත්ද ය් ලං  රපඩ ලං ය්ජ ලං

සියලු දජප ලංඑ තු ලං දකප ලංාපමූහි ද ලංී්දු ලංඅය රජ ලං ් ලංාත්ත්දය ලං

 දජාථ ලං ය්ජ  ලං අලුත් ලංවිධියට ලංහිාකප ලං දපඩ ලං ය්ජ ලං ් ලංජාපති  ලං

ාභපද ලංඋප ලං යෝගි ලං ය ලංර්ජ ලංකියකප. ලංඒ ලංදප ේජ ලංඑය ලංාප් ා  ලං ය ලං

ර්ජ ලංකියකපත් ලංඅපි ලංඉල්කප ලංසිටිජදප. ලංඒ ලංඅදහසි් ලංාජයිව ලංවිපක්ෂය ලං

හපටියට ලං අපි ලං ජාපති  ලං ාභපදට ලං අදපළ ලං  ් ලං  යෝජාජපදට ලං ාහපය ලං

 ද් ් ලංකියජ ලං පයණය ලංජාක් ලං යි්  ලංඔබරතුජපට ලංාථතුතිද්ා ලං

 දි්  ලං ජප ේ ලං දචජ ලං ාථදල්පය ලං අදා් ලං යජදප ලං රු ලංනි යෝජාය ලං

 පය  ලංාභපපතිතුජනි. 

 
රරු නිමයෝජ්ය ථාාථ සභාපතිුාා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is the Hon. Janaka Wakkumbura. 

You have eight minutes.  

 
[අ.භප. ලං1.0   
 

රරු ජ්ානථ ව්කුඹුා ාහතා නපළා්  සභා හා පළා්  

පාලන ාාජ්ය අාාතයුාා) 
(மாண்புமிகு ஜானக வக்கும்புர - மாகாண ெமபகள் மற்றும் 

உள்ளூராட்ெி இராஜாங்க அமமச்ெர்) 

(The  Hon. Janaka Wakkumbura - State Minister of 
Provincial Councils and Local Government) 

රු ලංනි ලං යෝජාය ලං පය  ලංාභපපතිතුජනි  ලංඅ ් ලංය ්) ලංසියලු දජපජ ලං

බරකප පප යපත්තු ලංවුණප  ලංඅපි ලං දසිය ලංවිසිපාථ දජපජ ලංඑ තු ලං දකප ලංයට ලං

 දනු ද් ලං ය් ලං කිසි ලං  ටයුත්ාක් ලං  යයිව ලං කියකප. ලං ඒ ලං නිාප ලං සියලු ලං

පක්ෂදක ලංජපය ය් ලංඑ තු ලං දකප ලංඅද ලං ් ලංජාපති  ලංාභපද ලංපිහිටුවීජ ලං

ා්බර්ධ ය් ලංදජ ලං යෝජාජපද ලං  ්ද ලං විජ.දජක් ලංජපතිදජ ලංා්ජා ලං

 යජදප ලං දප ේජ ලං අපි ලං ඔක්  ෝජ ලං එ තු ලං  දකප ලං යට ලං  දනු ද් ලං

 ටයුතු ලං  ළපත්  ලං ් ලංය ්) ලංජාජාපද ේ ලංර ථජ ලංවිාඳ්ජත් ලංඅපට ලං

පුළුද් ලං  දයිව. ලං මුි්ජ ලං අපි ලං සියලු දජප ලං එ තු ලං  දකප ලං ්ඩුක්දක් ලං

හදමු ලංකි දප. ලංඒ ලංාඳහප ලංඅපි ලං පකයක් ලංබරකප රජ ලංහිටියප. ලංජමුත්  ලංඒ ලං

 ටයුත්ා ලං  ජප ළ ලං නිාප ලං ාජයිව ලං ජපදා ලං දයක් ලං ඇජතිදු ලං පත් ලං

 යකප  ලං ්ඩුක්ද ලං ජපදා ලං දයක් ලං ්ය්භ ලං  යකප  ලං  ් ලං ය ්) ලං

ජාජාපද ේ ලංර ථජ ලංවිාඳ්ජ ලංජහ්සි ලංඅය රජ ලං ටයුතු ලං ය් ්. 
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පප් ි ්්තුද 

අපි ලං 005 දජපටජ ලං යුතු ජක් ලං ති බරජදප  ලං යට ලං  දනු ද් ලං ය් ලං

 පකයක් ලං හෝ ලංඑ තු ලං දකප ලංදපඩ ලං  පටාක් ලං ය්ජ. ලංඅපි ලංහිාජදප  ලං
සියලු දජපට ලංඑ තු දකප ලං ් ලංජාපති  ලංාභපද ලංඑක්  ලංදපඩ ලං ය්ජ ලං

පුළුද් ලං දයිව ලංකියකප. ලං අ ් ලං පප් ි ්්තු   ලං ඉ්ජ ලංජ්ීදු් ලං
005 දජප ර් ලං  වුුදත් ලං ාජ් ේ ලං ජාජාපදට ලං පිටුපපකප ලං දපඩ ලං

 යයිව ලංකියකප ලං ජජ ලං හිා් ් ලංජපහප. ලං  හපඳ ලං දපඩදකට ලංාහ යෝරය ලං
 දජදප ලං කියකප ලං විපක්ෂ ආ ලං ජ්ීතුජ්කප ලං කියජදප. ලං අපි ලං

ඉාථ ාල්කපජ ලං ජය  ලං දපඩ ලං  ජපජදපද ලං කියකප ලං  හපයපර්ජ ලං ඕජෑ. ලං

ය ්) ලං ්දපය් ලං දපි  ලං  ය ලං ර්ජ ලං හප ජෝජ ලං  ාප ලං  යජදප. ලං  හට ලං
ාභපද ලං ල් ලංාබරජ ලංඅදාථාප   ලං යෝජාජපදක් ලං රජපල්කප ලංති බරජදප  ලං

යජා ආ ලං්දපය් ලංදපි  ය ලංරපීතජ ලංා්බර්ධද. ලං 

රු ලං නි යෝජාය ලං  පය  ලං ාභපපතිතුජනි  ලං ්දපය් ලං දපි  ය ලං

රපීතජට ලං අපි ලං සියලු දජපටජ ලං එ තු ලං  දකප ලං දපඩ ලං ය්ජ ලං පුළුද්. ලං
බරදු ලංෆයිවල් ලංවිදිා ලං ළප ලංකියකප ලංඒ ලංදප ් ලංහරියට ලං   ය් ් ලංජපහප. ලං

ජජ ලං ජ් ලං ්දපය් ලං බරදු ලං  රදජදප. ලං බරදු ලං එ තු ලං  ය ලං රපීතජට ලං ජ් ලං

දපනුදත් ලං ය්ජ ලංඕජෑ. ලංහුඟක් ලං ද ජක් ලං ය් ් ලංදපජ ලංදපජ ලංදපරැින ලං
 යජ ලං ිනිසු්ට ලං උද  ලං  යජ ලං එ . ලං පුයදපසි යෝත් ලං ඒ  ලං  යජදප. ලං

ාජහය ලං දදාථදක ලං  ලං කියජදප  ලං බරාථ ලං එ ක් ලං යජ ලං   පට ලං ටි ්) ලං එ  ලං
දු් ් ලං ජපහප ලං කියකප. ලං ජජ ලං අ ් ලං බර්දුක ලං ගුණද් ධජ ලං

ඇජතිතුජපටත් ලං ඒ ලං රපජ ලං කි දප. ලං බරාථ ලං එ ක් ලං ාෑජ ලං .ද්) ලං එ  ටජ ලං
number එ ක් ලං රහකප ලං ති බර්ජ ලං ඕජෑ. ලං ටි ්) ලං එ ක් ලං දු් ් ලං

ජපත්ජ් ලං "ජජ ලං  ් ලං බරාථ ලං එ ක් ලං ඉ් ් ලං. ලං ටි ්) ලං එ ක් ලං දු් ් ලං

ජපහප" ලංකියකප ලංකි දපජ  ලංඒ ලංබරාථ ලංඑ  ලංcheck  යකප ලංඒ ලංඅයට ලංවිුේධද ලං
 ටයුතු ලං  ය්ජ ලං ඕජෑ. ලං ය ්) ලං ්දපයජ ලං ජපති ලං  දජ ලං ාපජට ලං දපඩ ලං

 ටයුතු ලංයපශියක් ලං යකප ලංති බරජදප. 

අපි ලංකියජදප  ලං  ලංපප් ලංකබරජ ලං්යාජ ලං ප ේරි  ලංඅා යට ලං දමු ලං

කියකප. ලංරු ලංනි යෝජාය ලං පය  ලංාභපපතිතුජනි  ලංඑ හජ ලං ජපු ලං්යාජ ලං
ති බරජදප. ලං දප් ලං ඒදප ලං අවුුදු ලං රණජක් ලං කපභ ලං කබරජදප. ලං හපබරපයිව  ලං

යජායට ලංාාපහක්දත් ලං ද් ් ලංජපහප. ලංඒ ලං්යාජ ලං ජපජදපද ලංකියකප ලං

ජට ලං ජ් ලං ද  ය් ලං කිය්ජ ලං පුළුද්. ලං ජජ ලං අපජයජ ලං  ිෂික ් ජ ලං
අජපායපා  ආ ලං යපජාය ලං ඇජපතිදයයප ලං හපටියට ලං ඉ්ජ ලං  පක ආ ලං ඒ ලං

අජපායපා ය ලංයට ත් ලංරල්ඔය ලංදපවිි ලංාජපරජ ලංතිබුණප. ලං ඒ ලං ාජපරජ ලං
කපභ ලංකපබුදප. ලං ජට ලංජා  ලංහපටියට ලං 0202 ලං අවුයේ ේ ලංිියජ ලං 931ක් ලං

කපභයිව. ලංජමුත් ලංයජායට ලං රද්ජ ලංඕජෑ ලංිියජ ලං381ක් ලංඅදටත් ලං ජකප ලං
ජපහප. ලං අද ලං එය ලං මුදල් ලං අජපායපා ය ලං යට ත් ලං ති බර් ්. ලං යජායට ලං

සියයට ලං51  ලංඅයිවතිය ලංති බරජ ලං්යාජය  ලංකපභ ආ ලං  පටා ලංයජායට ලං

අය ලං  යර්ජ ලං බරපරි ලං ජ් ලං  ජප ක්ද ලං ති බරජ ලං ාත්ත්දය? ලං පප් ලං
කබරජදප ලංකියකප ලං ප ේරි  ලංඅා යට ලං ජකප  ලංඒ  ලංකපභ ලංකබරජ ලංාපජට ලං

්දපට ලංපාථ ාථ ලං යජා ආ ලං  පටා ලං රද් ් ලංජපති ලංාත්ත්දයට ලංපත් ලං
 දකප ලංති බරජදප. 

අහිාා  ලංිනිසු් ේ ලංහපල් ලංඇටයට ලංබරේදක් ලංරහජදපට ලංදඩප ලංජහප ලං
පරිජපණ ය් ලංාල්ි ලංඑ තු ලං යජ ලංපිරිා ර් ලංබරදු ලංඅය ලං ය ලංර්ජ ලං

ඕජෑ. ලං ජ්ීදු් ලං 005 දජප ලං එ තු ලං වුණප ලං ජ් ලං ඒ  ලං  ය්ජ ලං

පුළුද් ලංකියකප ලං ජජ ලංකි    ලංඒ යිව. ලං  ලං දපයින ලං යපු ලං  ජපට ලං දඬුද් ලං
 ද්ජ ලං COPE එ ක් ජ ලං සියලු දජප ලං එ තු ලං  ද්ජ ලං ඕජෑ. ලං එ හජ ලං

ජපතුද ලං ඒ ලං  ිටුද ලං හමුදට ලං එජ ලං අය ේ ලං පපත්ාට ලං  ාප ලං  යජ ලං
 ්)ටියත් ලංඉ්ජදප. ලංජජ ලංඒ  ලං හපඳටජ ලංද්ජදප. ලංඅපි ලංජ්ීදු් ලං

005 දජපට ලං  කපකු ලං දපඩක් ලං  ය්ජ ලං පුළුද්. ලං ඒ  ලං ාේභපද ය් ලං
 ය්ජ ලංඕජෑ. ලංඉිනරි ලං ්දය ලංබරකප රජදත් ලංඑ හජ ලංජපත්ජ් ලංඅයයප ලං

 ජයප ලං ායහප ලං  දයිව ලං කියකප ලං බරකප පප යපත්තු ද්දත් ලං  ටයුතු ලං
 ය් ් ලංජපතුද ලංඅපට ලංති බරජ ලංයුතු ජ ලංඉෂථට ලං  ළපත් ලංඅපට ලං ් ලං

රපටලු  ලංර ථජ ලං ලංවිාඳප ලංර්ජ ලංපුළුද්. ලං 

අපි ලං හපජ ලං  දජපජ ලං පිළිර්ජ ලං ඕජෑ  ලං අද ලං ජාජාපද ලං ඉ් ් ලං
 බරප හපජ ලංඅජපු ද් ලංකියකප. ලංබර් ලංික ලංදපි  ලංවීජත් ලංඑක්  ලංජාජාපද ලං

ඉ් ් ලංඅජපු ද්. ලං ාල් ලංික ලංදපි වීජ ලංනිාප ලංාජයිව ලංඅ ජක් ලංසියලු ලං
 ේජ ලං දපි  ලං  දකප ලං ති බර් ්. ලං රු ලං නි යෝජාය ලං  පය  ලං

ාභපපතිතුජනි  ලංඅපි ලංකියමු ලං  ෝ  ලංනුදයඑළි ආ ලං බරෝාචි ලංකි කෝ ලංඑ ක් ලං

ුපියල් ලං122යිව ලංකියකප. ලංඒදප ලං  පළෙට ලංඑජ  පට ලංුපියල් ලං422යිව. ලං
ඇයිව ලං ඒ? ලං එදප ලං   පළෙට ලං එ්ජ ලං  කපරිය ට ලං ුපියල් ලං 02 222ක් ලං

රත්ාප ලංජ් ලංඅද ලංුපියල් ලං122 222ක් ලංර්ජදප. ලංඒ ලංරදපහජ ලංරපාථතුද ලං
අය ලං  ය් ් ලං පපරි භෝගි යප ර්. ලං අපි ලං ඒ ට ලං ලං ජපජදප ලං හරි ලං

දපඩපිළි දළක් ලං  යපද්ජ ලං ඕජෑ. ලං  කපරිදි් ලං  ර ජජදප ලං
 දනුදට ලං බරඩුකඩපය දක ලං පපත් ත් ලං ති බරජ ලං එළදලු ලං   ෝා චි ය් ලං

 ර ජ්ජ ලංපුළුද්. ලං 

සියලු දජප ලං එ තු ලං වු ණපත් ලං ය ්) ලං ජාජාපද ේ ලං ඒ ලං ර ථජ ලං
හඳුජප රජ ලං ඒදපයිව් ලං ටි ක් ලං  හෝ ලං විාඳ්ජ ලං  ් ලං ජාපති  ලං ාභපදට ලං

පුළුද් ජක් ලං කප බරයිව ලං කියකප ලං ජජ ලං වි ථදපා ලං  යජදප. ලං ඒ  ලං
ාේභපද ය් ලං  ය්ජ ලං ඕජෑ. ලං එාපජට ලං ඇවිල්කප ලං ඊට ලං පාථ ාථ ලං

එාපනි් ලං එළියට ලං ගිහි්  ලං " ජ හජ ලං  ය්ජ ලං බරපහප  ලං  ජ හජ ලං
 ය්ජ ලං බරපහප" ලං කිය් ් ලං ජපතුද  ලං අපි ලං ාප ා  ප ලං  යකප ලං ර ථජ ලං

විාඳප ලං රත් ාපත්  ලං අ ් ලං ය ්) ලං ජාජාපද ලං අපි ලං 005 දජප ර්ජ ලං

බරකප පප යපත්තු ලංදජ ලං ේ ලංඉෂථට ලං ය්ජ ලංපුළුද් ලං දයිව. 

රු ලංනි යෝජාය ලං පය  ලං ාභපපතිතුජනි  ලං අපි ලං  ් ලං ජාපති  ලං ාභපද ලං

පිහිටුදකප ලංය ්) ලංජාජාපද ලංතුළ ලංවි ථදපායක් ලංඇති ලං යකප ලංය්කිසි ලංදපඩ ලං
පිළි දළක් ලං  ලං  ය්ජ ලං ජහ්සි ලං ර්ජදප. ලං ජජ ලං හිතුදප ලං විපක්ෂ ආ ලං

ඉ්ජ ලං අයත් ලං  ් ලං  ජප හප ත් ලං යජා ආ ලං ඇජතිදු් ලං  දකප  ලං
දරකීජක් ලං අය රජ ලං ය් ලං දපඩ ලං   පටාක් ලං  යයිව ලං කියකප. ලං දප් ලං

 රපඩක් ලං අය ලං කියජදප  ලං ාජ් ලං අති් ලං දපයින ලං වුණප  ලං ඒ ලං දපයින ලං

හදපර්ජදප ලංකියකප. ලංරු ලංනි යෝජාය ලං පය  ලංාභපපතිතුජනි  ලංජාජාප ලං
විමුක්ති ලං  පයමු ඩුක ලං ා හෝදයදු ලංකියජදප  ලං 91 ලං වුණු ලං දපරැේද  ලං 8  ලං

වුණු ලං දපරැේද ලං දප් ලං හදප රජ ලං ය් ් ලං කියකප. ලං අ ් ලං විපක්ෂ ලං
ජපය තුජප ලංකියජදප  ලංඑතුජප ේ ලංාපත්ාප ේ ලං පක ආ ලං ව ලංදපරැේදක් ලං

ති බරජදප ලංජ් ලං ඒ ත් ලංහදපර්ජදප ලංකියකප. ලං එ හජ ලංජ්  ලං පසුගිය ලං
 පක ආ ලංඅ ් ලංපක්ෂය ලංඅති් ලංය්කිසි ලංඅාපසුවීජක් ලංවුණප ලංජ්  ලං ් ලං

්් ි  ලං ර ථජ ආ ජ ලං ය්කිසි ලං දපරැේදක් ලං වුණප ලං ජ් ලං අපට ලං ඒ  ලං

හදපර්ජ ලං බරපරිද? ලං එ හජ ලං ජ් ලං අපටත් ලං ඒ  ලං හදපර්ජ ලං පුළුද්. ලං
දපරැේදක් ලං ති බරජදප ලං ජ් ලං ඒ ලං දපරැේද ලං හදප රජ ලං ඉාථායහට ලං ය්ජ ලං

අපිත් ලං  පජපතියිව. ලං ජහි්ද ලං යපජාපක්ෂ ලං හිටපු ලං ජාජපධිපතිතුජප ේ ලං
 පක ආ ලං ඉඳකප ලං අපි ලං  යපු ලං වි පක ලං දපඩ ලං   පටාක් ලං ති බරජදප. ලං

 රෝසපභය ලං යපජාපක්ෂ ලං හිටපු ලං ජාජපධිපතිතුජපත් ලං වි පක ලං දපඩ ලං
  පටාක් ලං යකප ලංති බරජදප. ලංහපබරපයිව  ලං එතුජපජ ලංකි දප  ලං  පප හපය ලං

ර ථජ ආ ජ ලංවුණු ලංදපරැේද ලංභපය ලංර්ජදප ලංකියකප. ලංඒ  ලං හපඳ ලං දයක්. ලං

පසුගිය ලං  පක ආ ලං අපි ලං අති් ලං අ්පප් ලං වුණප ලං ජ්  ලං ඒදප ලං හදපර්ජ ලං
පක්ෂයක් ලංහපටියට ලංඅපිත් ලං පජපතියිව. ලං 

ඒ ලංනිාප ලංයට ලං දනු ද් ලංඑ තු ලං දකප ලංඅලුත් ලංජපදා  ලංගිහිල්කප ලං
 ් ලං ය ්) ලං ජාජාපද ේ ලං සිතු් ලං පපතු් ලං ඉෂථට ලං  ය්ජ ලං අපි ලං සියලු ලං

 දජපටජ ලං පුළුද් ලං  දයිව ලං කියකප ලං අපි ලං හිාජදප. ලං ද් ාජපජ ලං
ජාජපධිපතිතුජපත්  ලං අරජපතිතුජපත්  ලං අප ලං සියලු දජපත්  ලං විපක්ෂ ආ ලං

සියලු ලං දජපත් ලංඑ තු ලං දකප ලං ් ලංය ්) ලංජාජාපද ලංඅද ලංසිටිජ ලංාපනි් ලං

ඉිනරියට ලං  රජය්ජ ලං  ටයුතු ලං  යමු ලං කියප ලං ඉල්කි් ලං ඔබරතුජපට ලං
ාථතුතිද්ා ලං දි් ලංජප ලංනිහඬ ලං දජදප. 

 

රරු නිමයෝජ්ය ථාාථ සභාපතිුාා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Next, the Hon. Ajith Mannapperuma. You have eight 

minutes.  
 
[අ.භප. ලං1.39  
 

රරු අිත්  ාාන්තනප්මපරුා ාහතා 
(மாண்புமிகு அஜித் மான்னப்சபரும) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

රු ලංනි යෝජාය ලං පය  ලංාභපපතිතුජනි  ලං ් ලංය ්) ලං්් ි  ලංර ථජ  ලං

 ේ පපකජ ලං ර ථජ ලං උග්ර ලං  දජ  පට  ලං ාජඟි ලං ජාජ ලංබරක  ර ආ ලං ජහ ලං

 ල් ්  ලං යාජිත් ලං ජේදුජ ලං බරඩුකඩපය ලං ජපතිතුජප ලං විසි් ලං ඉිනරිපත් ලං  ළ ලං

87 88 

[රු ලංජාපජ  ලංදක්කුඹුය ලං ලංජහාප  



2022  ලංාප්ාප්බර්  ලං02 ලං 

විසිඑක්දජ ලං ්ඩුක්රජ ලං දයදාථාප ලං ාා  ෝධජයට ලං ජාපති  ලං ාභපදත් ලං

 යෝජාජප ලං ළප. ලංඒ ලංදප ේජ ලංජාපති  ලංාභපදක් ලංජගි් ලං ටයුතු ලං ය්ජ ලං

කියජ ලං එ  ලං අයරළ ුද් ේ ලං ඉල්ලීජක් ලං බරදටත් ලං පත් ලං වුණප. ලං

 ජප ද  ලංයජාය ලංරපජ ලංවි ථදපාය ලංජපති ලංවුණු ලංනිාප. 

පසුගිය ලංඅවුුදු ලං ද හජපය ලංිනහප ලංබරපලුදපජ  ලංයාපයනි  ලං පප හපය ලං

ාහජ් ලං කිරීජ ලං නිාප ලං ර ථජයක් ලං ඇති ලං වුණප. ලං "ඒ ලං දපරැේද ලං අපි ලං

හදපර්ජදප. ලං එාපජ ජ ලං දපයදුණප" ලං කියකප ලං ජාපජ  ලං දක්කුඹුය ලං

ජපතිතුජප ලං කි දත්  ලං  ලං ඒ ලං ර ථජය ලං නිාප ලං අදටත් ලං  රපවි ලං පවුල් ලං පපයට ලං

දපටිකප ලං ති බරජදප. ලං ඒ ලං ා්බර්ධ ලං ී්දු ලං රත්ා ලං ජාජපධිපතිතුජප ලං ඒ ලං

දපරැේද ලංපිළි රජ ලං රදය ලංගියපට ලංඒ ලං රපවි ලංපවුල් ලං රපඩජර්ජ ලංාදජ ලං

 පටදත් ලංහපකියපදක් ලංකපබිකප ලංජපහප  ලංඅවුුදු ලං ද හජපයක් ලංගියත්. ලංඒ ලං

දප ේජ ලං ාජයිව  ලං ඒ ලං  රපවි ලං පවුල් ලං අායජා ලං වීජ ලං නිාප ලං  ් ලං ය ්) ලං

ාපජපජය ලංජාජාපදට ලං්හපය ලංාපයප ලංරපීත ් ලංර ථජයකුත් ලංඇති ලං දකප ලං

ති බරජදප. ලං 

එදප ලංරත්ා ලංඒ ලංදපයින ලංී්දුද ලංනිාප ලංඅද ලංදජවිට ලං්හපය ලංඋේධජජය ලං

සියයට ලං අනූරණජක් ලං ායජට ලං ඉහළ ලං ගිහි් ලං  කෝ  ආ ලං යටදල් ලං

අාරි් ලං්හපය ලංඋේධජජය ලංඉහළි්ජ ලංපදතිජ ලංයට  ලංාත්ත්දයට ලංශ්රී ලං

කා පද ලං පත් ලං  දකප ලං ති බරජදප. ලං ඒ ලං දප ේජ ලං ාජයිව ලං පසුගිය ලං අවුුදු ලං

 ද හජපය ලංතුළ ලං්ඩුක්ද ලං ලං යපු ලංදපයින ලංමූකය ලං ළජජප යණය ලංනිාප ලං

ඩීාල්  ලං  පට්රල්  ලං භූි ාල්  ලං විදුිය  ලං රෑාථ ලං කියජ ලං ඒදප ආ ලං හිඟයක් ලං

ඇති ලං  දකප  ලං අද ලං  දජ  පටත් ලං ඒ ලං ර ථජ ලං විාඳ්ජ ලං බරපරි ලං  දකප ලං

ති බරජදප. ලං දප් ලං හිටපු ලං ජාජපධිපතිත් ලං  රදය ලං ගියත් ලං ද් ාජපජ ලං

ජාජපධිපතිටදත්  ලං ්ඩුක්දටදත් ලං  ් ලං ර ථජ ලං අද ලං  දජ  පටත් ලං

විාඳ්ජ ලංබරපරි ලං දකප ලංති බරජදප. 

  පටි්ජ ලං කියජදප ලං ජ්  ලං  යෝහල්දක ලං ඇති ලං  දකප ලං ති බරජ ලං

ෂෂධ ලං හිඟය ලං ිනහප ලං බරක්ජ. ලං අද ලං පපජ ඩෝල් ලං  පත්ාක් ලං

 යෝහක දත්  ලං  බර හත් ලං ාප්පුද දත්  ලං ෆපජසි ලං එ ක්දත් ලං ජපති ලං

ාත්ත්දයට ලං පත් ලං  දකප ලං ති බරජදප. ලං ාජහය ලං  බර හත් ලං තිබුණත් ලං

 බර හත් ලං ර්ජ ලං එජ ලං ජාජාපද ලං අ ත් ලං ති බරජ ලං ාල්ි ලං ජින ලං නිාප ලං

 බර හත් ලං  ජප රජ ලං ්පසු ලං  රදය ලං යජ ලං ාත්ත්දය ට ලං පත් ලං  දකප ලං

ති බරජදප. ලං 

ඒ ලං දප ේජ ලං ාජයිව ලං  ් ලං ය ්) ලං රැකියප ලං වියහිා ලං උපපධිධපරි් ේ ලං

ාා්යපද ලං ඉතිහපා ආ ලං  දදපදත් ලං සිදු ලං  ජපවුණු ලං විධියට ලං 02 222 ලං

ඉක්ජදප ලං ති බරජදප. ලං ද් ාජපජ ආ ලං අලුත් ලං රැකියප ලං බිහි ලං  ජපවුණත්  ලං

රැකියප ලං  යි් ලං ඉ්ජ ලං කක්ෂ ලං පහ ට ලං රැකියප ලං අහිිවී ් ලං

අදදපජජකුත් ලංඇති ලං දකප ලංති බරජදප. ලං ් ලංනිාපජ ලං - ් ලංය ්) ලංජීදත් ලං

 ද්ජ ලංබරපරි ලංනිාපජ- ලංාුණ-ාුණිය් ලංීතායනුකූකද ලංපපාථ පෝ්) ලං

හදප රජ ලං පිට ලං යට ට ලං ය්ජ ලං දඟකජදප. ලං ඒ ලං දප ේජ  ලං ීතායනුකූක ලං

 ජපදජ ලං විධියට ලං පිට ලං යටදකට ලං ගිහිල්කප ලං වි ේ  ලං යටදක ලං

පපක ය් ේ ලං ගුටි ලං  ජ ලං ාත්ත්දයටත් ලං පත් ලං  දකප ලං ති බරජදප. ලං

එ හජ ලංවුණත් ලංාුණ ලංපිරිාථ ලං යට ලංහපය ලංයජ ලංාත්ත්දයට ලංපත් ලං දකප ලං

ති බරජදප. ලං 

ඒ ලං නිාප ලං ාජයිව ලං ය ්) ලං ජාජාපද ලං එළියට ලං බරපාථ ාථ. ලං ජප ලං  ් ලං

කිය් ් ලං රදල් ලංපුා චපු  ලංදපහජ ලංගිනි ලංතියපු ලංඅය ලංරපජ ලං ජප දයිව. ලං

ය ්) ලං ාපජපජය ලං ජාජාපද ලං  ේ පපකජ ලං  දදයකි් ලං  ාපයද ලං එළියට ලං

බරපහපකප ලංමූි  ලංඅද යාප ලං ද ක් ලංඉල්ලුදප. ලංඅයරළය ලං යපු ලංජාජාපද ලං

එ  ලං හඬි් ලං  යපු ලං ඉල්ලීජක් ලං ාජයිව  ලං " ් ලං ්ඩුක්දට ලං  ් ලං යට ලං

පපකජය ලං  ය රජ ලං ය්ජ ලං බරපහප. ලං  ් ලං ්ඩුක්ද ලං අ ් ලං ර ථජ ලං ිනහප ලං

බරක් ් ලංජපහප. ලං ඒ ලංනිාප ලං ජාපති  ලංාභපදක් ලං - ් ලං පප් ි ්්තු   ලං

ඉ්ජ ලං දයුහය ලං  ජපද ලං ර ථජ ලං විාඳ්ජ ලං පුළුද් ලං දයුහයක් ලං ඇති ලං

ජාපති  ලංාභපදක්- ලංපත් ලං යකප ලංඅ ් ලංර ථජදකට ලංවිාඳු් ලං ාපය්ජ" ලං ලං

කියජ ලං එ . ලං  දදජ ලං ඉල්ලීජ ලං ාජයිව  ලං  ් ලං ය ්) ලං දාචප  ලං දූෂණ  ලං

 හපය ් ලං යපු ලංයජා ආ ලංදර ලංකිද ලංයුත්ා් ලංීතතිය ලංහමුදට ලං ර්දප  ලංඒ ලං

මුදල් ලං ජපදා ලං කබරප ලං  ද්ජය ලංකියජ ලං එ . ලං  ජයිව් ලං එ  ලං ඉල්ලීජක් ලං

අනුද ලංාජයිව ලංඅද ලං ් ලංජාපති  ලංාභපද ලං ලංපිහිටු ලංද් ්. ලං ලං ලං 

අයරළය ලංපපයදුණපය ලංකියකප ලංඅපට ලංකිය්ජ ලංබරපහප. ලං ් ලංඅයරළය ලං

සුළු ලං පටු ලං අයරළයක් ලං  ජප දයිව. ලං ය ්) ලං ජාජපධිපතිදයයප  ලං

අරජපතිදයයප ලං පකදප ලං හරි්ජ ලං පුළුද් ලං ාය් ලං  ක්තිජත් ලං ජාජාප ලං

අයරළයක් ලංාජයිව ලං ් ලංය ලං ්) ලංඇති ලංවු ඩුක. ලං ලංඒ ලංනිාප ලං ් ලංජාපති  ලංාභපද ලං

පිහිටුවීජට ලං  ලං අපි ලං ාහ යෝරය ලං  දජදප. ලං ඒ ලං විායක් ලං  ජප දයිව. ලං  ් ලං

යටට ලං උදවු ලං  ය්ජ ලං ජාපාය්ාය ය් ලං ්දත් ලං  ් ලං යජාය ලං රපජ ලං

ජාපාය්ායයට ලං වි ථදපායක් ලං ජපහප; ලං  ් ලං ය ්) ලං යපජාය ලං යප්ත්රණය ලං

රපජ ලං වි ථදපායක් ලං ජපහප. ලං ඒ ලං නිාප ලං ාජයිව  ලං ඇ ජරි ් ලං ජාපති  ලං

ාජ්ාප ලංපද්  ලංජහත්ිය ලංඇවිල්කප ලං රපවි් ලං දජජ ලංමුණ ලංරපහිකප ලංඒ ලං

අයට ලං උදවු ලං   ළථ. ලං  ජප ද  ලං ්ධපය ලං යජායට ලං දු් ජපත්  ලං යපජාය ලං

යප්ත්රණයට ලං දු් ජපත් ලං දපඩක් ලං  ද් ් ලං ජපහප. ලං අපි ලං ද්ජදප  ලං

ර ් ලංාහජපධපය ලං දජ  පට ලංඇත්ාටජ ලංාහජපධපය ලංකබර්ජ ලංඕජෑ ලං

ිනිසු් ලං කී දජකු ලං අත්හරිජදපද  ලං ජඟ ලං හරිජදපද  ලං ාහජපධපය ලං

 ජපකපබිය ලං යුතු ලං පුේරකය් ලං කී දජකුට ලං ාහජපධපය ලං  දජදපද ලං

කියකප. ලං ් ලංය ්) ලංඒ ලංයප්ත්රණයදත් ලංහරිහපටි ලංා ාථ දකප ලංජපහප. ලං 

්් ි  ලංද  ය් ලං ඩප ලංදපටුණු ලං ලං ් ලංය ්) ලංජාජාපද ලංදුක් ලං  දජප ලං

විිනජ  පට  ලං ඒ ලං   දජප ලං ගි්දය ලං තුළි් ලං  ් ලං ය ්) ලං බරකය ලං කබරප ලං

රපීතජට ලංාය් ලංකුහ  ලංපටු ලං ේ පපකජ ලංපක්ෂයක් ලං ජප දයිව  ලංාජගි ලං

ජාජ ලං බරක  රය ලං පක්ෂය. ලං ාජිත් ලං  ේජදපා ලං ජපතිතුජප ේ ලං

ජපය ත්ද ය් ලංඅපි ලං ් ලංජාපති  ලංාභපද ලංපිහිටුවීජට ලංඋදවු ලං යජදප. ලං

 ් ලංජාපති  ලංාභපද ලංඅද යයිව. ලං ් ලංජාපති  ලංාභපද ලංපිහිටුද්ජ. ලංහපබරපයිව  ලං

දචජ ආ ලංපරිාජප්ාප් ා ය්ජ ලංඒ  ලංජාපති  ලංාභපදක් ලංවිය ලංයුතුයිව. ලං

 ් ලංයටට ලංඋදවු ලං ය්ජ ලංපපිණි ලංයටදල් ලං බරප හපජයක් ලංකිය් ්  ලං

 ් ලං ය ්) ලං දූෂිකාභපදයත්  ලං  ේ පපකජ ලං  ළජජප පරිත්දයක් ලං

 ජපජපති ලං වීජත් ලං නිාප ලං ාජයිව ලං  ් ලං යට ලං අරපධයට ලං පත් දකප ලං

ති බර් ් ලංකියකපයිව. ලං  ේ පපකජ ලං  දදයකි් ලං  ාපයද ලං  ් ලං ය ්) ලං

ර ථජ ලංිනහප ලංබරකප ලං ් ලංජාපති  ලංාභපද ලංතුළි් ලංඒදපට ලංනිදපරැින ලංඋත්ාය ලං

 ාපය්ජ ලංඅපට ලංපුළුද් ලං ද්ජ ලංඕජෑ; ලංඅජපායපා  ලංනිදපරැින ලංජඟට ලං

 යපමු ලං ය්ජ ලංපුළුද් ලං ද්ජ ලංඕජෑ. ලං ් ලංජාපති  ලංාභපද ලංපිහිටුවීජ ලං

නිදපරැින ලං විධියට ලං යජදප ලංජ් ලං අපි ලංබරකප පප යපත්තු ලං දජදප  ලං අපි ලං

ඉාපජ ලං  ලං ධජපත්ජ ද ලං හිාජදප  ලං ඩප ලං දපටුණු ලං යට ලං  රපඩ ලංජඟ්ජ ලං

යජාය ලංඋත්ාපහ ලං යපවිය ලංකියකප. ලංඑ හජ ලංජපතුද  ලංාජපද ලංර්ජදපය  ලං

දපරැේද ලංපිළිර්ජදපය ලංකියකප ලංදපඩක් ලං ද් ් ලංජපහප. ලං ් ලංහයහප ලං

ය් ලංක්රියපදපජයක් ලංතුළි් ලංඋත්ාපහ ලං යයිව ලංකියකප ලංඅපි ලංහිාජදප. 

 ් ලං පප් ි ්්තු   ලං ති බරජ ලං ාායුතිය ලං අනුද ලං  ් ලං ්ඩුක්   ලං

් ිතිය ලං ඉදත් ලං  යකප ලං ජාපති  ලං ාභපද ලං පිහිටුද්ජ ලං බරපහප. ලං ලංඅද ලං  ් ලං

පප් ි ්්තු   ලංති බරජ ලංාායුතිය ලං  ලං යට ලං පිළිර් ් ලංජපහප; ලං ය ්) ලං

ජාජාපද ලං පිළිර් ් ලං ජපහප. ලං  ් ලං ාායුතිය ලං අනුද ලං  ් ලං

පප් ි ්්තුද ලං අාජත් ලං පප් ි ්්තුදක්. ලං  ් ලං පප් ි ්්තුද ලං

ර ථජ ලං විාීමජට ලං අාජත් ලං පප් ි ්්තුදක් ලං හපටියට ලං අද ලං  ් ලං ය ්) ලං

ජාජාපද ලං පිළි රජ ලං ති බරජදප. ලං එ හජ ලං ජ්  ලං අජපායපා දකට ලං

බරකපෑජක් ලං ය්ජ ලංපුළුද් ලංවිධියට  ලංය ්) ලංක්රියපදියට ලංබරකපෑජක් ලං

 ය්ජ ලංපුළුද් ලංවිධියට ලංබරකාක ලංති බරජ ලංජාපති  ලංාභපදක් ලංඇති ලංවිය ලං

යුතුයිව. ලං  ලං "පප් ි ්්තු   ලං ාායුතිය ලං  ් යිව. ලං ජ්ී ලං අනුපපාය ලං

 ් යිව. ලං  ් ලං විධියට ලං ාජයිව ලං ජාපති  ලං ාභප  ත් ලං අනුපපාය ලං  ද්ජ ලං

ඕජෑ" ලං කියකප ලං්ඩුක්ද ලංකියජදප ලං ජ්  ලං  ් ලං ජාපති  ලං ාභපද ලං අද ය ලං

ද් ් ලං ජපහප. ලං එ හජ ලං ජ් ලං පප් ි ්්තුදටජ ලං  ් ලං  ටයුතු ලං

 ය්ජ ලංපුළුද්. ලං 

අද ලං ජාපති  ලං ාභපදක් ලං අද ය දකප ලං ති බර් ්  ලං  ් ලං ය ්) ලං

පප් ි ්්තු   ලංාායුතිය  ලං්ඩුක් ලංපක්ෂ ආ ලංාායුතිය  ලංවිපක්ෂ ආ ලං

ාායුතිය ලංපිළිර් ් ලංජපති ලංනිාපයිව. ලං ් ලංති බරජ ලංාායුතිය ලංඅනුද ලංදපඩ ලං

 ය්ජ ලං පුළුද් ලං කියකප ලං පිළිර් ් ලං ජපහප. ලං ඒ ලං නිාප ලං ජාපති  ලං

ාභපදක් ලං පිහිටුදප  ලං රපළ පජ ලං ාායුතියකි් ලං යුතු ලං ජ්ී ලං

 ඩුකඩපයජක් ලං එ තු දකප ලං  ් ලං ය ්) ලං ර ථජ ලං විාඳ්ජ ලං ඕජෑ. ලං අපි ලං

ධජපත්ජ ද ලං  ් ලං ිනහප ලං බරපලුදපට ලං  ජහි ලං ර ථජ ලං ති බරජදප. ලං විසිදජ ලං

්ඩුක්රජ ලං දයදාථාප ලං ාා  ෝධජ ය් ලං බරකදත් ලං වුණු ලං

ජාජපධිපතිදයයකුට ලංජාපති  ලංාභපද ලංකියජ ලංඑ  ලංාජහය ලංවිට ලංඉාප ලංසුළු ලං
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පප් ි ්්තුද 

 දයක් ලං ද්ජ ලංපුළුද්. ලං ් ලංී්දු ලංඑ  ලංදදාකි් ලං දජාථ ලං ය්ජ ලං

පුළුද්. ලං එදප ලං යහ ලං පපකජ ලං ්ඩුක්ද ලං  පක ආ ලං ්ාශි  ලං අීවක්ෂණ ලං

 පය  ලංාභප ලංපපදති ලං ලංවිධියට ලංජ් ලං ් ලංජාපති  ලංාභපදත් ලංපිහිටුද් ්  ලං

ඒ  ් ලං ලකක් ලං ද් ් ලං ජපහප. ලං එදප ලං ්ාශි  ලං අීවක්ෂණ ලං  පය  ලං

ාභපදක ලං ාප ා  ප ලං  යකප  ලං ාප ා  ප ලං  යකප ලං රත් ලං ී්දු ලං

පප් ි ්්තුදට ලං ඉිනරිපත් ලං  ළපජ ලං ඇජතිදයයප ලං එය ලං රතික් ෂථප ලං

 යජදප ලං අපි ලං දප කප ලං ති බරජදප. ලං ඒ ලං නිාප ලං  ් ලං ජාපති  ලං ාභපද ලං  ් ලං

යටට  ලං  කෝ යට ලං  ප්දජ ලං ාුදපිත්ාක ලං  බරෝ් ලං එ ක් ලං  ද්ජ ලං

බරපහප; ලංය ්) ලංජාජාපද ලංයදටජ ලං බරෝ් ලංඑ ක් ලං ද්ජ ලංබරපහප. 

 ් ලං ජාපති  ලං ාභපද ලං ය ්) ලං ජාජාපදට ලං ාපද පි  ලං

පිළියජක් ලං ලංති බරජ ලං  බරෝ් ලං එ ක් ලං  ද්ජ ලං බරපහප. ලං ාාය ලං ද  ය්ජ ලං

 ක්තිජත්  ලං දජති  ලං බරකයක් ලං ාහිා  ලං ය ්) ලං ය් ලං පරිද් ාජයක් ලං

 ය්ජ ලංපුළුද්  ලංsystem change එ ක් ලං ය්ජ ලංපුළුද් ලංවිධි ආ ලං

ාභපදක් ලං විය ලං යුතුයිව. ලං ඒ ලං ාභපදට ලං අපි ලං ාහ යෝරය ලං  ද්ජ ලංකෑාථතියිව ලං

කියජ ලංඑ ත් ලංඅපි ලංවි  ථෂ ය්ජ ලංාඳහ් ලං යජදප. ලං 

 

රරු නිමයෝජ්ය ථාාථ සභාපතිුාා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is the Hon. (Dr.) Suren Raghavan. 

You have eight minutes.  

 
[අ.භප. ලං1.45  
 

රරු නණචාර්ලය) සුමර්ලන්ත ාාඝවන්ත ාහතා නඋසස් අධනයාපන 

ාාජ්ය අාාතයුාා) 
(மாண்புமிகு (கைாநிதி) சுசரன் ராகவன் - உயர் கல்வி 

இராஜாங்க அமமச்ெர்) 

(The Hon.(Dr.) Suren Raghavan - State Minister of Higher 
Education)  

රු ලංනි යෝජාය ලං පය  ලංාභපපතිතුජනි  ශ්රී ලංකා ප ලං ේ පපකජ ආ  ලං

පප් ි ්්තු ලං ේ පපකජ ආ ලංඅලුත් ලංපිටුදක් ලං පයළ්ජට ලංඅපට ලංසිදු ලං

වී ලංති බර් ්  ලං ් ලංය ්) ලංරජාපා්ත්රදපදය ලංරකප ලං් ලංමූකපශ්රයක් ලංදජ ලං

එාරක්ා ආ ලං  දාථ්)ිනිාථට්  ලං රජ ආ ලං රධපජ ලං පුු ක් ලං දජ ලං ජහ ලං

රැජිජ ලං භූජදපජ ලං  ය ලං පපය ලං 04 ට ලං පසුද ලං වීජ ලං එක්ායප ලං විධිය  ලං

දදද ආ ලං ඉයණජක් දෝයිව ලං කියප ලං ජප ලං සිාජදප. ලං  ් ලං ය ්) ලං ජපා ලං

හාය  ලං පජණ ලං  පකයක් ලං තිාථ ාථ ලං අජපරාය ලං භපය ලං ර්ජට ලං සිටිජ ලං

චි්ාජධපරි්  ලං ක්රියප පරි්  ලං  කප පයය් ලං ඉල්කප ලං සිටියප ලං යටට ලං ලං

ජහප ලං පරිජපණ ආ ලං දයුහපත්ජ  ලං  දජාක් ලං අද ය ලං බරද. ලං ඒ ලං  දජා ලං

ජ්  ලංවිනිවිද ලංයජ ලංාහභපගිත්දය ලංඇති  ලංඑ ඟාප ලංඇති ලං ය ලංරා ලංහපකි  ලං

අලුත් ලං  ේ පපකජ ලං ාාාථ ිතියක් ලං  ් ලං යටට ලං අද යයිව ලං කියජ ලං

 පයණයයිව. ලංඒ ලංා්  ය ලංවිසිඑක්දජ ලංසියද ාථ ලං අවුුදු ලං00ක් ලං රවුණු ලං

පසු ලංජීදත් ලංදජ ලංඕජෑජ ලංාජපජායක් ලංාේභපද ය් ලංපිළිරා ලංයුතු  ලංඑ ාථ ලං

බරපරි ලං ජ් ලං එය ලං පිළිරපීතජට ලං ජප් රය ලං ාපකසිය ලං යුතු ලං ඉල්ලීජක් ලං

හපටියටයිව ලංජප ලංහිා් ්. ලං 

රු ලංනි යෝජාය ලං පය  ලංාභපපතිතුජනි  ලං ් ලංයට ලංදයදාථාපදපය ද ලං

ඒකීය ලංවුණත්  ලං ් ලංයට ලංජාජයජායක් ලංහපටියට ලංකියප ලංතිබුණත්  ලං ් ලංය ්) ලං

එක්ාත් ලං ාථදදරීභපදයක් ලං ති බරජදපය ලං කියකප ලං අපි ලං චි්ාජ ය්  ලං

දචජ ය් ලංකි දපට ලංක්රියප   ජ ලං  ් ලං යට ලංාය් ලං  බර ජ ලංති බරජ ලංයටක් ලං

ාදත් ලංති බ්ද ලං ය්ජ ලංරපජ ලං ාප යක් ලංති බරජදප. ලං අප ලං ය ලංඇත් ත් ලං

පක්ෂ ලං හපටියට ලං  බර ජ  ලං පපට ලං හපටියට ලං  බර ජ  ලං ජාදපද ලං හපටියට ලං  බර ජ  ලං

රප්ා ලංහපටියට ලං බර ජ  ලංපළපත් ලංහපටියට ලං බර ජ  ලංජාපී් ලංහපටියට ලං බර ජ ලං

 ් ලං  ේ යත්  ලං  ් ලං  ේ  ආ ලං ජාජාපද ේ ලං අජපරායත් ලං

ා්ූ් ණ ය් ලං දළ ලං දපමීජකි. ලං ඒ ලං ාාාථ ිතියට  ලං ඒ ලං අාජත් ලං

ාදපචපයයට ලං අපි ලං ජපදී ් ලං කකුණ ලං ාපබිය ලං යුතුයිව. ලං අපි ලං එ ාථ ලං  ළ ලං

යුත් ත් ලංඅදජ ලංද  ය් ලංඅවුුදු ලං45ක් ලංපජණ ලංදයා ලංදජ ලං ් ලංාභපද ලං

අජපරාය ලං ීයණය ලං  යජ ලං ාභපද ලං හපටියට ලං  ජපද  ලං ිියජ ලං 00ක් ලං

පජණ ලංදජ ලංජාජාපද ේ ලංහප ලංඔවු් ේ ලංදුදප ලංදුද් ේ ලංඅභිරපයය් ලං

ලක ලංර්දජ ලංාභපදක් ලංහපටියට ලං ටයුතු ලං ළ ලංයුතු ලංනිාපය. ලං 

 ් ලං ේ පපකජ ලංඉතිහපාය ලංතුළ ලංරධපජ ලංද  ය් ලංසිාහක ලං ාප ලං
 යජ ලංඅය ලංනි යෝජාජය ලං යජ  ලංසිාහක ලං ේ පපකජ ලංරභූ ලංප්තිදක ලං
එ මුතු ලං බරද ලං ජපති ලං නිාප ලං ජප ේ ලං ජ  ලං බිජ ලං  ් ලං ාත්ත්දයට ලං පත් ලං
වුණප දෝ ලංකියජ ලංාප ය ලංජතු ලං දජදප. ලංජජ ලංඑ ාථ ලංකිය් ් ලංඇයිව? ලං
1 11 ජ ලංඋරතු් ේ ලං ්ද ය් ලංතිබුණු ලංපත්වී ් ලංරජය ලං අනුද ලංා්  ලං
 පප්ජ්බරක් ලං යපජජපදනුත්  ලං ා්  ලං ජප ාථ ලං රජප්දුත් ලං අාය ලං
ායර ආ ජ ලං  දජළ ලං වුණත් ලං  පප්ජ්බරක් ලං යපජජපද් ලං ජපතිතුජප ලං
දපි  ලං  ්ද ලං 626කි් ලං ්ද ය් ලං ිනජජදප. ලං අපට ලං  පනුණු ලංහපටියට ලං
බරපලූ ලං බරපල්ජට ලං කිය්ජට ලං පුළුද් ලං  ජය ලං  දජළ  ලං සිාහක ලං ාජඟිය ලං
පිළිබරඳ ලං ඉාප ලං  හපඳ ලං  පයණයක් ලං කියකප. ලං ජමුත් ලං රු ලං නි යෝජාය ලං
 පය  ලං ාභපපතිතුජනි  ලං අදපාජපද ට ලං දප ේ ලං එහි ලං තියය ලං පිටුපා ලං
තිබුණු ලං ාත්ත්දය ලං  ජප ක්ද? ලං ජප ාථ ලං රජප්දු ලං ජපතිතුජප ලං  යපද ලං
කුකය ලං නි යෝජාජය ලං  යපු ලං නිාපත්  ලං  පප්ජ්බරක් ලං යපජජපද් ලං
ජපතිතුජප ලං  රපවිරජ ලං කුකය ලං -එ හජ ලං ජපත්ජ් ලං  දල්කපක ලං කුකය- ලං
නි යෝජාජය ලං  යපු ලං නිාපත් ලං එතුජප ලං  දජළ ලං වුණත් ලං කුක ලං පදජජ ලං
යට ත් ලංඒ ලං  ්දය ලං ිනජපරත් ලංබරදයිව ලං ඉතිහපාඥ යෝ ලංකිය් ්. ලං ජජ ලං
 ජප දයිව  ලං ේ පපකජ ලංඉතිහපාඥ යක් ලංවුණු ලං ක්.එල්.එ්. ලංසිල්දප ලං
ජහපචප් යතුජප ලං ාජයිව ලං ඒ  ලංකිය් ්. ලං අ්ජ ලං අ ් ලං  බර ජජ ලං පට් ලං
රත්ා ලංහපටි. ලං 

ඊ ආ ලංහදා ලංජට ලංඅදාථාපදක් ලංකපබුණප ලං ් ලංය ්) ලංරධපජ ලං ප ළථ ලං
ඓතිහපසි  ලං ිපි ලං රනු දනු ලං කිහිපයක් ලං බරක්ජ. ලං එාපජ ලං පුදුජයක් ලං
ති බරජදප. ලං අපි ලං ද්ජප ලං හපටියට ලං ජ් ලං  ් ලං ය ්) ලං පළමුදපනි ලං
අරජපතිදයයප ලං  ව ලං ඩී.එාථ. ලං  ාථජපජපය  ලං ජපතිතුජප ලං අ ථද යකු ේ ලං
පි ට් ලං දපටී ලං අාීතප ලං  දකප ලං ාජයිව ලං ිය ලං ගි ආ. ලං ජමුත් ලං එතුජපට ලං
 බර හත් ලං ළ ලංදදදයදු් ලංතු් ලං ද ජකු ේ ලංාටහ් ලංබරක්ජට ලං
ජට ලංපුළුද් ලංවුණප. ලංඔවු් ලංාප  ලං ළප ලංජාපති ආ ලංපියප ලංහපටියට ලංාක ජ ලං
ජහපජපජය ලං ඩී.එාථ. ලං  ාථජපජපය  ලං අරජපතිදයයපට ලං පප් කි්ා් 
 යෝරය ලං තිබුණප දෝ ලං කියප. ලං එ හජජ් ලං අපට ලං අහ්ජ ලං  දජදප  ලං
පප් කි්ා් ලං යෝරය ලංතිබුණු ලං   ජක් ලංඅ ථදයප ලංපිට ලංඋඩ ලංජේරදප ලං
කුජ්ත්රණ පරී ලං ලං කා ලංඑතුජප ලං  ලංඝපාජය ලං ළපද ලංකියප. ලංඑ ාථ ලං  ළථ ලං
 වුද? ලංඒ ලංපක්ෂ ආජ ලංසිටි ලංඅය. ලං 

සිාහක ලං ජාජාපද ලං බරහුායයක් ලං සිටිජ ලං  ් ලං ය ්)  ලං instead of 
majoritarian democracy - බරහුාය ලං රජාපා්ත්රදපදය ලං  දනුදට ලං - ලං
we need consultative democracy; we need consociational 
democracy. This particular form of governance is what 
the minorities have been demanding. Consociational 
democracy is where we make decisions on the basis of 
listening to the other. I suppose and I firmly believe that 
the National Council proposed by this Parliament would 
meet that demand. I do not know why we even need a 
debate on this because that is the reality, the demand on 
the ground; that is the demand which came from the 
Galle Face protestors. Therefore, the Opposition - the 
collective Opposition or the Members of the Opposition - 
has no reason whatsoever to disagree with this new 
chapter that Sri Lankan politics is trying to begin. 
Therefore, I fully support and will vote for this proposal 
because that is the only way forward, how we can build 
our future, make Sri Lanka the place we can call our 
motherland and hand over its future to our new generation.  

Thank you, Sir.  
 

රරු නිමයෝජ්ය ථාාථ සභාපතිුාා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

Next, the Hon. Patali Champika Ranawaka. You have 
eight minutes. 
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රරු පාසලී චේපිථ ාතවථ ාහතා 
(மாண்புமிகு பாட்டளி ெம்பிக ரணவக்க) 

(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 

රු ලංනි යෝජාය ලං පය  ලංාභපපතිතුජනි  ලං ් ලංයට ලං්් ි  ලංඅති් ලං

බරා  ප කපත් ලං යපයිව ලං ර ප යට ලං පත් ලං වුණපට ලං පාථ ාථ ලං ය ්) ලං
ජාජාපද ේ ලං වි ථදපාය ලං ඇති ලං  ය ලං රපීතජටත්  ලං අ්ා් ජාපති  ලං

රජාපද ේ ලංවි ථදපාය ලංඇති ලං ය ලංරපීතජටත් ලංා් දපපක්ෂික  ලං්ඩුක්දක් ලං

අද යයිව ලංකියප ලංඅපි ලං යෝජාජප ලං ළප. ලංඑජ ලංා් දපපක්ෂික  ලං්ඩුක්ද ලංතුළ ලං
සිදු ලං විය ලංයුතු ලං පයණප ලංහපටියට ලං අපි ලං ඉිනරිපත් ලං ළප  ලං පප් ි ්්තුද ලං

නි යෝජාජය ලං  යජ ලං පක්ෂ ලං ජපය ය් ර් ලං ාජ්විා ලං ජාපති  ලං
ාභපදක් ලංඇති ලං ළ ලංයුතුයිව  ලංඑජ ලංපක්ෂ ලංජපය ය් ේ ලංඑ මුතු ද් ලං

ය ්) ලං ඉිනරි ලං්් ි  ලංාහ ලං  ේ පපකජ ලං ටයුතු ලං  දනු ද් ලං  ව ලං අදජ 
දපඩ ලං පිළි දළක් ලං ා ාථ ලං  ළ ලං යුතුයිව  ලං නිකාක ලං  ජපදයජ ලං

පප් ි ්්තු ලං ජ්ීදු් ේ ලං ාරීය ලං දපය ත්දය ලං අජපායා  ලං

 යවී ් ජ  ලංවිධපය යට ලංකබරප ලංරපීත ් ලංක්රියපදියක් ලංඇති ලං ළ ලංයුතුයිව ලං
ය්ජ ලංදප ේජ  ලංඅද ලංයට ලංදපටී ලංති බරජ ලං ් ලංාත්ත්දයට ලංදරකිද ලංයුතු ලං ලං

මූකය ලංහප ලංබරක ක්ති ලංක් ෂථත්ර ආ ලංරධපජ ලංයපජාය ලං්යාජ ලං ජ හයවීජ ලං
ාඳහප ලංදිත්ීය ලංජ්)ට ් ලංපිරිාක් ලංපත් ලං ළ ලංයුතුයිව ලං ලංකියජ ලං යෝජාජප ලං

හාය. ලං ඒදප ලං අාරි් ලං ජාපති  ලං ාභපද ලං පිහිටුවීජට ලං අදපළ ලං  යෝජාජපදක් ලං
 රජපවිත් ලංති බරජදප. ලංඒ ලංාඳහප ලංජ ේ ලංාහ යෝරය ලංකබරප ලං දජ ලංබරද ලං

ජජ ලං ් ලංඅදාථාප   ලංර ප  ලං ය්ජ ලං පජපතියිව. 

රු ලං නි යෝජාය ලං  පය  ලං ාභපපතිතුජනි  ලං අද ලං ය ්) ලං ති බරජ ලං

්් ි  ලංාත්ත්දය ලංරපජත් ලංඅපි ලංඅදධපජය ලං යපමු ලං ළ ලංයුතුයිව. ලං ඊ ආ ලං

නිකුත් ලං වුණප  ලං අ ් ලං ය ්) ලං 0200 ලං ජප් තු ලං ජපා ආ ලං සිට ලං ජූනි ලං ජපාය ලං

දක්දප ලං්් ි  ලංාත්ත්දය ලංපිළිබරඳ ලංදප් ාපද. ලංඑහි ලංාඳහ් ලංදජ ලංවිධියට ලං

 ජප ක්ද ලං ාත්ත්දය? ලං ාජාථායක් ලං හපටියට ලං්් ි ය  ලං දළ ලං  ේශීය ලං

නිෂථපපදජය ලං සියයට ලං ඍණ ලං 8.4කි් ලං පසුබරෑජ ට ලං කක් ලං  දකප ලං

ති බරජදප. ලං ිෂික ලං ් ජප්ා ආ ලං ද් ධජය ලංඍණ ලං 8.4යිව  ලං ් ජප්ා ලං

ක් ෂථත්ර ආ ලං ද් ධජය ලං ඍණ ලං 12යිව. ලං එයිවනුත් ලං ඉිනකිරී් ලං ක් ෂථත්ර ආ ලං

ද් ධජය ලං ඍණ ලං 16.0යිව  ලං  ාථදප ලං ක් ෂථත්ර ආ ලං ද් ධජය ලං ඍණ ලං 0.0යිව. ලං

 ් ලං අනුද ලං  ලං පළමු ලං  ප් තු   ලං සියයට ලං ඍණ ලං 1.6ක් ලං හපටියට ලං නික ලං

ද  ය් ලංදප් ාප ලංවුණු ලං්් ි  ලංද් ධජ ලං  රය  ලං දදපනි ලං ප් තු   ජ ලං

සියයට ලංඍණ ලං8.4ක් ලංබරදට ලංපත් දකප ලංති බරජදප. ලංතු්දපනි ලං ප් තුද  ලං

හායදපනි ලං  ප් තුද ලං දජ ලං විට ලං  ජහි ලං ාදත් ලං භයපජ  ලං රතිලක ලං අපට ලං

දකි්ජ ලංකප බ්වි. 

ඉ්ධජ ලං ාඳහප ලං අද ලං ාකප  ලං රජයක් ලං ති බරජදප. ලං එජ ලං ාකප  ලං

රජය  ලංඑ හජ ලංජපත්ජ් ලංQR රජය ලංහයහප ලංඉ්ධජ ලංභපවිාය ලංසියයට ලං

00ත්  ලං04ත් ලංඅාය ලංරජපණයකි් ලංයජාය ලංවිසි් ලං ්පපදු ලං ය ලංති බරජදප. ලං

විදුිය ලංපරිහයණයත් ලංසියයට ලං02කි් ලංපජණ ලංඅ් දකප ලංති බරජදප. ලංඒ ලං

අනුද ලං අපට ලං  ප ජජදප  ලං ්් ි ය ලං අනුරජ ය් ලං සියයට ලං 02 ලං

.දජපදට  ලං එජ් ලං ප හ් ලං එ කි් ලං අ් ලං  ද්ජ  ලං ාා  ෝචජය ලං

 ද්ජ ලං රජ් ලං  යි් ලං ති බරජ ලං බරද. ලං  ්  ලං ඉාපජ ලං භයපජ  ලං

ාත්ත්දයක්. ලං  ජප ද  ලං  ් ලං තුළ ලං ජද ලං දුගී ලං පිරිාක් ලං බිහි ලං  දි් ලං

ති බරජදප; ලං ්දපය් ලං අහිි ලං වී ් ලං ර ථජය ලං ජතු දකප ලං ති බරජදප; ලං

විරැකියපද ලං ඉාපජ ලං බරයපාළ ලං විධියට ලං ජතු දකප ලං ති බරජදප. ලං  ් ලං

ා්බර්ධ ය් ලංාදජත් ලංනික ලංාා්යප ල්්ජයක් ලංකපබී ලංජපහප. ලංදපජට ලං

UNICEF ්යාජය ලං විසි් ලං ර ප යට ලං පත් ය ලං ති බරජදප  ලං ශ්රී ලං

කා ප   ලංිියජ ලං6 ට ලං- ලංකක්ෂ ලං62 ට ලං- ලංදප් ලංඅදජ ලං්හපය ලංටි දත් ලං

කප බර් ් ලංජපති ලංබරද. ලං ජදපනි ලංාත්ත්දයක් ලංතුළයිව ලංඅපට ලංඉිනරියට ලං

රජ් ලං ය්ජ ලං දකප ලංති බර් ්. 

ඒ ලංදප ේජ  ලං ් ලංාභප   ජත් ලංාප ා  ප ලංවුණප ලංජාපාය්ාය ලංමූකය ලං

අයමුදක ලංාජඟ ලංයජාය ලංඑළපඹුණු ලංජපඩුකඩි  ලංජ්)ට ් ලංගිවිසුජ ලං-Staff-

level Agreement-  හළිදය  ලං ය්ජ ලංකියකප. ලංඒ ලංගිවිසුජ ලංපිළිබරඳද ලං

 ජප යක් ලංීතති ලංා්   ලංඉිනරිපත් ලං ළත්  ලංඒ  ලං ් ලංය ්) ලංඅජපරායට ලං

ඍජුදජ ලං බරකපපජදප ලං ඉිනරි ලං  පකය ලං තුළ. ලං එජ ලං නිාප ලං ඒ ලං පිළිබරඳද ලං

රතිපත්තිජය ලංීයණයක් ලංරා ලංයුතුයිව. ලංඒ ලංදප ේජ  ලංඒ  ලංඉාපජ ලංාා   ජ ලං

 පයණයක් ලංබරදත් ලංඅපි ලංාඳහ් ලං ය්ජ ලංඕජෑ. 

රු ලං නි යෝජාය ලං  පය  ලං ාභපපතිතුජනි  ලං ජාපාය්ාය ලං මූකය ලං
අයමුදක ලං විසි් ලං  යෝජාජප ලං  ය ලං ති බරජ ලං ණය ලං රතිදයුහරා ලං කිරීජ ලං
පිළිබරඳ ලං  පයණ ආ ජ ලං  පජපත් ා් ලං  හෝ ලං අ පජපත් ා් ලං  ේශීය ලං

ණය ලං -domestic debt - රතිදයුහරා ලං කිරීජට ලං - ලං restructure - 
යජායට ලංසිේධ ලං දජදප. ලංඅද ලංකා ප   ලං ේශීය ලංණය ලංරජපණය ලං්ා්ජ ලං
ද  ය් ලං ුපියල් ලං ට්රිියජ ලං 10.5ක් ලං -ුපියල් ලං බිියජ ලං 10 522ක්- ලං
 දජදප. ලං ඒ ලං කිය් ්  ලං ය ්) ලං ණයදි් ලං සියයට ලං 52 ට ලං අධි  ලං
රජපණයක්. ලං  ජහි ලං දපදරත්ජ ලං  ේ  ලං ශ්රී ලං කා ප   ලං රධපජ ලං බරපාකු ලං දජ ලං
කා ප ලංබරපාකුද  ලංජහජාජ ලංබරපාකුද ලංාහ ලංජාපති  ලංඉතිරි ලංකිරී ් ලංබරපාකුද ලං
ඉාපජ ලං භයපජ  ලං අජතුය  ලං දපමීජ ට ලං යජාය ලං ක්රියප ලං  ය ලං තිබීජයිව. ලං
්ඩුක්ද  ලං කා ප ලං බරපාකුද  ලං ජහජාජ ලං බරපාකුද ලං ඇතුළු ලං යපජාය ලං බරපාකු ලං
පේධති ය් ලං ට්රිියජ ලං 0.5  ලං -ුපියල් ලං බිියජ ලං 0 522 - ලං
භපඩුකඩපරපය ලං බිල්පත් ලං හප ලං බරපඳු් ය ලං අය රජ ලං ති බරජදප. ලං ට්රිියජ ලං
1.05  ලං overdraft එ කි් ලං ාජයිව ලං අද ලං යජා ආ ලං  ාථද ය්ට ලං පි -
ජි  ලං රද් ් ලංාහ ලංඑින ජදප ලං ටයුතු ලං ය් ්. ලං 

රු ලං නි යෝජාය ලං  පය  ලං ාභපපතිතුජනි  ලං කා ප ලං ්නිජා ලං  ාල් ලං
ීතතිරා ලංාාාථාපද  ලංකා ප ලංවිදුිබරක ලංජඩුකඩකය  ලංජාපති  ලංජාකා්පපදජ ලං
හප ලං ජාකපපදහජ ලං ජඩුකඩකය ලං ඇතුළු ලං ්යාජදකට ලං  ාල් ලං ා්බර්ධ ලං ලං
guaranteed loan එ ක් ලං ජකප ලංති බරජදප  ලංට්රිියජ ලං1.5  ලං - ලංුපියල් ලං
බිියජ ලං1 522 . ලං ් ලංා්ූ් ණ ලංරණජ ලං  පපජණක්ද? ලං  ලංට්රිියජ ලං
5.25 ට ලං්ා්ජ ලංරජපණයක්. ලංඒ ලංකිය් ්  ලංකා ප ලංබරපාකු   ලංාහ ලං
ජහජාජ ලං බරපාකු   ලං ාජාථා ලං ාප්පතු ලං රජපණ ය් ලං සියයට ලං 52 ට ලං
දපි  ලංරජපණයක් ලංයජාය ලංණය ලංහපටියට ලංඅය රජ ලංති බරජදප. ලං ලං 

ඒ ලං හප ලං බරපඳුණු ලං අ ජක් ලං  පයණය ලං ාජයිව ලං  ාථද  ලං අ් ා ලං ාපධ  ලං
අයමුදක ලං ාහ ලං  ාථදප ලං නියුක්ති ය්  ලංේ ලං භපය ලං අයමුදක ලං -EPF ාහ ලං
ETF- ා්බර්ධ ලං  පයණය. ලං ඒ ලං EPF, ETF දපය ත්ද ආ ලං
විසිහයකක්ෂයක් ලංඉ්ජදප. ලං ලංඅසූකක්ෂයක් ලංගිණු් ලංති බරජදප. ලංකා ප ලං
බරපාකු    ලං ජහජාජ ලං බරපාකු   ලං එක්  ෝටි ලං හාළිාථකක්ෂයක් ලං ගිණු් ලං
ති බරජදප. ලං ය ්) ලං ජහජාජයප ර් ලං සියයට ලං 92ක් ලං දපය  ලං වුණු ලං
 ්දප ආ ලංමුදල් ලං- ලංEPF ාහ ලංETF අයමුදල්දක ලංාහ ලංකා ප ලංබරපාකු    ලං
ජහජාජ ලං බරපාකු   ලං මුදල්- ලං අද ලං යජාය ලං ණය ලං හපටියට ලං අය රජ ලං
 පබරපසිනියප ලං  ය ලං ති බරජදප. ලං  ් ලං ණය ලං රතිදයුහරා ලං  ය්ජ ලං
ගි යපත් ලං ද් ් ලං ජප ක්ද? ලංකා ප ලංබරපාකුදත්  ලංජහජාජ ලංබරපාකුදත්  ලං
 ාථද  ලං අ් ාාපධ  ලං අයමුදකත් ලංබිඳ ලං දපටිකප  ලං  ාල් ලං  පෝි්  ලං රෑාථ ලං
 පෝි්  ලංවිදුිය ලං ්පපදු ලංකිරී් ලංනිාප ලංඇති ලං ව ලංාජපජා ලංපිපිුජ ලංදප ේ ලං
සිය ලංගුණය  ලංභයපජ  ලංාජපජා ලංපිපිරීජක් ලංඇති ලං ද්ජ ලංපුළුද්. ලං 

දප් ලං  ් ලං දදාථදක ලං  කබරජජ ආ ලං බරපාකු ලං දහකප. ලං ඇයිව ලං ඒ? ලං
 කබරජජය ලං ණය ලං රතිදයුහරා ලං  ය්ජ ලං ගියප  ලං  ේශීය ලං ණය ලං
රතිදයුහරා ලං  ය්ජ ලං ගියප. ලං එහි ලං රතිලකයක් ලං හපටියට ලං බරපාකුදකට ලං
ඒදප ලං රදප ලංර්ජ ලංබරපරි ලංවුණප. ලංඑ හජජ්  ලංඅපි ලං දප් ලං ළ ලංයුත් ත් ලං
 ජප ක්ද? ලං ලංකා ප ලංබරපාකුද  ලංජහජාජ ලංබරපාකුද ලංඅ ් ලංජාපති  ලංා්පත්. ලං ලං
ට්රිියජ ලං 8 ට ලං ්ා්ජ ලං දපදප්ා ලං දාථතු ලං ා්භපයයක් ලං ති බරජ ලං
ාපජක්. ලං ඒ  ලං ාදදුයටත් ලං  ේ පපකජ ලං  හාචයිවයකපට ලං පපකජය ලං
 ය්ජ ලං  ද්ජ ලං බරපහප. ලං  ලං ඉිනරි ලං  පක ආ ජ ලං ඇති ලං විය ලං  ් ලං භයපජ  ලං
ාත්ත්ද ය් ලංබරපාකු ලංරකදප ලංරපීතජට ලංජ් ලංඅපි ලං යෝජාජප ලං යජදප  ලං
්් ි  ලං අපයපධ ුද්ට ලං  ් ලං බරපාකු ලං භපය ලං  ජප ජ  ලං  ාථද  ලං
අ් ාාපධ  ලං අයමුදක ලං භපය ලං  ජප ජ ලං දිත්ීය ලං නිපුණත්දයක් ලං ාහිා ලං
පිරිාක් ලං අාට ලං දහපජ ලං ජහජාජ ලංබරපාකුදත්  ලං කා ප ලං බරපාකුදත්  ලං ජාපති  ලං
ඉතිරි ලං කිරී ් ලං බරපාකුදත්  ලං  ාථද  ලං අ් ාාපධ  ලං අයමුදකත් ලං භපය ලං
 ද්ජ ලංකියකප. ලංඑ හජ ලං ජප ය ලංපාථ ාථ ලං පටදත් ලං දපාථ ලංකිය්ජ ලං
එපප ලංකියජ ලංඑ ත් ලංජජ ලංකිය්ජ ලං පජපතියිව. ලංඑ හජ ලං ජපවු ණපත්  ලං
 ් ලං ය ්) ලං ඊළඟ ලං  පරැල්ක ලං  ් ලං පප් ි ්්තු දනුත් ලං ඔබ්බරට ලං
යජදපට ලංකිසිජ ලංාප යක් ලංජපහප. ලංඒ ලංබරද ලංඅදධපයණය ලං යි් ලංජ ේ ලං
 ාපද ලංනිජ ලං යජදප. 

 

රරු නිමයෝජ්ය ථාාථ සභාපතිුාා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The Hon. Thushara Indunil Amarasena - [Not in the 

Chamber.] 

Next, the Hon. Shantha Bandara. You have eight 
minutes.  
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රරු ශ්ාන්තත බණ්ඩාා ාහතා නජ්නාාධනය ාාජ්ය අාාතයුාා) 
(மாண்புமிகு ொந்த பண்டார - சவகுென ஊடக இராஜாங்க 

அமமச்ெர்) 

(The Hon. Shantha Bandara - State Minister of Mass Media) 

රු ලංනි යෝජාය ලං පය  ලංාභපපතිතුජනි  ලංද් ාජපජ ලං්ඩුක්ද ලංරු ලං

ජාජපධිපතිතුජප ලං ාහ ලං අග්රපජපායතුජප ේ ලං රධපජත්ද ය්  ලං සියලු ලං

පක්ෂ ලංජපය  යෝ ලංාජඟ ලංාප ා  ප ලං යකප  ලංජාපති  ලංාභපදක් ලංපිහිටුවීජ ලං

ා්බර්ධ ය් ලං දජ ලං  යෝජාජපදක් ලං අද ලං  ් ලං රු ලං ාභපදට ලං ඉිනරිපත් ලං

 ය ලංති ලං බරජදප. ලං 

පසුගිය ලං  පකය ලං තුළ ලං ඇති ලං  ව ලං ය ්) ලං ජාජාපද ේ ලං  පළෙවීජත්  ලං

ය ්) ලං පදතිජ ලං ්් ි  ලං ාත්ත්දයත් ලං ාපකකිල්කට ලං රත්ාපජ  ලං රු ලං

පපසලී ලංච්පි  ලංයණද  ලංහිටපු ලං අජපායතුජප ලං ජාක් ලං ළ ලං් පයයට ලං

 ් ලං යට ලං දපටිකප ලං ඉ්ජ ලං ාපනි් ලං  රපඩරපීතජ ලං ාඳහප ලං  ේ පපකජ ලං

පක්ෂ ලං දදයකි් ලං ාපයද ලංාපමූහි  ලංරයත්ජයක් ලංදපරිය ලංයුතුයිව. ලංඑහි ජ ලං

දපි  ය් ලංපප් ලං ද් ් ලං  පයිව ලංපක්ෂයටද  ලං  පයිව ලංපුේරකයපටද  ලං

  පයිව ලං ජපය යපටද ලං කියජදපට ලං දඩප  ලං දපි  ය් ලං කපභ ලං  ද් ් ලං

  පයිව ලංපක්ෂයටද  ලං  පයිව ලං ේ පපකජ ලංජපය යපටද ලංකියජදපට ලංදඩප ලං ලං

එහපට ලංගිහිල්කප ලං ් ලංයට ලංදපටී ලංති බරජ ලංඅරපධ ය් ලං රපඩ ලංරපීත ් ලං

දර ලං කීජ ලං  ් ලං පප් ි ්්තු   ලං සිටිජ ලං ජ්ීදු ලං 005 දජපටජ ලං

ති බරජදපය ලංකියප ලංජප ලංවි ථදපා ලං යජදප. ලං 

රු ලං නි යෝජාය ලං  පය  ලං ාභපපතිතුජනි  ලං වි  ථෂ ය් ලං  ්  ලං

ාේභපද ය් ලං ළ ලංයුතු ලං ප් යයක්. ලං ජහි ජ ලං්ඩුක් ලංපක්ෂය ලංහපටියට ලං

අපට ලං  ලං දපි  ලං ජ්ී ලං ාා්යපදක් ලං ඉ්ජදපය ලං කියජ ලං  පයණය ලං  ලං හපජ ලං

ාපජ ටජ ලංපපවිා චි ලං ය්ජ ලංගි යපත්  ලං ් ලංද් ාජපජ ලංාත්ත්ද ය් ලං

 රපඩ ලංඑ්ජ ලංහපකි ලං  වි ලංකියප ලංජප ලංවි ථදපා ලං ය් ් ලංජපහප. ලං 

 ජය  ලං අප ලං සියලු දජප ලං අදා  ලං විය ලං යුතු ලං පකයක්. ලං ඒ ලං දප ේජ  ලං

පසු ලංගිය ලංසියලු ලං්ඩුක් ලං පකදක ලංරත්තු ලංදපරැින ලංීයණ  ලං හපඳ ලංීයණ ලං

පිළිබරඳද ලං්ද් ජාජය ලං ළ ලං යුතු ලං  පකයක් ලං බරදටත් ලං  ් ලං  පකය ලං පත් ලං

 දකප ලංති බරජදප. ලංපසු ලංගිය ලං පකය ලංතුළ ලං ් ලංය ්) ලං්් ි  ආ ලං ඩප ලං

දපටීජ ලං පිළිබරඳ ලං අප ලං සියලු දජපට ලං  හපඳ ලං අද බරෝධයක් ලං ති බරජදප. ලං

හපබරපයිව  ලං අපට ලං එ  ලං අදාථාපදක් ලං ති බරජදප. ලං අපට ලං දපසිදපය  ලං

ාත්ත්දයක් ලං ති බරජදප. ලං අ ් ලං යට ලං පසු ලං ගිය ලං  පකය ලං තුළ ලං  ලං වි පක ලං

රජපණයක් ලංණය ලංඅය රජ ලංරපේධජ ලංවියද් ලංහපටියට ලංවි පක ලංද  ය් ලං

වියද් ලං යකප ලංති බරජදප. ලං 

උදපහයණයක් ලං  කා ලං අ ් ලං ය ්) ලං ජප් ර ලං පේධතිය ලං රත් ාපත්  ලං

වි  ථෂ ය්ජ ලං ජහි්ද ලං යපජාපක්ෂ ලං හිටපු ලං ජාජපධිපතිතුජප ලං ජහපජප් ර ලං

අජපායදයයප ලං හපටියටත් ලං අ ් ලං ය ්) ලං ජප් ර ලං පේධති ආ ලං අතිවි පක ලං

ාාද් ධජයක් ලංපසු ලංගිය ලං පකය ලංතුළ ලංසිදු ලං ළප. ලංඒ ලංනිාප ලංඅද ලංඅ්පපයට ලං

ගියත්  ලංත්රිකුණපජකයට ලංගියත්  ලංකුුණෑරකට ලංගියත්  ලංනුදයට ලංගියත්  ලං

අනුයපධපුයයට ලං ගියත්  ලං ද නියපදට ලං ගියත්  ලං රු ලං නි යෝජාය ලං  පය  ලං

ාභපපතිතුජනි  ලං ඔබරතුජප ලං නි යෝජාජය ලං  යජ ලං යපපජයට ලං ගියත් ලං ඒ ලං

සියලු ලං ිනාථත්රික් දක  ලං ර් ලං දජ දක ලං ජප් ර ලං පේධති ලං ාපකකිය ලං යුතු ලං

රජපණයකි්  ලංාපකකිය ලංයුතු ලං් පයයට ලංාාද් ධජය ලං දකප ලංති බරජ ලං

බරද ලංඅපි ලංද්ජදප. ලංජප ලංඑයිව් ලංකිය්ජ ලංඋත්ාපහ ලංදපු    ලංඅ ් ලංය ්) ලං

ජප් ර ලංපේධතිය ලං දනු ද් ලං දජ ලං දප ලං වියද් ලං යපු ලං දපදප්ා ලංමුදක ලං

ාද ලං අවුුදු ලං 02 ට ලං ්ා්ජ ලං  පකයක් ලං යජ ල් ලං  ද් ලං  ය්ජ ලං

අපට ලං අද ය ලං ද් ් ලංජපති ලං  දයිව ලං කියප ලං ජප ලං වි ථදපා ලං  යජ ලං බරදයිව. ලං

ජධයජ ලංඅධි  ගී ලංජප් ර ආ ලංඉතිරි ලං  පටා ලංහදකප  ලංඅද යජ ලංවු ණපත්  ලං

 ් ලං්් ි  ලංඅ් බුදය ලංහමු   ලං ර ථජයක් ලං ජපදජ ලං් පයයට ලං අපට ලං

මුදල් ලං  ාපයපර්ජ ලං පුළුද් ජ ලං තිබු ණපත් ලං යත්ජපුය ලං අධි  ගී ලං

ජප් රයත් ලංහපදුදපජ ලංඅ ් ලංය ්) ලංඅධි  ගී ලංජප් ර ලංපේධතිය ලංරජපණදත් ලං

දජ ලං බරදයිව ලං ජප ලං හිා් ්. ලං ජජ ලං එ  ලං උදපහයණයක් ලං පජණයිව ලං ඒ ලං

කි   . ලං ලං 

රු ලං නි යෝජාය ලං  පය  ලං ාභපපතිතුජනි  ලං අපට ලං ති බරජ ලං  ් ලං

අදාථාප ලං ටි ත් ලං පපවිා චි ලං  යකප ලං ඊළඟට ලං යප ලං යුතු ලං රජජ ලං අපි ලං

සියලු දජප ලං එ තු ලං වී ලං ීයණය ලං  ය්ජ ලං ඕජෑ. ලං අධයපපජය ලං

රත් ාපත්  ලං අධයපපජ ආත් ලං දපදප්ා ලං රතිාාාථ යණයක් ලං අද ය ලං

 දකපදක්  ලං ් . ලංහපබරපයිව  ලංහපජ ලං්ඩුක්ද  ජජ ලංපත් ලංදජ ලංඅධයපපජ ලං

ඇජතිතුජප ලං  හෝ ලං ඒ ලං  දකප   ලං බරක ආ ලං සිටිජ ලං යපජාය ලං ජපය යප ේ ලං

ාා ල්පය ලංජා ලංාජයිව ලංඅපි ලංඅධයපපජ ලංදපඩ ලංපිළි දළ ලංහද් ්. ලංඊළඟ ලං

අධයපපජ ලංඇජතිදයයප ලං හෝ ලංයපජාය ලංජපය යප ලං හෝ ලංපත් ලංවුණපජ ලංඒ  ලං

් යත් ලං දජාථ ලංදජදප. ලංජමුත්  ලංදප් ලංඅපට ලංඅද ය ලංද් ් ලංඑ හජ ලං

 දජාථ ලං  දි් ලං යජ ලං දපඩ ලං පිළි දළක් ලං  ජප දයිව. ලං 0242 ලං ද් ෂය ලං

දජ ල්ද  ලං 0248 ලං ද් ෂය ලං දජ ල්ද ලං  ජක් ලං ජපහප  ලං අපට ලං පපහපිනි ලං

ජප් ර ලං සිතියජක් ලං අද යයිව. ලං  ් ලං යටට ලං පපහපිනි ලං ජාපති  ලං ්් ි  ලං

ජප් ර ලංසිතියජ  ලංඅද යාපද ලංති බරජ ලං දකපද  ලංාජයිව ලං ් ලංජාපති  ලං

ාභපද ලංරපජ ලංඅද ලංඅපි ලං ාප ලං ය් ්. ලංඒ ලංනිාප ලංඑය ලංා ාථ ලං ය්ජ ලං

අ ් ලංපක්ෂ ලංජපය ය් ලංසියලු දජපට ලංපුළුද්. ලං ජප ද  ලංද් ාජපජ ලං

්ඩුක්ද ලං ය් ලං  හයකි් ලං බිඳ ලං දපටු ණපත්  ලං  ් ලං පප් ි ්්තුද ලං

නි යෝජාජය ලං  යජ ලං රධපජ ලං පක්ෂදක ලං ජපය ත්දය ලං ජා ලං ාජයිව ලං

ජපදා ලං ්ඩුක් ලං බිහි ලං ද් ්. ලං අපි ලං ඒ  ලං අදා ද ලං පිළිර්ජ ලං ඕජෑ. ලං

එ හජ ලං ජ්  ලං ඒ ලං ජපය ත්දය ලං  ් ලං road map එ ට ලං දපය  ලං  දකප ලං

සිටි යපත්  ලං්් ි ය ලං දනු ද් ලංහදජ ලංජප් ර ලංසිතියජ ලංඑතුජ්කපත් ලං

දපය  ලං දකප ලංහපදු දපත්  ලං-අධයපපජයට ලංහදජ ලංජප් ර ලංසිතියජ  ලංඅ ් ලං

ය ්) ලං ාාද් ධජය ලං උ දාප ලං හදජ ලං ජප් ර ලං සිතියජ  ලං  ලං විදුිබරක ලං ාහ ලං

බරක ක්තිය ලං  දනු ද් ලං හදජ ලං ජප් ර ලං සිතියජ- ලං ඒ ලං දපඩ ලං පිළි දළ ලං

සියලු ලං පක්ෂ ලං නි යෝජිාය් ේ ලං අදහාථදි් ලං හපදු ණපත් ලං ්ඩුක් ලං

ජපු ලංවුණපට ලංඒදප ලං දජාථ ලං ය්ජ ලංඅද ය ලංද් ් ලංජපහප. ලං ජප ද  ලං

ඒ ලංදපඩ ලංපිළි දළ ලංහද්ජ ලංඑතුජ්කප ේ ලංදපය ත්දය ලංකපබී ලංති බරජ ලං

නිාප; ලං එතුජ්කප ේ ලං අදහාථ ලං  ලං එයට ලං එ තු ලං  දකප ලං ති බරජ ලං නිාප. ලං ලං

එතුජ්කප ලං හිාජ ලං ් පයය  ලං ද්  ජය  ලං ඒ ලං පක්ෂදක ලං රතිපත්තිත් ලං

එයට ලංඇතුළත් ලං දකප ලංති බරජදප. ලංඒ ලංනිාප ලංඅපට ලංඑ  ලංරජජක් ලංය්ජ ලං

පුළුද් ජ ලංකප බරජදප. ලංවි  ථෂ ය්ජ ලංා් ද ලංපපක්ෂික  ලං්ඩුක්දක් ලං

හද්ජ ලං ේ පපකනි  ලංද  ය් ලංජාජපධිපතිතුජප ලං්යපධජප ලං ළත්  ලං

පක්ෂදක ලං ය් ලං ය් ලං අභය්ාය ලං රපටලු ලං ති බරජ ලං නිාප ලං ඒ ලං ාඳහප ලං

ාහභපගි ලං  ජපවුණත්  ලං ජාපති  ලංාභපද ලංහරියට ලං ළජජප යණය ලං ය ලං

රත් ාපත් ලං  දජත් ලං  දයක් ලං ඕජෑ ලං ජපහප. ලං අ ් ලං ඉිනරි ලං ාපකසු් ලං ටි  ලං

පක්ෂ ලං ජපය ය් ලං සියලු දජප ේ ලං එ ඟාප ද් ලං හදප ලං රත් ාපත්  ලං

0248 ලං අවුුේද ලං දජ  පට ලං  ් ලං යට ලං ාාද් ධිා ලං යටක් ලං  ය්ජ ලං

පපහපිනිදජ ලංපුළුද් ජ ලංකප බරජදප. ලංඑ හජ ලං ය් ් ලංජපතිද  ලං ් ලං

්් ි ය ලං ජහ ලං බරපාකු ලං අධිපතිදයයප ලං  දජාථ ලං දජ ලං   පට ලං එ  ලං

විධිය ටත්  ලං මුදල් ලං ඇජතිදයයප ලං  දජාථ ලං දජ ලං   පට ලං ාදත් ලං

විධිය ටත්  ලංමුදල් ලංඅජපායා  ආ ලං ල් ් ලං දජාථ ලංදජ ලං  පට ලංාදත් ලං

විධිය ටත් ලං  දජාථ ලං  ද්ජ ලං ගි යපත් ලං  දදපදත් ලං  ් ලං යට ලං  රපඩ ලං

ජඟ්ජ ලංබරපහප. ලං පසුගිය ලං පක ආ ලංකපබූ ලං අත්දපකී්දි් ලංාජයිව ලං අප ලං

 බරප හපජ ලංපපහපිනිද ලං ජය ලංකිය් ්. ලංඒ ලංනිාප ලං ් ලංය ්) ලං්් ි ය ලං

ා්බර්ධ ය් ලං ාහ ලං අ ජකුත් ලං රධපජ ලං විෂයය් ලං ා්බර්ධ ය් ලං

පපහපිනි ලංජාපති  ලංජප් ර ලංසිතියජක් ලංඅපි ලං රපඩ ලංජඟ්ජ ලංඕජෑ. ලංසියලු ලං

පක්ෂදක ලංජපය ත්දය  ලංඑ ඟාපද ලංජා ලං රපඩ ලංජප ලං ඟජ ලංඒ ලංජාපති  ලං

ජප් ර ලංසිතියජ ලං  පයිව ලං්ඩුක්ද ලං්දත් ලංඅ්ඩුකඩද ලංඉිනරියට ලංගි යපත් ලං

ජප ල්සියපද ලංිනයුණු ලංවුණප ලංදප ේ  ලංසිාර්ූුද ලංිනයුණු ලංවුණප ලංදප ේ  ලං

විය්)ජපජය ලං අද ලං   ර ය් ලං ජපඟිටිජදප ලං දප ේ ලං ශ්රී ලං කා පදටත් ලං

ජපඟිටි්ජ ලංපුළුද්. ලංඅ ් ලංයට ලංාාද් ධිා ලංයටක් ලංබරදට ලංපරිද් ාජය ලං

 යජ ලං ප් යභපයය ලංඅප ලංසියලු දජපට ලංඒ ජති ද ලංඅනිදප් ය ය් ලං

 ය්ජ ලං පුළුද්. ලං සියලු දජප ලං ේ ලං දපය ත්දය ලං තුළ ලං එය ලං  ය්ජ ලං

පුළුද් ජ ලංකප බරජදප. ලංඑ හජ ලංවු ණපත්  ලංපසු ලංගිය ලං පක ආ ලංඅ ් ලං

 ේ පපකජ ලංඅධි පරි ය් ලංය් ලංදපරැේදක් ලංසිදු ලංවුණප ලංජ් ලංඒ ලංදපරැේදත් ලං

නිදපරැින ලං යකප  ලං ් ලංයට ලංනිසි ලංජප් රයට ලං රජපවිත්  ලංඅ ් ලංඅජපරා ලංදූ ලං

දුද්ට ලංබරා  ප කපත් ලංවුණු ලංයටක් ලං ජපද  ලංිනයුණු ලංයටක් ලංභපය ලං ජ ් ලං

 ර යදය ලං අප ලං සියලු දජපට ලං කබරපර්ජ ලං පුළුද් ජ ලං කප බරජදපය ලං

කියජ ලං  පයණය ලං ජාක් ලං  යි් ලං ජ ේ ලං දචජ ලං ාථදල්පය ලං අදා් ලං

 යජදප. ලං ලං බරප හපජ ලංාථතුතියිව. ලං 
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රරු නිමයෝජ්ය ථාාථ සභාපතිුාා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The Hon. Govindan Karunakaram, please. You have 

eight minutes.   

Order, please! Before he starts, will an Hon. Member 
propose the Hon.Weerasumana Weerasinghe to the 
Chair? 

 

රරු ශ්ෂීන්තර ාාජ්ප්ෂ  ාහතා නවාිකාාර්ලර ාාජ්ය 

අාාතයුාා) 
(மாண்புமிகு ெஷீந்திர ராஜபக்ஷ - நீர்ப்பாென இராஜாங்க 

அமமச்ெர்) 

(The Hon. Shashindra Rajapaksa - State Minister of 
Irrigation) 

Sir, I propose that the Hon. Weerasumana 
Weerasinghe do now take the Chair. 
 

රරු අනුාාධන ජ්යා් න ාහතා නඅධිථාත හා බන්තධනනාරාා 

ථටයුු ාාජ්ය අාාතයුාා)  
(மாண்புமிகு அனுராத ஜயரத்ன - நீதி மற்றும் ெிமறச்ொமை 
அலுவல்கள் இராஜாங்க அமமச்ெர்) 

(The Hon. Anuradha Jayaratne - State Minister of Justice 
and Prison Affairs) 

 
විසින්ත ස්ිා ථාන ල ජ. 
ஆசமாதித்தார். 
Seconded. 

 
රශ්්නය විාසන ලදින්ත  සභා සේාත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනුරුව රරු නිමයෝජ්ය ථාාථ සභාපතිුාා මූලාසනමයන්ත 

ඉව්  වූමයන්ත  රරු ීාසුාන ීාසිාහ ාහතා මූලාසනාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிொளர் அவர்கள் 

அக்கிராெனத்தினின்று அகைசவ, மாண்புமிகு வீரசுமன வீரெிங்ஹ 

அவர்கள்  தமைமம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES 
left the Chair, and  THE HON. WEERASUMANA WEERASINGHE took 
the Chair. 
 

[பி.ப. 2.08] 
 

රරු මරෝවින්තදන්ත ථරුතාථාේ ාහතා 
(மாண்புமிகு சகாவிந்தன் கருணாகரம்)  

(The Hon. Govindan Karunakaram)  
சகௌரவ தமைமமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கசள, இன்மறய 

தினம் சதெியப் சபரமவமய அமமப்பதற்கான பிசரரமணமீதான 

விவாதத்திசை நாங்கள் சபெிக்சகாண்டிருக் கின்சறாம். 

உண்மமயிசைசய இந்தத் சதெியப் சபரமவசயன்ற 

சபயரளவிைான பாராளுமன்றக் குழு ெபாநாயகர் தமைமம யிசை 

பாராளுமன்றத்திசை அமமயவிருப்பதாகத்தான் நாங்கள் 

அறிகின்சறாம். இந்த நாட்டிசை பை ஆமணக்குழுக் கள், பை 

ெமபகள் அமமக்கப்பட்டன. அதுசபால், இந்தத் சதெியப் சபரமவ 

என்பது இைங்மகயில் குறுகிய, நடுத்தர மற்றும் நீண்டகாைத் 

சதெியக் சகாள்மககமள வகுப்பதற்கான வழிகாட்டுதல் 

சதாடர்பாகப் பாராளுமன்றத்தின் சபாதுவான முன்னுாிமமகமளத் 

தீர்மானிப்பதற்கும் இன்னும் பை விடயங் கமள உள்ளடக்கியும் 

அமமக்கப்படவிருக்கின்றது. ஆனால், புதிய ஜனாதிபதியாக 

மாண்புமிகு ரணில் விக்கிரமெிங்ஹ அவர்கள் இந்த நாட்டிசை 

சதாிவுசெய்யப்பட்டதன் பின்பு, சதெிய அரொங்கம் அமமப்பது 

ெம்பந்தமாக, சதெிய சவமைத் திட்டம் ெம்பந்தமாகக் 

கைந்தாசைாெமனகமள நடத்திவிட்டு, அது நமடசபறாத 

காரணத்தினால் இன்று சதெியப் சபர மவமய அமமப்பதற்கு 

முடிசவடுத்திருக்கின்றார். நாங்கள் சதெிய அரொங்கம், சதெியப் 

சபரமவ சபான்றமவகமள எதிர்ப்பவர்கள் அல்ைர். சதெிய 

அரொங்கசமா, சதெியப் சபரமவசயா, இந்த நாட்டின் 

ஒட்டுசமாத்தக் கட்ெிகளும் செர்ந்சதா எங்களது இனப்பிரச்ெிமன 

ெம்பந்தமாக நல்ை முடிமவ எடுக்கசவண்டும் என்பதுதான் 

எங்களது எதிர் பார்ப்பாகும்.  

உண்மமயில் இந்த நாட்டின் கடந்தகாை அரெியல் 

நிகழ்வுகமளப் பார்க்கும்சபாது, நாட்டின் சதெிய இனப் 

பிரச்ெிமனக்கு ஒரு தீர்வு காண்பதற்காக ஒரு கட்ெி ஆயத்தமாகும் 

சபாது, மற்மறய கட்ெி அமத எதிர்ப்பதுதான் வரைாறாக 

இருந்தமதக் காணமுடியும். சதெிய அரொங்கம் ஒன்று 

உண்மமயிசைசய இதய சுத்தியுடன் அமமந்திருக்கு மானால், 

அமனத்துக் கட்ெிகளும் இமணந்து எமது இனப் பிரச்ெிமனக்கு 

ஒரு நிரந்தர அரெியல் தீர்மவக் கண்டிருக்கைாம். இன்று இந்த நாடு 

சபாருளாதார ாீதியாக நலிவுற்றிருப்பதற்கும் சபாருளாதார 

ாீதியாகப் பாதிக்கப்பட்டிருப்பதற்கும் முதற் காரணம் 

இைங்மகயின் இனப்பிரச்ெிமன என்பமத அமன வரும் 

உணர்ந்துசகாள்ள சவண்டும். ஆனால், இந்தப் பாராளு 

மன்றத்மதப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் அரெியல் கட்ெியினசரா 

அல்ைது இைங்மகயில் உள்ள எந்தசவார் அரெியல் கட்ெியினசரா 

அல்ைது இந்த நாட்டின் ஆட்ெிமய மாற்றிய "අයරළය" ලං என்னும் 

சபாராட்டத்தில் பங்குபற்றியவர்கசளா இைங்மகயிசை ஒரு சதெிய 

இனப்பிரச்ெிமன இருக்கின்றது என்பமதசயா அந்த 

இனப்பிரச்ெிமனக்கு ஒரு நிரந்தர அரெியல் தீர்வு 

காணப்படசவண்டும் என்பமதசயா அந்த இனப் 

பிரச்ெிமனயால்தான் இன்மறய சபாருளாதாரம் இந்த நிமைக்குச் 

சென்றிருக்கின்றது என்பமதசயா உணராமல் இருக்கின்றார்கள். 

எங்களது இனத்மத ஒடுக்குவதற்காகக் கடந்த காைங்களிசை 

மாறிமாறி இந்த நாட்மட ஆண்ட அரசுகள் சபார்த் 

தளபாடங்களுக்காகக் கூடுதைான - மில்லியன், பில்லியின் 

கணக்கான - பணத்மதச் செைவழித்தது தான் இந்தப் 

சபாருளாதாரப் பின்னமடவு ஏற்பட்டிருப்பதற்கு முதற்காரணமாக 

இருக்கின்றது.  

எமது நாட்டின் இனப்பிரச்ெிமன ெம்பந்தமாக ஐக்கிய நாடுகள் 

ெமபயிசை மாறிமாறி ஒவ்சவாரு முமறயும் பிசரரமணகள் 

வருகின்றன. ஆனால், ஐக்கிய நாடுகள் மனித உாிமமகள் 

சபரமவயின் 51ஆவது கூட்டத்சதாடாில் வரவிருக் கின்ற 

பிசரரமணக்கு முன்னர் சவளிவந்த அறிக்மகயிசை இைங்மகயில் 

சபாருளாதாரக் குற்றங்கள் நமடசபற்றிருப்ப தாகக் 

கூறப்பட்டிருக்கின்றது. அதனால் சபாருளாதாரக் குற்றங்களுக்குக் 

காரணமானவர்கமளக் கண்டறிந்து அதற் கான தண்டமனமய 

வழங்கசவண்டிய நிமை ஏற்பட்டிருக் கின்றது. இந்த நாட்டில் 

சபாருளாதாரக் குற்றங்கள் நமட சபற்றிருக்கின்றன; இந்த நாடு 

சபாருளாதாரத்திசை பின்னமடந்து இருக்கின்றது. இந்த 

நிமைக்குப் பிறகும் புைம்சபயர் நாடுகளில் இருக்கின்ற தமிழ் 

மக்கள் இங்கு வந்து முதலீடுகமளச் செய்யசவண்டும்; அதன்மூைம் 

எமது நாட்டுக்கு ‘சடாைர்’கமளக் சகாண்டுவரசவண்டும் என்று 

இந்த நாட்டின் அரொங்கமும் ஏமனய அரெியற் கட்ெிகளும் 

சவண்டுசகாள் விடுக்கின்றன. இந்த நாட்டிலிருந்து 

புைம்சபயர்ந்தவர்கள் எதற்காகப் புைம்சபயர்ந்தார்கள் என்பமத 

உணராமல் நீங்கள் அவர்கமள அமழக்கின்றீர்கள். உயிர் 

அச்சுறுத்தலினால்தான் இந்த நாட்மடவிட்டு அவர்கள்  

சவளிசயறினார்கள். ஆகசவ, இந்த நாட்டிசை அதிகாரப் 

பரவைாக்கலுடன்கூடிய, தமிழ் மக்கள் எதிர்பார்க்கும் அரெியல் 

அபிைாமஷகமளப் பூர்த்தி செய்யக்கூடிய நிரந்தரமான அரெியல் 

தீர்வு வந்தாசைசயாழிய, புைம்சபயர் சதெத்திசை இருக்கும் தமிழ் 

மக்கள் இந்த நாட்டிசை முதலீட்மட சமற்சகாள்வதற்குத் தயாராக 

இல்மை என்பமத நீங்கள் புாிந்துசகாள்ளசவண்டும்.   

இத்தமனக்குப் பின்பு இன்றும்கூட நீங்கள் இந்த நாட்டிசை 

என்ன செய்து சகாண்டிருக்கின்றீர்கள்? இந்த நாடு சபாருளா தார 

ாீதியிசை நலிவமடந்து இருக்கின்றது. எனசவ, எமது நாட்டுக்கு 
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சவளிநாட்டு முதலீடுகள் வரசவண்டும் என்பதற் காகப் புைம்சபயர் 

தமிழர்கள் முன்வந்து இங்கு முதலீடுகமள சமற்சகாள்ள 

சவண்டுசமன்று சகட்டுக்சகாண்டிருக்கும் இந்த சநரத்திலும் 

வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்களிசை மீண்டும் மீண்டும் 

சதால்சபாருள் திமணக்களம் ‘சதால்சபாருட்கமளப் சபணுவது’ 

என்ற சபார்மவயிசை தமிழர்களது பூர்வீக நிைங்கமளயும் 

புராதனச் ெின்னங்கள் இருக்கும் இடங்கமளயும் ஆக்கிரமித்துக் 

சகாண்டிருக்கின்றது. இைங்மகயிசை பஞ்ெ ஈச்ெரங்கள் - பாடல் 

சபற்ற பை தைங்கள் உள்ளன. அதில் ஒன்றுதான் கிழக்கு 

மாகாணத்தின் திருசகாணமமை மாவட்டத்தில் அமமந்துள்ள 

சகாசணஸ்வரர் சகாயிைாகும். 1970-1980களில் அந்தக் 

சகாசணஸ்வரத்மதச் சுற்றியிருந்த 340 ஏக்கர் காணி 

சதால்சபாருள் திமணக்களத்திற்கும், 18 ஏக்கருக்கு சமற்பட்ட 

காணி சகாசணஸ்வரர் சகாயிலுக்கும் ஒதுக்கப்பட்டது. 

அந்தவமகயில், சதால்சபாருட்கமளப் பாது காக்க சவண்டிய 

சதால்சபாருள் திமணக்களமானது சதால் சபாருட்கள் இருக்கும் 

சகாசணஸ்வரத்மதச் சுற்றியிருக்கின்ற இடத்திசை குடிசயற் 

றங்கமளச் செய்வதற்கு முற்படுகின்றது. உண்மமயிசை சதால் 

சபாருட்கமளப் பாதுகாக்கசவண்டு சமன்றால், அவ்வாறான 

செயற்பாடுகமள நிறுத்தசவண்டும்.  

சகாசணஸ்வரர் சகாயில் என்பது ஏழாம் நூற்றாண்டிசை 

வாழ்ந்த திருஞானெம்பந்த நாயனாரால் பதிகம் பாடப்சபற்ற ஓர் 

ஈச்ெரமாகும். 1600ஆம் ஆண்டு காைப்பகுதியில் சபார்த்துக் 

கீெர்களால் அந்தக் சகாயில் உமடக்கப்பட்டதுடன், உமடக்கப் 

பட்ட அந்தக் கற்கமளக்சகாண்சட அங்சக ஒரு சகாட்மட 

அமமக்கப்பட்டிருக்கின்றது. 2010ஆம் ஆண்டு இரத்தினபுாி யிசை 

இருந்து வந்த பிரபை அரெியல்வாதியான சுெந்த புஞ்ெிநிைசம 

என்பவர், அவரது அரெியல் சவமைகளுக்காக அவரது ஊாிலிருந்து 

சகாண்டுவரப்பட்ட 45இற்கும் சமற்பட்ட குடும்பங்கமள அந்தக் 

சகாசணஸ்வரர் சகாயிலுக்குாிய இடங்களிசை குடியமர்த் 

தியிருக்கின்றார். இன்று 68 சபருக்கு அங்கு நிரந்தரமாகக் 

கமடகளும் வீடுகளும் அமமத்துக் சகாடுப்பதற்கு 

முற்படுகின்றார்கள். சதால்சபாருள் திமணக் களம் அதற்கான 

அனுமதிமயக்  சகாடுத்திருக்கின்றது. அதுமட்டுமல்ை, இன்று 

சதால்சபாருள் திமணக்களத்தினர் மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தின் 

தாந்தாமமை, குடும்பிமமை, சவசைாடுமமை, குெனார்மமை, 

அம்பாமற மாவட்டத்தின் ெங்கமன் கண்டி, இறக்காமம், 

திருசகாணமமை மாவட்டத்தின் கண்ணியா மற்றும் அகத்தியர் 

சபான்ற இந்துக்களின் புராதன ெின்னங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட, 

இந்துக்களுக்காக ஒதுக்கப் பட்ட பை இடங்கமள அபிவிருத் 

திசெய்ய விடுகின்றார் களில்மை. அசதசபான்று, சகாசணஸ்வரர் 

சகாயிலுக்கு இராஜசகாபுரம் அமமப்பதற்கும் மடப்பள்ளி 

கட்டுவதற்கும் விடுகின்றார்களில்மை. அசதசவமளயிசை அந்தப் 

பிரசதெத் திசை குறித்த 68 குடும்பங்களுக்கு நீர், மின்ொர 

வெதிகளுடன் நிரந்தர வீடுகமளயும் கமடகமளயும் அமமத்துக் 

சகாடுப்பதற் காக அந்தக் சகாயில் நிருவாகத்மத 

வற்புறுத்துகின்றார்கள்.  

 

රරු මූලාසනාරූඪ ාන්තීුාා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, please wind up.   

 

රරු මරෝවින්තදන්ත ථරුතාථාේ ාහතා 
(மாண்புமிகு சகாவிந்தன் கருணாகரம்)  

(The Hon. Govindan Karunakaram)  
One more minute, please! 

கடந்த இரண்டு கிழமமக்கு முன்பு ெரத் வீரசெகர அவர்கள் 

இந்தப் பாராளுமன்றத்திசை, “இதுசவாரு சபௌத்த நாடு. இங்கு 

எவரும் சபௌத்த மதத்திற்கு எதிராகச் செயற்படக்கூடாது. 

சவளிநாடுகளிசை இப்படி ஒரு ெம்பவம் நடந்தால், அவர்கள் 

காணாமற்சபாய்விடுவார்கள்” என்று சபெியிருந்தார். நான் 

அவருக்கு ஒன்மறக் கூறுகிசறன். கடந்த காைங்களிசை நீங்கள் 

ஆட்ெியில் இருந்தசபாதுதான் வடக்கு, கிழக்கில் ஆயிரக் 

கணக்கானவர்கமளக் காணாமற்சபாகச் செய்திருந்தீர்கள். இன்று 

100% முஸ்லிம்கள் வாழுகின்ற அரபு நாடான துபாயிசை 

ெிவன்சகாயிமைக் கட்டித் திறந்துமவத்திருக் கின்றார்கள். 

ஆனால், இங்சக பூர்வீகமாக இந்துக்கள் வாழும் சகாயில் 

சூழலிசை நீங்கள் ெிங்கள மக்கமளக் குடிசயற்றி, எங்களது புராதன 

ெின்னங்கமள அழிக்க முற்படுகின்றீர்கள். எனசவ,  இமத நிறுத்தி, 

ஒரு நல்லிணக்கத்மத ஏற்படுத்து வதற்கு இந்தத் சதெிய ெமப 

தயவுசெய்து முற்படுமாக இருந்தால், நாங்கள் அதற்கு ஆதரவு 

சகாடுப்பமதயிட்டுச் ெிந்திப்சபாம் என்று கூறி, 

விமடசபறுகின்சறன். நன்றி.  
 

රරු මූලාසනාරූඪ ාන්තීුාා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු ලං  ාචජ ලං වි ේ ාථ ය ලං අජපායතුජප. ලං ඔබරතුජපට ලං ිනිත්තු ලං

13  ලං පකයක් ලංති බරජදප. 
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රරු ථාචන විමේමස්ථා ාහතා නවිදුිබල සහ බලශ්්ති 

අාාතයුාා) 
(மாண்புமிகு கஞ்ென விசஜசெகர - மின்ெக்தி  மற்றும் வலுெக்தி 

அமமச்ெர்)  

(The Hon. Kanchana Wijesekera - Minister of Power and 
Energy) 

මූකපාජපරූඪ ලංරු ලංජ්ීතුජනි  ලංජාපති  ලංාභපද ලංාථාපපිා ලංකිරීජ ලං

ාඳහප ලං  ව ලං  ලං  යෝජාජප ලං ා්ජාය ලං පිළිබරඳද ලං අද ලං  ලං පපදපත් දජ ලං  ජජ ලං ලං

විදපද ආ ලං  ජ ලං අදහාථ ලං දක්ද්ජට ලං ජට ලං  ලං අදාථාපද ලං කබරප ලං  ජජ ලං රපජ ලං

ඔබරතුජපට ලං ාථතුතිද්ා ලං  දජදප. ලං වි  ථෂ ය්ජ ලං පසුගිය ලං  පක ආ ලං

 ් ලංය ්) ලංඇති ලං ලං ව ලං ේ පපකජ  ලංාජපජායීය ලංාහ ලං්් ි  ලං දජාථවී් ලං

තුළ ලං අති ලං බරහුාය ලං ජාජාපද  ලං  ේ පපකජ ලං පක්ෂදක ලං ජපය ය්  ලං

වි  ථෂ ය්ජ ලංාුණ ලංාාවිධපජ ලංාහ ලං'අයරළය' ලංඉිනරියට ලංක්රියපත්ජ  ලං

 ළ ලංාාවිධපජදක ලංඉල්ලීජ ලංවු ඩුක  ලං ලං ් ලංය ්) ලංපප් ි ්්තුද ලංයටට ලං

රපළ පජ ලං රතිපත්ති ලං නි් ජපණය ලං කිරීජ ලං ාඳහප ලං  ව ලං එ මුතුදක් ලං

හපටියට ලං  ලං පත් ලං ය ලං ර්ජ ලංකියජ ලං එ යිව. ලං  ලං ඒ ලං අනුද ලං ාජයිව ලං පසුගිය ලං

 පක ආ ලං ජපා ලං කිහිපයක් ලං තිාථ ාථජ ලං පක්ෂ ලං - ලං විපක්ෂ ලං  ේ පපකජ ලං

පක්ෂදක ලං ජපය ය් ේ ලං ාහ ලං පප් ි ්්තුද ලං නි යෝජාජය ලං

 ජප යජ ලං විවිධ ලං පිරිාථදක ලං අදහාථ ලං අය රජ ලං ඒ ලං පිළිබරඳද ලං ාප ා  ප ලං

 ය ලංඑ ඟාපද ට ලං්  . ලං ් ලංය ්) ලංබරහුාය ලංජාජාපද ලං දනු ද්  ලං

පප් ි ්්තුද ලං නි යෝජාජය ලං  යජ ලං  ේ පපකජ ලං පක්ෂදක ලං

ජපය ය් ලං  ලං "ජාපති  ලං ාභපද" ලං හපටියට ලං  පපදු ලං රතිපත්ති ලං ජපකපදක් ලං

ා ාථ ලං කිරීජ ලං ාඳහප ලං දපය  ලං  ද්ජ ලං අද ය ලං දපඩ ලං පිළි දළ ලං ා ාථ ලං ලං

 ය්ජ ලංපසුගිය ලංදදා  ලංපප් ි ්්තු   ලංපක්ෂ ලංජපය  ලංරැාථවී ් ජ ලං

එ ඟාපදක් ලංඇති ලං ය ලංරත්ාප. ලං 

විපක්ෂ ආ ලං ඉල්ලීජ ට ලං අනුද ලං ාජයිව ලං අද ලං අපි ලං  ් ලං විදපදය ලං

පදත්ද් ්. ලං  ලං පසු ලං ගිය ලං දදා  ලං පප් ි ්්තු   ලං පක්ෂ ලං ජපය  ලං

රැාථවීජ ලං පදත්දපු ලං දකප   ලං  ජජ ලං යෝජාජප ලංා්ජාය ලං ්දයකි් ලං

ා්ජා ලං  ළ ලං යුතුයිව  ලං  ් ලං පිළිබරඳද ලං අදහාථ ලං ාහ ලං  යෝජාජප ලං ඉිනරිපත් ලං

 ළ ලංයුතුයිව ලංකියකප ලංවිපක්ෂය ලංඉල්කප ලංසිටියප. ලංඑදපනි ලං ලංඉල්ලීජක් ලං යපු ලං ලං

විපක්ෂ ආ ලංරධපජ ලංපක්ෂදක ලංජපය ය් ලංඅද ලං ලං ් ලංදපදරත් ලංවිදපදයට ලං

ා්බර්ධ ලං  ද්ජ ලං  ් ලං ාභපද ලං නි යෝජාජය ලං  ජපකිරීජ ලං රපජ ලං ජජ ලං

 ජරපටු ලං  දජදප. ලං  ලං විපක්ෂය ලං නි යෝජාජය ලං  යි් ලං ජ්ීදු් ලං

කිහිප ද ජකු ලං ් ලංඅදාථාප   ලං ලංරු ලංාභප   ලංසිටිජදප. ලං 

රු ලං ජාජපධිපතිතුජපත්  ලං හිටපු ලං  රෝසපභය ලං යපජාපක්ෂ ලං

ජාජපධිපතිතුජපත්  ලංඒ ලංදප ේජ ලං ් ලංපප් ි ්්තුද ලංනි යෝජාජය ලං ළ ලං

අරජපතිදු  ලං පක්ෂ ලං ජපය ය් ලං සියලු දජප ලං එ ඟ ලං වුණප  ලං අ්ජ ලං

ායි් ලං   ටි ලං  පකයක් ලං ාඳහප ලං  හෝ ලං ය ්) ලං ඉිනරි ලං  පපදු ලං දපඩ ලං

99 100 

[රු ලං රෝවි්ද් ලං ුණප ය් ලං ලංජහාප  
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පිළි දළක් ලං  දනු ද් ලං රතිපත්ති ලං ා ාථ ලං  ය ලං රනිමු ලං කියකප. ලං අද ලං ලං

ජාපති  ලංාභපද ලංපිහිටුවීජ ලංපිළිබරඳ ලංවිදපදය ලංපපදපත් දජ ලං ් ලංඅදාථාප   ලං

විපක්ෂය ලං දක්දජ ලං උදප.දජ ජ ලං ජාපති  ලං ාභපද ලං ක්රියපත්ජ  ලං වී ් ජ ලං

 ජපදක්දයිව ලං කියකප ලං ජජ ලං රප් ාජප ලං  යජදප. ලං  ජප ද  ලං ඒ ලං ජාපති  ලං

ාභපදට ලං රප යෝගි ද ලං දපය ත්දය ලං දක්ද් ් ලං ජපත්ජ් ලං ජාපති  ලං

ාභපදක් ලං කියකප ලං  ජපජදප ලං අටදප ලං රත්ාත්  ලං  ජපජදප ලං ා ාථ ලං  ය ලං

රත්ාත් ලංඅපි ලංබරකප පප යපත්තු ලං දජ ලංඅයමුණු ලංඉෂථට ලං ද් ් ලංජපහප. ලං

මූකපාජපරූඪ ලං රු ලං ජ්ීතුජනි  ලං වි  ථෂ ය්ජ ලං  ලං ජාපති  ලං ාභපද ලං ලං

කියජ ලං දපඩ ලං පිළි දළ ලං තුළ ලං ය් ලං ය් ලං නිදපයින ලං රතිපත්ති  ලං ී්දු ලං

අය රජ  ලං පහුගිය ලං  පක ආ ලං අපට ලං  ය්ජ ලං බරපරි ලං වුණු ලං ය් ලං  දජාථ ලං

කිරී් ලං ් ලංය ්) ලං ය්ජ ලංඅපට ලං හපඳ ලංඅදාථාපදක් ලංති බරජදප ලංකියකප ලං

ජප ලංවි ථදපා ලං යජදප. ලං 

වි  ථෂ ය්ජ ලංවිදුිබරක ලංහප ලංබරක ක්ති ලංඅජපායදයයප ලංහපටියට ලංජප ලං

වි ථදපා ලං  යජදප  ලං  ් ලං ය ්) ලං යපජාය ලං ්යාජ ලං රතිදයුහරා ලං කිරී ් ලං

දපඩ ලං පිළි දළට ලං ාහපය ලං දක්ද්ජ ලං  ් ලං පප් ි ්්තු   ලං සිටිජ ලං

005 දජප ර් ලං ලංඅති ලංබරහුායයට ලංඅද යාපද ලංති බරජදප ලංකියකප. 

වි  ථෂ ය්ජ ලං එහි ජ ලං විදුිබරක ලං ාහ ලං බරක ක්ති ලං කියජ ලං ක් ෂථත්ර ලං ලං

ාඳහප ලං රමු්ත්දය ලං  ලං ිනය ලං  ලං යුතුයිව ලංකියප ලං අපි ලං වි ථදපා ලං යජදප. ලං වුු ලං

්ඩුක් ලං ළත්  ලං වුු ලංඇජතිදයයප ලංබරදට ලංපත් ලං දකප ලංහිටියත්  ලං වුු ලං

ජාජපධිපතිදයයප ලංබරදට ලංපත් ලං දකප ලංහිටියත්  ලංඅ ් ලංය ්) ලංති බරජ ලං ් ලං

අ් බුදදකට ලං අනිදප් ය ය්ජ ලං අපි ලං  ි ජ් ලං විාඳු් ලං  රජප   ලං

ජපත්ජ්  ලං එ ඟාප ද් ලං යුතුද ලං රතිපත්ති ලං හපදු   ලං ජපත්ජ් ලං

ඉිනරි ආ ජ ලං-ඉිනරි ලංද   ලංතු ් ජත්- ලංඅපට ලං ් ලංර ථජයට ලංමුහුණ ලං ද්ජ ලං

සිදු ලං දජදප. ලං ඒ ලං නිාප ලං ජප ලං වි ථදපා ලං  යජදප  ලං  ් ලං ය ්) ලං ති බරජ ලං

විදුිබරක ලං හප ලං බරක ක්ති ලං අ් බුදයට ලං විාඳු් ලං  ාවීජ ලං ාඳහප ලං අද ය ලං

රතිාාාථ යණ ලං  ය්ජත්  ලං රතිපත්තිජය ලං ී්දු ලං ර්ජත් ලං ාක්රිය ලං

දපය ත්දයක් ලංකබරප ලං දජ ලං්යාජ ලංබරදට ලංකා ප ලංවිදුිබරක ලංජඩුකඩකය  ලං

කා ප ලං ්නිජා ලං  ාල් ලංීතතිරා ලංාාාථාපද ලංඇතුළු ලං්යාජ ලංපත් ලංකිරීජ  ලං

 ් ලංජාපති  ලංාභප   ලංපළමුදජ ලං ප් ය ලංභපයය ලංබරදට ලංපත් ලං ය ලංරීතවි ලං

කියප. ලං 

 ් ලංඅදාථාප   ජ ලංඅපි ලංකා ප ලංවිදුිබරක ලංජඩුකඩකය ලංරතිාාවිධපජය ලං

කිරීජ ලංපිළිබරඳද ලං ටයුතු ලංකිරීජට ලං ිටුදක් ලංපත් ලං යකප ලංති බරජදප. ලං

පසුගිය ලං පප් ි ්්තු ලං රැාථවී් ලං දපය ආ ජ ලං පක්ෂ-විපක්ෂ ලං සියලු ලං

 ේ පපකජ ලං පක්ෂදක ලං ජපය ය්ට ලං අපි ලං ්යපධජප ලං  ළප  ලං  ් ලං

රතිාාවිධපජ ලං දපඩ ලං පිළි දළට ලං ඔවු් ේ ලං අදහාථ ලං කබරප ලං  ද්ජ ලං

කියකප. ලං අ්ජ ලං ායි් ලං කබරජ ලං ජපාය ලං දජ  පට ලං කා ප ලං විදුිබරක ලං

ජඩුකඩකය ලං රතිදයුහරා ලංකිරී ් ලං මූි  ලංාපකපාථජ ලං පප් ි ්්තුදට ලං

ඉිනරිපත් ලං  යකප  ලං එය ලං ා්ජා ලං  ය ලං ර්ජත් ලං අපි ලං බරකප පප යපත්තු ලං

දජදප. ලං 

මූකපාජපරූඪ ලං රු ලං ජ්ීතුජනි  ලං පසුගිය ලං ිනජ ලං කීපය ලං තුළ ජ ලං

දප ේජ ලං අද ලං උ ේත් ලං පප් ි ්්තුද ලං තුළ ජ ලං විපක්ෂ ආ ලං රධපජ ලං

ාාවිධපය  ලං කක්ෂථජ් ලං කිරිඇල්ක ලං ජපතිතුජප ලං විදුි ලං බික ලං දපි  ලං වීජ ලං

පිළිබරඳ ලං ර ථජයක් ලං ජතු ලං  ළප. ලං විදුි ලං බික ලං දපි  ලං වීජ ලං ජාජාපදට ලං දයප ලං

ර්ජ ලංඅජපු ලං දයක් ලංබරද ලං අපි ලං පිළිර්ජදප. ලං විදුි ලංබික ලංදපි  ලං වී ් ලං

පීඩජය ලං ඕජෑජ ලං පුේරක යකුට ලං දයප ලං ර්ජ ලං බරපහප. ලං ්රි  ලං

සිේධාථාපජය ට ලං  ද්ජ ලං පුළුද්  ලං රිහාථා ලං ඒ  ය ට ලං  ද්ජ ලං

පුළුද්  ලං දයපපපයය ට ලං  ද්ජ ලං පුළුද්  ලං යපජාය ලං ්යාජය ට ලං

 ද්ජ ලං පුළුද්  ලං පප් ි ්්තුද ලං නි යෝජාජය ලං  යජ ලං  ද.දය ලං

විසිපාථ දජපට ලං  ද්ජ ලං පුළුද්  ලං පප් ි ්්තු   ලං  ප් ය ලං

ජඩුකඩකයට ලං ද්ජ ලංපුළුද් ලංවිදුි ලංබික ලංදප ලංි  ලංවීජ ලංකියජ ලං පයණය ලංඒ ලං

හපජ ලං   ජපටජ ලං බරකපපජදප. ලං ජමුත්  ලං අපි ලං ද  ය ට ලං ්ා්ජ ලං

 පකය ට ලං පසුද ලං -0213 ලං අවුුේ ද් ලං පසුද- ලං ාජයිව ලං විදුි ලං බික ලං

ාා  ෝධජය ලං ය් ්. ලංඑ කා ලං  ජ් ඝ ලං පකය ට ලංපසුද ලංවිදුි ලංබික ලං

දපි  ලංකිරීජ ලංනිාප ලංාජයිව ලංජාජාපදට ලංදපි  ලංපීඩජයක් ලං යපදද්ජ ලංසිදු ලං

 දකප ලංති බර් ්. ලංපසුගිය ලං පක ආ ලං-0216 ලංාහ ලං0219 පක ආ- ලංඅපි ලං

විපක්ෂ ආ ලං හිටපු ලං  දකප   ලං ්ඩුක්   ලං හිටපු ලං පිරිාථ ලං ඒ ලං ාඳහප ලං ය් ලං

 යෝජාජපදක් ලං  රජපල්කප ලං හකුළප ලං රත් ලං බරද ලං අපට ලං ජා යිව. ලං ඒ ලං

 යෝජාජපද ලං  රජපල්කප  ලං ඒ ලං  දකප   ලං ක්රියපත්ජ  ලං  ළප ලං ජ් ලං

ජාජාපදට ලං ජාය් ලංපීඩජයක් ලං ් ලංඅදාථාප   ලං යපදද්ජ ලංඅද ය ලං

 ද් ් ලංජපහප. ලං 

අ ් ලං ය ්) ලං විදුිය ලං උත්පපදජය ලං ඉිනරියට ලං  ය ලං  රජ ලං ය්ජ ලං

අද ය ලංඉ්ධජ ලං ාපර ලං්ජයජය ලං ් ලං දකප   ලංා්ූ් ණ ය්ජ ලං

 ජප ළත්  ලං අද යාපද ලං අනුද ලං ඉ්ධජ ලං ්ජයජය ලං කිරීජ ලං ාඳහප ලං

අපට ලං මුදල් ලං වියද් ලං  ය්ජ ලං  දජදප ලං ජ්  ලං ඒ ලං ාඳහප ලං

අනිදප් ය ය්ජ ලං ් ලංික ලංාා  ෝධජය ලංසිදු ළ ලංයුතුද ලංති බරජදප. ලං

ඒ ලං නිාප ලං ාජයිව ලං විදුිබරක ලං ාහ ලං බරක ක්ති ලං විෂයය ලං භපය ලං ඇජතිදයයප ලං

හපටියට ලං පත් ලං වු ලංණු ලං  දකප   ලං කා ප ලං විදුිබරක ලං ජඩුකඩකය ලං ජ ර් ලං

ඉල්ලීජක් ලං   ළථ  ලං ඔවු් ලං  ජ් ඝ ලං  පකයක් ලං තිාථ ාථ ලං  යපු ලං ඉල්ලීජ ලං

ක්රියපත්ජ  ලං  ය්ජ ලං කියකප. ලං ජමුත්  ලං කා ප ලං විදුිබරක ලං

ජඩුකඩකයටදත්  ලං විදුිබරක ලං අජපායදයයපටදත්  ලං  පබිජ්) ලං

ජඩුකඩකයටදත් ලං ී්දු ලං  ය්ජ ලං බරපහප  ලං විදුි ලං බික ලං  ජපජ ලං

් පය ය්ද ලංදපි  ලං ද් ්  ලං ජපජ ලං් පය ය්ද ලංඅ් ලං ද් ් ලං

කියජ ලං එ . ලං ඒ ලං  දනු ද් ලං  ටයුතු ලං  ය්ජ ලං  ් ලං ය ්) ලං නියපජජ ලං

්යාජයක් ලං ති බරජදප. ලං ඒ ලං නියපජජ ලං ්යාජය ලං ාජයිව  ලං ශ්රී ලං කා ප ලං

ජහජාජ ලං උප යෝගිාප ලං   පිාජ. ලං ශ්රී ලං කා ප ලං ජහජාජ ලං උප යෝගිාප ලං

  පිාජ ලං ාජයිව ලං ීයණය ලං  ය් ් ලං අ ් ලං ය ්) ලං විදුි ලං බික ලං දප ලංි  ලං

 ය්ජ ලංඕජෑ ලං  ප හපජද  ලංවිදුි ලංබික ලංඅ් ලං ය්ජ ලංඕජෑ ලංජ් ලංඅ් ලං

 ය්ජ ලං ඕජෑ ලං   ප හපජද  ලං  ජපජදපද ලං කබරප ලං  ද්ජ ලං ඕජෑ ලං

ාහජපධපය ලංකියකප. ලංඒ ලංඅනුද ලංාජයිව ලංජපා ලං ද ක් ලංතිාථ ාථ ලංාප ා  ප ලං

 යකප  ලංශ්රී ලංකා ප ලංජහජාජ ලංඋප යෝගිාප ලං  පිාජ ලංකා ප ලංවිදුිබරක ලං

ජඩුකඩක ය් ලං ඉල්කපු ලං සියලු ලං ඉල්ලී් ලං කබරප ලං  ජපදු්ජත් ලං  ජ්ජ ලං

 ් ලං් පය ආ ලංදපඩ ලංපිළි දළක් ලංක්රියපත්ජ  ලං ය්ජ ලංකියකප ලංඅපට ලං

පපහපිනිදජ ලංකි   . ලං 

පසුගිය ලං පක ආ ලංඑක් ලංඑක් ලංක් ෂථත්රදකට ලංාහජපධපය ලං දජ  පට ලං

ඒ ලංාහජපධපයය ලංකබරප ලං දජ ලංක් ෂථත්ර ආ ලංපිරිදපය ලං දය්ජ ලංසිදු ලංවු ඩුක ලං

 දජත් ලං  ඩුකඩපයජ ට. ලං උදපහයණයක් ලං හපටියට ලං රත් ාපත් ලං අ ් ලං

ය ්) ලං විදුි ලං බරකය ලං ා්බර්ධ ය් ලං ික ලං රණ් ලං ක්රියපත්ජ  ලං  යජ ලං

 පඩුකඩ ලං හයක් ලං හඳු්දප ලං  ජ ලං ති බරජදප  ලං රිහාථා  ලං යපජාය ලං ්යාජ  ලං

 පපදු ලං  රපඩජපඟිි  ලං්රි  ලංසිේධාථාපජ  ලං දයපපපරි  ලංාථාපජ ලං් ජ ලං

ද ලං  ය්. ලං පසුගිය ලං  පක ආ ලං ්රි  ලං සිේධාථාපජදකට ලං දපි  ලං

ාහජපධපයයක් ලං කබරප ලං දු් ් ලං අනික් ලං   පටාථ ලං පහට ලං ඒ ලං බරය ලං

 යපදදකපයිව. ලං ජමුත්  ලං  ජදය ලං ශ්රී ලං කා ප ලං ජහජාජ ලං උප යෝගිාප ලං

  පිාජ ලංී්දුදක් ලංරත්ාප  ලංඅනික් ලංක් ෂථත්රදකට ලංඒ ලංබරය ලංදජ් ් ලං

ජපතිද ලංඅ් ද් ලංවිදුිය ලංපපවිා චි ලං යජ ලංපිරිාට ලංදපි  ලංාහජපධපයයක් ලං

කප බරජ ලං ් පයයටත්  ලං දපි  ය් ලං විදුිය ලං පපවිා චි ලං  යජ ලං පිරිාට ලං

දපි පුය ලං බිකක් ලං  රද්ජ ලං දජ ලං විධියටත් ලං ික ලං ාා  ෝධජය ලං  ළ ලං

යුතුයිව ලං කියකප. ලං ඒ ලං අනුද ලං ාජයිව ලං  ් ලං ික ලං ාා  ෝධජය ලං  යකප ලං

ති බර් ්. ලං පසුගිය ලං  පක ලං ආ ලං ්රි  ලං සිේධාථාපජදකට ලං ඒ   ලං

තිහක් ලංදක්දප ලංඒ  යක් ලං දනු ද් ලං රද්ජ ලංතිබු ඩුක ලංුපියකයිව ලං

 ා ලං අනූදයිව  ලං මූකපාජපරූඪ ලං රු ලංජ්ීතුජනි. ලං ඒ ලං නිාප ලං ාජයිව ලං ජජ ලං

උ ේ ලංදු  ත් ලංඋපරිජ ලංඒ   ලංරණජ ලංපිළිබරඳද ලංකි   . ලං ලං 

අ ් ලංය ්) ලං්රි  ලංසිේධාථාපජ ලංරත් ාපත්  ලංවිදුි ලංා්බර්ධාප ලං

48 222ක් ලං පජණ ලං ති බරජදප. ලං ඒ ලං 48 222් ලං 36 222ක්ජ ලං  ් ලං විදුි ලං

බික ලංාා  ෝධජයත් ලංඑක්  ලංඋපරිජ ලං රදජ ලංමුදක ලංුපියල් ලං6 332යිව. ලං

ඒ ලං ්රි  ලං සිේධාථාපජ ලං ජපසි ද ලං විදුි ලං බික ලං  රද් ් ලං විදුිය ලං

ඒ   ලං 182 ට. ලං විදුිය ලං ඒ   ලං 182ක් ලං පපවිා චි ලං  යජ ලං

විහපයාථාපජයක් ලං හෝ ලං දජත් ලං්රි  ලංසිේධාථාපජයක් ලංති බරජදප ලං

ජ්  ලං ඒ ලං විහපයාථාපජ  ලං සිේධාථාපජ ලං  ් ලං විදුි ලං බික ලං ාා  ෝධජයත් ලං

එක්  ලං  රද් ්ත් ලං ුපියල් ලං 6 332යිව. ලං හපබරපයිව  ලං විදුිය ලං ඒ   ලං

182ට ලංදපි ය ලංපපවිා චි ලං යජ ලංාථාපජයක් ලංති බරජදප ලංජ්  ලංඅ්ජ ලංඒ ලං

ාථාපජයට ලං  ලං දපි  ලංබරයක් ලංදපටිකප ලංති බරජදප. ලංජමුත් ලංකා ප ලං විදුිබරක ලං

ජඩුකඩකය ලංහපටියට  ලංවිදුිබරක ලංාහ ලංබරක ක්ති ලංඅජපායපා ය ලංහපටියට ලං

අපි ලං සූදපජ්  ලං  ් ලං විදුි ලං බික ලං  ළජජප යණය ලං  යර්ජ ලං අද ය ලං

101 102 



පප් ි ්්තුද 

ාපක්ෂණි  ලං ාහපය ලං කබරප ලං  ද්ජ. ලං දපරැිනකප ලං හරි ලං විදුි ලං මීටය ය් ලං

අ.දිා ලං  කා ලං විදුි ලං බික ලංඇවිල්කප ලං ති බරජදපද  ලං අපට ලං දපරැින ලං බිකක් ලං

 ජකප ලං ති බරජදපද ලං කියකප ලං  පට ලං හරි ලං හි ාජදප ලං ජ්  ලං එජ ලං ර ථජය ලං

 ළජජප යණය ලං  යර්ජ ලං උදවු ලං ඕජෑ ලං ජ් ලං කා ප ලං විදුිබරක ලං

ජඩුකඩකය ලංහපටියට ලංඅපි ලංසූදපජ් ලංඒ ලංාඳහප ලංජපිනහත් ලං ද්ජ. ලංඒ ලංඅනුද ලං

සියලු ලං ්රි  ලං ාථාපජදකට ලං ගිහිල්කප ලං ඕජෑ ලං ජ් ලං ඒදප ආ ලං

නිරීක්ෂණයක් ලං යකප ලංඒ ලංනිරීක්ෂණ ලංජා ලං ජ්ජ ලං ් ලංවිධියට ලංවිදුිය ලං

පරි භෝජාජය ලං  ළජජප යණය ලං   ළපත්  ලං  ් ලං විදුි ලං බික ලං

 ළජජප යණය ලං  යර්ජ ලං පුළුද් ලං කියජ ලං ාත්ත්දයක් ලං අපට ලං

හදකප ලං  ද්ජ ලංපුළුද්. ලං ඒ ලං ාහපය ලංඉල්කජදප ලංජ්  ලං අපට ලංඒ ලංාහපය ලං

කබරප ලං ද්ජ ලංපුළුද්. ලං 

 

රරු නිමාෝෂ න්ත මපමර්ලාා ාහතා  
(மாண்புமிகு நிசராஷன் சபசரரா) 

(The Hon. Niroshan Perera) 
 

නැඟී සිටිම ය. 
எழுந்தார். 

rose. 

  
රරු ථාචන විමේමස්ථා ාහතා 
(மாண்புமிகு கஞ்ென விசஜசெகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

රු ලං ජ්ීතුජනි  ලං ජ ේ ලං  ාප ද් ලං පාථ ාථ ලං ඔබරතුජප ලං  ාප ලං

 ය්ජ. 

 

රරු නිමාෝෂ න්ත මපමර්ලාා ාහතා  
(மாண்புமிகு நிசராஷன் சபசரரா) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

මූකපාජපරූඪ ලංරු ලංජ්ීතුජනි - 

 

රරු මූලාසනාරූඪ ාන්තීුාා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු ලංනි යෝෂ් ලං ප ් යප ලංජ්ීතුජප. ලං 

 

රරු නිමාෝෂ න්ත මපමර්ලාා ාහතා  
(மாண்புமிகு நிசராஷன் சபசரரா) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

මූකපාජපරූඪ ලංරු ලංජ්ීතුජනි  ලං අපි ලං දපක් ප  ලංජපය  ලංාථදපමී් ලං

දහ් ාථකප ලංඇතුළු ලංාථදපමී් ලංදහ් ාථකප ලංකිහිපජජක්ජ ලං ් ලංරපජ ලං

ර ප  ලං නිකුත් ලං  ය ලං ති බරජ ලං බරද. ලං රු ලං ඇජතිතුජනි  ලං ඔබරතුජප ලං ඒ ලං

ප්ාල්දි් ලං පට් ලං අය රජ ලං ඒ ලං ප්ාල්දක ලං විදුි ලං බික ලං පිළිබරඳ ලං

විරණජයක් ලං  යකප ලං  ප්ද්ජ  ෝ. ලං එා  පට ලං  ් ලං ර ථජය ලං

විා ලං ලං ඳජදප ලං ්. 

 

රරු ථාචන විමේමස්ථා ාහතා 
(மாண்புமிகு கஞ்ென விசஜசெகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

ාථදපමී් ලං දහ් ාථකප ලං  යපු ලං ඒ ලං ඉල්ලීජත්  ලං විපක්ෂ ආ ලං

ඔබරතුජ්කප ලං  යපු ලං ඉල්ලීජත් ලං අනුද ලං අපි ලං සූදපජ්  ලං ඒ ලං

විහපයාථාපජදකට ලං ගිහිල්කප ලං විදුි ලං පරි භෝජාජය ලං  ළජජප යණය ලං

 යර්ජ ලං අද ය ලං ාප් ලං ති බරජදප ලං ජ්  ලං ය් ලං විරණජයක් ලං යකප ලං

ය් ලංනිරීක්ෂණයක් ලං ය්ජ. ලං අපටත් ලංඑා  පට ලංකිය්ජ ලංපුළුද්  ලං

 ජ්ජ ලං  ් ලං  හථතුද ලංනිාප ලං ාජයිව ලං අද ලං දජ ලං විට ලං විදුි ලං බික ලං  ජා චය ලං

රජපණයකි් ලංදපි  ලං දකප ලංති බර් ් ලංකියකප. ලංහුඟක් ලං දකපදට ලං ් ලං

 පයණය ලංහපජ ලංවිහපයාථාපජය ටජ ලංකඝු ලං ය්ජ ලංඋත්ාපහ ලං යජදප. ලං

ජමුත්  ලංහපජ ලංවිහපයාථාපජය ටජ  ලංහපජ ලං්රි  ලංසිේධාථාපජය ටජ ලං

 ් ලං පයණය ලංකඝු ලං ය්ජ ලංඑපප. ලංමූකපාජපරූඪ ලංරු ලංජ්ීතුජනි  ලං

ාජහය ලංාථදපමී් ලංදහ් ාථකප ලං ් ලංවිදුි ලංබික ලංදපි වීජ ලංඅභි යෝරයට ලං

කක් ලං  යජ ලං ් පයයත් ලං ජජ ලං දපක් ප. ලං විදුිබරක ලං ාහ ලං බරක ක්ති ලං

ඇජතිදයයප ලං හපටියට ලං ජට ලං පුළුද් ජක් ලං ජපහප  ලං කා ප ලං විදුිබරක ලං

ජඩුකඩක ආ ලං ති බරජ ලං මුදල් ලං ් යෝජාජය ලං  යකප ලං  පට ලං හරි ලං

ාහජපධපයයක් ලංකබරප ලං ද්ජ ලං  ලංී්දු ලං ය්ජ. ලංඒ  ලංී්දු ලං ය්ජ ලං

ඕජෑ ලං මුදල් ලං අජපායපා  ය්. ලං හපබරපයිව ලං අපි ලං ද්ජදප  ලං ද් ාජපජ ආ ලං

 ් ලංය ්) ලංති බරජ ලං්් ි  ලංාත්ත්දය ලං ජප ක්ද ලංකියකප. ලං 

අ ් ලං ය ්) ලං ිනිාථසු ලං ඉල්ලු   ලං  ජප ක්ද? ලං  ් ලං ජාපති  ලං ාභපද ලං

කියජ ලං ාා ල්පය ලං එ් ්ත් ලං system change එ ක් ලං  දනු ද්. ලං

්රි  ලං ාථාපජදක ලං හිටපු ලං ්රි  ලං ජපය ය්  ලං විහපයාථාපජදක ලං

හිටපු ලංජපය  ලංාථදපමී් ලංදහ් ාථකප ලං පදප ලං  ් ලං  ලං ඉල්ලී් ලං ළප. ලං ජට ලං

ජා යිව  ලං ඕජල් ් ලං  ාෝභිා ලං ාථදපමී් ලං දහ් ාථ ලං ජාපති  ලං  හළ ලං

උුජ ආ ලංජපය යප ලංද  ය් ලංඅවුුදු ලංතුජ ට ලං්ා්ජ ලං පකයක් ලං

 ් ලංපප් ි ්්තුදත් ලංනි යෝජාජය ලං ළ ලංබරද. ලංඋ්දහ් ාථ ලංාජයිව ලං

 ් ලං system change එ  ලං පිළිබරඳද ලං පසුගිය ලං  පක ආ ලං  ාප ලං   ළථ. ලං

උ්දහ් ාථ ලං ාජයිව ලං ිනරටජ ලං කි    ලං  ් ලං ාහජපධපය ලං කියජ ලං

ඒදප ය්  ලං  ් ලං්ධපය ලංකියජ ලං ාා ල්ප ය් ලං අපි ලං ි ද්ජ ලං ඕජෑ ලං

කියකප. ලං එ හජ ලං කියපු ලං උ්දහ් ාථජ ලං ජපදා ලං දාපදක් ලං ඇවිල්කප ලං

්රි  ලං සිේධාථාපජ ලං  දනු ද් ලං ඒ ලං  යපු ලං ඉල්ලීජ ලං තුළ ලං ය් ලං

පයාථපයභපදයක් ලං ති බරජදප. ලං ජමුත් ලං කා ප ලං විදුිබරක ලං ජඩුකඩකය ලං

හපටියට  ලං විදුිබරක ලං ාහ ලං බරක ක්ති ලං අජපායපා ය ලං හපටියට ලං අපට ලං

පුළුද් ජ ලං ති බරජදප  ලං සූ් ය ලං   ෝෂදි් ලං විදුිය ලං උත්පපදජය ලං

 ය්ජ ලං  වුු ලං හරි ලං  ටයුතු ලං  යජදප ලං ජ්  ලං ඒ ලං ාඳහප ලං අද ය ලං

ාපක්ෂණි  ලංාහපය ලංකබරප ලං ද්ජ ලංාහ ලංඒ ලංාඳහප ලංණය ලංරජයක් ලංහදකප ලං

 ද්ජ. ලං අ්ජ ලං එදපනි ලං රජදකට ලං අපට ලං ය්ජ ලං පුළුද් ජ ලං

ති බරජදප. ලං  ් ලං විදුි ලං බික ලං ාා  ෝධජය ලං තුළි් ලං  ය්ජ ලං පුළුද් ලං

 දයිව ලංකියප ලංඅපි ලංබරකප පප යපත්තු ලං ද් ්ත් ලංඒ යිව. ලං 

ජජ ලං දපක් ප  ලං ඊ ආ- ප ් දපත් ලං ජට ලං  චෝදජප ලං එල්ක ලං  යි් ලං

ාාඝ ලං්ඥපදක් ලංනිකුත් ලං ය්ජ  ලංජට ලං  ්දය ලං ද්ජ ලංඑපප ලංකියකප ලං

ජට ලං විුේධද ලං  ජප යක් ලං  ේදල් ලං කිය්ජ ලං උත්ාපහ ලං  යජ ලං බරද. ලං

ජමුත් ලං ජට ලං එ හජ ලං ර ථජයක් ලං ජපහප  ලං මූකපාජපරූඪ ලං රු ලං

ජ්ීතුජනි. ලං ජට ලං විුේධද ලං  ජපජ ලං ර ප ය ලං ළත්  ලං ජට ලංකිය්ජ ලං

ති බර් ් ලං විදුිබරක ලං ාහ ලං බරක ක්ති ලං ඇජතිදයයප ලං හපටියට ලං ජට ලං

කා ප ලං විදුිබරක ලං ජඩුකඩකය ලං ාදදුයටත් ලං මූකයජය ලං ද  ය් ලං

පරිහපනියට ලං පත් ලං  ය්ජ ලං බරපහප ලං කියජ ලං එ යිව. ලං අපට ලං විදුිය ලං

උත්පපදජය ලං ය්ජ ලංය් ලංවියදජක් ලංයජදප. ලංඒ ලංවියදජ ලංාජයිව ලංඅද ලංඅපි ලං

 බරදකප ලං  ් ලං සියලු ලං ජාජ ලං   පටාථදි් ලං කබරප ලං  රජ ලං ති බර් ්. ලං

 වුු ලං හරි ලං කියජදප ලං ජ්  ලං විහපයාථාපජදකට ලං ය් ලං ාහජපධපයයක් ලං

 ද්ජ ලං කියකප  ලං එ හජ් ලං  ් ලං පප් ි ්්තුද ලං තුළ ජ ලං ඒ ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං

ඉල්ලීජ ලං  යජ ලං අයත් ලං කිය්ජ ලං ඕජෑ  ලං ඒ ලං ාහජපධපයය ලං  ජපජ ලං

 පඩුකඩ ය්ද ලං අපි ලං අය ලං  යර් ් ලං කියකප. ලං විහපයාථාපජදකට ලං

ාහජපධපය ලං  දජ  පට ලං ඒ  ලං අය ලං  යර් ් ලං රිහාථාදි්ද  ලං

දයපපපරි ය් ර්ද  ලං යජා ආ ලං ්යාජදි්ද  ලං  පපදු ලං

 රපඩජපඟිිදි්ද  ලං  හෝටල් ලං පේධති ය්ද ලං කියකප ලං කිය්ජ ලං

ඕජෑ. ලං  ජප ද  ලං ඒ  ලං   ප හ් ලං හරි ලං අය ලං  ද්ජ ලං ඕජෑ. ලං ජජ ලං  ් ලං

අජපායපා  ආ ලංදරකී් ලංභපය ලංරත්ා ලංපළමුදපනි ලංදද ාථ ලංඉඳකප ලංකි දප  ලං

ජජ ලං  ් ලං ාජතුු ලං භපය ලං රත් ත් ලං  ් ලං ාජතුුදක ලං  ජ් ඝ ලං  පකයක් ලං

ඉ්ජ ලං බරකප පප යපත්තු ද් ලං  ජප දයිව ලංකියකප. ලං හපජ ලං දපජත් ලං ජජ ලං

 ටයුතු ලං  ය් ් ලං  ් ලං ාජතු ්  ලං අදාපජ ලං දදායිව ලං  ් ලං  ටයුතු ලං

 ය් ් ලංකියකප ලං හිාප රජයිව. ලං ාජහු ලං ජාජාපදට ලංකියජදප  ලං ජට ලං

 ්දය ලං ද්ජ ලංඑපප ලංකියකප. ලංඑ හජ ලංවුණත් ලංජට ලංර ථජයකුත් ලංජපහප. ලං

ජට ලං එ හජ ලං බරකප පප යපත්තුදක් ලං ජපහප  ලං ිනරටජ ලං  ් ලං ාජතුුදක ලං

 ටයුතු ලං ය රජ ලංය්ජ. ලංජමුත්  ලං  ් ලං විදුි ලං බික ලං ාා  ෝධජ ආ ජ ලං

කා ප ලං විදුිබරක ලං ජඩුකඩකය ලං ඉල්ලු් ලං  ළ ලං ාා  ෝධජයට ලං දඩප ලං

 දජාථ ලං ාා  ෝධජය ට ලං ාජයිව ලං අනුජපතිය ලං  ජකප ලං ති බර් ්. ලං ඒ ලං

ාා  ෝධජය ලංක්රියපත්ජ  ලංකිරී ් ජ ලංශ්රී ලංකා ප ලං ජහජාජ ලංඋප යෝගිාප ලං

  පිාජ ලංඅපට ලංකබරප ලං ජකප ලංති බරජ ලංනි්  ේ  ලංඅනුද ලං ටයුතු ලං ය්ජ ලං

අපට ලං සිේධ ලං  දජදප. ලං ඒ  ලං  පත් ලං එක් දත් ලං දදයයකි්  ලං  පත් ලං
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එක්  ලං හරි ලං ති බරජ ලං ායහකි් ලං එ හජ ලං ජපත්ජ් ලං ාජහය ලං ාථදපමී් ලං

දහ් ාථකප ලංකියජ ලං විධියට ලං  ්  ලං ලං බර ේධ ලං ධ් ජය  ලං බුේධ ලං  පාජය ලං

 ඩප ්පල් ලං ය්ජ ලං යජ ලං ටයුත්ාක් ලං ජප දයිව. ලං ්  ලංාජයිව  ලං

යාප් ාය. ලං 

 ් ලංයාප් ාය ලංඅපි ලං ත්ු් ලංර්ජ ලංඕජෑ. ලංජජ ලං දපක් ප ලංඑක්ායප ලං

ජපය  ලං ාථදපමී් ලං දහ් ාථ ලං ජජක් ලං  හපඳ ලං  යෝජාජපදකුත් ලං  යකප ලං

තිබුණප  ලං විදුි ලංබික ලං  ලං ළජජප යණය ලං ය ලංර්ජ  ලංති බරජ ලංවියද් ලං

අ් ලං ය ලං ර්ජ ලං  ලං කියකප. ලං අපි ලං ද්ජදප  ලං ාජහය ලං විහපයාථාපජදක ලං -

හපජ ලංවිහපයාථාපජය ජ ලං ජප දයිව- ලං ලං ් ලංදප ේ ලංාහජපධපයයක් ලංවිදුි ලං ලං ලං

බික ලං දනු ද් ලංකබරප ලංදු්ජපජ  ලංඒ ලංවිදුිය ලංාජහය ලංවිට ලංභපවිා ලං යකප ලං

ති බර් ් ලං  ජපජදපට ලං ද? ලං ාජහයවිට ලං  ් ලං විදුි ලං බරකය ලං පපවිා චි ලං

 යකප ලං ති බරජදප  ලං අකා යණය ලං  ය්ජ. ලං විදුි ලං බරකය ලං පපවිා චි ලං

 ය්ජ ලංබරපහප ලං අකා යණ ලං ටයුතුදකට. ලං අපි ලං විදුිය ලං පපවිා චි ලං ළ ලං

යුත් ත් ලංඅද යාප ලංපිරිජහ ලංර්ජ ලංපජණයිව. ලං 

මූකපාජපරූඪ ලං රු ලං ජ්ීතුජනි  ලං අපි ලං ඉල්ලීජක් ලං  යජදප. ලං

වි  ථෂ ය්ජ ලං විපක්ෂ ආ ලං ජ්ීදු්ටත් ලං කියජදප. ලං  වුු ලං

බරකයට ලං්දත් ලං ් ලං ටයුත්ා ලං ය රජ ලංය්ජ ලංසිේධ ලං දජදප. ලංඅපට ලං

ජහ ලංභපඩුකඩපරපය ය් ලංකියජදප ලංජ්  ලං" ජ්ජ ලං ් ලංාඳහප ලංමුදකක් ලං

 දජදප. ලං  ් ලං ාහජපධපයය ලං කබරප ලං  ද්ජ" ලං කියකප  ලං එා  පට ලං කිසි ලං ලං

රපටලුදක් ලංජපහප. ලංකා ප ලංවිදුිබරක ලංජඩුකඩකයට ලංඒ ලංාහජපධපයය ලංකබරප ලං

 ද්ජ ලං පුළුද් ජ ලං ති බරජදප. ලං ජපත්ජ්  ලං කා ප ලං විදුිබරක ලං

ජඩුකඩකයට ලංපදතිජ ලංීතතිය ලංඅනුද ලං ටයුතු ලං ය්ජ ලංසිේධ ලං දජදප. ලං

ඒ  ලං  පත් ලං එක්  ලං හරි ලං ති බරජ ලං දදයයක්  ලං එ හජත් ලං ජපත්ා් ලං

ායහක් ලං නිාප ලං  යජ ලං  දයක් ලං  ජ දයිව ලං  ලං කියජ ලං  පයණයත් ලං ජාක් ලං

 යජදප. 

වි  ථෂ ය්ජ ලං ් ලංජාපති  ලංාභපද ලංාථාපපිා ලං ළපට ලං පාථ ාථ ලං එහි ලං

මූි  ලං  ටයුත්ාක් ලං හපටියට ලං ලං ් ලං ්යාජදකට ලං අදපළ ලං  ප් යය් ලං

 යජ ලං  ජ් ලං ජජ ලං ජපදා ලං දාපදක් ලං  යෝජාජප ලං  යජදප. ලං ඒ ලං ාජයිව  ලං

කා ප ලංවිදුිබරක ලංජඩුකඩකය ලංරතිදයුහරා ලංකිරීජ  ලංකා ප ලං්නිජා ලං ාල් ලං

ීතතිරා ලංාාාථාපද ලංරතිදයුහරා ලංකිරීජ  ලං ් ලංයටට ලංඉ්ධජ ලංාහ ලංරල් ලං

අඟුු ලං ්ජයජය ලං කිරීජ ලං දප ේ ලං  ේදල් ලං ා්බර්ධ ය් ලං  ටයුතු ලං

කිරීජ ලං ජාපති  ලං ාභප   ලං පළමුදපනි ලං  ප් යභපයයක් ලං බරදට ලං පත් ලං  ය ලං

ර්ජ ලංකියජ ලංඑ . ලං 

මූකපාජපරූඪ ලං රු ලං ජ්ීතුජනි  ලං ජට ලං ාද ලං ාත්පය ලං කීපයක් ලං

 ද්ජ  ලංදපදරත් ලං පයණප ලංකීපයක් ලංති බරජදප ලංකිය්ජ. ලංරල් ලංඅඟුු ලං

 ට්ඩයය ලං පිළිබරඳද ලං  ් ලං පප් ි ්්තුද ලං ඇතු ළථ ලං  ාප ලං  ළප. ලං

පප් ි ්්තු ද් ලං පිටා ජ ලං  ාප ලං  ළප. ලං දප් ලං අපි ලං අදපාජපද්ා ලං

ාත්ත්දය ට ලං පත් දකප ලං ති බරජදප. ලං පසුගිය ලං ිනජදක ලං රල් ලං අඟුු ලං

්ජයජය ලං  ය්ජ ලං  ට්ඩයය ලං කබරප ලං  ජපු ලං ාජපරජ ලං දප් ලං  පජපති ලං

ජපහප  ලං ඒ  ලං ක්රියපත්ජ  ලං  ය්ජ. ලං ඒ ලං නිාප ලං අපට ලං දප් ලං අලුති් ලං

 ට්ඩ්  ලං  ලං  ය්ජ ලං  දකප ලං ති බරජදප. ලං  ජප ද  ලං ඒ ලං  ට්ඩයය ලං

පිළිබරඳද ලං ාජපජා ආ ලං ඇති ලං  යපු ලං ජාය ලං නිාප. ලං ඒ ලං  ට්ඩයය ලං රපජ ලං

දපයින ලං අ් ා ලං  ාජ ලං දු්ජප; ලං විවිධ ලං  චෝදජප ලං එල්ක ලං  ළප; ලං විවිධ ලං

 යෝජාජප ලං ඉිනරිපත් ලං  ළප. ලං ඒ ලං සියලු ලං  ේත් ලං එක්  ලං අද ලං ඒ ලං ාජපරජ ලං

ීයණය ලං  යකප ලං ති බරජදප  ලං  ් ලං  ටයුත්ා ලං  ළ ලං  ජපහපකි ලං

 ප් යයක් ලං කියකප. ලං ඒ ලං නිාප ලං අපට ලං දප් ලං අදපාජපද ට ලං ජපදා ලං

 ට්ඩයය ලං පඳද්ජ ලංසිදු දකප ලංති බරජදප. ලංඅපි ලංඔක් ාෝබර්  ලංජප ාථ ලං

පළමු ලං රල් ලං අඟුු ලං ජපද ලං  ර්දප ලං රා ලං යුතුද ලං තිබුණත්  ලං දප් ලං අපට ලං

සිේධ දකප ලංති බරජදප ලං පබිජ්) ලංජඩුකඩකයට ලංඅලුති් ලංඒ ලං යෝජාජපද ලං

ඉිනරිපත් ලං ය්ජ. ලංඊ ආ ලං පබිජ්) ලංජඩුකඩකය ලංරැාථ ලංවු ඩුක ලංජපහප. ලංඒ ලං

නිාප ලං බ්රහාථපති්දප ලං  පබිජ්) ලං ජඩුකඩකය ලං රැාථවුණපජ ලං ඒ ලං  යෝජාජපද ලං

ඉිනරිපත් ලං  යකප  ලං අනුජපතිය ලං අය රජ  ලං අලුති් ලං පුදත් ලං පත්දක ලං

දප්වී් ලං දපකප ලං ට්ඩ්  ලංකබරප ලං ද්ජ ලංසිේධ ලං දජදප. ලංඒ ලංනිාප ලංජජ ලං

දප් ලං ඉල්ලීජක් ලං  යජදප. ලං දප් ලං ජපදා ලං අලුති් ලං  ට්ඩයය ලං කබරප ලං

 ද්ජ ලංදජදප ලං ්. ලංජට ලංජා යිව  ලං ් ලංරු ලංාභප   ජ ලංපපසලී ලංච්පි  ලං

යණද  ලං ජ්ීතුජප ලං කි දප  ලං "අ්දට ලං  ද්ජ ලං පුළුද්" ලං කියකප. ලං

අ්ජ ලං ඒ ලං අ්දට ලං  ද්ජ ලං පුළුද් ලං ාජපරජට ලං කිය්ජ  ලං  ට්ඩ්  ලං

එ ට ලං අයදු් ලං  ය්ජ ලං කියකප. ලං ඒ ලං අද ය ලං ියප ලං පිනාචි ලං කිරීජ ලං අපි ලං

 ය්ජ්. ලං ඕජෑජ ලං පුේරක යකු ලං  හෝ ලං හපමුදුුජජක් ලං  හෝ  ලං "රල් ලං

අඟුු ලං අ්දට ලං  ද්ජ ලං පුළුද් ලං  ජ්ජ ලං  ජ හජ ලං ාජපර් ලං

ති බරජදප" ලං කියකප ලං කියපු ලං  වුු ලං  හෝ ලං ඉ්ජදප ලං ජ්  ලං අ්ජ ලං ඒ ලං

ාජපර්දකට ලං  ් ලං  ුණ ලං කිය්ජ. ලං අපි ලං ජපදා ලං ඒ ලං  ට්ඩයය ලං

 පඳදජදප. ලංඒ ලං ට්ඩයයට ලංඉිනරිපත් ලං දකප ලංඒ ලංාජපර් ලංකියපු ලංික ලං

රණ්දකට ලං හෝ ලංඊට ලංඅ් ලංික ට ලං ් ලංයටට ලංරල් ලංඅඟුු ලංකබරප ලං ජකප ලං

ඒ ලංරතිකපභය ලංයටට ලංකබරප ලං ද්ජ ලං ටයුතු ලං ය්ජ ලංකියකප ලංඒ ලංඅයට ලං

කිය්ජ. 

 

රරු මූලාසනාරූඪ ාන්තීුාා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු ලං තුෂපය ලං ඉඳුනිල් ලං අජය ාථජ ලං ජ්ීතුජප. ලං ඔබරතුජපට ලං විජපි  ලං

අට  ලං පකයක් ලංති බරජදප. 
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රරු ුෂ ාා ඉඳුනිේ අාාමස්න ාහතා 
(மாண்புமிகு துஷார இந்துனில் அமரசென) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

මූකපාජපරූඪ ලං රු ලං ජ්ීතුජනි  ලං  ්  ලං ජාපති  ලං ාභපද ලං පිහිටුවීජ ලං

ා්බර්ධ ය් ලංාප ා  ප ලංදජ ලංඅදාථාපද. ලංදයදාථාපදපය ය ලංහපටියට ලං

හඳු්ද් ් ලං ් ලංපප් ි ්්තුද. ලං ් ලංය ්) ලංජාපති  ලංර ථජ ලංවිාීමජ ලං

ාඳහප ලං ී්දු ලං ීයණ ලං රපීතජ ලං  දනු ද් ලං ාථාපපිා දකප ලං ති බරජ ලං

්යාජය ලංාජයිව  ලංපප් ි ්්තුද. ලංපප් ි ්්තුද ලං   යහි ලංතිබුණු ලං

ඒ ලං වි ථදපාය ලංජපතිද ලං යජ ලං   පට ලංාජයිව ලං අද ලං  ජදපනි ලං  යෝජාජපදක් ලං

 රජපවිත් ලං ති බර් ්. ලං පප් ි ්්තු   ලං ්ඩුක් ලං පක්ෂය ලං ාහ ලං

විපක්ෂය ලංකියකප ලං ද ක් ලංති බරජදප ලං ්. ලංඒ ලං   යහි ලංවි ථදපායත් ලං

ජපති ලං දජ ලං   පට ලං ය ්) ලං ාජාථා ලං ජාජාපද ලං තුළ ලං වි ථදපායක් ලං ඇති ලං

කිරීජ ලං ාඳහප ලං  රපඩජඟ්ජ ලං හදජ ලං ාථාපජය ලං ාජයිව ලං  ලං  ් ලං ජාපති  ලං

ාභපද ලංකියජ ලංජජකි් ලංහඳු්ද් ්. ලං 

අපි ලං දපක් ප ලං  ් ලං ය ්) ලං ති බරජ ලං ර ථජ ලං විාඳ්ජ ලං මීට ලං  ි් ලං

 රජපපු ලං  යෝජාජප. ලං ඒ ලං ාඳහප ලං දයදාථාපද ලං ාා  ෝධජය ලං  ද්ජ ලං

ඕජෑ  ලං විසිදජ ලං ්ඩුක්රජ ලං දයදාථාප ලං ාා  ෝධජය ලං  ර ජ්ජ ලං

ඕජෑ  ලං තු ජ් ලං  ද   ලං බරකයක් ලං කප බර්ජ ලං ඕජෑ ලං ් ජ ලං ද  ය් ලං

විවිධප පය ලංජා ලංදපද ලං ලං රජපල්කප  ලං  ලංදප් ලං ලංඅද ලං ලංජාපති  ලංාභපද ලංකියජ ලං

සුදු ලං  යේදකි් ලං  ් ලං ති බරජ ලං ර ථජ ලං ටි  ලං දාප ලං ර්ජ ලං උත්ාපහ ලං

 යජදප. ලංපහුගිය ලං්ඩුක් ලං   යහි  ලංඒ ලංහිටපු ලංපපක  යෝ ලං   යහි ලං

ජාජාපද ේ ලං වි ථදපාය ලං ජපති ලං වුණපජ  ලං  කෝ ය ලං තුළ ලං ති බරජ ලං

වි ථදපාය ලංජපති ලංවුණපජ  ලං දප් ලංඅද ය දකප ලංති බරජදප  ලං ් ලංපපකජ ලං

රජයට ලං පපි  ලංය්ායයක් ලංබරපඳ ලංර්ජ; ලං පපි  ලංසුයයක් ලංදප ලංර්ජ; ලං ලං ලං

පිරිත් ලං නූකක් ලං බරපඳ ලං ර්ජ. ලං එජඟි් ලං වි ථදපාීතයත්දයක් ලං ඇති ලං

්යාජයක් ලං බරදට ලං  ් ලං ජාපති  ලං ාභපද ලං පත් ලං  ය ලං ර්ජ. ලං ජාපති  ලං

ාභපද ලංාථාපපිා ලංකිරීජ ලංාඳහප ලං ව ලං යෝජාජපදට ලංඅපි ලංවිුේධ ලං ද් ් ලං

ජපහප. 

ජමුත්  ලං  ් ලං ජාපති  ලං ාභපද ලං කියජ ලං එ  ලං දප් ලං  ල් ලං පපජ ලං ගිය ලං

එ ක්. ලං  ් ලං ර ථජ ලං ඇති ලං  දජ  පට  ලං  ් ලං ර ථජ ලං යට ලං පුයප ලං ඔ් ලං

දුදජ  පට ලං ාජයිව ලං අපි ලං  ් ලං දප ේ ලං ාභපදක් ලං හදමු  ලං  ් ලං දප ේ ලං

ාථාපජයක් ලං  රපඩජඟමු ලං කියකප ලං  යෝජාජප ලං   ළථ. ලං  ාචජ ලං

වි ේ ාථ ය ලං ඇජතිතුජපත් ලං ඒ  ලං කි දප. ලං හපබරපයිව  ලං දප් ලං  ් ලං

 දජ  පට ලං ජාජපධිපතිදය යක් ලං ඉ්ජදප  ලං අරජපතිදය යක් ලං

ඉ්ජදප  ලං  පබිජ්) ලං ජඩුකඩකයක් ලං ඉ්ජදප  ලං යපජාය ලං ඇජතිදු ලං

හපටහුටහජපයක් ලං ඉ්ජදප. ලං දප් ලං '්ඩුක්ද' ලං කියජ ලං ය්ත්රණය ලං

ක්රියපත්ජ  ලං  දකප ලං ඉදයයිව. ලං දප් ලං  ් ලං ්ඩුක්ද ලං කියජ ලං ය්ත්රණය ලං

ක්රියපත්ජ  ලං දේ ජ ලං ලංඒ ලං්ඩුක්   ලංති බරජ ලංප  ලංටි  ලංදහර්ජ  ලංකුණු ලං

ටි  ලංදහර්ජ ලංඋඩට ලංඑළ්ජ ලංහදජ ලංසුදු ලංපිුදටයක්  ලංසුදු ලං යේදක් ලං

හපටියට ලං ් ලංජාපති  ලංාභපද ලංකියජ ලං්යාජය ලංභපවිා ලං ය්ජ ලංහදජ ලං
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පප් ි ්්තුද 

බරද ලං ාජයිව ලං ජට ලං  ්් ්. ලං මූකපාජපරූඪ ලං රු ලං ජ්ීතුජනි  ලං  ්  ලං

හරියට ලං කුණු ලං රඳ ලං රහජ ලං ජිා ලං  රීයය  ලං කුණු ලං රඳ ලං රහජ ලං එ  ලං

ජදත්දපර්ජ ලං සුදු ලං  යේදකි් ලං දහ්ජ ලං හදජදප ලං දප ේ ලං දපඩක් ලං

ාජයිව. ලංඑ හජ ලංඑ ක් ලංාජයිව ලං ් ලං ය්ජ ලංහද් ්. 
 

රරු ථාචන විමේමස්ථා ාහතා 
(மாண்புமிகு கஞ்ென விசஜசெகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

මූකපාජපරූඪ ලංරු ලංජ්ීතුජනි  ලංජ ේ ලං ාප   ජ ලංජජ ලං ජපජජ ලං

අදාථාපද දත් ලං ්  ලං්ඩුක්දට ලංසුදු ලංහුණු ලංරප ලංර්ජ ලං යජ ලං දයක් ලං

කියකප ලං කි    ලං ජපහප. ලං ජජ ලං හිාජ ලං විධියට ලං එතුජප ලං ජ ේ ලං  ාපද ලං

අහ රජ ලං ඉඳකප ලං ජපහප. ලං ජජ ලං කි     ලං එතුජ්කපට ලං දපය ත්දය ලං

දක්ද්ජ ලංපුළුද්  ලංරප යෝගි ද ලංඅදහාථ ලංඑ තු ලං ය්ජ ලංපුළුද් ලංාහ ලං

සියලු දජපට ලංදපදරත් ලංදජ ලං්යාජයක් ලංබරදට ලං ජය ලංපත් ලං යර්ජ ලං

කියකපයිව. 
 

රරු ුෂ ාා ඉඳුනිේ අාාමස්න ාහතා 
(மாண்புமிகு துஷார இந்துனில் அமரசென) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

ජජ ලං කි    ලං ජාජපධිපතිදයයප  ලං අරජපතිදයයප  ලං  පබිජ්) ලං

ඇජතිදයයප ලංඇතුළු ලං ඩුකඩපයජ ලං  ් ලං්ඩුක්   ලං ති බරජ ලං අාප් ා  ලං

කුණු ලංරඳ ලංරහජ ලංදපඩ ලංපිළි දළ ලංදහර්ජ ලං- ලංඅය ලංකුණු ලංරඳ ලංරහජ ලංජිා ලං

 ේහය ලං දහර්ජ ලං - ලං හදජ ලං සුදු ලං  යේදක් ලං හපටියට ලං අද ලං  ් ලං ජාපති  ලං

ාභපද ලං පපවිා චි ලං  ය්ජ ලං හදජදප ලං කියකපයිව. ලං හපබරපයිව  ලං අපි ලං  ් ට ලං

ාහ යෝරය ලං  දජදප. ලං ඒ ලං ාහ යෝරය ලං  ද් ් ලං ජප් තු ලං ජපාය ලං

 දජ ල් ලං විායයිව. ලං  ජප ද  ලං අද ලං ා්ූ් ණ ය්ජ ලං  ් ලං

පප් ි ්්තුද ලංතුළ ලංවි ිති ලං ජාජ ලංජායක් ලංති බර් ්. ලං අද ලං්ඩුක් ලං

පක්ෂය ලංවිවිධ ලං ඩුකඩපය් ලංහපටියට ලංවිපක්ෂයට ලංඇවිල්කප ලංති බරජදප. ලං

එ  ලං ජ්ී ලං ධුයයකි් ලං ්පු ලං ාපජපත් ාක් ලං අද ලං  ් ලං ය ්) ලං

ජාජපධිපතිදයයප ලං බරදට ලං පත් ලං  දකප ලං ති බරජදප. ලං  ් ලං දප ේ ලං

ා්ූ් ණ ය්ජ ලංවි ිති ලංජාජ ලංජායක් ලංාජයිව ලංඅද ලං ් ලංපප් ි ්්තුද ලං

තුළ ලංති බර් ්. ලංජජ ලංහිාජ ලංවිධියට ලංය ්) ලංජාජාපද ේ ලංඉල්ලීජ  ලංජහ ලං

 පප ළප   ලංති බරජ ලංඉල්ලීජ ලංාජයිව  ලංජාජ ලංජාය ලංපරීක්ෂප ලං ය ලංබරකකප ලං

අලුත් ලං්ඩුක්දක් ලංහද්ජ ලංකියජ ලංඑ . ලංඒ ලංනිාප ලංජප් තු ලං දජ ් ලංඅපි ලං

 ් ලංජාපති  ලංාභපදට ලංාහ යෝරය ලං දජ ලංබරද ලංකියජදප. ලං 

 

ඒ ලං දප ේජ ලං  ාචජ ලං වි ේ ාථ ය ලං ඇජතිතුජප ලං හිටපු ලං නිාපජ ලං

 හපඳයිව. ලං දප් ලං යනිල් ලං විරජසිාහ ලං ජපතිතුජප ලං  කපකු ලං ප් පෝරියක් ලං

රහජදප ලංඑතුජප ලං්දපට ලංපාථ ාථ ලං  පෝි් ලංයුරය ලංඉදය ලංවුණප ලංකියකප. ලං

දප් ලං ඉ්ධජ ලං පියවු්හල් ලං අාක ලං  පෝි් ලං ජපහප ලං ලු. ලං ඒ  ලං ඇත්ා. ලං

යනිල් ලං විරජසිාහ ලං ජපතිතුජප ලං ්දපට ලං පාථ ාථ ලං  පෝි් ලං විායක් ලං

 ජප දයිව  ලං ් ලංය ්) ලංජාජාපදට ලංතිබුණු ලංහපජ ලං දයක්ජ ලංඉදය ලං ළප. ලං

දප් ලං  පෝි් ලං ජපත් ත් ලං ජපහප. ලං දප් ලං  පට්රල් ලං  ෂ්දක ලං ඉ්ධජ ලං

පිරිකප ලංති බරජදප. ලංහපබරපයිව  ලංඒ ලංඉ්ධජ ලංරහර්ජ ලංිනිසු්ට ලංාල්ි ලං

ජපහප. ලංඒ ලංදපට ්ල්ක ලංඋාථාකප ලංඉදයයිව. ලං 

 

දප් ලං විදුි ලං බික ලං රපජ ලං  ාප ලං  ළප. ලං ඇජතිතුජප ලං කි දප  ලං

ප්ාල්දකට ලංකියකප ලං දජජ ලංවිදුි ලංබික ලංඅ් ලංකිරීජක් ලං ය්ජ ලංජට ලං

බරපහප  ලං්යාජය ලංකියජ ලංඑ ට ලංවිහපයාථාපජයද  ලංප්ාකද  ලංපල්ියද  ලං

 ් ජප්ා පකපදද  ලංසුළු ලංිනිහපද  ලං පපි  ලංිනිහපද ලංකියජ ලංඒදප ලංඅදපළ ලං

ජපහප  ලං ඒ ලං සියලු දජපට ලං එ  ලං ීතතියක් ලං යට ත් ලං  ටයුතු ලං  ය්ජ ලං

ාජයිව ලං ජහජාජ ලං උප යෝගිාප ලං   පිෂ් ලං ාභප ද් ලං අපට ලං නි්  ේ  ලං

 ජකප ලංති බර් ්  ලංඒ ලංනිාප ලංඅපි ලංඑ හජ ලං ය්ජ ලංඕජෑ ලංකියකප. ලංඑ හජ ලං

ාජයිව ලංඑතුජප ලංකි   . ලංඇයිව ලං දයිවය ්! ලංඔබරතුජ්කප ලං ලං්ඩුක් ලංබරකයට ලං

්   ලං බුදු ලං ාසුජ ලං බරපබර ළථදප ලං කියප රජ ලං  ්. ලං ජහප ලං ාාඝයත්ජය ලං

 පයටු ලං  ය රජ  ලං බුදු ලං ාසුජ ලං බරපබර ළථදප ලං කියප රජ  ලං යනිල් ලං

විරජසිාහ ලංජහත්ජයප ේ ලං්ඩුක්ද ලං ් ලංය ්) ලං බර ේධපරජට ලංවි පක ලං

ද  ය් ලං අරියපදු ලං  යජදප ලං කියප රජ ලං ජාජපධිපති ජ ලං අය රජ ලං

බරකයට ලං්පු ලංඔබරතුජ්කප ලංදප් ලංබුදු ලංාසුජ ලං'ඕෆථ' ලං යකප ලංදජ්ජ ලං ් ලං

හද් ්. ලං දප් ලං ප්ාල්දක ලං වුණත් ලං ඕජෑදට ලං දඩප ලං අකා යණයට ලං

ඉඩක් ලංතිය්ජ ලංඑපප ලංලු. ලංවිහපයාථාපජ ලංතුළ  ලංපල්ි ලංතුළ  ලංදචායයට  ලං

  පාට  ලං බරණ ලංජ්දට  ලං කපගු් ලං  රට ලං ාථදපමී් ලං දහ් ාථකප ලං බරල්බ් ලං

ාහ ලං ් කෝ  යණ ලං භපවිා ලං  යජදප. ලං බුදු ලං ාසුජ ලං බරපබර ළථදප ලං

කියප රජ ලං්පු ලං ් ලංඅය ලංදප් ලං්පහු ලංකියජදප  ලංබුදු ලංාසුජ ලංබරබරළජ ලංඒ ලං

ාථාපජ ලංටි  ලංඅඳු ්  ලංතිය්ජ ලංකියකප. ලංඒ ලංකිය් ්  ලංඅපපයට ලංඅද ය ලං

දජ ලං අඳුය ලං දප් ලං බුදු ලං ාසුජ ලං තුළත් ලං ඇති ලං  ය්ජ ලං කියකප ලං ාජයිව ලං ලං

ඔබරතුජ්කප ලං කිය් ්. ලං ඒ ලං නිාප ලං  ්  ලං ාපධපයණ ලං  ාපදක් ලං ද ලං

කියකප ලං ජජ ලං අහජදප. ලං අද ලං විහපයපධිපති ලං ාථදපමී් ලං දහ් ාථකප ලං

බරයපාළ ලංඅ් බුදය ට ලංකක් ලං දකප. ලංමූකපාජපරූඪ ලංරු ලංජ්ීතුජනි  ලං

විහපයාථාපජ ලංකිය් ් ලං්දපය් ලංඋපදද් ජ ලංජපති ලංාථාපජ. ලං ්දප ලං

ූජාීතය ලංාථාපජ. 

 

රරු ථාචන විමේමස්ථා ාහතා 
(மாண்புமிகு கஞ்ென விசஜசெகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

රු ලං ජ්ීතුජප  ලං ජජ ලං ඔබරතුජප ර් ලං  පයණපදක් ලං අහ්ජ ලං

 පජපතියිව. ලං ඔබරතුජප ලං ාජගි ලං ජාජ ලං බරක  ර ආ  ලං අධයපපජ ලං ක් ෂථත්රය ලං

පිළිබරඳ ලං රධපනියප ලං  ්. ලං ඔබරතුජප ලං  යෝජාජපදක් ලං  ද්ජ ලං   ෝ  ලං  ් ලං

ාහජය ලං ද් ් ලං  ප හපජද ලංකියකප. 

 

රරු ුෂ ාා ඉඳුනිේ අාාමස්න ාහතා 
(மாண்புமிகு துஷார இந்துனில் அமரசென) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

පසුගිය ලං හපජ ලං යජාය ටජ ලං අපි ලං ාථතුතිද්ා ලං  දජදප - ලං [බරපධප ලං
කිරීජක්  

රු ලංඇජතිතුජනි  ලංාමු්ජප් ාථ ේ ලංඔය ලංර ථජදකට ලංඋත්ාය ලං

 ද්ජ ලං ජ් ලං ජට ලං   කපද ලං  ද්ජ ලං ඕජෑ. ලං මූකපාජපරූඪ ලං  ලං රු ලං

ජ්ීතුජනි  ලං ජ ේ ලං   කපද ලං  ද්ජ. ලං ජට ලං  දජජ ලං  දකපදක් ලං

 දජදප ලංජ්  ලංජජ ලංඒ ට ලංඋත්ායයක් ලං ද්ජ්. 

 ් ලං අදාථාප   ලං අපි ලං කියජදප  ලං  ිෂික ් ජ ලං ක් ෂථත්රය ලං තුළත් ලං

බරයපාළ ලං අ් බුද ලං ති බරජ ලං බරද. ලං අද ලං විා ලං ාහල් ලං පිළිබරඳද ලං  කපකු ලං

ජාදපදයක් ලං ති බරජදප. ලං ජමුත් ලං යජා ආ ලං රදිත්ති ලං අධයක්ෂ ලං

ජාජයපල්දයයප ලංකියජදප  ලං0219 ලංදප් ාපදක් ලංපදජ් ලං ය රජ ලංාජයිව ලං

 ් ලං ුණු ලං ඉිනරිපත් ලං යකප ලං ති බර් ් ලංකියකප. ලං ජමුත් ලං ාජපජාය ලං

තුළ ලංඒ ලංරපජ ලංවි පක ලං ති පදක් ලංයජදප. ලංමීට ලංඉාථාය ලංජහි්දපජ්ද ලං

අලුත්රජ ේ ලංහිටපු ලං ිෂික ් ජ ලංඇජතිදයයපට ලං ් ලං ුණු ලංකි දපජ  ලං

කිසිජ ලං හපල් ලං ඇටයක් ලං  ් ලං යටට ලං  ර්ද් ් ලං ජපහප ලං කි දප. ලං

 පබරනි  ලංරතිපත්තිය ලං ් ලංයටට ලං රජප   - 
 

රරු ථාචන විමේමස්ථා ාහතා 
(மாண்புமிகு கஞ்ென விசஜசெகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

මූකපාජපරූඪ ලංරු ලංජ්ීතුජනි - 
 

රරු ුෂ ාා ඉඳුනිේ අාාමස්න ාහතා 
(மாண்புமிகு துஷார இந்துனில் அமரசென) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

ාමු්ජප් ාථ ලං  ිෂික ් ජ ලංඇජති ලං  ජප දයිව ලං  ්. ලං හපජ ේටජ ලං

ජපගිටි් ්? 
 

රරු ථාචන විමේමස්ථා ාහතා 
(மாண்புமிகு கஞ்ென விசஜசெகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

මූකපාජපරූඪ ලං රු ලං ජ්ීතුජනි  ලං ජජ ලං එතුජප ර් ලං ඇහු   ලං

 යෝජාජපදක් ලං දජදපද ලංකියකප. ලං 

රු ලං තුෂපය ලං ඉඳුනිල් ලං අජය ාථජ ලං ජ්ීතුජනි  ලං ඔබරතුජප ලං  යජ ලං
 යෝජාජපද ලං රප යෝගි ද ලං  ය්ජ ලං පුළුද් ලං එ ක් ලං ජ්  ලං ජජ ලං
 ය්ජ්. ලංඔබරතුජප ලං හපඳ ලං යෝජාජපදක් ලං ද්ජ. 
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[රු ලංතුෂපය ලංඉඳුනිල් ලංඅජය ාථජ ලං ලංජහාප  



2022  ලංාප්ාප්බර්  ලං02 ලං 

රරු මූලාසනාරූඪ ාන්තීුාා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු ලංතුෂපය ලංඉඳුනිල් ලංඅජය ාථජ ලංජ්ීතුජනි  ලංඔබරතුජප ේ ලං ාපද ලං

අදා් ලං ය්ජ. 

 
රරු ුෂ ාා ඉඳුනිේ අාාමස්න ාහතා 
(மாண்புமிகு துஷார இந்துனில் அமரசென) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

ජට ලංනියිා ලංවිජපි  ලංරණජ ලංඉදය ලංවුණපට ලංපාථ ාථ ලංමූකපාජ ය් ලං

ජට ලං විජපි යක් ලං  ද ක් ලං ඉඩ ලං  දජදප ලං ජ්  ලං ජජ ලං ාමු්ජප් ාථට ලං ලං ලං

උත්ායය ලං ද්ජ්. 

 
රරු මූලාසනාරූඪ ාන්තීුාා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු ලං ජ්ීතුජප  ලං ඒ  ලං  දජ ලං  දකපද  ලං  ය්ජ. ලං දප් ලං

ඔබරතුජප ේ ලං ාපද ලංඅදා් ලං ය්ජ. 

 
රරු ුෂ ාා ඉඳුනිේ අාාමස්න ාහතා 
(மாண்புமிகு துஷார இந்துனில் அமரசென) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
 අ ් ලං   ලු ලං කුජප්  ලං ජ්ීතුජප ේ ලං ාහ ලං චි්ද ලං වි ේසිරි ලං

ජපතිතුජප ේ ලං පක ය් ලංජට ලංවිජපි  ලං ද ක් ලංති බරජදප. 

 
රරු මූලාසනාරූඪ ාන්තීුාා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඒ ලංරපජ ලංඅපට ලංදපනු් ලං ජකප ලංජපහප. 

 
රරු ුෂ ාා ඉඳුනිේ අාාමස්න ාහතා 
(மாண்புமிகு துஷார இந்துனில் அமரசென) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

ජට ලංබරපධප ලං ය්ජ ලංඑපප. ලංජට ලං ාප ලං ය්ජ ලංඉඩ ලං ද්ජ. ලංජට ලං

ඇජතිතුජපත් ලංබරපධප ලං ළප. ලංහපජ ලං   ජක්ජ ලංබරපධප ලං ළප. 

ජජ ලං කිය් ් ලං දප් ලං විා ලං ාහල් ලං පිළිබරඳද ලං වි පක ලං  ති පදක් ලං

ති බරජදප ලං කියකපයිව. ලං ාජපජාය ලං තුළ ලං එ හජ ලං  ති පදක් ලං ති බරජදප. ලං

හපබරපයිව  ලං යජා ආ ලං රදිත්ති ලං අධයක්ෂ ලං ජාජයපල්දයයප ලං කියජදප  ලං ඒ  ලං

 බරපුදක් ලංකියකප. ලං  ලංහපබරපයිව  ලංඅ ් ලංය ්) ලංජාජාපද ලං ් ලං දජ  පට ලං

්ජයනි  ලං විා ලං ාහල් ලං පරි භෝජාජය ලං  යජදපද ලං ජපේද ලං කියජ ලං එ  ලං

රපජ ලං ෙ ලංඅින් ් ලංජපතුද ලං ි ජ් ලංපරීක්ෂණයක් ලං ලං ය්ජ ලංඕජෑ. ලං

 ජප ද  ලං  ලං  ලං එ හජ ලං  ජපවු ණපත්  ලං  ලං ඒ  ලං ජහ ලං වි පක ලං ර ථජයක්. ලං ඒ ලං

දප ේජ ලංඅද ලංඅ ් ලංජාාරජ ලංදුය ාජදකටත් ලංපණිවුඩයක් ලං්දප  ලං"යූරියප ලං

 පප හපය ලං ික ලං ුපියල් ලං 12 222කි් ලං අ් ලං   " ලං කියකප. ලං ජජ ලං හරි ලං

ා් ාෝෂයට ලං පත් ලං වුණප. ලං හපබරපයිව  ලං ුපියල් ලං 12 222කි් ලං අ් ලං    ලං

කියකප ලංකියජ ලංරජ්  ලං ලං"දප් ලං ලංුපියල් ලං06 222 ට ලංකබරප ලංිනය ලංහප " ලං

කියකප ලං ති බරජදප. ලං මූකපාජපරූඪ ලං රු ලං ජ්ීතුජනි  ලං  ් ලං ුපියල් ලං

3 222ට  ලං ුපියල් ලං 3 522ට ලං තිබිා ච ලං යූරියප ලං ිටිය. ලං දප් ලං  බරප හපජ ලං

් ් ෂණීය ලං විධියට ලං ුපියල් ලං 12 222කි් ලං ික ලං අ් ලං    ලං කියකප ලං

කියජදප. ලං ඉති් ලං ජජ ලං බරපලුදප ලං  ්  ලං  ් ලං ්ඩුක්   ලං රරතිශීි ලං

දපඩක්ද ලං කියකප. ලං ජපහප  ලං ුපියල් ලං 12 222කි් ලං අ් ලං  දකප ලං ඒ ලං ික ලං

06 222ක් ලං දකප! ලංඒ ලංදප ේ ලංවි පක ලංර ථජ ලංති බරජදප. ලං ලං 

ඒ ලංඑක් ජ ලංඅද ලංඅපි ලංෂෂධ ලංහිඟය ලංපිළිබරඳද ලං ාප ලං ය්ජට ලංඕජෑ. 

 

රරු මූලාසනාරූඪ ාන්තීුාා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු ලංජ්ීතුජප ලං පකය ලංඅදාපජයිව. ලං ාපද ලංඅදා් ලං ය්ජ. 

රරු ුෂ ාා ඉඳුනිේ අාාමස්න ාහතා 
(மாண்புமிகு துஷார இந்துனில் அமரசென) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

මූකපාජපරූඪ ලං රු ලංජ්ීතුජනි  ලං ජට ලංාද ලං විජපි යක් ලං  ද්ජ  ලං

අදා් ලං යජදප. ලං 

ෂෂධ ලං හිඟය ලං නිාප ලං අද ලං පිළි ප ලං  යෝගී් ලං ිය ලං යජදප. ලං ඊ ආ ලං

 ප ් දප ලං  ලං ටු පපා  ලංජපවි-ඇළ ලංර ේ  ආ ලංඅපි ලං ද්ජප ලංඉාප ලං හපඳ ලං

දයපපපරි  යක් ලං  පපළ ඟක් ලං දෂථට ලං  ළපට ලං පාථ ාථ ලං ෂෂධ ලං ජපති ලං

නිාප ලංිය ලංගියප. ලං ් ලංදප ේ ලං යෝගී්  ලං ් ලංදප ේ ලංඅායණ ලංිනිාථසු ලංඅද ලං

යට ලංපුයපජ ලංිය ලංයජදප. ලංඒ ලංනිාප ලං ුණප යකප ලං බරෝකය ලංඑහපට ලංපපාථ ලං

 යකප ලං ජහපට ලංපපාථ ලං යකප ලං  ප ළථ ලංදහකප ලංදජ් ් ලංජපතුද  ලං ලං ් ලං

ජාපති  ලං ාභපද ලං කියජ ලං සුදු ලං  යේ ද් ලං  ් ලං දපයින ලං ටි  ලං දහකප ලං ලං ලං

නි්  දෝෂික ලං  ද්ජ ලං හද් ් ලං ජපතුද  ලං  ් ලං දපඩපිළි දළ ලං රපජ ලං

ාපකකිිජත් ලං  ද්ජ ලං කියජ ලං ඉල්ලීජ ලං  යි් ලං ජ ේ ලං දචජ ලං

ාථදල්පය ලංඅදා් ලං යජදප. ලං 

 බරප හපජ ලංාථතුතියිව. 

 

රරු මූලාසනාරූඪ ාන්තීුාා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු ලං දජීපපක ලං සිරි ාථජ ලං ජපතිතුජප. ලං ඔබරතුජපට ලං විජපි  ලං 8  ලං

 පකයක් ලංති බරජදප. 

 

[අ.භප. ලං0.44  
 

රරු වාීපාල සිිකමස්න ාහතා 
(மாண்புமிகு மமத்திாிபாை ெிறிசென)  

(The Hon. Maithreepala Sirisena) 
මූකපාජපරූඪ ලංරු ලංජ්ීතුජනි  ලං ලංශ්රී ලංකා ප ලංනිදහාථ ලංපක්ෂය ලංමීට ලං

දාය ලං එ හජපය ට ලං පය ලං  යෝජාජප ලං ළප  ලං ා් ද ලං පපක්ෂික  ලංයජාය  ලං

දපදරත් ජ. ලං ඉාපජ ලං දුණු ලං කා ලං   පවි් ලං - ලං 1  ලං දාාරාය ලං  ලං යටට ලං

බරකපෑද ලං අදාථාපද  ලං ාජයිව ලං එදප ලං  ් ලං ාභප   ජ ලං  ලං ා් ද ලං පපක්ෂික  ලං

යජාය  ලං දපදරත් ජ ලං පිළිබරඳද ලං ජප ලං  යෝජාජප ලං   ළථ. ලං   පවි් ලං - ලං 1  ලං

දාාරා ය් ලං කෝ  ආ ලංසියලු ලංයටදල් ලං්් ි -ාජපජා ලංද  ය්  ලං

ඒ ලංද ලංප ේජ ලං ේ පපකජ ලංපිරිහී් ලංාහිාද ලංදපටී ලං රජ ලංගියප. ලං  පවි් ලං- ලං

1  ලං දාාරාය ලං පපදති ලං දුණුජ ලං අදාථාප   ලං අපි ලං ශ්රී ලං කා ප ලං නිදහාථ ලං

පක්ෂය ලංවිධියට ලං යෝජාජප ලං ළප  ලංා් ද ලං පපක්ෂික  ලං්ඩුක්දක් ලංහදකප ලං

 ටයුතු ලං කිරීජ ලං රපජ. ලං  ලං වි  ථෂ ය්ජ ලං පප් ි ්්තු   ලං  ලං සියලු ලං

 ේ පපකජ ලංපක්ෂදක ලංඑ මුතුදකි් ලංය ්) ලං්් ි ය ලං රපඩර්ජට ලං

දපඩපිළි දළක් ලං ා ාථ ලං  ය ලං රපීතජ ලං ා්බර්ධ ය් ලං අපි ලං  යෝජාජප ලං

ඉිනරිපත් ලං ළප. ලං 

ා් ද ලං පපක්ෂික  ලං්ඩුක්ද  ලං මූි  ලං ුණු ලං ාප් ා  ලං  වදප ලං ජ්  ලං

රධපජ ලං ද  ය් ලං පසුගිය ලං  පකය ලං තුළ ලං ඇති ලං  ව ලං ාහ ලං  ් ලං දජවිටත් ලං

ති බරජ ලං ේ පපකජ ලංඅ් බුදය ලං ලංබරයපාළ ලං කා ලංඇති ලංද් ් ලංජපහප. ලං

ඒ ලං දප ේජ ලං අද ලං යට ලං තුළ ලං පදතිජ ලං ාජපජා ලං අ් බුද ලං  ් ලං ාය් ලං උඩට ලං

එ් ්ත් ලංජපහප. ලංජජ ලංඒ ලංඅදාථාප   ලං්ඩුක් ලංපක්ෂ ආ ලංජ්ීදයයකු ලං

ද  ය් ලං  ් ලං  යෝජාජපද ලං  රජපදත්  ලං ා් ද ලං පපක්ෂික  ලං ්ඩුක්දක් ලං

රපජ ලං කිසි ලං    ජකු ේ ලං අදධපජය ලං  යපමු ලං වු ඩුක ලං ජපහප. ලං ජමුත් ලං

පසුගිය ලංජපා ලංතුජ   ලංහාය  ලං පක ලං.දජපද ලංතුළ ලං ේ පපකජ ලංපක්ෂ  ලං

පප් ි ්්තුද ලං පජණක් ලං  ජප ලංද ලං  ් ලං ය ්) ලං දත්රනි පයිව  ලං

ජහපජපය  ලං ාථදපමී් ලං දහ් ාථකප  ලං ජපධය  ලං විවිධ ලං ක් ෂථත්රදක ලං

විේදතු් ලං කිය්ජ ලං පට් ලං රත්ාප  ලං යට ලං  රපඩ ලං රපීතජ ලං ාඳහප ලං

ති බර්ජප ලං  ව ලං එ ජ ලං ජප් රය ලං ා් ද ලං පපක්ෂික  ලං ්ඩුක්දක් ලං හප ජජයිව ලං

කියජ ලං එ . ලං  කෝ  ආ ලං අ් බුදයට ලං පත් ලං වී ලං තිබූ ලං ඇාප් ලං යටදල් ලං

දප ේජ ලංඅපට ලංදඩප ලංඉාපජ ලංජය  ලංාත්ත්දය ට ලංපත් ලංවී ලංතිබූ ලංයටදල් ලං

පදප ලං ා් ද ලං පපක්ෂික  ලං ්ඩුක් ලං තුළ ලං ය් ලං ාප් ා ත්දයක් ලං දප කප  ලං

නියිා ලං  පකය  ජ ලං ජපතිදයණයක් ලං තියකප ලං ඒ ලං  ටයුතු ලං ාප් ා  ලං

 ය රජ ලංති බරජදප. ලං 
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ා් ද ලං පපක්ෂික  ලං ්ඩුක්දක් ලං  දනු ද් ලං  යෝජාජප ලං ඉිනරිපත් ලං

කිරී ් ජ ලංහිටපු ලංජාජපධිපති ලං රෝසපභය ලංයපජාපක්ෂ ලංජපතිතුජපට ලංමුි්ජ ලං

ශ්රී ලංකා ප ලංනිදහාථ ලංපක්ෂය ලං යෝජාජප ලං15ක් ලංයප දප. ලංඑහි ජ ලංඅපි ලංකි දප  ලං ලං

මූි  ලංද  ය් ලංසියලු ලං ේ පපකජ ලංපක්ෂදි් ලංාජ්විා ලංබරකයක් ලං

ාහිා ලංදපඩ ලංපිළි දළක් ලංඅද ය ලංබරද. ඒ ලංදප ේජ ලංඅධයපපජය  ලං ා ්ය  ලං

 ිෂික ලං ් ජප්ාය ලං - රපවිාපජ  ලං රපවියප ලංමුහුණ ලං ජ ලංසිටිජ ලංබරයපාළ ලං

ාත්ත්දය- ලං ලංාපක්ෂණි  ලංඅා   ලං ලංබරක ක්ති ලංක් ෂථත්රය ලංදපනි ලංය ්) ලංවිවිධ ලං

ක් ෂථත්රදක ලංඇති ලංවී ලංති බරජ ලංබරයපාළ ලංඅ් බුදදකට ලංවිාඳු් ලං ජපජදපද ලං

කියකප ලං අ ් ලං  යෝජාජපදක ලං ාඳහ් ලං වුණප. ලං එහි ලං රතිලකයක් ලං විධියට ලං

ාජයිව ලං රෝසපභය ලංයපජාපක්ෂ ලංජපතිතුජප ලංඅපිත් ලංඑක්  ලංාප ා  ප ලං යකප ලං

ා් ද ලංපපක්ෂික  ලංාමුළුදක් ලං ප ලං ඳ   . ලංජට ලංජා  ලංහපටියට ලං ් ලංා් ද ලං

පපක්ෂික  ලං ාමුළුදට ලං පප් ි ්්තුද ලං නි යෝජාජය ලං  යජ ලං එක් ලං

 ේ පපකජ ලං පක්ෂයක් ලං හපුණු  පට ලං අ ජක් ලං සියලු ලං  ේ පපකජ ලං

පක්ෂ ලං ාහභපගි ලං වුණප. ලං ඒ ලං ාප ා  ප   ලං රතිලකයක් ලං ද  ය් ලං එදප ලං

 රෝසපභය ලංයපජාපක්ෂ ලං  ලංජාජපධිපතිතුජප ලංසියලු ලං ේ පපකජ ලංපක්ෂදක ලං

නි යෝජිාය් ර් ලංාජ්විා ලං ිටුදක් ලංපත් ලං ය  ලංා් ද ලංපපක්ෂික  ලං

්ඩුක්දක් ලං හප ජ ් ලං  ප් යය ලං ඉකක්  ලං  ය ලං රත් ලං දපඩ ලං පිළි දළක් ලං

ඉිනරියට ලං  රජ ලං යෑජට ලං අද ය ලං මූි  ලං ාපකසු් ලං ඒ ලං  ිටුදට ලං භපය ලං

දු්ජප. ලං එ ාථ ලං භපය ලං  ජ ලං ාතියක්  ලං  ද ක් ලංරා වදපට ලං පසුද ලංාජයිව ලං  ් ලං

ය ්) ලං ාුණ ලං පිරිාථ ලං රමු් ලං විවිධ ලං ක් ෂථත්රදක ලං නි යෝජාජය ලං  ලං ාහිා ලං

 පපදු ලංජහජාජාපද ලං රෝල් ලං ලං ෆථාථ ලංපිටි ආ ලංඅයරළය ලංපට් ලංරත් ත්. ලංඒ ලං

නිාප ලං අපි ලං බරකප පප යපත්තු ලං  දා ච  ලං අ ් ලං  යෝජාජප ලං ාහිා ලං ා් ද ලං

පපක්ෂික  ලං්ඩුක් ලංදපඩ ලංපිළි දළ ලංජඟ ලංහිටියප; ලංඑාපනි් ලංජපදතුණප. 

අපි ලං  රෝසපභය ලං යපජාපක්ෂ ලං ජපතිතුජපට ලං දප ේජ ලං ද් ාජපජ ලං

ජාජපධිපති ලංයනිල් ලංවිරජසිාහ ලංජපතිතුජපටත් ලංඅ ් ලං යෝජාජප ලංඉිනරිපත් ලං

 ළප. ලං යනිල් ලං විරජසිාහ ලං ජපතිතුජප ලං ශ්රී ලං කා ප ලං නිදහාථ ලං පක්ෂ ආ ලං

පප් ි ්්තු ලං  ඩුකඩපයජ ලං අදාථාප ලං  ද   ජ ලං  පඳදකප ලං ා් ද ලං

පපක්ෂික  ලං ්ඩුක්ද ලං ා්බර්ධ ය් ලං ාප ා  ප ලං පපදපත් වදප. ලං

එතුජ්කප ලං ාහ ලං අපි ලං අාය ලං පපදපති ලං ාප ා  ප ලං ඉාප ලං ාප් ා ද ලං සිදු ලං

වුණප. ලං  රෝසපභය ලං යපජාපක්ෂ ලං ජපතිතුජපත්  ලං ද් ාජපජ ලං ජාජපධිපති ලං

යනිල් ලං විරජසිාහ ලං ජපතිතුජපත් ලං යජ ලං  ද දජපජ ලං  ලං ා් ද ලං පපක්ෂික  ලං

්ඩුක්දක් ලංාඳහප ලංා්ූ් ණ ලං පජපත්ා ලංපළ ලං ළප ලංදප ේජ  ලංඒ ලංාඳහප ලං

 කපකු ලං උජ්දුදකි් ලං  ටයුතු ලං  ළපය ලං කියජ ලං එ  ලං ජජ ලං ාඳහ් ලං

 ය්ජට ලං ඕජෑ. ලං ජමුත් ලං ය ්) ලං ්් ි  ලං අ් බුදය ලං බරයපාළ ලං  කා ලං

ඉහළ ලංයේ ජ ලං්හපය ලංහිඟය  ලංදුගීභපදය  ලංකුාගි්ජ  ලංදරිද්රාපද  ලංබරක ක්ති ලං

අ් බුදය  ලංෂෂධ ලංහිඟය ලංදපනි ලංාෑජ ලංක් ෂථත්රය ජ ලංඇති ලං දා ච ලංර ථජ ලං

ඉහළ ලංයජදපත් ලංාජඟජ  ලංඒ ලංබරපධප ලංාජඟජ ලංඅපට ලං ් ලංර ථජය ලංාඳහප ලං

හරි ලං හපටි ලං  පකයක් ලං  යපමු ලං  ය  ලං  ි ජ් ලං දපඩ ලං පිළි දළක් ලං ා ාථ ලං

 ය්ජ ලංඅදාථාපද ලංකපබු ඩුක ලංජපහප ලංකියකපයිව ලංජජ ලංහිා් ්. ලං 

රු ලං අග්රපජපාය ලං ින ලං ්ෂථ ලං ගුණද් ධජ ලං ජපතිතුජප ලං  ් ලං

පප් ි ්්තු ලං  රපඩජපඟිල්ක ලං තුළ ලං සියලු ලං  ේ පපකජ ලං පක්ෂ ලං රැාථ ලං

 යකප  ලං ා් ද ලං පපක්ෂික  ලං ්ඩුක්දක් ලං හප ජජ ලං ා්බර්ධ ය් ලං ජ ේ ලං

ජා  ආ ලං හපටියට ලං අ් ලං ද  ය් ලං ාප ා  ප ලං තුජක් ලං පපදපත් වදප. ලං ඒ ලං

ාප ා  ප ලං තුජටජ ලං ජපත් ලං ාහභපගි ලං වුණප  ලං ශ්රී ලං කා ප ලං නිදහාථ ලං පක්ෂය ලං

 දනු ද්. ලංඒ ලංාෑජ ලංඅදාථාපද  ජජ ලංබරහුායය  ලංඅදහා ලංවු ඩුක  ලංා් ද ලං

පපක්ෂික  ලං්ඩුක්දක් ලංා ාථ ලංවිය ලංයුතුයිව ලංකියජ ලං පයණපදයිව. ලංඅද ලංා් ද ලං

පපක්ෂික  ලං ්ඩුක්ද ට ලං මුක ලං පිරීජක් ලං විධියට  ලං ඒ ලං  යෝජාජපදක ලං තිබූ ලං

ජාපති  ලංාභපදක් ලංපිහිටුවී ් ලං ප් යය ලංාඳහප ලං ය් ලං පියදයක් ලංාපබීජට ලං

යජාය ලංබරකප පප යපත්තු ලංදජ ලංබරදක් ලංඅපට ලං පීත ලංයජදප. ලංඒ ලංනිාප ලංාජයිව ලං ලං

විපක්ෂ ආ ලංඉල්ලීජ ලංජා ලංඅද ලං ් ලංවිදපදය ලං ජකප ලංති බර් ්. ලං 

ා් ද ලං පපක්ෂික  ලං ්ඩුක්ද  ලං මූි  ලං දපදරත් ජ ලං ද් ්  ලං

අ්ා් ජාපති  ලංාහ යෝගිාපද ලංඇති ලං ය ලංරපීතජට ලංහපකි ලංවීජ ලංාහ ලංයට ලං

තුළ ලං ද් ලංවී  ලං බර ජ ලංසිටිජ ලංවිවිධ ලංඅදහාථ ලංදයජ ලං ේ පපකජ ලංපක්ෂ ලංාහ ලං

විවිධ ලංක් ෂථත්රදක ලංසිටිජ ලංවිේදතු් ලංඑ  ලංජාය ට ලං රජපල්කප  ලං යට ලං

දපටිකප ලං ති බරජ ලං ාපනි් ලං  රපඩ ලං රපීතජට ලං අද ය ලං දපඩ ලං පිළි දළක් ලං

ා ාථ ලං  ය ලං රපීතජට ලං හපකි ලං වීජයිව. ලං ඒ ලං තුළ ලං අපි ලං බරකප පප යපත්තු ලං

ද් ්  ලං ේ පපකජ ලංපක්ෂදක ලංබරකය ලංඅජා  ලං යකප  ලංපක්ෂ ලං හෝ ලං

ඉිනරි ලං ජපතිදයණදක ලං බරකය ලං  දා ලං බරක් ් ලං ජපතුද  ලං  ් ලං ය ්) ලං

ජාජාපද ලං පත් ලං  දකප ලං ති බරජ ලං ඉාප ලං  ලං දුගී ලං ාත්ත්ද ය්  ලං බරයපාළ ලං

්් ි  ලං පීඩජ ය්  ලං ජප ලං  පය ලං කී ලං පරිින ලං කුාගි්ජ  ලංෂෂධ ලං හිඟය ලං

දපනි ලංබරයපාළ ලංර ථජදි් ලං ලං රපඩ ලංර්ජ ලං ටයුතු ලංකිරීජයිව. ලං ලං 

ජාපාය්ාය ලංමූකය ලංඅයමුද ල් ලංනි යෝජිාය් ලංකා පදට ලංපපිණි ලං

අදාථාප   ලං ලංශ්රී ලංකා ප ලංනිදහාථ ලංපක්ෂ ආ ලංඅපත් ලංහමු ලංවුණප. ලංඒ ලංදප ේජ  ලං

පසුගිය ලං ජපාය   ලං  ද   ලං පකය ලං තුළ ලං ශ්රී ලං කා ප   ලං සිටිජ ලං වි ේ  ලං

ාපජපපතිදු  ලං යපජාය ලං ාප්ත්රි  ලං නි යෝජිාය් ලං යපශියක් ලං අප ලං හමු ලං

වුණප. ලං ඒ ලං ාෑජ ලං    ජකුජ ලං ඉිනරිපත් ලං  ළ ලං අදහා ලං ාජයිව ලං ය ්) ලං

සියලු දජප ලංඑ  ලංාපජ ට ලංඇවිල්කප  ලංඑ  ලංජාය ට ලංඇවිල්කප  ලංඑ  ලං

ජාපති  ලං ාාද් ධජ ලං දපඩ ලං පිළි දළක් ලං ඉිනරිපත් ලං  යජදප ලං ජ්  ලං යට ලං

 රපඩ ලං ර්ජ ලං ඒ ලං ාෑජ ලං    ජකුජ ලං ාහ යෝරය ලං  දජදපය ලං කියජ ලං

 පයණය. ලං ජමුත්  ලං අපට ලං ති බරජ ලං  ජරපටුද ලං  ් යිව. ලං අ ් ලං

 යෝජාජපදක ලංඅපි ලංාඳහ් ලං ය ලංතිබුණප  ලං පබිජ්) ලංඅජපාය ලංජඩුකඩකය ලං

02 දජකුට ලං .දජප ලං විය ලං යුතුයිව ලං කියජ ලං  පයණපද. ලං ඒ ලං  පයණපද ලං අද ලං

දජ  පට ලංඉෂථට ලං දකප ලංජපහප. ලංදරි් ලංදය ලංඅජපායදු ලංපත් ලං යජදප. ලං

අජපායදු් ේ ලංාා්යප   ලං  රදත් ලංදපි  ලංවීජක් ලංඅපි ලංදකිජදප. ලං 

ය ්) ලං ති බරජ ලං්් ි  ලං අ් බුදය  ලං ාජපජා ලං අ් බුදය ලං ඇතුළු ලං සියලු ලං

ාත්ත්ද ලං  ලං ාපකකිල්කට ලං රත් ලං විට ලං යජා ආ ලං දරකීජ ලං  ද්ජ ලං ඕජෑ ලං

 ජප ක්ද? ලං ් ලංඅ් බුද ය් ලංයට ලං රපඩ ලංර්ජ ලංජ් ලංඅදා  ලංපිරිාක්  ලං

දූෂණ ය්  ලංදාචප ද් ලං ාපය  ලං ාපය ් ලං ය් ් ලංජපති ලංපිරිාක් ලං

 ් ලංයට ලංභපය ලංරපීත ් ලංඅද යාපද ලංති බරජදප. ලංඒ ලංාඳහප ලංමුක ලංපිරීජක් ලං

විධියට ලං ාජයිව ලං ා් ද ලං පපක්ෂික  ලං ්ඩුක්දක් ලං ඇති ලං කිරීජට ලං  යෝජාජප ලං

  ළථ. ලං රධපජ ලං ද  ය්ජ ලං අපට ලං ති බරජ ලං  ලං ර ථජය ලං ාජයිව  ලං ා් ද ලං

පපක්ෂික  ලං්ඩුක්දක් ලංාෑ ජ ් ලංදපඩ ලංපිළි දළ ලංාප් ා  ලං ය ලංර් ් ලං

   ාථද ලංකියජ ලංඑ . ලංජාපති  ලංාභපද ලංාප් ා  ලං ය ලංර්ජ ලංජ්  ලංඑක් ලං

පපත්ාකි් ලං ජාපති  ලං ාභපදට ලං බරකයක් ලං ති බර්ජ ලං ඕජෑ. ලං

පප් ි ්්තු   ලං ා්ජා ලං  යජ ලං කද ලං  යෝජාජපදකි්  ලං

පප් ි ්්තු   ලංපජාකි් ලංඒ ට ලං අධි පයයක්  ලං බරකයක් ලං ිනය ලංයුතු ලං

 දජදප. ලං අ ජක් ලං පපත් ා් ලං දූෂණ ය්  ලං දාචප ද් ලං  ාපය ලං

පුේරකය් ලං්ඩුක්   ලං ාෑජ ලං ාජතුය ටජ ලං පත් ලං වීජ ලං ඉාපජ ලං අද ය ලං

 දජදප. ලංඑ ජ්ජ  ලංඅ්ා් ජාපති  ලංාහ යෝරය ලංකබරප ලංරපීතජ ලංාඳහප ලං

අ ් ලංවි ේ  ලංරතිපත්ති ආ ලං දජාථ ් ලංයපශියක් ලං ළ ලංයුතු ලං දජදප. ලං

අද ලං වි ේ  ලං රතිපත්ති ආ ලං බරයපාළ ලං ර ථජ ලං යපශියක් ලං ඇති ලං  දකප ලං

ති බරජදප. ලං අ්ා් ජාපති  ලං ාබරඳාප  ලං ජාපාය්ාය ලං ්යාජ  ලං ඒ ලං

දප ේජ ලංය ්) ලංජාජාපද ලංිනජප ලංරපීතජ ලංාඳහප ලංයජා ලංය ලංවිසි් ලංජාජාපදට ලං

පිළිරා ලං හපකි ලං  පපදු ලං දපඩ ලං පිළි දළක් ලං ඉිනරිපත් ලං ළ ලං යුතු ලං  දජදප. ලං

ජාජාපද ලං සියලු ලං  ේ පපකජ ලං පක්ෂ ලං ජපය ය් ලං රතික් ෂථප ලං  ය ලං

ති බරජ ලං  දකපද  ලං ජාජාපදට ලං අපි ලං දපඩ ලං පිළි දළක් ලං ිනය ලං යුතුයිව  ලං

 ජ්ජ ලං  ් ලං තුළ ලං ාජයිව ලං අපට ලං  ් ලං යට ලං  රපඩ ලං ර්ජ ලං පුළුද් ලං

ද් ්  ලංඒ ලංාඳහප ලංජාජාපද ේ ලංාහ යෝරය ලං ද්ජ ලංකියකප. ලං 

මූකපාජපරූඪ ලං රු ලං ජ්ීතුජනි  ලං ්ඩුක්ද  ලං ාප් ා ත්දය ලං

ති බර් ් ලං එ  ලං පපත්ාකි් ලං ජාපාය්ාය ලං ාහ යෝරයත්  ලං අ ජක් ලං

පපත් ා් ලං ජාපති  ලං ද  ය් ලං  ලං යට ලං තුළ ලං සිටිජ ලං ජාජාපද ේ ලං

්ශී් දපදය ලං ාහ ලං ාහ යෝරයත් ලං යජායට ලං කපබීජ ලං තුළයිව. ලං ඒ ලං  පයණප ලං

ඉෂථට ලං  ද්ජ  ලං ඒ ලං ා්බර්ධ ය් ලං අපි ලං ඉිනරිපත් ලං  යජ ලං  යෝජාජප ලං ලං

ක්රියපත්ජ  ලං  ද්ජ ලං  ලං මූි  ලං ද  ය් ලං දූෂණ ය්  ලං දාචප ද් ලං

 ාපය ලංදපඩ ලංපිළි දළක් ලංති බර්ජ ලංඕජෑ. ලංඒ ලංදප ේජ  ලං ් ලංාථාපපිා ලං

 යජ ලං ජාපති  ලං ාභපදට ලං පපහපිනි ලං බරකයක් ලං ති බර්ජ ලං ඕජෑ. ලං ඒ ලං

 ටයුතු ලංාප් ා  ලංවු ණපත් ලංඅපට ලං ් ලංදපඩ ලංපිළි දළට ලංාහ යෝරය ලං

 ද්ජ ලංපුළුද් ලංකියජ ලංඑ  ලං ් ලංඅදාථාප   ලංර ප  ලං යජදප. 

මූකපාජපරූඪ ලං රු ලං ජ්ීතුජනි  ලං ජප ලං  පප ළප්ජුද ලං

ිනාථත්රික් ය ලං නි යෝජාජය ලං  යජ ලං ජහජාජ ලං නි යෝජිායකු ලං විධියට ලං

ය ්) ලංවී ලං රපවියප ලංපත්වී ලංති බරජ ලංඉාපජ ලංඅ.දු ලංාත්ත්දය ලංපිළිබරඳදත් ලං
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[රු ලංදජීපපක ලංසිරි ාථජ ලං ලංජහාප  
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යජක් ලං කිය්ජ ලං ඕජෑ. ලං ්ඩුක්ද ලං වී ලං ික ජ ලං ර් ්ත් ලං ජපහප. ලං

 ප ේරි  ලංඅා යත් ලංඉාපජ ලංඅ් ලංිකටයිව ලංවී ලංික ජ ලංර් ්. ලංඒ ලංනිාප ලං

වී ලං  රපවියප ලං ඉාපජ ලං අායණභපදයට ලං පත් දකප ලං ති බරජදප. ලං ඒ ලං

 පයණපදත් ලංාඳහ් ලං යි් ලංඅපි ලංබරකප පප යපත්තු ලංදජ ලංය ්) ලංඉිනරි ලං

රජජ ලං ාඳහප ලං  පපදු ලං අයමුණක්  ලං  පපදු ලං දපඩ ලං පිළි දළක් ලං ාහිාද ලං

 ටයුතු ලං  ළ ලං ලංයුතු ලං බරද ලං  ලං ජාක් ලං  යජදප. ලං පක්ෂ  ලං පපට ලං සියලු ලං  දද ලං

අජා  ලං  යකප ලං එ  ලං ාපජ ට ලං ඇවිල්කප ලං දාචප ද්  ලං දූෂණ ය් ලං

 ාපය ලංපපකජයක් ලංඇති ලං ය ලංරපීතජට ලංසියලු දජප ලංඑක් ලං දමුයිව ලංකියජ ලං

 ර යදීතය ලං්යපචජය ලං යි් ලංජ ේ ලං ාපද ලංඅදා් ලං යජදප. ලං 

ාථතුතියිව. 
 

රරු මූලාසනාරූඪ ාන්තීුාා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. Imran Maharoof.  You 

have eight minutes. 
 

[பி.ப. 2.57] 
 

රරු ඉේාාන්ත ාහරූෆ් ාහතා 
(மாண்புமிகு இம்ரான் மஹ்ரூப்) 

(The Hon. Imran Maharoof) 
நன்றி, சகௌரவ தமைமமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கசள! 

இன்று இச்ெமபயில் சதெியப் சபரமவமய ஸ்தாபிப்பதற்          

கான தீர்மானம் மீதான விவாதம் நமடசபறுகின்றது. 

இத்தீர்மானத்தில் பை விடயங்கள் உள்ளடக்கப்பட்டிருக் கின்றன. 

குறிப்பாக, இப்சபரமவயானது 35க்கும் சமற்படாத பாராளுமன்ற 

உறுப்பினர்கமளக் சகாண்டிருக்கசவண்டும் என்ற விடயம் 

உள்ளடக்கப்பட்டிருக்கிறது. சமலும், குறுகிய, நடுத்தர மற்றும் 

நீண்டகாை சதெியக் சகாள்மககமள வகுப்பதற்கான 

வழிகாட்டுதல் சதாடர்பான பாராளு மன்றத்தின் சபாதுவான 

முன்னுாிமமகமளத் தீர்மானிப்பதற் குாிய அதிகாரத் தத்துவம் 

இப்சபரமவக்கு வழங்கப் பட்டிருக்கிறது. உண்மமயிசைசய இது 

ஆரம்பத்தில் செய்யப்பட்டிருக்கசவண்டிய ஒரு விடயம் என்சற 

நான் நிமனக்கின்சறன். இன்று இத்தீர்மானம் பாராளுமன்றத்தில் 

ெமர்ப்பிக்கப்பட்டு, அது சதாடர்பான விவாதம் இடம்சபறு 

கின்றசபாழுதும்கூட, அமத மக்கள் எவ்வாறு ஏற்றுக்சகாள்ளப் 

சபாகிறார்கள்? என்பது பற்றித்தான் நாங்கள் ெிந்திக்க சவண்டும்.  

இன்று இச்ெமபயில் இருக்கின்ற உறுப்பினர்களில் 

அதிகமானவர்கள் system change பற்றிசய சபசுகிறார்கள். அது 

பற்றிப் சபசுகின்ற பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களும் 

அமமச்ெர்களும் ஏன், பாராளுமன்ற முமறமமயில் மாத்திரம் 

மாற்றத்மதக் சகாண்டுவர மறுக்கிறார்கள்? என நான் இந்த 

இடத்திசை சகட்க விரும்புகின்சறன். அசதசபால்தான், “ெர்வகட்ெி 

அரொங்கம்” என்ற விடயமும் சதாடர்ச்ெியாகப் சபெப்படுகின்ற ஒரு 

விடயமாகக் காணப்படுகிறது. “ெர்வகட்ெி அரொங்கம்” என்ற 

சொற்பதமானது இன்று மக்கள் மத்தியில் சவடிக்மகயான ஒரு 

விடயமாக மாற்றம் சபற்றிருக்கிறது. ெர்வகட்ெி அரொங்கம் பற்றிப் 

சபெப்படுகின்ற இச்ெந்தர்ப் பத்தில் நாங்கள் சகட்கின்ற விடயம் 

என்னசவன்றால், இன்று பாராளுமன்றத்திசை காணப்படுகின்ற 

குழுக்களுமடய தவிொளர் பதவிகமள எதிர்க்கட்ெிமயச் சொா்ந்த 

உறுப்பினர் களுக்கு உங்களால் வழங்க முடியாவிடின், எப்படி 

நீங்கள் இங்குள்ள அமனத்துக் கட்ெிகமளயும் ஒன்றிமணத்து ெர்வ 

கட்ெி அரொங்கம் ஒன்மற அமமத்துச் செயற்படப் சபாகிறீர்கள்? 

என்பமதத்தான்.  

மாண்புமிகு ரணில் விக்கிரமெிங்ஹ அவர்களுமடய கட்ெி யான 

ஐக்கிய சதெியக் கட்ெியானது, கடந்த பாராளுமன்றத் சதாா்தலில் 

ஒசரசயாரு சதெியப்பட்டியல் ஆெனத்மத மாத்திரம் 

சபற்றசபாழுது, அதற்கு யார் வருவார்? என்ற எதிர்பார்ப்பு மக்கள் 

மத்தியில் பரவைாகக் காணப்பட்டதுடன், அவர் வருவார், இவர் 

வருவார் என்று பைருமடய சபயர்களும் அடிபட்டன. இவ்வாறான 

இழுத்தடிப்புக்களுக்குப் பின்னர் - சுமார் ஒரு வருடம் கழிந்ததற்குப் 

பின்னர் யாரும் எதிர்பாராத சநரத்திசை மீண்டும் ரணில் 

விக்கிரமெிங்ஹ அவர்கள் இந்தப் பாராளுமன்றத்துக்கு வந்த 

வரைாறு எங்களுக்குத் சதாியும்! அவ்வாறுதான் இந்த ெர்வகட்ெி 

அரொங்கம் அமமப்பது சதாடர்பான சபச்சுக்களும் 

காணப்படுகின்றன. நான் ஆரம்பத்தில் சென்னதுசபான்று, system 

change சதாடர்பில் பைரும் பைவிதமான கருத்துக்கமளச் 

சொன்னார்கள். ஆனால், இன்று என்ன 

நமடசபற்றுக்சகாண்டிருக்கிறது? 20 சபருக்கு Cabinet அமமச்சுப் 

பதவிகளும், 38 சபருக்கு இராஜாங்க அமமச்சுப் பதவிகளும் 

வழங்கப்பட்டிருக்கின்றன. எதிர் காைத்தில் பிரதி அமமச்சுப் 

பதவிகளும் வழங்கப்படவுள்ளதாக செய்திகள் சவளிவருகின்றன. 

இவ்வாறான நிமையில், எவ்வாறு மக்கள் system changeஐ 

எதிர்பார்க்க முடியும் என நான் இந்த இடத்திசை சகட்கிசறன். 

நாங்கள் இந்தப் பாராளுமன்றத்திசை எந்த விடயம் பற்றி 

விவாதித்தாலும், எமதப் பற்றிப் சபெினாலும் இன்று நாட்டிசை 

என்ன நமடசபறுகிறது என்பமத விளங்கிக்சகாள்ள சவண்டும். 

அத்துடன், இன்று இந்த நாடு எவ்வாறானசதாரு சூழ்நிமைக்குள் 

தள்ளப்பட்டிருக்கிறது என்பமதயும் நாங்கள் புாிந்துசகாள்ள 

சவண்டும். இன்று இந்த நாட்டிசை ஓர் அரொங்கம் 

உருவாக்கப்பட்டு நிருவாகச் செயற்பாடுகள் 

முன்சனடுக்கப்பட்டாலும், வீரப் சபச்சுக்கள் சபெப்பட்டாலும், 

சபாருட்களுமடய விமை அதிகாிப்மப இன்னமும் கட்டுப் படுத்த 

முடியாத நிமையிசை இந்த அரொங்கம் இருந்து சகாண்டிருக்கிறது. 

ஒவ்சவாரு நாளும் சபாருட்களுமடய விமை அதிகாித்துச் 

செல்லுகின்ற ஒரு நிமைப்பாசட காணப்படுகிறது. இதனால், 

மீனவர்கள், விவொயிகள், கூலித்சதாழில் செய்கின்றவர்கள், மாதச் 

ெம்பளம் சபறுகின்றவர்கள் எனப் பைரும் கூடுதைாகப் பாதிக்கப் 

படுகிறார்கள் என்பமத நாங்கள் புாிந்துசகாள்ளசவண்டும். 

அசதசபான்று, 'மாபியா' காரணமாகச் ெிை சபாருட்களுமடய 

விமைகள் அதிகாித்துக்சகாண்டு செல்கின்றன. சமலும், இன்று 

ெிை சபாருட்களுக்குத் தட்டுப்பாடும் நிைவுகிறது. அதன் 

காரணமாக அவற்மறப் சபறுவதற்கு மக்கள் மிகவும் 

கஷ்டப்படுகிறார்கள். உதாரணத்துக்கு சகாதுமம மாமவச் 

சொல்ைைாம். சகாதுமம மா தட்டுப்பாடு, கிமடக்கின்ற சகாதுமம 

மா தரமற்றதாக இருத்தல் என்பன காரணமாக இன்று பை 

‘சபக்காி’கள் மூடப்பட்டிருக்கின்றன; பை உண வகங்கள் - 

restaurants - இழுத்து மூடப்பட்டிருக்கின்றன. ஆமகயால், இந்த 

விடயத்மதயும் அரொங்கம் கவனத்திற் சகாள்ள சவண்டுசமனக் 

சகட்டுக்சகாள்கிசறன்.  

அடுத்ததாக, இன்று மவத்தியொமைகளிசை காணப்படு கின்ற 

மருந்துத் தட்டுப்பாடு மக்கள் மத்தியிசை சபரும் அச்ெத்மத 

ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. இன்று வறுமமக் சகாட்டுக்குக்கீழ் 

வாழுகின்ற மக்கள் மருத்துவ செமவமயப் சபறுவதற்காக அரெ 

மவத்தியொமைக்குச் சென்றால், அங்கு தனியார் pharmacyஇல் 

மருந்துப் சபாருட்கமளக் சகாள்வனவு செய்யுமாறு 

சொல்கின்றார்கள். இதனால் அவர்கள் மிகவும் 

பாதிக்கப்படுகிறார்கள். எனசவ, இதமனக் கவனத்திற் சகாண்டு 

அரொங்கம் உாிய நடவடிக்மக எடுக்க சவண்டுசமன நான் இந்த 

சநரத்திசை சகட்டுக்சகாள்கின்சறன்.  

இன்று இந்த நாட்டு மக்கள் கஷ்டங்களுக்கும், துன்ப 

துயரங்களுக்கும் முகங்சகாடுத்துக்சகாண்டிருக்கின்ற இந்தச் 

சூழ்நிமையில், எங்களுமடய பிரசதெத்தில் காணிச் சுவீகாிப்பு 

நடவடிக்மககள் நமடசபற்றுக்சகாண்டிருக்கின்றன. குறிப் பாக, 

சதாப்பூர் பிரசதெத்திசை காணப்படுகின்ற இக்பால் நகாிலுள்ள 

உல்மைக்குளம் என்ற இடத்தில் ெிை நாெகாரச் ெக்திகள் மீண்டும் 

காணிப் பிரச்ெிமனகமள உருவாக்கி, அதன்மூைம் அங்கு 

வாழுகின்ற தமிழ், முஸ்லிம் மக்களுக் கிமடயில் இன முறுகமை 

ஏற்படுத்தி, அம்மக்கள் மத்தியில் காணப்படுகின்ற இன 

ஒற்றுமமமயக் குழப்புகின்ற நடவடிக்மகமய சமற்சகாள்கின்றன. 

ஆமகயால், இச் செயற்பாடு உடன் நிறுத்தப்பட சவண்டுசமன்று 

சகட்டுக் சகாள்கின்சறன். அதுமாத்திரமல்ை, இன்று குச்ெசவளிப் 
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பிரசதெத்துக்குச் சொந்தமான ெிை காணிப் பரப்புகமள 

சகாமரங்கடவை பிரசதெத்திற்கு உள்வாங்குவதாகச் சொல்லி, 

அதமன அளவிடுவதற்காகச் ெிை அரெ அதிகாாிகள் அங்சக 

வருகின்றசபாழுது, அந்தப் பிரசதெங்களில் மக்களுக்கிமடயில் 

ெச்ெரவுகள் உருவாகின்றன. நாடு மிகவும் சநருக்கடிமிக்க 

சூழ்நிமையில் இருக்கின்ற இச்ெந்தர்ப்பத்தில், இன ஒற்றுமம மயச் 

ெீர்குமைக்கின்ற இவ்வாறான செயற்பாடுகள் உடன் நிறுத்தப்பட 

சவண்டும். அதற்கு இந்த அரொங்கம் உாிய நடவடிக்மக 

எடுக்கசவண்டுசமன நான் இந்த இடத்திசை சகட்டு, என்னுமடய 

உமரமய முடித்துக்சகாள்கின்சறன். நன்றி. 
 

රරු මූලාසනාරූඪ ාන්තීුාා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු ලං දයපසිරි ලං ජාය ාථ ය ලං ජ්ීතුජප. ලං ඔබරතුජපට ලං විජපි  ලං අට  ලං

 පකයක් ලං ලංති බරජදප. 

 

[අ.භප. ලං3.25  
 

රරු දයාසිික ජ්යමස්ථා ාහතා  
(மாண்புமிகு தயாெிறி ஜயசெகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
මූකපාජපරූඪ ලං රු ලං ජ්ීතුජනි  ලං ්ඩුක්ද ලං අද ලං ඉිනරිපත් ලං  ය ලං

ති බරජ ලං ජාපති  ලං ාභපද ලං පිළිබරඳ ලං  යෝජාජපද ලං ා්බර්ධ ය් ලං අ ් ලං

අදහාථ ලං කිහිපයක් ලං ඉිනරිපත් ලං  ය්ජ ලං අදාථාපද ලං කපබීජ ලං රපජ ලං ජප ලං

ා් ාෝෂ ලං දජදප. ලංඅ ් ලංපක්ෂ ආ ලංරු ලංාභපපතිතුජප ලංර ප  ලං ළප ලං

දප ේ  ලං වි  ථෂ ය්ජ ලං අ ් ලං අදහා ලං වී ලං තිබු ඩුක ලං ය්කිසි ලං නි ථචිා ලං

 පක ලං ද දපනුදක් ලං තුළ ලං ඉිනරියට ලං  රජ ලං යප ලං හපකි ලං අ්ා්  පලීජ ලං

්ඩුක්දක් ලං රපජයිව. ලං හිටපු ලං ජාජපධිපති ලං  රෝසපභය ලං යපජාපක්ෂ ලං

ජපතිතුජපට ලං අපි ලං ඒ ලං ා්බර්ධද ලං  ුණු ලං ඉිනරිපත් ලං  ළප. ලං එාපනි් ලං

පසුද ලං එතුජප ලං එක්  ලං  ුණු ලං 00ක් ලං රපජ ලං අපි ලං ාප ා  ප ලං  ළප. ලං

ද් ාජපජ ලංජාජපධිපතිතුජප ලංඑක්  ලං ුණු ලංජදයක් ලංජා ලංඅපි ලංාප ා  ප ලං

 ළප. ලං ඊට ලං අජායද ලං talking points විධියට ලං අ ් ලං මීටි ් ජ ලං අපි ලං

එතුජපට ලං  ුණු ලං 11ක් ලං රපජ ලං පපහපිනි ලං  යි් ලං කියප ලං දු්ජප  ලං

" ජ්ජ ලං ් ලංක්රියපදපජය ලංතුළ ලංශ්රී ලංකා ප ලංනිදහාථ ලංපක්ෂය ලංවිධියට ලංා් ද ලං

පපක්ෂික  ලං්ඩුක්ද ට ලංා්ූ් ණ ලංාහ යෝරය ලං ද්ජ ලංඅපි ලංසූදපජ්." ලං

කියකප. ලං  ජප ද  ලං  ජදප්ජක් ලං ්ය්භ ලං  ය්ජ  ලං  ජදප්ජ ට ලං

අි ාපකජ ලංදජ්ජ ලං ාප ලං ළ ලංපක්ෂයක් ලංවිධියට  ලංඒ ලංා්බර්ධ ය් ලං

 ටයුතු ලං  ළ ලං පක්ෂයක් ලං විධියට ලං අප ලං හිටි ආ  ලං ය්කිසි ලං දපඩ ලං

පිළි දළක් ලං තුළ ලං ඉිනරියට ලං ය්ජ ලං ජ් ලං  ් ලං ක්රියප ලං දපජය ලං අද යයිව ලං

කියජ ලං ජා ආ. ලං එහි ජ ලං අපි ලං මූි  ලං ද  ය් ලං කි දප  ලං හිටපු ලං

අග්රපජපායදයයප ලංඉදත් ලං දකප ලංඅලුත් ලංඅග්රපජපායදය යකු ලංපත් ලංකිරීජට ලං

ජාපති  ලං ාභපදක් ලං ාථාපපිා ලං  ය්ජ ලං කියකප. ලං හපබරපයිව  ලං දප් ලං සිේධ ලං

ද් ් ලංඒ ක් ලංඅ ජක් ලංපපත්ා. ලංඒ ලංකිය් ් ලං්ඩුක්ද ලංහදකප ලංඉදය ලං

 දකප  ලං අරජපතිතුජපත් ලං පත් ලං  යකප  ලං යපජාය ලං අජපායදු් ලං

38 ද ජකු ලං පත් ලං  යකප ලං ාජයිව ලං ජාපති  ලං ාභපද ලං පිළිබරඳ ලං  යෝජාජපද ලං

 රජ ලංඑ් ්. ලංාදත් ලංයපජාය ලංඅජපායදු් ලං ද ද ජකු ලංපත් ලං යජ ලං

බරදත් ලංකියප දජදප. ලංයපජාය ලංඅජපායදු් ලං42 ද ජක්ද ලං  ප හථ දෝ ලං

පත් ලං කිරීජ ලං ාජයිව ලං  ් ලං ්ඩුක්   ලං ජපය  පය ප ජ් ේ ලං අදහා ලං

 දකප ලං ති බර් ්. ලං ඊළඟට  ලං ාදත් ලං  පබිජ්) ලං අජපායදු ලං

10 ද ජකු ලං විාය ලං පත් ලං  යජදප ලං කියකපත් ලං අපට ලං ්යාචි ලං  දකප ලං

ති බරජදප. ලං ඒ ලං කිය් ්  ලං මුි් ලං පත් ලං  ළ ලං අයත් ලං ඇතුළුද ලං

32 ද ජකු ලං දජ ලං පරිින ලං පබිජ්) ලං අජපායදු් ලං පත් ලං යජදප. ලං  ් ලං

ක්රියපදපජය ලං යේ ජ ලං අපි ලං  බරප හපජ ලං පපහපිනිද ලං කි දප  ලං අ ් ලං යට ලං

ති බර් ් ලං  ජදපනි ලං දපදප්ා ලං අජපාය ලං ජඩුකඩකයක් ලං ජඩත්තු ලං

 ය්ජ ලංපුළුද් ලංාපජ  ලං ජප දයිව ලංකියකප. ලංඅපි ලංඒ ලංා්බර්ධද ලංඅ ් ලං

අදහාථ ලං  බරප හපජ ලං පපහපිනිද ලං ඉිනරිපත් ලං  ළප. ලං ඒ ලං නිාප ලං ාජයිව ලං ා් ද ලං

පපක්ෂික  ලං්ඩුක් ට ලංඅපි ලංඅ ් ලංා්ූ් ණ ලංාහ යෝරය ලංකබරප ලං දජ ලංබරද ලං

කි   . ලං  ජප ද  ලං  ් ලං ක්රියපදපජය ලං ඉිනරියට ලං  රජ ලං ය්ජ ලං පුළුද් ලං

ද් ් ලංකුඩප ලං පබිජ්) ලංජඩුකඩකයක් ලංතුළි් ලංකියජ ලංඑ  ලංාජයිව ලංඅ ් ලං

අදහා ලං  දකප ලං තිබු ඩුක. ලං ජමුත් ලං කුඩප ලං  පබිජ්) ලං ජඩුකඩකයක් ලං

 දනුදට ලං අද ලං 32 ද ජකු ර් ලං යුත් ලං  පබිජ්) ලං ජඩුකඩකයක් ලං

හදප රජ ලං ්ඩුක්ද ලං ඉිනරියට ලං යජදප ලං ජ්  ලං ඒ ට ලං එ ඟ ලං  ද්ජ ලං

අපට ලංබරපහප ලංකියජ ලංජා ආ ලංඅපි ලංමූි  ලංද  ය් ලංඉ්ජදප. ලං 

බරක්ජ  ලං යපජාය ලං අජපායදු් ලං 38 ද ජකු ලං පත් ලං  ළප. ලං අපි ලං

ද්ජදප  ලං අද ලං ති බරජ ලං ාත්ත්දය ලං එක්  ලං එදප්ජක් ලං  ජපවිය ලං යුතු ලං

බරද. ලං අ ් ලං රා්ජ ලංයණතුාර ලංඇජතිතුජපත් ලං දප් ලං ් ලංරු ලංාභප   ලං

සිටිජදප. ලංරු ලංඇජතිතුජනි  ලංඔබරතුජප ේ ලංඅජපායපා යට ලංවුණත් ලංඅද ලං

දපඩ ලං  ය්ජ ලං අද ය ලං මුදල් ලං ජපහප. ලං අපි ලං ඒ ලං  පක ආ ලං ජරය ලං 122ක් ලං

හදජ ලං දපඩ ලං පිළි දළ ලං ක්රියපත්ජ  ලං  ළප. ලං ඔබරතුජ්කප ලං කිය්ජ  ලං

එදපනි ලංදපඩ ලංපිළි දළ ට ලංඅද ලංදජ ලංවිට ලං ජකප ලංති බර් ් ලං  පපජණ ලං

මුදල් ලංරජපණයක්ද ලංකියකප? ලංඒදපට ලංමුදල් ලං ජකප ලංජපහප. ලංමුදල් ලංති බරජ ලං

ජමුත් ලං imprest එ  ලං ජපහප. ලං ාල්ි ලං අාට ලං එ් ් ලං ජපහප. ලං අද ලං

අලුති් ලං පත් ලං  ව ලං ඇජතිදයයකු ලං අජපායපා යට ලං ගිහි් ලං අද ය ලං

නිකධපරි් ලංපත් ලං යරත්ාපජ  ලංඅ්ජ ලංායි් ලංඒ ලංනිකධපරි්ට ලංඅද ය ලං

 පට්රල් ලංටි   ලංඩීාල් ලංටි  ලංරහර්ජදත් ලංාල්ි ලංජපහප. ලංඑ හජ ලංජ්  ලං

යපජාය ලං අජපායදු් ලං 38 ලං  ද ජකු ලං පත් ලං  යකප ලං  ජප ටද? ලං

එතුජ්කප ලංක්රියපත්ජ  ලං යජ ලංදපඩ ලංපිළි දළ ලං ජප ක්ද? ලංඅපි ලංකුඩප ලං

 පබිජ්) ලං ජඩුකඩකයක් ලං රපජ ලං කි    ලං  හථතුදක් ලං ඇතිදයිව. ලං කුඩප ලං

 පබිජ්) ලං ජඩුකඩකයක් ලං හදපර්ජ ලං කි     ලං දපජට ලං සිටිජ ලං

නිකධපරි්ජ ලං යපදප රජ ලං ටයුතු ලං ය රජ ලංයෑජ ලංාඳහපයිව. ලංජමුත්  ලං

දප් ලං  ජප ද ලං  ද් ්? ලං  පබිජ්) ලං ඇජතිදු් ලං පත් ලං  ළ ලං රජ් ලං

ාාාථාප ලං ාභපපතිදු් ලං පත් ලං  යජදප. ලං ඊළඟට ලං පත් ලං  යජදප  ලං

working directorsකප. ලං එා  පට ලං ඒ ලං අයත් ලං ඉ්ජදප. ලං ඒ ලං අයට ලං

 ය්ජ ලංදපඩක් ලංජපහප. ලංඒ ලංනිාප ලං ය්ජ ලං ද් ්  ලංඒ ලං රපල්ක්ට ලං

දපහජයක් ලං ජකප  ලංපි  ලං ජකප ලංතියපර්ජප ලංඑ යිව. ලං 

මූකපාජපරූඪ ලං රු ලං ජ්ීතුජනි  ලං අපට ලං අජපායපා  ලං

 ල් ්දු් ලංහමු ලංවුණපජ  ලංඒ ලංඅය ර් ලංවිාථාය ලංඇහුදපජ ලංඒ ලංාජහය ලං

අය ලං කියජදප  ලං  ලං අද ලං  පට්රල් ලං ටි  ලං රහර්ජ ලං අජපායපා යට ලං ාල්ි ලං

ජපහප. ලං OT, batta  ද්ජ ලං ාල්ි ලං ජපහප. ලං ප ලංි  ලං  රද්ජ ලං

අජපායපා යට ලං ාල්ි ලං ජපහප ලං කියකප. ලං ාල්ි ලං අා ගහ ලං රහකප ලං  ද්ජ ලං

ජ් ලං පුළුද්. ලං හපබරපයිව  ලං එ හජ ලං ාල්ි ලං අා ගහ ලං රහකප ලං  ජපු ලං එ ක් ලං

රතිලකය ලංාජයිව ලංඅපි ලංදප් ලං ් ලංඅත් ලංවිිනි් ලංඉ් ්. ලංඅද ලංඅපි ලං ඩපක්  ලං

බිියජ ලං 51  ලං දපදප්ා ලංණය ුද් ලංබරදට ලං පත් ලං  දකප ලං ඉ්ජදප. ලං

ජාපාය්ාය ලං මූකය ලං අයමුදක ලං - ලං IMF - එක්  ලං  යජ ලං ාප ා  පදක ලං

රතිලකය ලං විධියට ලං අද ලං දජ ලං විට ලං ඇති ලං  ය රජ ලං ති බරජ ලං නිකධපරි ලං

ජ්)ට ් ලංගිවිසුජත් ලංඑක්  ලංවි ේ  ලංණය ලං රදජ ලංරජපණ ආ ලංය් ලංඅ් ලං

කිරීජක් ලං- ලංhaircut  -  ය්ජ ලංඒ ලං රපල්ක් ලං ල්පජප ලං යජදප. ලං 

ඒ ලං  රපල්ක් ලං ාප ලං  ය් ් ලංසියයට ලං 02ක් ලං අ් ලං ය්ජ. ලං ඒ ලං

 රපල්ක් ලංකියජදප  ලංඒ ලංඅය ලංසියයට ලං02ක් ලංඅ් ලං යජදප ලංජ් ලංකා පද ලං

තුළ ලං ේශීය ලංණයදිනුත් ලංසියයට ලං02ක් ලංඅ් ලං ය්ජ ලංකියකප. ලං  ලං අපි ලං

 ේශීය ලං ණය ලං අතිවි පක ලං රජපණයක් ලං - ඩපක්  ලං බිියජ ලං 13ක්- ලං

අය රජ ලං ති බර් ් ලං කා පද ලං ඇතු ළථ ලං ති බරජ ලං  ලං ්යාජදි්. ලං

කා ප ලං බරපාකුද  ලං ජහජාජ ලං බරපාකුද  ලං EPF එ   ලං ETF එ  ලං දපනි ලං

්යාජදි් ලංාජයිව ලං අපි ලංඒ ලංාල්ි ලංඅය රජ ලංති බර් ්. ලංඒ ලංණය ලං

රජපණ ය් ලං සියයට ලං 02  ලං haircut එ ක් ලං  ය්ජ ලං කියකප ලං

ජාපාය්ාය ලං මූකය ලං අයමුදක ලං කි දපජ  ලං අපි ලං ඒ ලං රජපණය ලං  ප්ජ ලං

පට් ලං රත්ාපට ලං පාථ ාථ ලං ඉාථ ාල්කපජ ලං  ඩප ලං  රජ ලං දප ට් ් ලං

කා ප ලංබරපාකුද  ලංඊට ලංපාථ ාථ ලංජහජාජ ලංබරපාකුද. ලංඅ ් ලංEPF එ   ලංETF 
එ  ලං ා්ූ් ණ ය් ලං බිඳ ලං දපටීජ ට ලං කක් ලං  දජදප. ලං EPF එ ක්  ලං

ETF එ ක් ලංාපජපජි ය් ලංකක්ෂ ලං82 ට ලංදපි  ලංරජපණයක් ලංඉ්ජදප. ලං

අපි ලං  ප හපජද ලං ් ලංවිධියට ලංඉාථායහට ලංය් ්? ලං 

 ජදපනි ලංාත්ත්දයක් ලංතුළ ලංාජයිව ලංඅපි ලංකි     ලං ලං කෝ යත් ලංඑක්  ලං

දපඩ ලං  ය්ජ ලං ා් ද ලං පපක්ෂික  ලං ්ඩුක්දක් ලං ාථාපපිා ලං  යමු  ලං කුඩප ලං

 පබිජ්) ලං ජඩුකඩකයක් ලං පත් ලං  යමු  ලං කුඩප ලං  පබිජ්) ලං ජඩුකඩකයට ලං

 ටයුතු ලං  ය රජ ලං ය්ජ ලං ඉඩ ලං  දමු ලං කියකප. ලං  ලං හපජ ලං   ජපජ ලං  ් ලං
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2022  ලංාප්ාප්බර්  ලං02 ලං 

 දකප   ලංඅජපාය ලංාජතුු ලංරපජ ලං ල්පජප ලං ය් ් ලංජපතිද ලං පපි  ලං

 පපවීජක් ලං ය්ජ ලංබරකමු. ලං  ලං හපබරපයිව  ලං්ඩුක්දට ලංාහ යෝරය ලං දජ ලං

හපජ ලං   ජපජ ලං බරකප රජ ලං ඉ් ්  ලං පළමුදපනි ලං දාපදට ලං

පප් ි ්්තුදට ලං්පු ලංඅය ලංපදප ලංබරකප රජ ලංඉ් ් ලං ලංඇජතිදය යක් ලං

 ද් ් ලං   ප හපජද  ලං නි යෝජාය ලං  ලං ඇජතිදය යක් ලං  ද් ් ලං

  ප හපජද  ලං යපජාය ලං ඇජතිදය යක් ලං  ද් ් ලං   ප හපජද ලං

කියකපයිව. ලං එදප ලං  රෝසපභය ලං යපජාපක්ෂ ලං ජහත්ජයප ේ ලං ්ඩුක් ද් ලං

රපා්) ලං එ ක් ලං රහකප ලං යපජාය ලං ඇජතිදු්ට ලං බරකාක ලං දු්ජප. ලං ජජ ලං

අහජදප  ලං  ් ලං ්ඩුක්   ලං දප් ලං පත් දකප ලං ඉ්ජ ලං යපජාය ලං

ඇජපතිදු්ටත් ලංරපා්) ලංඑ කි් ලංබරකාක ලං දජදපද ලංකියකප. ලංඑ හජ ලං

 ද් ් ලංජපහප. ලංඑ හජ ලංදපඩ ලංපිළි දළක් ලංජපහප. ලංඒ ලංඅයට ලංකිය් ් ලං

ඇජතිදයයප ලං  දජ ලං දපඩ ලං   පටාක් ලං  ය්ජ ලං කියකප. ලං ාජහය ලං

අජපායපා දක ලං ඇජතිදු ලං  ද්ජයිව  ලං තු් දජපයිව. ලං ඒ ලං අය ලං අපටත් ලං

 ාප ලං යකප ලංකියජදප  ලංදපඩක් ලං ය්ජ ලංවිධියක් ලංජපහප ලංකියකප. ලංජජ ලං

ඇහුදප  ලං එ හජ ලං ජ් ලං  ජප ටද ලං භපය ලං රත් ත් ලං කියකප. ලං ඔවු් ලං

කියජදප  ලං  ලං දපහජය ලං දුද්ජ ලං ඉ්ධජ ලං ටි  ලං  දජදප  ලං ඉ්ධජ ලං ටි  ලං

කබරපර්ජ ලං  ජප ලංඅ ත් ලංති බරජ ලංමුදි් ලං  ලංඉ්ධජ ලංටි  ලංරහ රජ ලං

ජපා ලංතුජකි් ලංවිාය ලංාජයිව ලංඒ ලංාල්ි ලංර්ජ ලං ද් ් ලංකියකප. ලං 

මූකපාජපරූඪ ලං රු ලං ජ්ීතුජනි  ලං අපි ලං  ් ලං පයණය ලං  බරප හපජ ලං

පපහපිනිද ලං කියජදප. ලං යටක් ලං විධියට ලං අපි ලං සියලු දජපජ ලං සිටි් ් ලං ලං

 බරප හපජ ලංඅජපු ලංාපජ . ලං ලං ් ලංය ්) ලංජාජාපද ලංඅපි ලංහිාජදපට ලංදඩප ලං

දුක් ලං විිනජදප; ලං ජහ්සි ලං  දජදප. ලං යටක් ලං විධියට ලං අපි ලං ඉාපජ ලං අජපු ලං

ාපජ ට ලං ාල්ලු ලං  දකප ලං සිටිජදප. ලං  ් ලං ය ්) ලං  ලං යපජාය ලං  ාථද යප  ලං

ාපජපජය ලං ්දපය් ලං කබරප ලං ර්ජප ලං පුේරකයප ලං ඉාප ලං දුණු ලං ්් ි  ලං

අ් බුදය  ලං සිටිජදප. ලං ාෑජ ලං පුයදපසිය් ලං හාය ලං  ද ජකු ර්ජ ලං

තු් ද ජක් ලං   කක් ලං පජණක් ලං  ජ ලං ාත්ත්දය ට ලං පත් දකප ලං

ති බරජදප. ලං  ් ලං  දකප   ලං පප් ි ්්තු   ලං සිටිජ ලං ජ්ීදු් ලං

005 දජපටජ ලං බරණිජදප  ලං පප් ි ්්තු   ලං සිටිජ ලං ජ්ීදු් ලං

005 දජප ලංාජයිව ලං ් ලංදපරැේද ලං  ළථ ලංකියකප. ලංඒ ලංනිාප ලංඅපි ලංසියලු දජප ලං

යට  ලං පුයදපසිය් ලං විධියට ලං එ ට ලං එ තු ලං  ද්ජ ලං ඕජෑ. ලං ශ්රී ලං කා ප ලං

නිදහාථ ලංපක්ෂ ආ ලංජාය ලංවිධියට ලංඅපි ලංකි    ලංඒ යිව. ලං 

 ් ලංදපඩ ලංපිළි දළට ලංවිපක්ෂ ආ ලංසිටිජ ලංසියලු ලං ඩුකඩපය් ලංඑ තු ලං

 ය ලං ර්ජ. ලං රා්ජ ලං යණතුාර ලං ඇජතිතුජපටත් ලං ජප ලං එදප ලං කි දප  ලං

්ඩුක්   ලං හිටපු ලං 43 ද ජක් ලං විපක්ෂයට ලං ඇවිල්කප ලං විපක්ෂ ආ ලං

දපි  දකප ලංඉ්ජදප ලං  ලංකියකප. ලංඑතුජපත් ලංඒ  ලංපිළිරත්ාප. ලංවිපක්ෂ ආ ලං

විවිධ ලං   පටාථ ලං ඉ්ජදප. ලං ාජගි ලං ජාජ ලං බරක  රය ලං  දජජ ලං

 ඩුකඩපයජක් ලංවිධියට ලංඉ්ජදප. ලංජාජාප ලංවිමුක්ති ලං පයමුණ ලංපක්ෂයක් ලං

විධියට ලං  දජජ ලං ඉ්ජදප. ලං ඊට ලං අජායද  ලං වීයසුජජ ලං වීයසිාහ ලං

ජ්ීතුජප ලංඇතුළුද ලං14 ද ජක් ලංපජණ ලං දජජ ලංඉ්ජදප. ලංශ්රී ලංකා ප ලං

නිදහාථ ලංපක්ෂ ආ ලංඅපි ලං14 ද ජක් ලංසිටියප. ලංදප් ලංඅ ් ලංපිරිාක් ලං්ඩුක් ලං

පක්ෂයට ලං ගිහි් ලං ඇජති ලං ධුය ලං කබරප රජ ලං ති බරජදප. ලං දපජට ලං අපි ලං

5 ද ජක් ලංවිපක්ෂ ආ ලංඉ්ජදප. ලංඊට ලංඅජායද  ලංඩකාථ ලංඅකහ් පුජ ලං

ජ්ීතුජපත් ලං එක්  ලං 14 ද ජක් ලං ඉ්ජදප. ලං අනුය ලං ියද්  ජ ලංයපපප ලං

ජ්ීතුජපත් ලංඑක්  ලං6 ද ජක් ලංපජණ ලංඉ්ජදප. ලංජප ලංකිය් ් ලං ් ලං

අයත් ලංඑක්  ලංඑ තු දකප  ලංාප ා  ප ලං යකප ලං ් ලංඅයත් ලංඑක්  ලංදපඩ ලං

 ය්ජ ලං කියකපයිව. ලං විපක්ෂ ආ ලං සිටිජ ලං පිරිාට ලං ඒ ලං  ප් යය්ට ලං

ා්බර්ධ ලංවීජට ලංඅද ය ලං  ලංදපඩ ලංපිළි දළ ලංා ාථ ලං යකප ලං ද්ජ. ලංඅපි ලං

ඇජති ලංධුය ලංබරකප රජ ලං ජප දයිව ලංදපඩ ලං ය් ්. ලං යට ලංරපජ ලංඅදා  ලං

 පක්කුජකි් ලංහප ලං අද බරෝධයකි් ලංාජයිව ලං අපි ලං දපඩ ලං ය් ්. ලං අපි ලං

කිසි ලං දකපද  ලංඇජති ලංධුය ලංඉල්කකප ලංජපහප. ලංඒ ලංා්බර්ධද ලංඅපි ලං ාප ලං

 යකපත් ලං ජපහප. ලං යට ලං  රපඩ ලං රපීත ් ලං දපඩ ලං පිළි දළට ලං ය්කිසි ලං

විධියකි් ලං ක්තියක් ලං ද්ජ ලං අපට ලං වුදජජප ලං යකප ලං ති බරජදප. ලං ඒ ලං

ාඳහප ලං ් ලංජාපති  ලංාභපද ලංපිහිටුද්ජ ලංතිබු ඩුක ලං ජ හජ ලං ජප දයිව. ලං

ජාපති  ලං ාභපද ලං පිහිටුදප ලං ජාපති  ලං ාභප ද් ලං අරජපති ලං පත් ලං  ය්ජ  ලං ලං

 පබිජ්) ලංඇජතිදු් ලංය් ලංකුඩප ලංරජපණයක් ලංපත් ලං ය්ජ  ලංජාපති  ලං

ාභප ද් ලං යපජාය ලං ඇජතිදු් ලං රජපණය ලං ී්දු ලං  ය්ජ ලං ාජයිව ලං

තිබු ඩුක. ලං දප් ලං අද ලං  ජප ක්ද ලං  ය් ්? ලං ඒ ක් ලං අ ජක් ලං පපත්ා ලං

ාජයිව ලං ාමු්ජප් ාථකප ලං  ය් ්. ලං ාමු්ජප් ාථකප ලං ඒ ලං

සියලු දජපජ ලං පත් ලං  යකප ලං ඉදය ලං  දකප ලං දප් ලං ජාපති  ලං ාභපද ලං

පිහිටුදජදප. ලං ඒ ලං  ටයුතු ලං සියල්ක ලං  ය රජ ලං ඉදය ලං  දකප ලං  ලං ජාපති  ලං

ාභපද ලං පිහිටුදකප  ලං ාමු්ජප් ාථකප ලං පත් ලං  ය ලං රත්ා ලං ්ඩුක්දට ලං

අ ප් ලං rubber stamp එ  ලංරහර්ජ ලංහදජදප. ලංජප ලංකිය් ් ලංඒ  ලං

දපරැිනයිව ලංකියකපයිව. ලංඒ  ලං ජප දයිව ලං ය්ජ ලංතිබු ඩුක. ලං 

්ඩුක් ලං පක්ෂ ආ ලං ජ්ීදු් ර් ලංඇතිදජ ලං pressure එ ත් ලං

එක්  ලං අද ලං යනිල් ලං විරජසිාහ ලං ජපතිතුජප ලං වි පක ලං හියවීජ  ලං ඉ්ජදප. ලං

එතුජ්කප ලං ඉක්ජනි් ලං ඇජති ලං ධුය ලං ඉල්කජදප; ලං ඉක්ජනි් ලං යපජාය ලං

ඇජති ලංධුය ලංඉල්කජදප; ලංඉක්ජනි් ලං ජප ක් ලං හෝ ලංදර ලංකීජක් ලං ද්ජ ලං

කියකප ලංඉල්කජදප. ලං  

මූකපාජපරූඪ ලං රු ලං ජ්ීතුජනි  ලං ්ඩුක් ලං පක්ෂ ආ ලං රධපජ ලං

ාාවිධපය තුජපත් ලං ් ලංඅදාථාප   ලංාභප   ලංසිටිජ ලංනිාප ලං  ලංජජ ලං  ලං  ් ලං

 පයණයත් ලංකිය්ජ ලං පජපතියිව. ලං අද ලං විපක්ෂ ආ ලං විවිධ ලං  ඩුකඩපය් ලං

ඉ්ජදප. ලං ුණප ය ලංඒ ලංසියලු දජපජ ලං ් ලංදපඩ ලංපිළි දළට ලංබරේධ ලං

 ය ලං ර්ජ ලං  ටයුතු ලං  ය්ජ. ලං එ හජ ලං ජපති ලං වු ණපත්  ලං ඒ ලං පිරිාථ ලං

එක්  ලං අජපරා ආ ලං  ජ ලං අපටත් ලං ඒ ලං ී්දුදජ ලං ර්ජ ලං  දයිව. ලං ඒ ලං නිාප ලං

නිදපරැින ලං ී්දු ලං ර්ජ. ලං ්ඩුක්ද ලං ර්ජප ලං  හපඳ ලං ී්දුදකට ලං උදවු ලං

 ය්ජ ලං අපි ලං සූදපජ්. ලං දපරැින ලං දපඩ ලං  යජදප ලං ජ්  ලං ඒදපට ලං ඉාප ලං

පපහපිනිද ලං අ ් ලං විුේධත්දය ලං ර ප  ලං  යජ ලං බරද ලං  බරප හපජ ලං

 ර යද ය් ලංජාක් ලං යි්  ලං විපක්ෂ ආ ලංසිටිි් ලං ් ලං යට ලං  රපඩ ලං

ර්ජ ලං අපට ලං  ය්ජ ලං පුළුද් ලං හපජ ලං  පප ලං කිරීජක්ජ ලං  ලං  යජදපය ලං

කියජ ලං එ ත් ලං ජාක් ලං  යි් ලං ජ ේ ලං දචජ ලං ාථදල්පය ලං අදා් ලං

 යජදප. 
 

රරු මූලාසනාරූඪ ාන්තීුාා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 රු ලං මුජිබු්  ලං යහුජප් ලං ජ්ීතුජප. ලං ඔබරතුජපට ලං විජපි  ලං 10  ලං

 පකයක් ලංති බරජදප. 
 

[අ.භප. ලං3.16  
 

රරු මුිතුදර්ල ාහුාාන්ත ාහතා  
(மாண்புமிகு முஜிபுர் ரஹுமான்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

ාථතුතියිව  ලංමූකපාජපරූඪ ලංරු ලංජ්ීතුජනි. ලං ලං 

වි  ථෂ ය්ජ ලං ජාපති  ලං ාභපද ලං ාථාපපිා ලං කිරීජ ලං ාඳහප ලං ්ඩුක්ද ලං

විසි් ලං ඉිනරිපත් ලං  යජ ලං කද ලං  යෝජාජප ලං ා්ජාය ලං පිළිබරඳද ලං අද ලං

පපදපත් දජ ලංවිදපද ආ ලං ජ ලං ලංජට ලං ාප ලංකිරීජට ලං ලංඅදාථාපද ලංකපබීජ ලංරපජ ලං

ාතුටු ලං දජදප. ලංමූකපාජපරූඪ ලංරු ලංජ්ීතුජනි  ලංවි  ථෂ ය්ජ ලං ් ලං

ජාපති  ලං ාභපද ලං පිහිටුවීජ ලං කියජ ලං  යෝජාජපද ලං ඇතුළු ලං සියලු ලං ඉල්ලී් ලං

ඉිනරිපත් ලං ද් ්  ලංපසුගිය ලං පක ආ ලං ් ලංය ්) ලංාුණ ලංරජාපද ලංඇතුළු ලං

ජාජාපද ර් ලං්ඩුක්දට ලං එල්ක ලං වුණු ලං දපදප්ා ලං වි යෝධය ලංනිාපයිව. ලං

" ් ලංපපකජ ලං පකය ලංතුළ ලං ් ලංය ්) ලංසිදු ලංවුණු ලං්් ි  ලංඅ හථනියට ලංහප ලං

දාචප  ලං දූෂණ ලං සියල්කටජ ලං පදතිජ ලං ද් ාජපජ ලං ්ඩුක්ද ලං දර ලං කිද ලං

යුතුයිව. ලං ඒ ලං නිාප ලං  රෝසපභය ලං යපජාපක්ෂ ලං ජපතිතුජප ලං  රදය ලං යප ලං යුතුයිව. ලං ලං

්ඩුක්ද ලං රදය ලංයප ලංයුතුයිව" ලංකියි් ලං ් ලංය ්) ලංාුණ ලංපිරිාථ ලංඇතුළු ලං

ජාජාපද ලං එ තු දකප ලං පට් ලං රත්ා ලං අයරළ ය් ලං ාජයිව ලං system 

change එ ක් ලංඕජෑය ලංකියජ ලං  ලං ඉල්ලීජ ලංඉිනරිපත් ලංවු ඩුක. ලං එහි ලං එ  ලං

  පටාක් ලං හපටියට ලං ාජයිව ලං ද් ාජපජ ලං ජාජපධිපතිතුජප ලං  ් ලං ජාපති  ලං

ාභපද ලංපිහිටුද්ජ ලං යෝජාජප ලං යකප ලංති බර් ්. ලංඑතුජප ලං යෝජාජප ලං

 යජ ලං ජාපති  ලං ාභප   ලං ාායුතියට ලං  ාපජපය තුජප  ලං අරජපතිතුජප  ලං

විපක්ෂ ලංජපය දයයප  ලං ාභපජපය දයයප  ලං්ඩුක් ලං පක්ෂ ආ ලං රධපජ ලං

ාාවිධපය දයයප  ලං  ේ පපකජ ලං පක්ෂදක ලං නි යෝජිාය් ලං ඇතුළත් ලං

 දජදප. ලං වි  ථෂ ය්ජ ලං පසුගිය ලං  පකය ලං පුයපජ ලං  ් ලං ්ඩුක්දට ලං

විුේධද ලං ් ලංය ්) ලංජාජාපද ර් ලංවි පක ලංවි ලං යෝධාප ලංඑල්ක ලංවුණප. ලංඒ ලං

එල්ක ලං වුණු ලං වි යෝධාපදකට ලං  දජ ලං පිළිිිතුයක් ලං විධියට ලං  ලං ය් ලං ය් ලං

රතිාාාථ යණ ලං  යජ ලං මුදප ද් ලං ාජයිව ලං  ් ලං  යෝජාජපද ලං ඉිනරිපත් ලං

 දකප ලංති බර් ්. ලං 
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පප් ි ්්තුද 

මූකපාජපරූඪ ලං රු ලං ජ්ීතුජනි  ලං  ් ලං  යෝජාජප   ලං ාඳහ් ලං

 දකප ලං ති බරජ ලං  ුණු ලං  පයණප ලං ිනහප ලං බරපලුදපජ  ලං මුදල් ලං
ා්බර්ධ ය් ලං රා ලං යුතු ලං රතිපත්තිජය ලං ී්දු ලං ීයණ ලං ර්ජ ලංාජයිව ලං

 ් ලං ාභපද ලං පිහිටුවීජ ලං ාඳහප ලං  ටයුතු ලං  ය් ්. ලං එහි ජ ලං ්ාශි  ලං
අීවක්ෂණ ලං පය  ලංාභප  ලංයජා ආ ලංමුදල් ලංපිළිබරඳ ලං පය  ලංාභපද  ලංයජා ආ ලං

ගිණු් ලංපිළිබරඳ ලං පය  ලංාභපද  ලං පපදු ලංදයපපපය ලංපිළිබරඳ ලං පය  ලංාභපද  ලං

බරපාකු ලං ටයුතු ලංාහ ලංමූකය ලං ාථදප ලංපිළිබරඳ ලං පය  ලංාභපද ලංඇතුළු ලංයජා ආ ලං
මුදල් ලං පපකජය ලං සිදු ලං  යජ ලං  දය ලං  හෝ ලං  පය  ලං ාභපදකි් ලං දප් ාප ලං

 පඳවීජට ලංජාපති  ලංාභපදට ලංබරකය ලංතිබිය ලංයුතුයිව. 

ඒ ලං අනුද  ලං මුදල් ලංා්බර්ධ ය් ලංති බරජ ලං පය  ලංාභපදක ලංක්රියප ලං

පටිපපටිය ලං හප ලං ඒ ලං පිළිබරඳද ලං ී්දු ලං ර්ජ ලං ාජයිව ලං  ් ලං ජාපති  ලං ාභපද ලං
හද්ජ ලංය් ්. ලංඇයිව  ලං ජ හජ ලංාභපදක් ලංවුදජජප ලංවු ඩුක? ලංපසුගිය ලං

 පක ආජ ලං  ් ලං්ඩුක්දට ලං වි පක ලං ද  ය් ලං දූෂණ ලං චෝදජප ලං එල්ක ලං
වුණප. ලං වි  ථෂ ය් ලං  ් ලං්ඩුක්ද ලං යපු ලං රනු දනු ලං පිළිබරඳද ලං දූෂණ ලං

 චෝදජප ලං එල්ක ලං වුණප. ලං  ් ලං යටට  ලං  ් ලං ්ඩුක්දට ලං එල්ක ලං  ව ලං දූෂණ ලං

 චෝදජප ලංරපජ ලංජාපාය්ායය ලං ාප ලං ය්ජ ලංපට් ලංරත්ාප. ලංඒ ලංහපජ ලං
  ජපජ ලං කි දප  ලං  ් ලං ්ඩුක්   ලං සිටිජ ලං ජපය ය් ලං ඇතුළු ලං

ඔක්  ෝජ ලං  හපය ් ලං යජදප ලංකියකප. ලං ඒ ලං ා්බර්ධ ය් ලංඑළිපිට ලං
 චෝදජප ලං එල්ක ලං  ද්ජ ලං පට් ලං රත්ාප. ලං අ්ජ ලං ඒ ලං  චෝදජප ලං නිාප ලං

ාජයිව ලංද් ාජපජ ලංජාජපධිපතිදයයපට ලංසිේධ ලංවු ඩුක  ලං ් ලංජාපති  ලංාභපද ලං
හදකප  ලං ඒ ට ලං  ් ලං පප් ි ්්තු   ලං ඉ්ජ ලං අ ජක් ලං පක්ෂදක ලං

ජ්ීදුත් ලං එ තු ලං  ය රජ ලං ය්කිසි ලං ් පය ආ ලං ී්දු-ීයණ ලං

ර්ජප ලං ාපජක් ලං බරදට ලං  ් ලං ජාපති  ලං ාභපද ලං පත් ලං  ය්ජ ලං පුළුද්ද ලං
කියකප ලංබරක්ජ. 

 දප් ලං  ් ලං ජාපති  ලං ාභප ද් ලං ජාපති  ලං රතිපත්ති ලං හද්ජයිව ලං
ය් ්  ලංමූකපාජපරූඪ ලංරු ලංජ්ීතුජනි. ලං ් ලංය ්) ලංජාජාපද ලංපපයට ලං

බරපහපකප ලං අපි ලං ඔක්  ෝජ ලං එපප ලං කියකප ලං කි දප. ලං ඒ ලං නිාප ලං ාජයිව ලං
 රෝසපභය ලංයපජාපක්ෂ ලංජහත්ජයපත් ලං ් ලංයට ලං දපකප ලංගි ආ. ලංඑා  පට ලං

 රෝසපභය ලංයපජාපක්ෂ ලංජහත්ජයප ලංවිායක් ලං ජප දයිව ලං ෆථල් ලංකි   . ලං

ය ්) ලං ජාජාපද ලං කි දප  ලං ්ඩුක්දත් ලං  ෆථල් ලං කියකප. ලං ්ඩුක්දටත් ලං
ය්ජ ලං කියකප ලං ාජයිව ලං කි   . ලං ාජහය ලං උදවිය ලං කි දප  ලං

අපි ලං ලං005 දජපජ ලංඑපප ලංකියකප. ලංඑ හජ ලංඋේ ඝෝෂණ ලංතිබිය ජ ලංාජයිව ලංඅද ලං
අපි ලං ් ලංජාපති  ලංරතිපත්ති ලංහද්ජ ලංය් ්. ලංඑ  ලංපපත්ාකි් ලංය ්) ලං

ජාජාපද ලං කියජදප  ලං අපි ලං පිළිර් ් ලං ජපහපයිව ලං කියකප. ලං ඒ ලං හි්දප ලං
ජහි්ද ලං යපජාපක්ෂ ලං හිටපු ලං අරජපතිතුජපටත් ලං අයිව් ලං  ද්ජ ලං සිේධ ලං

වුණප. ලංඒ ලංදප ේජ ලං රෝසපභය ලංයපජාපක්ෂ ලංජහත්ජයපත් ලංඅයිව් ලං දකප ලං

ගියප. ලං ඒ ලං නිාප ලං  ් ලං ය ්) ලං ජාජාපද ලං පිළිබිඹු ලං  යපු ලං ජාය ලං අද ලං
 දජ  පට ලං නි ෂථධ ලං  දකප ලං ති බරජදප. ලං අද ලං  දජ  පට ලං  ් ලං

පප් ි ්්තුද ලං ඒ ලං ජාජාපද ේ ලං අභිකපෂ  ලං ඒ ලං ජාජාපද ේ ලං ජාය ලං
නි යෝජාජය ලං දජ ලං පප් ි ්්තුදක් ලං  ජප දයිව ලං කියජ ලං එ  ලං අපි ලං

ජා  ලං තියපර්ජ ලං ඕජෑ. ලං අපට ලං පුළුද්  ලං ීතති-රීති ලං රපජ ලං  ාප ලං
 ය්ජ. ලං අපට ලං පුළුද්  ලං අ ් ලං ්ඩුක්රජ ලං දයදාථාප   ලං ති බරජ ලං

 ේදල් ලං රපජ ලං  ාප ලං  ය්ජ. ලං ජමුත් ලං අපි ලං කිය්ජ ලං  පජපතියිව  ලං

වි  ථෂ ය්ජ ලංපසුගිය ලං පක ආ ලං ් ලං්ඩුක්දට ලංකපබුණු ලංජාජ ලංජාය  ලං
mandate එ  ලංඅද ලංදජ  පට ලංඅ හෝසි ලං දකප ලංති බරජ ලංබරද. ලංඑ හජ ලං

ජ්  ලං ඒ ලං විධියට ලං අ හෝසි ලං  දකප ලං ඉ්ජ ලං  ඩුකඩපයජක් ලං ාජයිව ලං  ් ලං
ජාපති  ලං රතිපත්ති ලං හද්ජත් ලං ය් ්. ලං අපට ලං ජ්  ලං එ හජ ලං ජාජ ලං

දයජක් ලං ජපහප. ලං ජමුත්  ලං  ් ලං  ඩුකඩපයජට ලං තිබුණු ලං ජාජ ලං ජාය ලං
අ හෝසියිව. ලං කක්ෂ ලං 6 ක් ලං  ්ද ලං රත්ා ලං ජාජපධිපතිතුජප ලං ඉල්කප ලං

අාථවුණප. ලං කක්ෂ ලං 68ක් ලං  ්ද ලං රත්ා ලං අරජපතිතුජප ලං ඉල්කප ලං අාථවුණප. ලං

දප් ලං ඒ ලං ජාජ ලංජාය ලංනි ෂථධ ලං  දකප ලං ති බර් ්. ලං ඒ ලංනි ෂථධ ලං  ව ලං ජාජ ලං
ජාය ලංනි යෝජාජය ලං  යජ ලං  ් ලං පප් ි ්්තුද ලං උත්ාපහ ලං යජදප  ලං

ජාපති  ලං රතිපත්ති ලං හද්ජ. ලං මූකපාජපරූඪ ලං රු ලං ජ්ීතුජනි  ලං ඒ  ලං
හරිය් ් ලංජපහප ලංකියකප ලංජජ ලංහිාජදප. ලං 

 එක්ාත් ලං ජාපී් ේ ලං ජපජද ලං හිි ් ලං වු්ාක ය් ලං අද ලං අපට ලං
 චෝදජප ලංඑල්ක ලං දකප ලංති බරජදප  ලංඅපි ලං්් ි  ලංඅපයපධ ලං යපු ලංයටක් ලං

කියකප. ලංඑදප ලංඅපි ලංජිීතදප ලංගියපජ ලං පප හප්)ටු   ලං බරප හෝ ලංජ්ීදු ලං ලං

කි දප  ලං අපි ලං  ක්ළප් ලං කිය්ජ ලං ගියප ලං කියකප. ලං මූකපාජපරූඪ ලං රු ලං
ජ්ීතුජනි  ලං අපට ලං එ හථ ලං ගිහිල්කප ලං කිය්ජ ලං  ක්ළජක් ලං ජපහප. ලං ඒ ලං

උදවිය ලං ් ලංය ්) ලං දජ ලංහපජ ලං දයක්ජ ලංද්ජදප. ලංඔවු්ට ලංහාර්ජ ලං
කිසිජ ලං දයක් ලංජපහප. ලංඅපට ලංකිය්ජ ලංකිසිජ ලං දයක් ලංඉතුු ලං ලං දකපත් ලං

ජපහප. ලංඒ ලං රපල්ක් ලංකියජ ලං ේදල් ලංඅහ රජ ලංඉ්ජ ලංවිායයිව ලංඅපට ලං
සිේධ ලං  ද් ්. ලං  ලං  ් ලං ය ්) ලං ජාජාපද ේ ලං මුදල් ලං අදභපවිා ලං යකප  ලං

්් ි ය ලංවිජප  ලං යකප  ලංයට ලං ජදපනි ලංාත්ත්දය ට ලංපත් ලං යපු ලං ් ලං

යට ලං පපකජය ලං  යපු ලං පපක ය් ලං රපජ ලං ඒ ලං  රපල්ක් ලං අද ලං  ාප ලං
 යජදප. ලං ඒ  ලං අපි ලං පිළි රජත් ලං ති බරජදප. ලං අපි ලං සියලු දජපජ ලං

පිළිර්ජදප  ලං ් ලංඇති දකප ලංති බර් ් ලංාථදභපද ලංධ් ජ ය් ලංඇති ලං
වුණු ලංඅජපු ලංාත්ත්දයක් ලං ජපදජ ලංබරද. ලං ්  ලංාථදභපද ලංධ් ජ ය් ලං

ඇති ලංවුණු ලංවිජප යකුත් ලං ජප දයිව. ලංාමු්ජප් ාථකප ේ ලං්ඩුක්   ලං
හිටපු ලං ජාජපධිපතිතුජප ලං  ද්ජ ලං පුළුද්  ලං මුදල් ලං ඇජතිතුජප ලං  ද්ජ ලං

පුළුද්  ලං  පබිජ්) ලං ජඩුකඩකය ලං  ද්ජ ලං පුළුද්  ලං පප් ි ්්තු ලං

ජ්ී ලං ඩුකඩපයජ ලං  ද්ජ ලංපුළුද් ලංඒ ලංසියලු දජපජ ලංරත්ා ලංී්දු ලං
නිාප ලං ාජයිව ලං අද ලං  ් ලං යට ලං  ජදපනි ලං ාත්ත්දය ට ලං පත් ලං  දකප ලං

ති බර් ්. ලං එ හජ ලං ජ්  ලං  ් ලං ්් ි  ලං විජප යට ලං දර ලං කිය්ජ ලං
ඕජෑ ලංපිරිාක් ලංඉ්ජදප. ලංඅද ලං කෝ ය ලංඒ ලංරපජ ලං ාප ලං යජදප. ලංජපජද ලං

හිි ් ලං ලං චෝදජප ලං විායක් ලං  ජප දයිව ලං අද ලං අපට ලං එල්ක ලං  ද් ්. ලං
්් ි ය ලං පිළිබරඳ ලං  චෝදජපත් ලං අද ලං අපට ලං එල්ක ලං  දජදප. ලං්් ි ය ලං

විජප  ලං යපු ලංබරදට ලං චෝදජප ලංඅද ලංඅපට ලංඑල්ක ලං දජදප. ලං 

මූකපාජපරූඪ ලං රු ලං ජ්ීතුජනි  ලං ඒ ලං දප ේජ ලං ජජ ලං ාද ලං
 පයණයක් ලං කිය්ජ ලං ඕජෑ. ලං අද ලං දජ  පට ලං  කෝ  ලං බරපාකුද ලං

 ජප ක්ද ලං කිය් ්? ලං  කෝ  ලං බරපාකුද ලං කියජදප  ලං "අපි ලං නුෙකපට ලං
 පප හපය ලං ටි  ලං ර්ජ ලං ාල්ි ලං  ද්ජ්. ලං ජමුත්  ලං අපි ලං  දජ ලං ාල්ි ලං

විරණජය ලං  ය් ් ලං අපි" ලං කියකප. ලං අපට ලං එ හජ ලං නි ් ලං ාල්ි ලං
 ද් ් ලංජපහපයිව ලංකියකප ලංකියජදප. ලංඒ  ලංඇයිව? ලං ් ලං්ඩුක්ද ලංරපජ  ලං

 ේ පපකජඥය් ලං රපජ  ලං ්ඩුක්   ලං ජපය ය් ලං රපජ ලං තිබුණු ලං

වි ථදපාය ලංඅද ලංබිඳ ලංදපටිකප ලංති බරජ ලංනිාප. ලං ් ලංය ්) ලංදූෂණය ලංපපතිරිකප ලං
ති බරජදප  ලං ඒ  ලං ඉහදහප ලං ගිහිල්කප ලං ති බරජදප  ලං  ් ලං ය ්) ලං

 ේ පපකජඥය් ලං  හපය ් ලං  යජදප ලං කියකප ලං එ  ලං පපත්ාකි් ලං
IMF එ  ලං අපට ලං  චෝදජප ලං  යජදප. ලං එක්ාත් ලං ජාපී් ේ ලං

ාාවිධපජයත් ලංඅද ලංඒ ලං චෝදජපදජ ලංඅපට ලංඑල්ක ලං යජදප. ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං 

ඒ ලං හි්දප ලං දරකීජක් ලං ති බරජ ලං මූකය ලං  ළජජප යණයක් ලං ාජයිව ලං

අද ලං  කෝ ය ලං අ ප්  ලං අ ් ලං ය ්) ලං පපක ය් ර් ලං ඉල්ක් ්. ලං

"අපි ලංාල්ි ලං ද්ජ ලංකෑාථතියිව  ලංඑ හජ ලංජ් ලංනුෙකප ලං හපය ් ලං යජ ලං
එ  ලං ජාය ලං  යපල්කප" ලං කියකප ලං ඔවු් ලං අපට ලං කියජදප. ලං  හපය ් ලං

 ජප ය ලං ඉ්ජ ලං පුළුද් ලං රජයක් ලං හද්ජ ලං කියකප ලං ඔවු් ලං අපට ලං
කියජදප. ලංජමුත්  ලංඒ ලංරජය ලංහද්ජ ලංඅපි ලංකෑාථතිද? ලංඒ ලංරජය ලංහද්ජ ලං

අපි ලංකෑාථති ලංජපහප. ලං ඒ  ලං හද්ජ ලංකෑාථති ලංජපති ලං හි්දප ලං ාජයිව ලං යනිල් ලං
විරජසිාහ ලංජහත්ජයප ලංයපජාය ලංඇජපතිදු ලං38 ද ජකු ලංපත් ලං  ළථ. ලංඒ ලං

38 දජප ලං අාය ලං එ  ලං එ  ලං  චෝදජප ලං කපබූ ලං අය ලං ඉ්ජදප. ලං මුදල් ලං

පිළිබරඳද ලං චෝදජප ලංකපබූ ලංඅය ලංඉ්ජදප  ලංඅපයපධදකට ලං චෝදජප ලංකපබූ ලං
අය ලංඉ්ජදප  ලංඒ ලංදප ේජ ලං දජ ලං දජ ලං චෝදජප ලංකපබූ ලංඅය ලංඉ්ජදප. ලං

එතුජප ලංපත් ලං යපු ලංඅය ලංඅාය ලං දපජට ලංවිභපර ලංදජ ලංජ් ලංති බරජ ලංඅයත් ලං
ඉ්ජදප. ලං ඒ ලං දප ේජ ලං ඇජති ලං ජඩුකඩකය ලං ර්ජ. ලං ඇජති ලං

ජඩුකඩක ආත් ලංඑදපනි ලංඅය ලංඉ්ජදප. ලං 

අපි ලංඊ ආ ලං ප ් දප ලංදපක් ප  ලංනිජල් ලංසිරිපපක ලංද ලංසිල්දප ලංඇජතිතුජප ලං

ඉල්කප ලංඅාථ ලංවුණප. ලං රෝසපභය ලංයපජාපක්ෂ ලංජහත්ජයප ලංඑතුජපට ලංකි දප  ලං
ඉල්කප ලං අාථ ද්ජ ලං කියකප. ලං  ජප ක්ද ලං  හථතුද? ලං ජාපපජ ආ ලං

  ප්පපනියකි් ලං   පිාථ ලං ඉල්ලීජ. ලං ඒ  ලං ජාපපජ ආ ලං

ාපජපපතිතුජපට ලං්යාචි ලං  දකප ලං එතුජප ලං  රෝසපභය ලං යපජාපක්ෂ ලං හිටපු ලං
ජාජපධිපතිතුජපට ලංපපිණිි ලං ළපජ ලංඑතුජප ලංනිජල් ලංසිරිපපක ලං ද ලංසිල්දප ලං

ඇජතිතුජපට ලං කි දප  ලං ඉල්කප ලං අාථ ද්ජ ලං කියකප. ලං ඒ ලං අනුද ලං එතුජප ලං
ඉල්කප ලං අාථවුණප. ලං ඊට ලං පාථ ාථ ලං යනිල් ලං විරජසිාහ ලං ජහත්ජයප ලං

ජාජපධිපති ලං ද  ය් ලං පත් ලං වුණපජ ලං ජපදාත් ලං එතුජ ලංපට ලං ඇජති ජ ලං
දු්ජප. ලංජහි්ද ලංයපජාපක්ෂ ලංජහත්ජයප ලං"The Sunday Times" පුදත් ලං
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2022  ලංාප්ාප්බර්  ලං02 ලං 

පාට ලංකියජදප  ලං " රෝසපභය ලංයපජාපක්ෂ ලංහිටපු ලංජාජපධිපතිතුජප ලංාජයිව ලං

නිජල් ලං සිරිපපක ලං ද ලං සිල්දප ලං ජහත්ජයපට ලං ඉල්කප ලං අාථ ද්ජ ලංකි   . ලං
එ ාථ ලං අාථ ද්ජ ලං කි    ලං  දජ ලං  ජප ක්දත් ලං නිාප ලං  ජප දයිව  ලං

එතුජප ලං ජාපපජ ආ ලං   ප්පපනියකි් ලං   පිාථ ලං ඉල්ලුදප  ලං ඒ ලං හි්දප ලං
ජාපපජය ලං අපිත් ලංඑක්  ලංායහි් ලංඉ් ්" ලංකියකප. ලං එතුජප ේ ලංඇජති ලං

ජඩුකඩක ආජ ලං හිටපු ලං    ජක් ලං මුදල් ලං ඉල්ලුදප ලං කියකප ලං එතුජප ලං
අාායයක් ලංකිය් ් ලංජපහප ්. ලංඑදපනි ලංඇජතිදු ලංසිටිය ජ ලංජාපපජය ලං

අපට ලං ාල්ි ලං  දයිවද? ලං  ජදපනි ලං  ේදල් ලං සිදුවුණපජ ලං  ජපජ ලං යටද ලං අපි ලං

වි ථදපා ලං  යකප ලං ාල්ි ලං  ද් ්? ලං එා  පට  ලං යනිල් ලං විරජසිාහ ලං
ජහත්ජයප ලං දූෂිකා ලං ඇජතිදයයකුජ ලං ාජ් ේ ලං  පබිජ්) ලං ජඩුකඩකයට ලං

ජපදා ලං පත් ලං  ය ලං රත්ාප. ලං ඒ  ලං ඇයිව? ලං ාජ් ේ ලං යපළුදප ලං හි්දප. ලං අපි ලං
ද්ජදප ලං  ්  ලං නිජල් ලං සිරිපපක ලං ද ලං සිල්දප ලං ජහත්ජයප රයිව  ලං යනිල් ලං

විරජසිාහ ලං ජහත්ජයප රයිව ලං යපළු ජ ලං රපජ. ලං  ජප ද  ලං ච්ද්රි ප ලං
බරඩුකඩපයජපය  ේ ලං්ඩුක්ද ලංපපදපති ලං 1  4 ලං පක ආ ලංඉඳකප ලංනිජල් ලං

සිරිපපක ලංද ලංසිල්දප ලංාජයිව ලංඒ ලං්ඩුක්ද ලංතුළ ලංසිදුදජ ලංහපජ ලං දයක් ලංරපජජ ලං

යනිල් ලංවිරජසිාහ ලංජහත්ජයපට ලංඔත්තු ලංදු් ්. ලංඒ  ලංාජයිව ලංයපළු ජ. ලං
ඒ ලං යපළු ජට  ලං එදප ලං ඉඳකප ලං  යපු ලං  ාථදයට ලං ාපකකීජක් ලං ද  ය් ලං

එතුජප ලං බ්යප ලංරත්ාප. 

ගිය ලං සුජප ් ලං රු ලං ජහි්දපජ්ද ලං අලුත්රජ ේ ලං ජ්ීදයයප ලං

බරයපාළ ලං  චෝදජපදක් ලං  ළප. ලං එතුජප ලං කි දප  ලං "චීජ ය් ලං  රජපපු ලං

 ඩපක්  ලං ිියජ ලං 6. ක් ලං දටිජප ලං  පප හපය ලං ාඳහප ලං ජජ ලං දරකිය්ජ ලං

ඕජෑ ලංජපහප  ලං ී්ද්ර ලංයපජාපක්ෂ ලංාජයිව ලංඒ  ලංභපයද ලංසිටි ආ" ලංකියකප. ලං

ඒ  ලංබරයපාළ ලං චෝදජපදක්. ලංජමුත්  ලං ී්ද්ර ලංයපජාපක්ෂ ලංඅද ලං දජ ල් ලං

පප් ි ්්තු   ජ ලං ඒ ලං රපජ ලං ාප ලං  ළථ ලං ජපහප. ලං මූකපාජපරූඪ ලං රු ලං

ජ්ීතුජනි  ලං ඩපක්  ලංිියජ ලං6. ක් ලංදටිජප ලංඒ ලං පප හපය ලං ාපරය ලං

අපි ලං දපක් ක්දත් ලං ජපහප. ලං  පප හපය ලං  ාපරය ලං දකි් ්දත් ලං ජපතුද ලං

ඇ ජරි පනු ලං ඩපක්  ලංිියජ ලං6. ක් ලංඅපි ලංචී්නු්ට ලං ර දප. 

 

රරු ාහින්තදානන්තද අලු් රාමේ ාහතා  
(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமசக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

Sir, I rise to a point of Order.  

මුජිබු්  ලං යහුජප් ලං ජ්ීතුජනි  ලං ජජ ලං ාභප   ලං ජපහප ලං කියකප ලං

හිාප රජ ලං ්ද ලංඔබරතුජප ලං ාප ලං  ළථ? 

 

රරු මුිතුදර්ල ාහුාාන්ත ාහතා  
(மாண்புமிகு முஜிபுர் ரஹுமான்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

ජපහප  ලංජපහප. ලංඔබරතුජප ලංඉ්ජදප ලංජජ ලංදපක් ප. 

 

රරු ාහින්තදානන්තද අලු් රාමේ ාහතා  
(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமசக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

මූකපාජපරූඪ ලංරු ලංජ්ීතුජනි  ලංජජ ලංකිසි ාථත්ජ ලංකි    ලංජපහප  ලං

ඒ ට ලං  ී්ද්ර ලං යපජාපක්ෂ ලං ජහත්ජයප ලං දර ලං කිය්ජ ලං ඕජෑ ලං කියකප. ලං

[බරපධප ලං කිරීජක්  ලං ඒ  ලං ාජයිව. ලං මුජිබු්  ලං යහුජප් ලං ජ්ීතුජප ලං ාජයිව ලං

කි     ලංඑතුජප ලංදර ලංකිය්ජ ලංඕජෑ ලංකියකප. 

 

රරු මුිතුදර්ල ාහුාාන්ත ාහතා  
(மாண்புமிகு முஜிபுர் ரஹுமான்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

ජපහප  ලං ඔබරතුජප ලං ාජයිව ලංකි     ලං එතුජප ලං ාජයිව ලං  පප හපය ලං භපයද ලං

සිටි ආ ලංකියකප. 

 

රරු ාහින්තදානන්තද අලු් රාමේ ාහතා  
(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமசக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ජජ ලංඔබරතුජපට ලංබරපධප ලං  ළථ ලංජපහප ්. ලංජජ ලංඔබරතුජප ේ ලං ාපද ලං

අහ රජ ලං හිටියප. ලං ඔබරතුජප ලං කි දප  ලං  ී්ද්ර ලං යපජාපක්ෂ ලං ජපතිතුජප ලං

දරකීජ ලංභපයර්ජ ලංඕජෑ ලංකියකප. ලංඑ හජ ලංජපතිද  ලංඑතුජප ලංඒ ලංදරකීජ ලං

භපය ලං ර්ජ ලං  ාපදක් ලං කි    ලං ජපහප. ලං ඒ  ලං ාජයිව ලං පළමුදපනි ලං

 පයණය. ලං  දදපනි ලං  ුණ ලං  ් යිව. ලං එහි ජ ලං ජජ ලං  ් ලං  පයණය ලං

පපහපිනිද ලංකි දප. ලංUS Dollars 5 million ඇප යයක් ලංතිබුණප. ලංඒ ලං

 රපල් කෝ ලං අපට ලං specifications  ජකප  ලං ඒ ලං specifications  ලංඅනුද ලං

 පප හපය ලං  ේජ ලං බරද ලං කි දප. ලං ඒ ලං ඇප යයට ලං ාජයිව ලං අපි ලං LC එ  ලං

ඇයකප ලං තිබු ඩුක. ලං ජමුත්  ලං ්   ලං දපරැින ලං  ේ. ලං ඒ ලං නිාප ලං අපි ලං රත් ත් ලං

ජපහප. ලංදප් ලංීතතිපතිදයයප ලංකියකප ලංති බරජදප  ලංජ් ලංදජ්ජ ලංකියකප. ලං

එා චයයිව ලං  යකප ලං ති බර් ්. ලං ඒ  ලං ාජයිව ලං ජජ ලං පපහපිනි ලං   ළථ. ලං ලං

නි ් ලං පකය ලංජපාථති ලං යකප ලං ලං බරපුදට ලං ෑ ලංරහ්ජ ලංඑපප. 

 

රරු මුිතුදර්ල ාහුාාන්ත ාහතා  
(மாண்புமிகு முஜிபுர் ரஹுமான்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

මූකපාජපරූඪ ලං රු ලං ජ්ීතුජනි  ලං අපි ලං  ජප දයිව ලං  ෑ ලං රපහු  . ලං

යාපයනි  ලං  පප හපය ලං  ර්දපු ලං  පක ආ ලං  ජතුජප ලං  ජාපජට ලං

ඇවිල්කප ලං  බරරිහ් ලං දු්ජප ලං  ්. ලං  ජපජදපද ලං කි   ? ලං එ  ලං හපල් ලං

ඇටයක් ලංපිට ලංයටි් ලං ර්ද් ් ලංජපහප ලංකියකප ලං යිවදපු ලංරපහුදප. ලං

 යිවදපු ලංරහකප ලංඅ්තිජට ලංදප් ලංඇජති ජත් ලංජපති දකප ලංඉ් ්. ලං

අපි ලං  බරපු ලං කිය් ් ලං ජපහප. ලං අසූචි ලං  පප හපය ලං  රජපල්කප ලං

ඔබරතුජ්කප ලං  ජපජදපද ලං කි   ? ලං ජප ජෝ ලං  පප හපය ලං  රජපදප. ලං

 හපය ලං accounts හදකප ලං ජප ජෝ ලං  පප හපයදකට ලං වි පක ලං මුදකක් ලං

 ර දප. ලං මූකපාජපරූඪ ලං රු ලං ජ්ීතුජනි  ලං ඒ ලං මුදකට ලං  වුද ලං දර ලං

කිය් ්? ලංාපජපජය ය් ලංඅපි ලං  ප ේරි ය ලං  ් ට ලංගිහිල්කප ලං

ාල්ි ලං  ජකප ලං  රදයට ලංබර් ලංයද්ජ ලංකි දපජ  ලං ඒ ලං ිනිහප ලං බර් ලං එ    ලං

ජපත්ජ් ලංඅපි ලංගිහිල්කප ලං  ් ලංමුදකපිත් ලංඑක්  ලංජයප ලංර්ජදප ලං ්. ලං

ඒ ලං ඇයිව? ලං ඒ  ලං අ ් ලං  ප ේරි  ලං ාල්ි ලං හි්දප. ලං ජමුත්  ලං  ්දප ලං

ජාජාපද ේ ලං ාල්ි ලං හි්දප ලං කිසිජ ලං රණජක් ලං ජපතුද ලං ඔබරතුජ්කප ලං

ඉ්ජදප. ලං ඒ ලං ඇයිව? ලං  ්දපට ලං දර ලං කිය්ජ ලං  වුුදත් ලං ජපහප. ලං

 පප හපය ලං ටි  ලං දකි් ්දත් ලං ජපතිද ලං  ඩපක්  ලං ිියජ ලං 6. ක් ලං

චී්නු්ට ලං  රදකප ලං ති බරජදප; ලං අපි ලං උඩ ලං බරකප රජ ලං ඉ්ජදප. ලං

 වුුදත් ලං ්දපට ලංදර ලංකිය් ් ලංජපහප. කේජායිව  ලං ජරපටුයිව. ලං ් ලං

system එ  ලංරපජ ලං ජරපටු ලං ද්ජ. ලං ජා චය ලංමුදකක් ලං රදකප ලංඒ  ලං

රපජ ලංදරකීජක් ලංබරපය ලංර්ජ ලංබරපරි ලංජ්  ලංඅපි ලංඒ ලංමුදක ලංඅය ලං ය ලංර්ජ ලං

දපඩ ලං  ය් ් ලං ජපත්ජ් ලං  ් ලං පප් ි ්්තුදජ ලං කේජාපදට ලං පත් ලං

 ද්ජ ලං ඕජෑ. ලං ඒ ලං හි්දප ලං ාජයිව ලං එළි ආ ලං ඉ්ජ ලං ිනිාථසු ලං  ෑ ලං

රහ් ්  ලං ් ලං005 දජපජ ලංඑපප ලංකියකප. 

ඒ ලංනිාප ලංාජයිව ලංාමු්ජප් ාථකපට ලං  චෝදජප ලං එල්ක ලං ද් ්. ලං

ාමු්ජප් ාථකප ලංකිසිදු ලං් පය ආ ලංදර ලංකීජක් ලංජපතිද ලංමුදල් ලංවියද් ලං

 යජදප. ලංාමු්ජප් ාථකප ලංජාජාපද ේ ලංමුදල් ලංඅදභපවිා ලං යජදප ලං

කියකපයිව ලං එළි ආ ලං ජාජාපද ලං  ෑ ලං රහ් ්. ලං  ් ලං පප් ි ්්තුද ලං ඒ ලං

මුදල්දකට ලං අද ලං දර ලං කිය් ් ලං ජපහප. ලං මූකපාජපරූඪ ලං රු ලං

ජ්ීතුජනි  ලංඒ ලංඑ  ලං චෝදජපදක්. ලං ලං 

මූකපාජපරූඪ ලං රු ලං ජ්ීතුජනි  ලං දප් ලං ්ඩුක්දට ලං වුදජජප ලං

 දකප ලං ති බරජදප ලං  ජදපනි ලං ය්ත්රණයක් ලං හදකප ලං ඒ ට ලං විපක්ෂයත් ලං

ා්බර්ධ ලං ය රජ ලංය්ජ. ලං ජප ද  ලං ් ලං්ඩුක්දට ලංජාපාය්ායය ලං

තුළ ලං දාචප ලං හප ලං දූෂණ ලං පිළිබරඳ ලං වි පක ලං  චෝදජප ලං ති බරජදප. ලං ඒ ලං

 චෝදජපදකට ලං්ඩුක්ද ලංඋත්ාය ලං ද් ් ලංජපහප. ලංජජ ලං ි් ලංකි දප ලං

දප ේ ලං ඒදපට ලං උත්ාය ලං  දජදප ලං  දනුදට  ලං දූෂණයට ලං කක් ලං වුණු ලං

ඇජතිදු්ට  ලං  චෝදජපදකට ලං කක් ලං වුණු ලං අයට ලං ාජයිව ලං යනිල් ලං

විරජසිාහ ලං ජපතිතුජප ලං පත්වී් ලං කබරප ලං  ජකප ලං ්ඩුක ලං    ලං තියප ලං  රජ ලං

ඉ් ්. ලංජාජපධිපතිතුජප ලං ජාපජට ලංඇවිල්කප ලං ාප ලං ළප  ලං ලංsystem 

change එ ක් ලං රපජ. ලං  ලං ජාජපධිපතිතුජප ලං කි දප  ලං  ලං අලුත් ලං පය්පයපද ලං

ඉල්කජ ලං  දජා ලං අපි ලං  ද්ජ ලං ඕජෑ ලං කියකප. ලං  ලං ාුණ යෝ ලං ඉල්කජ ලං

 දජා ලං  ද්ජ ලං ඕජෑ ලං කියකප ලං ජාජපධිපතිතුජප ලං කි දප. ලං ඒ ද ලං  ් ලං

ජාජපධිපතිතුජප ලං  ය් ්? ලං  ් ලං ජාජපධිපතිතුජප ලං  ය් ් ලං ඒ  ලං

 ජප දයිව. ලං එතුජප ලං  ය් ් ලං  රෝසපභය ලං යපජාපක්ෂ ලං ජපතිතුජප ලං

ජදාපු ලංාපජ ලංඉඳ රජ ලංඒ ලංදූෂිකා ලංපපකජය ලංඉිනරියට ලං රජ ලංයජ ලංඑ යිව. ලං

ඒ ලංනිාප ලංාජයිව ලංඅපි ලංකි     ලංඅලුත් ලංජාජදයජ ට ලංය්ජ ලංඕජෑ ලංකියකප. ලං ලං
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අපි ලං අලුත් ලං ජාජදයජ ට ලං ගිහිල්කප ලං  ලං ජාපති  ලං රතිපත්තිය ලං හදමු. ලං ලං

ාමු්ජප් ාථකප-අපි ලං ජපතිදයණය ට ලං ගිහිල්කප ලං අ ් ලං ජාපති  ලං

රතිපත්ති  ලං ාමු්ජප් ාථකප ේ ලං ජාපති  ලං රතිපත්ති  ලං යනිල් ලං

විරජසිාහ ලං ජහත්ජයප ේ ලං ජාපති  ලංරතිපත්ති ලංරපජ ලං - ් ලං හපජ ලං එ ක් ලං

රපජජ- ලං  ලං ජාජාපද ර් ලං අහමු. ලං  ජප ද  ලං "ා්  ලං විායක් ලං  ජප දයිව ලං

 ෆථල්. ලං ඔක්  ෝජකප ලං  ෆථල්" ලං කියකප ලං ාජයිව ලං ජාජාපද ලං කි   . ලං ලං

එ හජ ලං ඔක්  ෝජකප ලං  ෆථල් ලං ජ් ලං අපි ලං ජාජාපද ලං ඉිනරියට ලං ගිහිල්කප ලං

ජාජාපද ර් ලං අහකප ලං බරකමු ලං  වුද ලං පපාථ ලං කියකප. ලං ඒ ලං පපාථ ලං දජ ලං අය ලං

අය රජ ලං අලුත් ලං ජාජජායට ලං යමු. ලං එ හජ ලං ජපතිද ලං වි ිති ලං  දා ච  ලං

අ ජක් ලං පපත්ා ලං හයදපු  ලං  ණපිට ලං හයදපු ලං  ් ලං ජාජජායත් ලං එක්  ලං

අපට ලංඉිනරියට ලංය්ජ ලංකප බර් ් ලංජපහප. ලංඒ ලංනිාප ලංාජයිව ලංදරි් ලංදය ලං

වි යෝධාප ලං එ් ්  ලං ජාජාපද ේ ලං වි යෝධාප ලං  ලං එල්ක ලං  ද් ්  ලං

ජාජාපද ලංපපයට ලංබරහි් ්  ලං ලංජාජාපද ලං පයළි ලංරහ් ්. ලං ලං ලංඅද ලංති බරජ ලං

 ් ලංපපකජයට ලංපප් ි ්්තු ද් ලංපිට ලංජාජාපද ේ ලංාහ යෝරයක් ලං

ජපති  ් ලංරතිලකය ලංනිාප ලංාජයිව ලංඑ හජ ලං ද් ් ලංකියජ ලංඑ  ලංඅපි ලං

 ත්ු් ලං ර්ජ ලං ඕජෑ. ලං අපි ලං ඒ  ලං  ත්ු් ලං ර් ් ලං ජපතිද ලං දපඩ ලං

 යජදප ලං ජ් ලං  ලං  ලං ජපදා ලං දාපදක් ලං විජප ය ට ලං ාජයිව ලං ාල්ලු ලං

 ද් ්. ලංඑ හජ ලංවු ණපත් ලංජපදා ලංදාපදක් ලංඅපි ලංඅරපධය ට ලංාජයිව ලං

ාල්ලු ලං ද් ්. ලං ලං 

මූකපාජපරූඪ ලං රු ලං ජ්ීතුජනි  ලං ඒ ලං නිාප ලං අපට ලං  ය්ජ ලං

ති බර් ් ලං එ  ලං  දයයිව. ලං විපක්ෂ ආ ලං ඉඳ රජ ලං අපට ලං  යෝජාජප ලං

ඉිනරිපත් ලං  ය්ජ ලං පුළුද්. ලං ඒ ලං නිාප ලං ාජයිව ලං ජපදා ලං ජපදාත් ලං අපි ලං

්ඩුක්දට ලංකිය් ්  ලං ් ලංකුණු ලං දා ච ලංජාජජායත් ලංඑක්  ලංය්ජ ලං

එපප  ලං  ් ලං වි ිති ලං  දා ච ලං ජාජ ලං ජායත් ලං එක්  ලං ය්ජ ලං එපප  ලං අලුත් ලං

ජාජජාය ට ලං ය්ජ ලං  ටයුතු ලං  ය්ජ ලං  ලං කියකප. ලං ඒ ලං අලුත් ලං

ජාජජායත් ලංඑක්  ලං  ලං ජාජාපද ේ ලං අලුත් ලංසිතුවිිත් ලංඑක්   ලං ජාජාපද ලං

බරකප පප යපත්තු ලං දජ ලංඅභිකපෂ ලංඑක්  ලංය්ජ ලංපුළුද් ලංාත්ත්දය ලංහප ලං

දපාපදයණය ලං  රපඩජපගී ් ලං දර ලං කීජ ලං ්ඩුක්දට ලං ති බරජදප. ලං

මූකපාජපරූඪ ලං රු ලං ජ්ීතුජනි  ලං ්ඩුක්ද ලං ඒ  ලං  යජදප ලං ජ් ලං

ඉාථායහට ලං ය්ජ ලං පුළුද්. ලං ්ඩුක්ද ලං ඒ  ලං  ජප යජදප ලං ජ්  ලං

 ජප ය ලංඉ්ජත් ලංපුළුද්. ලං්ඩුක්ද ලංඒ  ලං ජප ය ලංඉ්ජ ලං ල්පජප ලං

 යජදප ලං ජ් ලං ජජ ලං හිාජ ලං හපටියට ලං ාද ලං ාදත් ලං  ් ලං යට ලං අවු ක් ලං

අවුකට ලංපත් ලං දජ ලංඑ  ලංාජයිව ලං ද් ්. ලං ජප ද  ලංඅද ලංදජ ලංවිට ලංඅපට ලං

 ප ජජදප ලං ලංය ්) ලංජාජාපදට ලංවි පක ලංඅාහජයක් ලංති බරජ ලංබරද. ලංඑ  ලං

පපත්ාකි් ලංය ්) ලං්් ි ය ලං ඩප රජ ලංදපටිකප ලංති බරජදප. ලංජාජාපද ලං

කක්ෂ ලං රණජ  ේ ලං රැකී ලං යක්ෂප ලං ජපති ලං  දකප ලං ති බරජදප. ලං දදසි් ලං

දදා ලං ඉහළ ලං යජ ලං ජීදජ ලං වියදජත් ලං එක්  ලං ජාජාපදට ලං ජීදත් ලං  ද්ජ ලං

බරපරි ලං  දකප ලං ති බරජදප. ලං ජාජාපද ේ ලං ්දපය් ලං ජප් ර ලං අහිි ලං  දකප ලං

ති බරජදප. ලංඒ ලංනිාප ලංඅද ලං ලංයට ලංතුළ ලං ලං්් ි  ලංද  ය් ලංවි පක ලංදයපකූක ලං

ාත්ත්දයක් ලං  ජ්ජ ලං  ලං ජාජාපද ලං තුළත් ලං දයපකූක ලං ාත්ත්දයක් ලං  ලංඇති ලං

 දකප ලංති බරජදප. ලංඒ ලංනිාප ලංජාජාපද ලංබරකප පප යපත්තු ලං දජ ලං දජා ලං

ඉෂථට ලං කිරීජ ලං ාහ ලං ඒ ලං  දජාට ලං ඉඩ ජජ ලං ාජයිව ලං පප් ි ්්තු ලං

රජාපා්ත්රදපදය ලං තුළි් ලං අපට ලං  ය්ජ ලං පුළුද් ලං  කපකුජ ලං  ේ. ලං ඒ ලං

 දජාට ලං අපි ලං ඉඩ ලං  ද් ් ලංජපතිද  ලං පප් ි ්්තු   ලං බරහුායයක් ලං

අපට ලංති බරජදප  ලංඒ ලංබරහුායයත් ලංඑක්  ලංඅපි ලංරජ් ලං ය්ජ ලංකෑාථතියිව ලං ලං

කියකප ලං හිාකප ලං  ටයුතු ලං  යජදප ලං ජ්  ලං යට ලං ජපදා ලං දාපදක් ලං

විජප ය ට ලං ාල්ලු ලං  දජදපය ලං කියජ ලං එ  ලං ජා  ලං තියප ලං ර්ජ. ලං

මූකපාජපරූඪ ලං රු ලංජ්ීතුජනි  ලං්ඩුක්දට ලං ජාපාය්ාය ලං ද  ය් ලං ලං

වි පක ලං  කා ලං දාචප ලං හප ලං දූෂණ ලං  චෝදජප ලං ති බරජදප. ලං අද ලං ්ඩුක්ද ලං

හද් ් ලංඒ ලංදාචප ලංහප ලංදූෂණ ලං චෝදජපදි් ලං බ්රීජ ලංාඳහප ලංය් ලංකිසි ලං

් පයය  ලං ජාපති  ලං ාභපදක් ලං හදකප  ලං ඒ ට ලං විපක්ෂයත් ලං එ තු ලං

 ය රජ  ලං ලංදප් ලං්ඩුක්දයිව  ලංවිපක්ෂයයිව ලංඑ තු ලං දකප ලංයජ ලංරජජක් ලං

ාජයිව ලංඅපි ලං ලං ලංය් ්  ලංඒ ලංනිාප ලංාමු්ජප් ාථකප ලංකබරප ලං දජ ලංමුදල්දක ලං

විනිවිදභපදය ලං රපජ ලං ාහති  ලං  ද්ජ ලං පුළුද් ලං කියජ ලං අදහා ලං හප ලං

පණිවුඩය ලං ජාපාය්ායයට ලං කබරප ලං ලං  ද්ජයිව. ලං ඒ ලං  පයණය ලං ාජයිව ලං  ් ලං

ජාපති  ලං ාභපද ලං ඇතු ළථ ලං රපබ් ලං  දකප ලං ති බර් ් ලං කියජ ලං එ  ලං අපි ලං

කිය්ජ ලං පජතියිව. ලං 

මූකපාජපරූඪ ලං රු ලං ජ්ීතුජනි  ලං අපි ලං ්ඩුක් ද් ලං ඉල්කජදප ලං

්ඩුක්   ලං අදා  ලං වුදජජපද  ලං ඇත්ා ලං වුදජජපද ලං  ් ලං ය ්) ලං

රජාපා්ත්රදපදය ලං දනු ද් ලං ප්ද්ජ ලංකියකප. ලං ජප ද  ලංබරකයට ලං

්පු ලං්ඩුක්ද ලං හපටියට ලං  ් ලං ය ්) ලං ඒ ලං රජාපාත් ලංත්රදපද ආ ලං  ් ාදයය ලං

ඉෂථට ලං කිරී ් ලං වි පක ලං දර ලං කීජක් ලං ාමු්ජපජ ලංථ ාථකපට ලං ති බරජදප. ලං

ජමුත් ලංපප් ි ්්තු ද් ලංඑළි ආ ලංඉ්ජ ලංජාජාපද ේ ලංඅභිකපෂ ලං ලංහප ලං

පයජප් ා ලං හප ලං ඔවු් ේ ලං වුදජජපද ලං එක්  ලං බරකජ ලං විට ලං  ් ලං

පප් ි ්්තුද ලංඅද ලංදජ ලංවිට ලංපරිහපනියට ලංගිහිල්කප ලංති බරජදප; ලං ් ලං

පප් ි ්්තුද ලංරපළ ප් ් ලංජපහප. ලං 

ඒ ලංනිාප ලංඅපට ලං ය්ජ ලංති බරජ ලංඑ ජ ලං ේ ලංාජයිව ලංපප් ි ්්තු ලං

ජපතිදයණයක් ලං පදත්දජ ලං එ . ලං පප් ි ්්තු ලං ජපතිදයණය ලං ජප් තු ලං

ජපා ආ ලං පදත්දප  ලං අලුත් ලං ජාජජාය ට ලං ගිහිල්කප ලං ජාජාපද ේ ලං

රජාපා්ත්රදප ජ ලං අභිකපෂය ලං ාහවුු ලං  ය්ජ ලං පුළුද් ලං අලුත් ලං

පප් ි ්්තුදක් ලං  රපඩ ලං ජඟජ ලං එ  ලං ාජයිව ලං  ලං දප් ලං  ය්ජ ලං

ති බර් ් ලංකියජ ලං පයණය ලංජාක් ලං යි් ලංජ ේ ලංදචජ ලංාථදල්පය ලං

අදා් ලං යජදප. ලං 

 බරප හපජ ලංාථතුතියිව. 

 

රරු මූලාසනාරූඪ ාන්තීුාා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු ලං ජහි්දපජ්ද ලං අලුත්රජ ේ ලං ජපතිතුජප. ලං ඔබරතුජපට ලං විජපි  ලං

දහය  ලං පකයක් ලංති බරජදප. 
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රරු ාහින්තදානන්තද අලු් රාමේ ාහතා  
(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமசக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

මූකපාජපරූඪ ලං රු ලං ජ්ීතුජනි  ලං ජජ ලං  ාප ලං  ය්ජ ලං

බරකප පප යපත්තු ද් ලං හිටි ආ ලං ජපහප. ලං ජමුත්  ලං අ ් ලං රු ලං

පප් ි ්්තු ලං ජ්ීතු ජකු ලං ජ ේ ලං ජජ ලං ාඳහ් ලං  යපු ලං නිාප ලං ජට ලං

යුතු ජක් ලං ලංති බරජදප ලං ුණු ලංපපහපිනි ලං ය්ජ. ලං 

ජහ ලං  පළෙ ලංහිටපු ලං කපකුජ ලංපපාපක ලංජපය යප ලංාජයිව ලං ාජිපපනි ලං

ඉ්යප්. ලං ඔහු ලං  ර්දප රජ ලං  දදපදත් ලං ජ ේ ලං  ප්  ලං  ාථල් ලං එ ක් ලං

විදිා ලං ය ලංරත් ත් ලංජපහප. ලං 

 

රරු ාන්තීවාමය් 
(மாண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 

 වුද  ලං වුද? 
 

රරු ාහින්තදානන්තද අලු් රාමේ ාහතා  
(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமசக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

පප් ි ්්තුද ලං නි යෝජාජය ලං  යි්  ලං  ාජිපපනි ලං ඉ්යප් ලං

 ර්දප රජ ලං අ ් ලං දයපපපය ලං අපි ලං විදිා ලං  ය ලං රත් ත් ලං ජපහප. ලං අපි ලං

 දදපදත් ලංඑ හජ ලංදපරැින ලංදපඩ ලං යකප ලංජපහප. ලං ලංඅපි ලංඒ  ලංදර ලංකී ජ් ලං

කිය්ජ ලංඕජෑ. ලං 

 ිෂික ් ජ ලං අජපායදයයප ලං හපටියට ලං ජජ ලං දාය ලං  ද ක් ලං  ටයුතු ලං

 ළප. ලං ජජ ලං ිනරටජ ලංකි    ලං  ් යිව. ලං  පප හපය ලංකියජ ලං විෂයය ලං ජට ලං

 ජප දයිව ලංතිබු ඩුක. ලංඒ ලංරතිපත්තිය ලංතිබු ණත් ලංජට ලං ජප දයිව. ලංජට ලං

තිබු ඩුක ලං  ිෂික ් ජ ලං  දපප් ා ්්තුදත්  ලං  ිෂික ප් ි  ලං හප ලං

 රපවිජාජ ලං යක්ෂණ ලං ජඩුකඩකයත් ලං පජණයිව. ලං  පප හපය ලං ාජපර්  ලං

 පප හපය ලං ්ජයජය ලං කිරී් ලං යජප ජ ලං  ් ලං කිසිදක් ලං ජප ලං යට ත් ලං

 ජප දයිව ලං තිබු ඩුක. ලං හපබරපයිව  ලං යජාය ලං රත්ා ලං ී්දුදත් ලං එක්  ලං ජජ ලං

හිටරත්ාප. ලංජජ ලංඒ  ලංපිළිර්ජදප. ලංඒ ලං දනු ද් ලංජජ ලං පීත ලංහිටියප. ලං
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[රු ලංමුජිබු්  ලංයහුජප් ලංජහාප  
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ජජ ලං ඒ  ලං පිළිර්ජදප. ලං  පබිජ්) ලං ජඩුකඩක ආ ලං ාපමූහි  ලං ී්දුදක් ලං

නිාපයිව ලංජජ ලංඒ ලංී්දුද ලංරත් ත්. ලං 

ඒ ලංදප ේජ ලංරු ලංජ්ීතුජප ලංකි දප  ලංඉ්ිනයපනු ලං පප හපය ලංරපජ. ලං

ඉ්ිනයප   ලං ඒ ලං  පප හපය ලං ඔක්  ෝජ ලං කා පදට ලං ්දප. ලං ඒදප ලං

 රපවී්ට ලං  බරදුදප. ලං හපබරපයිව  ලං එාපජ ලං දාචපදක් ලං ති බරජදප ලං කි දපජ ලං

 පබිජ්) ලං ඇජතිදයයකු ලං හපටියට ලං ජජ ලං ාජයිව ලං CID එ ට ලං

ඉාථ ාල්කපජ ලංගිහිල්කප ලංපපිණිල්ක ලංදප් ්. ලංජජ ලංපිළිර්ජදප  ලංඅපි ලං

 පබරනි  ලං  පප හපය ලං රතිපත්තිය ලං යට ලං පුයපජ ලං එ දය ලං රත්ා ලං එ  ලං

දපරැිනයිව ලංකියකප. ලංඒ  ලංඑ දය ලංරත්ා ලංඑ  ලංදපරැිනයිව. ලංජමුත්  ලංඒ  ලංඉාපජ ලං

 හපඳ ලංී්දුදක්. ලංඒ  ලංඑ දය ලංී්දු ලං ය්ජ ලංගිය ලංනිාප ලංාජයිව ලංඅපි ලං

දපරැේද ලං ය ලංරත් ලං ලං ත්. ලං 

චීජ ලං  පප හපය ලංජපද ලං පිළිබරඳද ලංීතතිපතිදයයප ේ ලංඋප දාථදකට ලං

පිටි් ලංකිසිජ ලං දයක් ලංඅපි ලංසිේධ ලං යකප ලංජපහප. ලං ලංඇජතිදයයප ලංහපටියට ලං

ජජ ලං  ලංඒදප ලංරපජ ලං ාපයප ලංබරකප ලංති බරජදප. ලංහපබරපයිව  ලංඒ ලංකිසිජ ලං දයක් ලං

ජට ලංඅයිවති ලංයපජා පරියක් ලං ජප දයිව. ලංඒ  ලංජ ේ ලංවිෂය ලංපාය ලංයට ත් ලං

 ජප දයිව ලං තිබු ඩුක. ලං ඒ ලං නිාප ලං රු ලං ජ්ීතුජප ලං ජට ලං ඒ ලං  චෝදජපද ලං

 ය්ජ ලං එපප. ලං ජජ ලං ඒ ලං පිළිබරඳ ලං ඕජෑජ ලං පරීක්ෂණය ට ලං සූදපජ්. ලං

 ජප ද  ලං ඒ  ලං ජ ේ ලං ර ථජයක් ලං  ජප දයිව. ලං හපබරපයිව  ලං  පබිජ්) ලං

ජඩුකඩක ආ ලං ාපජපජි යකු ලං හපටියටත්  ලං විෂයභපය ලං ඇජතිදයයප ලං

හපටියටත් ලං ජජ ලං ාපමූහි ද ලං ඒ ලං  දනු ද් ලං  පීත ලං සිටියප  ලං ඒ  ලං ජජ ලං

පිළිර්ජදප ලංකියජ ලංඑ ත් ලංඔබරතුජපට ලංජාක් ලං ය්ජ ලංඕජෑ. ලං 

ඒ ලංදප ේජ ලංඔබරතුජප ලංකි දප  ලං  ලංවිපක්ෂයත් ලංඑ තු ලං ය ලං රජ ලංඅපි ලං ලං

සියලු දජපත් ලං එ තු ලං  දකප ලං  ලං හද්ජ ලං යජ ලං  ් ලං දපඩ ලං පිළි ද ළ් ලං

්ඩුක්ද ලං  ් ලං හද් ් ලං කකුණු ලං දජප ලං ර්ජයිව ලං කියකප. ලං ජජ ලං

ඔබරතුජ්කප ර් ලං  ් ලං  පයණය ලං අහජදප. ලං අපි ලං හපජ ලං දපජ ලං පක්ෂ ලං

විපක්ෂ ලං හපටියට ලං  ද ට ලං  බරිනකප ලං ඉ්ජදප. ලං අද ලං අපි ලං යටක් ලං හපටියට ලං

බරයපාළ ලං ්් ි  ලං අ් බුදය ට ලං මුහුණ ලං  ජකප ලං ඉ්ජදප. ලං කා ප ලං

ඉතිහපා ආ ලං ජදපනි ලංඅ් බුදය ට ලංඅපි ලං දදපදත් ලංමුහුණ ලං ජකප ලංජපහප. ලං ලං

 ජදපනි ලං අ් බුදය ට ලං මුහුණ ලං  ජ ලං සිටිජ ලං  දකපද   ලං  ලං  ් ලං ය ්) ලං

්් ි ය ලං  රපඩ ලං රපීතජට ලං ර්ජප ලං ජාපති  ලං ීයණදක ජ ලං

පප් ි ්්තු   ලං 005 දජපජ ලං එ තු ලං  දකප ලං එ  ලං ජාය ට ලං එ්ජ ලං

පුළුද් ලං ජ් ලං  ජප ක්ද ලං ඒ ක් ලං ති බරජ ලං දපරැේද? ලං අපි ලං එදප ලං යුේධය ලං

 යජ  පටත් ලං ඔබරතුජ්කප ේ ලං පක්ෂය ලං  ් ජ ලං  ළප. ලං ජහි්ද ලං

යපජාපක්ෂ ලං ජපතිතුජප ේ ලං පක ආ ලං යුේධය ලං පදතිජ  පට ලංකිරිඇල්ක ලං

ජහත්ජයප ලං කි දප  ලං ඕජෑජ ලං  රප ජකුට ලං යුේධ ලං  ය්ජ ලං පුළුද් ලං

කියකප. ලං කිි ජපා චි ලං යජදප ලං කියකප ලං ජපදදා චියට ලං යජදප ලං කි දප. ලං

එ හජ ලං ාජයිව ලං ඔබරතුජ්කප ලං යුේධය ලං රපජ ලං අ් ා ාජය ලං   ළථ. ලං

හපබරපයිව  ලං යුේධය ලං ිනනුදපට ලං පාථ ාථ ලං ඔබරතුජ්කප ලං ාතුටු ලං වුණප; ලං

ඔබරතුජ්කප ේ ලංජීවිා ලං බ්ුණප. ලං 

 

රරු මාෝහත බණ්ඩාා ාහතා 
(மாண்புமிகு சராஹண பண்டார)  

(The Hon. Rohana Bandara) 

 ාප්පිරක ලං පකයක් ලංකියකපත් ලංකි දප. 
 

රරු ාහින්තදානන්තද අලු් රාමේ ාහතා  
(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமசக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ඔ   ලං ාප්පිරක ලං පකයක් ලංකියකපත් ලංකි දප. ලංඒ  ලංාජයිව ලංකි   . ලං

[බරපධප ලංකිරීජක්   ජජ ලංජපහප ලංකිය් ් ලංජපහප ලං ්. ලංයුේධය ලංඅදා් ලං

 යපු ලංනිාප ලංාජයිව ලංාමු්ජප් ාථකපට ලංඅනුයපධපුය ආ ජ ලංහුාථජ ලංර්ජ ලං

පුළුද් ලං වු ඩුක. ලං එ හජ ලං ජපත්ජ් ලං ාමු්ජප් ාථත් ලං ය් ් ලං

 ප්)ටිය . ලං 

අපි ලං ඔබරතුජ්කපට ලං කිය් ් ලං  ් යිව. ලං  ් ලං  යෝජාජපද ලං

ාමු්ජප් ාථකප ේ ලං ගිණුජට ලං බරපය ලං  ය්ජ ලං  ජප දයිව ලං අපි ලං

බරකප පප යපත්තු ලං  ද් ්. ලං හපබරපයිව  ලං ය ්) ලං ජාපති  ලං ර ථජය  ජ ලං අපි ලං

සියලු දජපටජ ලංඑ ට ලංඑ තු ලං දකප ලංී්දුදක් ලංර්ජ ලංපුළුද් ලංජ්  ලං

අපට ලං ් ලං්් ි  ලංඅ් බුද ය් ලං රපඩ ලංඑ්ජ ලංපුළුද්. ලංහපබරපයිව  ලංඅද ලං

විපක්ෂය ලංබරක් ් ලං ජපජදප ලංහරි ලං දයක් ලං යකප ලංබරකයට ලංඑ්ජයිව. ලං

අ ජක් ලං  ේ පපකජ ලං පක්ෂ ලං බරක් ්ත් ලං  ජපජදප ලං හරි ලං  දයක් ලං

 යකප ලංබරකයට ලංඑ්ජයිව. ලංඅ්ජ ලංරණ ් ලං ජදපනි ලංබරයපාළ ලං්් ි  ලං

අ් බුදය ට ලං යට ලං දපටී ලං සිටිජ ලං  දකප   ලං අපි ලං  ලං පටු ලං  ේ පපකජ ලං ජති ලං

ජාප්ායදි් ලං ඉදත් ලං විය ලං යුතුයිව. ලං ාමු්ජප් ාථකපජ ලං කියජදප ලං

දුද්ට ලං ජ්ද පෝෂණය ලං කියකප. ලං ාමු්ජප් ාථකපජ ලං කියජදප ලං

ප්ාල්දක ලං විදුිබික ලං දපි  ලං  ය්ජ ලං එපප ලං කියකප. ලං

ාමු්ජප් ාථකපජ ලං කියජදප ලං ්් ි  ලං අ් බුදයක් ලං ති බරජදප ලං

කියකප. ලං එ හජ ලංජ්  ලං  ජදපනි ලං්් ි  ලං අ් බුදය ට ලං යට ලං මුහුණ ලං  ජ ලං

ති බරජ ලං  දකප    ලං එජ ලං අ් බුද ය් ලං යට ලං  රපඩ ලං රපීතජ ලං ාඳහප ලං

ාමු්ජප් ාථකපත් ලං අපට ලං එ තු ලං වී ලං ාහ යෝරය ලං කබරප ලං  ද්ජ ලං

කියකප ලං ජජ ලං ඉල්කප ලං සිටිජදප. ලං ාමු්ජප් ාථකප ේ ලං ජපය තුජපට ලං

පිජ ලංජපහප ලංඅරජපති ලංපුටු   ලංහිඳ ලංර්ජ. ලංාජිත් ලං ේජදපා ලංජහත්ජයපට ලං

කි දප ලං අරජපති ජ ලං භපය ලං ර්ජ ලං කියකප. ලං එදප ලං අරජපති ජ ලං භපය ලං

රත්ාප ලං ජ් ලං අද ලං ජාජපධිපති ලං  ්ද? ලං  ජපජදප ලං  ය්ජද  ලං

ාමු්ජප් ාථකපට ලංපිජ ලංජපහප  ලං 

ාමු්ජප් ාථකප ේ ලං ජපය යපට ලං පිජ ලං ජපහප ලං එ හජ ලං පුටුද  ලං

ඉඳර්ජ. ලං ාජිත් ලං  ේජදපා ලං ජහත්ජයප ලං ජාජපධිපති ලං වුණප ලං කියකප ලං

හිාමු. ලංඑා  පට ලං ් ලංඅ් බුදය ලංඇවිල්කප ලංාජිත් ලං ේජදපා ලංජහත්ායප ලං

අපට ලං යෝජාජප ලං ළප ලංජ්  ලං"අපට ලංාහ යෝරය ලං ද්ජ ලං ් ලං්් ි  ලං

අ් බුදය ලංවිාඳ්ජ" ලංකියකප  ලංඅපි ලං  ප් ේසි ලංවියහිාද ලංාහ යෝරය ලං

 දජදප ලංමූකපාජපරූඪ ලංරු ලංජ්ීතුජනි. ලංජජ ලං ප ේරි ද ලංවි ථදපා ලං

 ය් ් ලංජ් ලං ජදපනි ලංඅ් බුද ලංාත්ත්දය  ජ  ලංජාපති  ලංර ථජදක ජ  ලං-

අපි ලං කිය් ් ලං ජපහප ලං  ප ේරි  ලං ර ථජ ලං රපජ. ලං ඒදප ලං රපජ ලං අපට ලං

 දජජ ලං යඩුක් ලං  ද්ජ ලං පුළුද්- ලං අපි ලං 005 දජපජ ලං එ ට ලං එක් හු ලං

 දකප ලං  පපදු ලං එ ඟාපද ට ලං එ්ජ ලං ඕජෑ ලං කියකපයිව. ලං එ හජ ලං

 ජප යජ ලංනිාප ලංාජයිව ලංඑදප  ලං 2  දනි ලංදප ලංඅයරළ ආ ලංහිටපු ලංිනිාථසු ලං

අපි ලං005 දජපටජ ලංය්ජ ලංකියකප ලංකි   . ලං 

ජජ ලං මීට ලං ටි  ලං   කපද ට ලං  පය ලං යපජාය ලං මුදල් ලං පිළිබරඳ ලං  පය  ලං

ාභපදට ලං ාහභපගි ලං  දකප ලං ්දප. ලං ජප ලං ිත්ර ලං රු ලං හ් ෂ ලං ද ලං සිල්දප ලං

ජ්ීතුජප ලං ඉ්ජදප ලං ඒ ක් ලංාභපපති ලං ධුය ආ. ලං ජජ ලංඇතුළට ලංගියපජ  ලං

ජප ලංඑළියට ලංදප්ජප. ලංඑතුජප ලංකි දප  ලං"ඔබරතුජපට ලංඑ්ජ ලංබරපහප" ලංකියකප. ලං

අ ් ලං ්ඩුක්දක් ලං තියප රජ ලං එතුජප ලං ාභපපති ලං  යකප ලං අපි ලං එළියට ලං

ගියප. ලං ඔ්ජ ලං අපි ලං ය ලං ර්ජ ලං  ේදල්! ලං හපබරපයිව ලං ජජ ලං ඒ ට ලං විුේධ ලං

වු ඩුක ලං ජපහප. ලං අපි ලං එතුජපට ලං ඒ ලං යපජාය ලං මුදල් ලං පිළිබරඳ ලං  පය  ලං ාභපද ලං

හසුුද්ජ ලංඉඩ ලං ජකප ලංති බරජදප. ලං 

 ජදපනි ලං ජාපති  ලං ර ථජය  ජදත් ලං අපට ලං එක් හු ලං  දකප ලං ඉ්ජ ලං

බරපරි ලංඇයිව ලංකියජ ලංඑ  ලංඅද ලං ් ලංය ්) ලංිනිාථසු ලංඅහජදප. ලංපක්ෂ-විපක්ෂ ලං

සියලු ලං ේ පපකජ ලංපක්ෂදකට ලංඅ්ජ ලංරප ් ලංයටට ලංබරකපපජ ලංරධපජජ ලං

 පයණපදක ජ ලං පජණක්දත් ලං ජාපති  ලං එ ඟාපද ට ලං එ්ජ ලං පුළුද් ලං

ජ්  ලංඒ  ලංාජයිව ලංයටක් ලංහපටියට ලංඅපට ලං ය්ජ ලංපුළුද් ලං හපඳජ ලං ේ. ලං ලං ලං

යනිල් ලංවිරජසිාහ ලංජහත්ජයප ලංඅාජත් ලං දකප  ලං ් ලං්ඩුක්ද ලංදපටිකප  ලං

ජපතිදයණය ට ලං ගිහිල්කප ලං බරකයට ලං ඇවිල්කප  ලං අරජපති ලං  දකප  ලං

ජාජපධිපති ලං  දකප  ලං ඇජති ් ලං ර්ජ ලං  ලං ාමු්ජප් ාථකප ලං හිාජදප ලං

ජ්  ලං  ලං ාමු්ජප් ාථකප ලං එ හජ ලං සිහිජ ලං ජදප රජ ලං  ් ලං  යෝජාජප ලං

ා්ජායට ලං ාහ යෝරය ලං  ජප දජදප ලං ජ් ලං ඒ  ලං ඉාපජ ලං

 ජරපටුදපය  ලං ාත්ත්දයක්. ලං ඒ ලංනිාප ලං අපි ලං ඔබරතුජ්කපට ලංකියජදප ලං

ජාජපධිපතිතුජප ලං  ් ලං දපඩාටහජ ලං  යෝජාජප ලං  යකප ලං ති බර් ් ලං

 ප ර්දත් ලං කකුණු ලං දප ලං ර්ජදත්  ලං  පටදත් ලං විවිධ ලං  ේදල් ලං

කිය්ජදත් ලං ලං ජප දයිව  ලං  ් ලං ජාපති  ලං ර ථජ ආ ජ ලං අපි ලං  පපදු ලං

එ ඟාපද ට ලංඑ්ජ ලංඕජෑය ලංකියජ ලංබරකප පප යපත්තු ද් ලංබරද. ලංඒ ලං

ාඳහප ලං අපි-ාමු්ජප් ාථකප ලං 005 දජපජ ලං එක් හු ලං  දකප ලං  ් ලං

ජාපති  ලං එ ඟාපදට ලං එමු ලං කියජ ලං  යෝජාජපද ලං  යි්  ලං ජජ ලං නිහඬ ලං

 දජදප. ලං 

ාථතුතියිව. 
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පප් ි ්්තුද 

රරු මූලාසනාරූඪ ාන්තීුාා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු ලං චි්ද ලං වි ේසිරි ලං ජ්ීතුජප. ලං ඔබරතුජපට ලං විජපි  ලං 16  ලං

 පකයක් ලංති බරජදප. 
 

[අ.භප. ලං3.42  
 

රරු චින්තද වි මේසිික ාහතා 
(மாண்புமிகு ெமிந்த விசஜெிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

මූකපාජපරූඪ ලං රු ලං ජ්ීතුජනි  ලං හිටපු ලං අජපාය ලං රු ලං

ජහි්දපජ්ද ලංඅලුත්රජ ේ ලංජ්ීතුජනි  ලංජජ ලංහිාජදප ලංඅද ලං ් ලං ාප ලං

 යජ ලංජපාි පද ලං ාපදට ලංභපජාජ ලං ජපවී ලංක්රියපදට ලංජාදකප ලංතිබුණප ලං

ජ් ලං ඉාපජ ලං  ප කෝචිායිව ලං කියකප. ලං ඇයිව ලං අද ලං අපට ලං  ් ලං රපජ ලං  ාප ලං

 ය්ජ ලං  දකප ලං ති බර් ්? ලං දප් ලං  ලං කියජදප  ලං "ජාපති  ලං ාභප   ලං

ජාපති  ලං දපඩ ලං පිළි දළට ලං්යපධජප ලං  යජදප  ලං ජමුත් ලං විපක්ෂය ලං දෑා ලං

ිනගු ලං ය් ් ලංජපහප" ලංකියකප. ලංඅපි ලංඒ ලං ාපද ලං පප්ඩක් ලංපපත්ාකි් ලං

තියමු  ෝ. ලං රෝසපභය ලංයපජාපක්ෂ ලං්ඩුක්ද ලංදපයින ලංපප ්  ලංයජ  පට  ලං

"ඔබරතුජ්කප ලංදපයින ලංපප ්  ලංයජදප  ලංය්ජ ලංඑපප" ලංකියකප ලංඅපි ලංකි දප. ලං

ඒ  ලංඇහුදපද? ලංඅහු් ් ලං ද්ජ ලංකියකප ලංඅපට ලංකියජ ලංඋදවියටයිව ලංඅපි ලං

 ් ලංකිය් ්. ලංඅපි  ලංඇ්ටිජා් ලංපරීක්ෂණ ලං ්)ටක ලං ේජ  පට ලංසිදු ලං

දජ ලංදාචපදක් ලංපිළිබරඳද ලංකි දප. ලං අපි ලං   ප යෝජප ලං දාාරාය ලංඑ්ජ ලං

 ි්  ලං ඒ ලං දාාරාය ලං ් දපත් ලං ය ්) ලං ජාජාපදට ලං සිේධ ලං  දජ ලං ාහ ලං

ය ්) ලං්් ි යට ලං සිේධ ලං  දජ ලං  ේ ලං පිළිබරඳද ලං කි දප. ලං ඒදප ලං ඇහුදපද ලං ලං

මූකපාජපරූඪ ලං රු ලං ජ්ීතුජනි? ලං ඒ ලං ්ඩුක්ද ලං ඒදප ලං ඇහු   ලං ජපති ලං

නිාප ලං ඔබරතුජ්කපත් ලං අද ලං ඉාප ලං  ක්තිජත් ලං  කා ලං ාජ් ේ ලං

 ේ පපකජ ලං නි යෝජාජය ලං  දනු ද්  ලං විපක්ෂ ආ ලං ාථදපීවජත්දය ලං

 දනු ද් ලංඑ තු ලං දකප ලංඉ්ජදප. ලංඒ ලංනිාප ලංඅපි ලංදප් ලංහිටපු ලංඅජපාය ලං

ජහි්දපජ්ද ලංඅලුත්රජ ේ ලංජ්ීතුජපට ලංකිය් ්  ලංඑදප ලංඅපි ලංකියපු ලං

 ේ  ලං-අපි ලං ප්ජපු ලං ේ- ලංඔබරතුජ්කප ලංඇහුදප ලංජ්  ලංබරපලුදප ලංජ් ලංඅද ලං

 ් ලං  ජපජ ලං ජාපති  ලං ාභපදක්දත් ලං ජපහප  ලං  රෝසපභය ලං යපජාපක්ෂ ලං

ජාජපධිපති  ලංඔබරතුජප ලං ිෂික ් ජ ලංඇජති  ලංජහි්ද ලංයපජාපක්ෂ ලංජහත්ජයප ලං

අරජපති. ලං අකී ු  ලං කියජ ලං  ේ ලං අහ් ් ලං ජපති  ලං ාජ් ේ ලං

උේධා ච ජට ලං අදටත් ලං  ේ පපකජය  ජ හයදජ ලං ලං

ාමු්ජප් ාථකප ේ ලං  ඳවුය ලං  ලං  ් ලං ජාපති  ලං ාභපද ලං  ලං හදප ලං ර්ජ ලං

හද් ් ලංඇයිව? ලං 

 පපා  ලංපිට ලං දයය ලංඅකා පයද ලංතිබුණපට  ලංකාථාජට ලංතිබුණපට  ලං

 හපඳ ලංජජක් ලංතිබුණපට ලං පප ත් ලංඅ්ා් රාය ලංාජයිව ලංඉාපජ ලංදපදරත් ලං

ද් ්  ලං මූකපාජපරූඪ ලං රු ලං ජ්ීතුජනි. ලං දප් ලං  ලං ජාපති  ලං ාභපද ලං

කියජ ලං  ල්බරකය ලං  පපාට ලං අකදකප ලං ති බරජදප  ලං එ හජ ලං ජපත්ජ් ලං

අකද්ජ ලංඋත්ාපහය  ලං ය දජදප. ලංඑ හජ ලංඅකද්ජ ලංඋත්ාපහය  ලං

 ය ද් ් ලංඇයිව? ලංය ්) ලංබරහුාය ලංජාජාපද ේ ලංඅරාපදය ලංජපඩ ලංරපීතජ ලං

ාඳහප ලංඋපරජශීිද ලංජාපති  ලංාභපද ලං ලංකියජ ලංදචජ ලං ලංපපවිා චි ලං යජදප. ලං

ඒ ලං ාා ල්පය ලං  හපඳයිව  ලං ඒ ලං දපඩාටහජ ලං ක්රියපත්ජ  ලං  දජදප ලං ජ් ලං

අතිාප් ා යිව. ලං ජමුත්  ලං ඒදප ලං  ද් ් ලං ජපහප. ලං ඒදප ලං  ද් ් ලං

ජපත් ත් ලං ඇයිව ලං කියකප ලං ජජ ලං පාථ ාථ ලං කිය්ජ්. ලං යනිල්-යපජාපක්ෂ ලං

්ඩුක්   ලං පප ත් ලංපිට ලං දය ආ ලං"ජාපති  ලංාභපද" ලංකියජ ලංජජ ලංඅකදප ලං

රපීතජ ලං  ලං ාඳහප ලං දය්ජප ලං  ව ලං  ් ලං උත්ාපහයට ලං ඉිනරියට ලං ය්ජ ලං

පුළුද්ද? 

අ ් ලං ධ් ජ ාථජ ලං ජ්ීතුජනි  ලං  ් ලං  පප ත් ලං පළමුදජ ලං පිටුද ලං

 පයළජ  පටජ ලං  වුද ලං ඉ් ්? ලං ජහ ලං බරපාකු ලං බරපඳු් ය ලං දාචපදට ලං

ා්බර්ධ ලං ජහ ලං  ජපළ ු. ලං අරජපතිතුජප ලං  ් ලං රු ලං ාභප   ලං හිටියප ලං

ජ් ලංජට ලංඑතුජප ර් ලං ් ලං පයණය ලංඅහ්ජ ලංතිබුණප. ලංජ ේ ලංජාාරජ ලං

දුය ාජ ආ ලං මුහුණු ලං  පප ත් ලං එතුජප ේ ලං  ාපදක් ලං ති බරජදප. ලං

ඇත්ාටජ ලං ඒදප ලං ාජහය ලං  දකපදට ලං එතුජ්කප ේ ලං දුද් ේ ලං

දුදනුත් ලං කියදජදප ලං ඇති. ලං අ ් ලං ද් ාජපජ ලං අරජපතිතුජපට ලං

එතුජප ේ ලං දුද් ේ ලං දුදනුත් ලං කියජදප ලං ඇති  ලං ".ද ආ  ලං .දයප ේ ලං

දකුණු ලං පපත් ත් ලං හිටපු ලං ජාජපධිපතිතුජපට ලං එදප ලං  ජ හජ ලං කියකප ලං

ති බරජදප ලං  ්. ලං දප් ලං .දයපට ලං කේජාපදක්  ලං  පාක් ලං හි ා් ් ලං

ජපේද?" ලං කියකප. ලං ඒදප ලං රපජ ලං මීට ලං දඩප ලං කිය්ජ ලං ඕජෑ ලං ජපහප ලං  ්. ලං

මූකපාජපරූඪ ලං රු ලං ජ්ීතුජනි  ලං ඊ ආ ලං එතුජප ේ ලං පුාප ලං ළඟ ලං

තියප රජ ලං ිහි්ාකප ලං යජාජහප ලං විහපයපධිපති ලං ්චප් ය ලං ූජාය ලං

දළදපහපාගුණදප   ලං ධ්ජයාජ ලං ජපය  ලං හපමුදුු දෝ ලං කිය්ජ ලං

ඕජෑ ලංඔක්  පජ ලංටි  ලංකි දප ලං ්. ලංඇත්ාටජ ලංඅපි ලංඋ්දහ් ාථකපට ලං

රු ලං යජදප  ලං දප් ලං  හෝ ලං ජාදය ලං ක්තිය  ඇවිල්කප  ලං  ද්ජ ලංයජ ලං

දපරැේද ලංනිදපරැින ලං ය ලංරපීතජ ලංපිණිා ලං පීත ලංසිටීජ ලං දනු ද්. ලං 

 ් ලං  පප ත් ලං පළමුදජ ලං පිටු  ජ ලං ති බර් ් ලං ජහ ලං බරපාකු ලං

බරපඳු් ය ලං රනු දනුදට ලං ා්බර්ධ ලං ජහ ලං  ජපළ ු ලං පිළිබරඳ ලං දපඩ ලං

පිළි දළක්. ලංඒ ලංජහ ලංබරපාකු ලංබරපඳු් ය ලංරනු දනුදට ලංා්බර්ධ ලං හපයප ලං

 හපය් ් ලං ජපතිද ලං ඒ ලං  හපය ලං  ඳවු ්  ලං  ේ පපකජ ලං ය්ත්රණය ලං

්යක්ෂප ලං කිරීජ ලං  දනු ද් ලං හද්ජ ලං යජ ලං ජාපති  ලං ාභපද ලං පිළිබරඳද ලං

අපට ලංර ථජයක් ලංති බරජදප. ලංඅ්ජ  ලංඒ ලංා්බර්ධ ය් ලංාජයිව ලංඅපට ලං

රපටලුද ලං ති බර් ්. ලං ාජිත් ලං  ේජදපා ලං ජපතිතුජප ලංට ලං "්ායිව ලං බරයයිව" ලං

කියකප ලංකියජ ලං ාපදට ලංජජ ලංඋත්ායයක් ලං ද්ජ ලංඕජෑ. ලං 

 ් ලං  දකප   ලං අ ් ලං ජහි්දපජ්ද ලං අලුත්රජ ේ ලං හිටපු ලං

ඇජතිතුජප ලං ් ලංරු ලංාභප ද් ලංඑළියට ලංගිහිල්කප. ලංඑතුජපටත් ලංජා  ලං

ඇති  ලංඑක්ායප ලං පකය  ලංඅ ලං ් ලංදජිය ලංඅ බ්ද් ධජ ලංජ්ීතුජප ලංයනිල් ලං

විරජසිාහ ලං ජපතිතුජප ලං අරජපති ලං  දකප  ලං ජාජපධිපති ලං දජදපය ලං කියපු ලං

 ාපද. ලං ඒ ලං  පයණය ලං ඔබරතුජපටත් ලං ජා  ලංඇති  ලං මූකපාජපරූඪ ලං රු ලං

ජ්ීතුජනි. ලංමීට ලංඅවුුදු ලංඑ  ලංහජපය ට ලං ි් ලංාජයිව ලං ලං ලංඑතුජප ලං ් ලං

 පයණය ලංකි   . ලං වුද ලංඑ හජ ලංකි   ? ලංඑක්ාත් ලංජාපති  ලංපක්ෂ ආ ලං

ාභපපති ලං දජිය ලං අ බ්ද් ධජ ලං ජපතිතුජප. ලං එතුජප ලං හීජයක් ලං දප කප ලං

 ජප දයිව ලං ් ලංඑ හජ ලංකි   . ලංඑතුජප ලං ්ජ ලංකිය් ් ලංජපහප ලං ්. ලං

ජජ ලං ද්ජ ලං විධියට ලං දජිය ලං අ බ්ද් ධජ ලං ජපතිතුජප ලං  ්ජ ලං කිය් ් ලං

ජපහප. ලං  ්ජ ලං කිය් ් ලං ජපත්ජ් ලං දජිය ලං අ බ්ද් ධජ ලං ජපතිතුජප ලං

  ප හපජද ලංද් ්  ලංයනිල් ලංවිරජසිාහ ලංජපතිතුජප ලංජාජපධිපති ලංදජදප ලං

කියකප? ලං  ්  ලං ාජයිව ලං  ජ් ඝ ලං  පලීජ ලං  ේ පපකජ ලං 'ඩීල්' ලං එ ; ලං

කුජ්ත්රණ ුද් ලං එ තු ලං වීජ. ලං ඒ ලං  පයණය ලං පපහපිනිද ලං

ඔබරතුජ්කප ලං ත්ු් ලංර්ජ. ලංඒ ලංනිාප ලං ජ්ජ ලං ් ලංී්දුද ලංහයහප ලං

එතුජ්කප ලං අදාපජ ආ ලං ී්දු ලං  යජදප  ලං ජපජල් ලං යපජාපක්ෂ ලං

ජපතිතුජප ේ ලං අජපරා ලං  ේ පපකජය ලං හද්ජ ලං පුළුද් ලං එ ජ ලං

බරකදාප  ලං යපජාපක්ෂ ලං පවු ල් ලං්යක්ෂ යප ලං ාජයිව ලං යනිල් ලං විරජසිාහ ලං

ජාජපධිපතිතුජප ලං කියකප. ලං ඒ  ලං ාජයිව ලං යාප් ාය. ලං ඒ  ලං ාජයිව ලං ඇත්ා. ලං

ඒ  ලංාජයිව ලංදජිය ලංඅ බ්ද් ධජ ලංජපතිතුජප ලංදපක්  ලංසිහිජය. ලංඒ ලංනිාප ලංඅද ලං

ජහි්දපජ්ද ලංඅලුත්රජ ේ ලංජපතිතුජ්කප ලංකියජ ලං ේ පපකජ ලංවිහිළු ලං

 ් ලංය ්) ලංජාජාපද ලංඅහ් ් ලංජපහප. ලංඅද ලංදජ  පට ලංය ්) ලංජාජාපද ලං

ද්ජදප  ලං  ් ලං ිනගු පලීජ ලං  ේ පපකජ ලං ඩීල් ලං එ  ලං හප ලං බරපඳුණු දපඩ ලං

පිළි ද ළථ ලං ිනගුද ලං  රජ ලං ය්ජ ලං ාජයිව ලං යනිල් ලං විරජසිාහ ලං ජපතිතුජප ලං ලං

 ් ලං ටයුතු ලං ය් ් ලංකියකප. ලං ලං ලං 

ජාපති  ලං ාභපද ලං ාථාපපිා ලං  යජදපය ලං කියජ ලං  පයණය ලං දප් ලං

පපත්ාකි් ලංතිය්ජ ලං  ෝ  ලං මූකපාජපරූඪ ලං රු ලංජ්ීතුජනි. ලං ය ්) ලං

ිනිාථසු්ට ලං ්ජ ලංජපති ලං දකප   ලං ් ලං්ඩුක්   ලංරධපජ ලංර ථජය ලං

 ජප ක්ද? ලං  ජප ක්ද ලං යනිල් ලං විරජසිාහ ලං ජාජපධිපතිතුජප ලං දපක් ක්? ලං

එතුජප ලං යපජාය ලං ඇජති ් ලං කබරප ලං දු්ජප. ලං යපජාය ලං ඇජති ් ලං කබරප ලං  ජජ ලං

පිළිබරඳද ලං අපට ලං  ප ේරි  ලං ායහක් ලං ජපහප. ලං හපබරපයිව  ලං අබරජල් ලං

 ් ණුද දත්  ලං අල් ප ජත්ා දත්  ජපළයක් ලං ති බරජ ලං

 ේ පපකජ ලං ජපය ය්ට ලං  ත් ය්ජ ලං ඕජෑ  ලං  ් ලං  දකප   ලං  ් ලං

ාජතුු ලං ජජ ලංහයහප ලංාජ් ේ ලං්ඩුක්දට  ලංාජ් ේ ලංජපය ත්දයට ලං

ාහ ලං ය ්) ලං පපදපත්ජට ලංබරයපාළ විධි ආ ලංර ථජයක් ලංඑජදපය ලංකියජ ලං

 පයණය. ලං එ කා ලං හිා්ජ ලං බරපරි ලං අා ලං දු දක් ලං  ජප දයිව  ලං යනිල් ලං

විරජසිාහ ලං ජාජපධිපතිතුජප. ලං යනිල් ලං විරජසිාහ ලං ජාජපධිපතිතුජප ලං අා ලං

දු දක් ලං ජප දයිව. 

 ේ පපකජ ලං ද  ය් ලංමීට ලං අවුුදු ලං එ හජපය ට ලං ි් ලං දජිය ලං

අ බ්ද් ධජ ලංජපතිතුජප ලංකියපු ලං් පයයට ලං එතුජප ලං ජාජපධිපති ලං දජදප ලං
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කියජ ලං හීජය ලං දකි්ජ ලං ජ්  ලං ද් ාජපජ ආ ලං ති බරජ ලං  ් ලං බරයපාළ ලං

ර ථජදි් ලංඑතුජපට ලං එජ ලංවි  චජය ලං ජයයිව ලංකියප ලං දප  ලං දප   ලං  ් ලං

ාජතුු ලංකබරප ලං ද් ් ලංඇයිව? ලංය ්) ලංජාජාපදට ලං හණ ලංරහකප ලංගියත් ලං

 ජක් ලංජපහප  ලංාජපට ලංාජතුු ලංකබරප ලං ජජ ලං දනු ද් ලංතුටු ලංපඬුු ලංකබරප ලං

 දජදප ලංකියජ ලං පයණයයිව ලං ් ලංකිය් ්. 

්ඩුක් ලංපප්  ථද ආ ලංරධපජ ලංාාවිධපය තුජනි  ලංාමු්ජප් ාථකප ලං

එ ඟ ලං දජදප ලං ජ් ලං අපි ලං  ජ හජ ලං  යෝජාජපදක් ලං  ය්ජ්. ලං

පුේරකය් ලං දා ලං ජපබරකප  ලංායපතියජ ලං ජපබරකප  ලං යපු ලංදපරැේද ලංහප ලං

දාචප ලං  දනු ද් ලං දඬුද් ලං කබරප ලං  ද්ජ ලං හිට ලං ර්ජදප ලං ජ්  ලං  ් ලං

ජාපති  ලං ාභපදට ලං  ර ජජ ලං පළමුදජ ලං  යෝජාජපද ලං හපටියට ලං .දනි ලං බරදු ලං

දාචපද ලංඅපි ලං ර ජමු. ලං.දනි ලංබරදු ලංදාචපද ලං දනු ද් ලං පළ ලංරපහුණු  ලංඒ ලං

 ජප ප ජජ ලං බරක  රයට ලං අද ය ලං දඬුද් ලං කබරප ලං  ද්ජ ලං  ටයුතු ලං

 යජදපය ලං කියජ ලං පයණය ලංනි් භයද ලං ජපඟිටකප ලං කිය්ජ ලං පුළුද් ලං

ජ් ලංඑදපට ලංජාපති  ලංාභප   ලංදපදරත් ජ ලංඅපි ලංදකීවි. ලං ් ලංජාපති  ලංාභපද ලං

නි් ජපණය ලං කිරීජ ලං උ දාප ලං නි් ජපණය ලං  ව ලං දපදප්ා ලං නි් පපක්ෂික  ලං

අයරළය ලං ලං ් ලංදජතුු ලංඅදා් ලං දකප ලංජපහප. ලංජාපති  ලංාභපද ලංකියජ ලං

ාා ල්පය ලං ්   ලං ඒ ලං නිාපය ලං කියජ ලං  පයණය ලං  වුුත් ලං අජා  ලං

 ය්ජ ලං එපප. ලං ජාපති  ලං ාභපද ලං කියජ ලං ාා ල්පය ලං යනිල් ලං විරජසිාහ ලං

ජපතිතුජප ලං  රජපපු ලං ාා ල්පයක් ලං  ජප දයිව. ලං  ් ලං ජාපති  ලං ාභපද ලං

කියජ ලං ාා ල්පය ලං ්   ලං ය ්) ලං ජාජාපද ලං එ  ලං ාපජ  ලං හිට ලං රත් ලං

නිාපයිව. ලංඋරත්  ලංබුේධිජත්  ලංවියත් ලංාජපජාය  ලංදුක් ලංවිිනජ ලංපීි ා ලංප්තිය  ලං

එක්ාත් ලං ජාපති  ලං පපක්ෂික ය්  ලං  පපදුජාජ ලං  පයමුණ ලං ඇතුළු ලං අ ් ලං

ාජාබරය ලං-ඒ ලංසියලු දජප- ලංඑ තු ලං දකප ලංකි දප  ලංඅපි ලං ්දය ලං ජකප ලං ් ලං

ය ්) ලංහදප ලංරත් ලං ලංපපකජය ලං දජාථ ලං යකප  ලංයට ලං රපඩ ලංර්ජ ලංපුළුද්  

 ලංය ්) ලං්් ි ය ලංහද්ජ ලංපුළුද් ලංපපකජයක් ලංඅපට ලංඅද යයිව ලංකියකප. ලං

ඒ ලංනිාප ලංාජයිව ලංමූකපාජපරූඪ ලංරු ලංජ්ීතුජනි  ලංඅපි ලං යෝජාජප ලං  ළථ ලං

 ් ලංජාපති  ලංාභප ලංහයහප ලංදප ේජ ලංජහජාජ ලංාභප ලංහයහප ලංයටට ලංපිළිර්ජ ලං

පුළුද් ලංාපබරෑ ලං ව ලං ේ පපකජ ලංය්ත්රණයක් ලංහද්ජ ලංඕජෑය ලංකියකප. ලං 

අද ලං ජහජාජ ලං ාභපදට ලං  ජප ද ලං  දකප ලං ති බර් ්? ලං අපි ලං ජාපති  ලං

ාභපද ලං රපජ ලං  ාප ලං  යජදප ලං දප ේ ලං ජහජාජ ලං ාභපද ලං රපජත් ලං  ාප ලං

 ය්ජ ලංඕජෑ. ලං ජප ද  ලංජහජාජ ලං ලංාභපද ලංාජයිව ලංඑළි ආ ලංඉ් ්. ලංඒ ලං

ජහජාජ ලං ාභපද ලං ාජයිව ලං දපක් ක් ලං  ් ලං ය ්) ලං ද් ාජපජ ලං පපකජ ආ ලං

ති බරජ ලංදපයින  ලං ඉතිහපා ආ ලංපපකජදක ලංතිබුණු ලංදපයින. ලං ඒදප ලංනිදපයින ලං

කිරීජ ලං ාඳහප ලං  ව ලං ාපධපයණ ලං  යෝජාජප ලං ඔවු් ලං තුළ ලං ති බරජදප. ලං  ් ලං

ජාපති  ලං ාභපද ලං හයහප ලං ඒ ලං  යෝජාජප ලං ටි  ලං ක්රියපත්ජ  ලං  යපවි ලං කියකප ලං

වි ථදපායක් ලං ති යජදපද? ලං ජපහප ලං  ්  ලං මූකපාජපරූඪ ලං රු ලං

ජ්ීතුජනි. ලං ඒ ලං නිාප ලං  ලං  ් ලං  යෝජාජප ලං වුණු  ලං  ති ප ලං වුණු ලං විධියට ලං

 ටයුතු ලං ය්ජ  ලං්ඩුක් ලංපක්ෂ ආ ලංරු ලංරධපජ ලංාාවිධපය තුජනි. ලං

අ්ජ ලංඑාපජ ජ ලංඅපි ලංඅත් ලං ද  ලංඋාථාකප ලං ් ට ලංාහ යෝරය ලං ද්ජ ලං

 ටයුතු ලං ය්ජ්. ලං 

මූකපාජපරූඪ ලං රු ලං ජ්ීතුජනි  ලං ාජිත් ලං  ේජදපා ලං ජහත්ජයපට ලං

අරජපති ජ  ද්ජ ලං හිටි ආ ලං ජපහප. ලං ාජිත් ලං  ේජදපා ලං ජහත්ජයපට ලං

 දජදප ලං ජ් ලං අවුුදු ලං  ලං එ හජපය ට ලං  ි් ලං දජිය ලං අ බ්ද් ධජ ලං

ජ්ීතුජප ලංඅය ලංදප ේ ලං ාපදක් ලං ලංකිය් ් ලංජපහප. ලං"්ායිව  ලංබරයයිව" ලං

කියජ ලං  පයණපද ලං කියකප ලං පක්ෂය ලං ජපු ලං  යකප  ලං ාජ් ේ ලං

 ේ පපකජ ලං ිනගුද ලං  දනු ද් ලං හිට ලං රත්ා ලං උදවියට ලං අද ලං  වුද ලං

රහ් ්? ලං 

 අ ් ලං ඳවු ්  ලංඉඳකප ලංගිය ලංඑක්ායප ලං ේ පපකජඥයකුට ලංඊ ආ-

 ප ් දප ලං ෆථාථබුක් ලංහයහප  ලංඅ ජකුත් ලංාජපජා ලංජපධය ලංහයහප ලංජඩ ලංරහපය ලං

එල්ක ලං  දකප ලං තිබුණු ලං ් පයය ලං අපි ලං දපක් ප. ලං ඒ ලං ජඩ ලං රපහු   ලං

ාජාබර ය් ලං  ජප දයිව. ලං එක්ාත් ලං ජාපති  ලං පක්ෂය ලං ඇතු ළථ ලං ඉ්ජ ලං

ජපය  යෝජයිව ලං ඒ ලං ජඩ ලං රපහු  . ලං ඒ ලංනිාප ලං ඒ ලං  ේ පපකජඥයපට ලං අද ලං

ින්)සධ්ජ ලං  දීතය ලං ් ජය ලංපි ා් ලං ජකප ලංති බරජදප. ලංඑතුජපට ලංඕජෑ ලං

වුණප  ලං එක්ාත් ලං ජාපති  ලං පක්ෂ ආ ලං ජපය ත්දයක් ලං කබරප ලං ර්ජ. ලං ඒ ලං

ජපය ත්දය ලං කබරප ලං රපීතජ ලං  දනු ද් ලං ාජාබර ආ ලං ඉ්ජ ලං අදා  ලං

ජපය යපට ලං ජඩ ලං රහපය ලං එල්ක ලං  ළප. ලං  ලං ජමුත්  ලං අද ලං එතුජප ේජ ලං

 ඳවු ්  ලංඉ්ජ ලං ේ පපකජ ලංජපය  යෝ ලංඑ තු ලං දකප ලංජඩ ලංරහකප ලං

එතුජප ේ ලං  ේ පපකජය ලං ිනයපු ලං  ය්ජ ලං හදජදප. ලං ඒ ට ලං ාජයිව ලං

ින්)සධ්ජ ලං   දීතය ලං  ් ජය ලං පි ා් ලං  දජදප ලං කිය් ්. ලං ලං

මූකපාජපරූඪ ලංරු ලංජ්ීතුජනි  ලංඒ ලං ේ ලංහප ජෝටජ ලං ද්ජ ලංපුළුද්. ලං ලං

ඒ ලං රපජ ලං අදධපජ ය් ලං  ේ පපකජය ලං  ය්ජ ලං ඕජෑය ලං කියජ ලං

 පයණය ලංජප ලං ් ලං දකප   ලංජාක් ලං යජදප. ලං 

මූකපාජපරූඪ ලං රු ලං ජ්ීතුජනි  ලං  පප හපය ලං ර ථජය ලං රපජත් ලං

දප් ලං  ් ලං රු ලං ාභප   ලං  ලං  ාප ලං  ළප. ලං හපබරපයිව  ලං  පප හපය ලං පිළිබරඳ ලං

ර ථජ ආ ජ ලං විෂයය ලං භපය ලං  ් ීයය ලං අජපායදයයප ලං පිළිබරඳ ලං  පයණය ලං

හයහපජ  ලං එතුජප ේ ලං බරපහපය ලං වීජ ලං හයහපජ ලං  වුද ලං  ් ලං ර ථජය ලං ඇති ලං

  ළථ ලං කියජ ලං  පයණය ලං පිළිබරඳ ලං  හෝ්දපද ලං අජපදයණ ලං  දජදප. ලං

හපබරපයිව  ලං අපි ලං අහජදප ලං  ජදපනි ලං  පයණප ලං ා්බර්ධ ය් ලං ජාපති  ලං

ාභපදට ලං යෝජාජපදක් ලං රජපදපජ ලං ලංඒ ලංඅද ය ලං ටයුතු ලංසිදු ලං යජදපද ලං

කියකප. ාජ් ේ ලං  පබිජ්) ලං එ ක් ලං ඉ්ජ ලං ඇජතිදයයප  ලං එ හජ ලං

ජපත්ජ් ලංාජ් ලංපත් ලං ළ ලං ලංයපජාය ලංඇජතිදයයප ලං ් ට ලංදරකිද ලංයුතු ලං

වුදත්  ලංඒ ලංාඳහප ලංමුල් ලංාපජ ලං ජකප ලංති බරජදප ලංවුදත් ලංඒ ලංා්බර්ධ ය් ලං

ක්රියපත්ජ  ලං  ය්ජප ලං  ව ලං දපඩ ලං පිළි දළ ලං පිළිබරඳද ලං ය් ලං ාප යක් ලං

ති බරජදප. ලංඅ ් ලංමුජිබු්  ලංයහුජප් ලංජ්ීතුජපත් ලංකි ද ලංපරිින  ලංනිජල් ලං

සිරිපපක ලංද ලංසිල්දප ලංඇජතිදයයප ලංා්බර්ධ ය් ලංරත්ා ලංී්දුද ලංහයහප ලං

යනිල් ලංවිරජසිාහ ලං ජාජපධිපතිදයයප ලංරපජ ලං අපට ලං එ හජ ලංවි ථදපායක් ලං

තිය්ජ ලංබරපහප. ලං යට ලංතුළ ලංාදජ ලංඒ ලංවි ථදපාය ලං රපඩජපඟිකප ලංජපහප; ලං

ජාපාය්ාය ආ ලං වි ථදපාය ලං  රපඩජපඟිකප ලං ජපහප. ලං  ලං ලංඒ ලං නිාපයිව  ලං " ් ලං

ය ්) ලං ්ඩුක්දක ලං  හපය ්  ලං දූෂණ  ලං දාචප ලං ති බරජදප  ලං ඒ ලං

දාචනි ය්ට ලං ාහ ලං දූෂිකාය්ට ලං දඬුද් ලං  ද්ජ ලං අද ය ලං පියදය ලං

ර්ජ" ලං කියජ ලං  යෝජාජපදක් ලං අදපාජපද්ා ලං විධියට ලං අද ලං ජපජද ලං

හිි ් ලං  වු්ාක ආ ලං  ාප ලං  ද් ්  ලං මූකපාජපරූඪ ලං රු ලං

ජ්ීතුජනි. ලං  ලං  ්දප ලං රපජ ලං  ාප-බරහ ලං  ය්ජ ලං වීජ ලං පිළිබරඳද ලං අපි ලං

 ජරපටු ලං ද්ජ ලංඕජෑ. ලංජමුත්  ලං ්දප ලංරපජ ලංකේජාපදක්  ලංහිරිකිායක් ලං

 ් ලං්ඩුක්දට ලංජපහප. ලං ලංඑදපනි ලං හපය ලං ඳවුයක් ලංඑක්   ලං හපු ලංයකිජ ලං

 ඳවුයක් ලංඑක්   ලං හපු්ට ලංදඬුද් ලං ද් ් ලංජපති ලංජපය ත්දයක් ලං

එක්  ලංජාපති  ලංාභපද ලංදපනි ලංාභප ලංහදකප ලං ් ලංය ්) ලංජාජාපදට ලංඅද ය ලං

 ක්තිය ලං ද්ජ  ලංජාජාපදට ලංඅද ය ලංයට ලංනි් ජපණය ලං යකප ලං ද්ජ ලං

බරපහප  ලං මූකපාජපරූඪ ලං රු ලං ජ්ීතුජනි. ලං අ්ජ ලං ඒ ලං නිාපයිව ලං අ ් ලං

වි යෝධාපද ලංති බර් ්. ලං "ය් ් ලං හපඳ ලංරජජක්  ලංඒ ලංක්රියපදපජය ලං

නිදපයිනයිව" ලංකියකප ලංඅපට ලංපපහපිනිද ලං ප ජජදප ලංජ්  ලංඅපි ලංනි් භයද ලං

ඒ ලංදපඩ ලංපිළි දළට ලංාහ යෝරය ලං දජදප. ලංඅපි ලං ලං"්ායිව  ලංබරයයිව" ලංදප ේ ලං

 ටයුතු ලං  ය් ් ලං ජපහප  ලං මූකපාජපරූඪ ලං රු ලං ජ්ීතුජනි. ලං

්ඩුක්   ලං අය ලං  යජ ලං දපඩ ලං ිනහප ලං බරපලුදපජ ලං  ලං කේජායිව  ලං  පායිව  ලං

හිරිකිායිව ලංකියජ ලං පයණය ලං ලංාජයිව ලංඅපට ලංකිය්ජ ලංති බර් ්. ලං 

මූකපාජපරූඪ ලං රු ලං ජ්ීතුජනි  ලං දප් ලං  ජප ක්ද ලං  ය්ජ ලං

හද් ්? ලං අපි ලං ද්ජදප  ලං IMF එ  ලං   ප් ේසියක් ලං දපකප ලං

ති බරජදප  ලං ය ්) ලංාථාපදය ලංපපකජයක් ලංබිහි ලංවීජ ලංාහ ලංඒ පබරේධ ලංදපඩ ලං

පිළි දළක් ලං  යෝජාජප ලං වීජ ලං සිදු ලං විය ලං යුතුයිව ලංකියකප. ලං එ හජ ලංජ්  ලං ඒ ලං

ඒ පබරේධ ලං දපඩ ලං පිළි දළ ලං  දනු ද් ලං යනිල් ලං විරජසිාහ ලං

ජහත්ජයප ේ ලං ටිකිරි ලං  ජපළය ලං පපවිා චි ලං  යකප ලං  ය්ජ ලං හද් ් ලං

 ජප ක්ද? ලං "ඔ   ලං දප් ලං ජාපති  ලං ාභපද ලං හපදුදප. ලං විපක්ෂ ආ ලං සියලු ලං

 ඳවුු ලංඒ ට ලංඇවිල්කප ලංඉ්ජදප. ලං දප් ලං  ලංඑ තු ලං දකප ලං ් ලංදප ලං ් ලං

 ය රජ ලං යජදප" ලං කියජ ලං  බරපුද ලං  ප්දප ලං ණය ලං ටි  ලං ර්ජයිව ලං

හද් ්. ලං ඒ ලං ණය ලං අය රජ ලං ජඩත්තු ලං  ය්ජ ලං හද් ් ලං යට ලං

 ජප දයිව ලං  ්  ලං ය ්) ලං ජාජාපද ලං ලං ජප දයිව ලං  ්. ලං IMF එ  ් ලං

කප බරජ ලං බිියජ ලං 0.  ලං කපබුණපට ලං පාථ ාථ ලං අලුති් ලං පත් ලං  ළ ලං ජපති ලං ලං

ඇජතිදු් ේ ලං පි -ජි   ලං ඒ ලං  ප් ය ලං ජඩුකඩක ලං පි -ජි  ලං ාහ ලං ිනරි ලං

 ජජජප ලංටි  ලංදු්ජපජ ලංාල්ි ලංඉතුු ලං ද් ් ලංජපහප  ලංමූකපාජපරූඪ ලං

රු ලං ජ්ීතුජනි. ලං ජප ලං ද්ජප ලං විධියට ලං ඒ ලං ාල්ි ලං ඉතුු ලං  ද් ් ලං

ජපහප. ලං ඒ ලං දපදප්ා ලං වියදජ ලං දය්ජ ලං හද් ් ලං අලුති් ලං පත් ලං  ළ ලං ලං

යපජාය ලංඇජතිදු ලං ාහ ලං පබිජ්) ලං ජඩුකඩකය ලං  දනු ද්. ලං එා  පට ලං

මුදල් ලංඉතුු ලං ද් ් ලංජපහප. ලංජමුත්  ලං"ඒ පබරේධ ලංදපඩ ලංපිළි දළක් ලං

 දනු ද් ලං ාජයිව ලං  ් ලං ජාපති  ලං ාභපද ලං  යෝජාජප ලං   ළථ" ලං කියජ ලං
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පප් ි ්්තුද 

 පයණය ලං  ් ලං ්ඩුක්ද ලං  පප ත් ලං මුල් ලං පිටුදට ලං දපකප  ලං "විපක්ෂය ලං

 ් ට ලංපක්ෂද ලංඅා ලංඋාථා් ් ලංජපහප  ලංවිපක්ෂය ලං ් ට ලංවිුේධයිව  ලං

එ තු ලං ද් ් ලංජපහප  ලංාජඟි ලං ද් ් ලංජපහප  ලංදපඩක් ලං ලං ය් ් ලං

ජපහප" ලංකි දපට  ලංඅපි ලංාහ යෝරය ලං ද්ජ ලංඑ් ් ලංජපහප. ලංඅපට ලංඒ  ලං

 ය්ජ ලංබරපහප. ලං  ලං ් ලංය ්) ලංජාජාපද ේ ලංමුදල්දි් ලං්ඩුක්   ලංඅය ලං

ජඩත්තු ලං ය්ජ ලංවිපක්ෂ ආ ලංාහ යෝරය ලංර්ජ ලංහදජදප ලංජ් ලංඒදප ලං

"සු්ජප" ලං කියකපයිව ලං අපට ලං කිය්ජ ලං ති බර් ්. ලං අපි ලං එාපජට ලං

ය් ් ලංජපහප  ලංමූකපාජපරූඪ ලංරු ලංජ්ීතුජනි. ලං 

අද ලංදදසි් ලංදදා ලංර ථජ ලංදපි  ලං දජදප. ලංඅ ් ලංපළප ත් ලං රපවී්ට ලං

ති බරජ ලංබරයපාළ ලංර ථජය ලංාජයිව ලං  ලංවි පක ලංික ට ලං පප හපය ලංර්ජ ලං

සිදුවීජ. ලං ජජ ලං දපක් ප ලං  ිෂික ් ජ ලං ඇජතිදයයප ලං කියජදප  ලං ලං

 හක් ටයපයය ට ලං   පා චයක්ද ලං රජපණයක් ලං  පප හපය ලං නි ් ලං

 දජදප ලංකියකප. 

හපබරපයිව  ලං අ ් ලං  රපවී්ට ලං ඒ ලං  පප හපය ලං රජපණ ය් ලං

 හක් ටයපයයක් ලං දරප ලං  ය්ජ ලං බරපහප. ලං  ් ලං ා්බර්ධ ය් ලං රා ලං

යුතු  ලං විය ලං යුතු  ලං ාපධපයණ ලං දපඩ ලං පිළි දළ ලං අදපළ ලං ඇජතිදයයප ර් ලං

අජපාය ලං ජඩුකඩකය ලං ඇතු ළථ ලං  යෝජාජප ලං  ද් ් ලං ජපතිද  ලං ාජ ලං

අජපායපා ය ලං රපජ ලං ඔහුට ලං නිදපයින ලං ද්  ජයක්  ලං දපක්ජක් ලං ජපතිද  ලං

ාජ් ේ ලං පපදපත්ජ ලං  දනු ද්  ලං ය ්) ලං ති බරජ ලං වි  චජය ලං දාප ලං

රපීතජ ලං දනු ද්  ලංපපකපාථාය ලං යෝජාජප ලං රජ ලංඒජ ලංතුළජ ලංපදතිජ ලං

්ඩුක්   ලංපරිහපනිය ලං ප ජජදප. ලංඒ ලංපිළිබරඳද ලංය ්) ලංජාජාපද ලං ාප ලං

 යජදප  ලංමූකපාජපරූඪ ලංරු ලංජ්ීතුජනි. ලං ්දප ලංඅද ලංකිය්ජ ලංඕජෑ. ලං ලං ලං ලං

ාමු්ජප් ාථකප ලංරත්ා ලංදපයින ලංීයණ ලංනිදපයින ලං ය්ජ ලංඅද ය ලංදපඩ ලං

පිළි දළ ලංදප් ලංහද්ජ ලංඕජෑ. ලංදප් ලං හක් ටයපයය ට ලංඅද ය ලං යජ ලං

 පප හපය ලං රජපණය ලං  දනුදට ලං ඉාප ලං  ාපා ච් ලං මුදකක් ලං  ජකප  ලං ඒ ලං

මුදි් ලං ් ලං ප් යය ලං ය්ජ ලංකියකප ලංඇජතිදයයප ලංාජ්ට ලං චෝදජප ලං

එල්ක ලංවීජ ලංදළක්දප ලංර්ජ ලං ටයුතු ලං ළපට ලංදපඩක් ලං ද් ් ලංජපහප. ලං

ඒ ලංාඳහප ලංාපධපයණ ලංදපඩ ලංපිළි දළක් ලංහද්ජ ලංකියකප ලංජප ලං ිෂික ් ජ ලං

ඇජතිදයයපට ලං යෝජාජප ලං යජදප. ලං 

මූකපාජපරූඪ ලංරු ලංජ්ීතුජනි  ලංඔබරතුජප ේ ලංපළප ාත් ලංදප් ලංවී ලං

පිළිබරඳ ලංර ථජය ලංඇති. ලං දප් ලංවී ලංික ජ ලංරපීතජ ලංසිේධ ලං ද් ් ලංජපහප. ලං

හපබරපයිව  ලං එථ ට ලං  හථතුද ලං  කා ලං කිය් ්  ලං ජහප ලං පරිජපණ ලං  ජෝල් ලං

හිිය් ේ ලංති බරජ ලංබරකපෑජ ලංාහ ලංජපෆියපද ලංකියකප. ලං වුද ලංඑයපකප? ලං

අ ් ලං යපළු දෝ ලං ද? ලං අපි ලං එ ට ලං  ත් ලං බීකප ලං ති බරජදප ලං ද? ලං අපි ලං එ ට ලං

ගිහිල්කප ලං පපටි ලං දපකප ලං ති බරජදප ලං ද? ලං යනිල් ලං විරජසිාහ ලං ජහත්ජයප ලං

රත්ාත්  ලං ජහි්ද ලං යපජාපක්ෂ ලං ජහත්ජයප ලං රත්ාත්  ලං  රෝසපභය ලං

යපජාපක්ෂ ලං ජහත්ජයප ලං රත්ාත්  ලං පසුගිය ලං  පක ආ ලං එතුජ්කප ලං ජහප ලං

පරිජපණ ලං  ජෝල් ලං හිි ුද් ේ ලං විවිධ ලං උත්ාදදකට ලං ගිහි් ලං එ ට ලං

 ත් ලං බීපු ලං උදවිය. ලං එ හජ ලං  ත් ලං  බරපජ ලං  දකපද  ලං  යට ලං අා ලං දපකප ලං

කිය්ජ ලංබරපරි ලංද  ලං ජ හජ ලං ය්ජ ලංඑපප ලංකියකප? ලංමූකපාජපරූඪ ලංරු ලං

ජ්ීතුජනි  ලං  ්  ලං ජ ලංපෆියපදක් ලං  ජ දයිව. ලං  ්  ලං ්ඩුක්   ලං

වුදජජපද ලංඅනුද  ලංාජ් ේ ලංහිාදතු්ට ලංඅද ය ලංදපඩ ලංපිළි දළ ලංහදජ ලං

රජ  දයක්. ලං  ්  ලං ාජයිව ලං හපජ ලං දපජ ලං සිේධ ලං වු ඩුක; ලං හපජ ලං දපජ ලං

 ය් ්. ලංදප් ලංාජහු ලංඇජති ජ ලංජපති ලංවුණපට ලංපාථ ාථ ලං ජප ක්ද ලං

 ය් ්? ලංදප් ලංජාජිය ලං ද්ජ ලංපසුගිය ලං පක ආ ලං ය්ජ ලංඅජා  ලං

 දා ච ලං ේදල්  ලං ය්ජ ලංබරපරි ලං දා ච ලං ේදල් ලංරපජ ලංකියජදප. ලං දප් ලං

ජඩ ලං රහකප ලං දපඩක් ලං ජපහප. ලං එ හජ ලං ජ් ලං ළඟ ලං ඉ්ජ ලං  දකපද  ලං

  ජ් ලං ඇදකප  ලං " ්දප ලං  ය්ජ ලං එපප" ලං කිය්ජ. ලං ාජ් ේ ලං

 ජපහපකියපද  ලංාජ් ේ ලං ේ පපකජ ලංකුජ්ත්රණ ලංදාප ලංර්ජ ලං ් ලං

 පයණප ලංජපධය ලංඔාථ ාථ ලංකි දපට ලංඅද ලංය ්) ලංජාජාපද ලංද්ජදප ලංඇත්ා ලං

 ාපද ලං ජප ක්ද ලංකියකප. ලං 

 ් ලං්ඩුක්ද ලංනි යෝජාජය ලං යජ ලංාජහය ලං ජපති ලංඇජපතිදු ලං අද ලං

ාජ් ේ ලං ්් ි  ලං දපඩ ලං පිළි දළ ලං ඉිනරියට ලං  රජ ලං ය්ජ ලං  ටයුතු ලං

 ය් ්  ලං  ් ලං ජහ ලං  පප ළපද ලං ාජඟ ලං හප පජ  ලං දුක් ලං විිනජ ලං

 රපවියප ේ ලං වී ලං ටි  ලං ික ජ ලං ර් ් ලං ජපති ලං දපඩ ලං පිළි දළ ලං අද ලං

නි් ජපණය ලං  යකපයිව. ලං අදාපජ ආ ලං  ජප ක්ද ලං  ද් ්? ලං

 රපවියප ේ ලංවී ලංටි  ලං ාපා ච් ලංමුදක ට ලංර්ජදප. ලංඒ ලංවී ලංටි  ලංරත්ා ලං

 ජෝල් ලංහිි යෝ ලංඒදප ලංාහල් ලංබරදට ලංපත් ලං යකප  ලංදපි  ලංික ට ලං දළඳ ලං

 පපළට ලං දජදප. ලංපපරි භෝගි  යෝ ලංහපටියට ලං ් ලංය ්) ලංපුයදපසිය්ට ලං

 ජප ක් ලං ද ලං  ද් ්? ලං  ් ලං  ටයුත්ා ලං හරියට ලං  ළජජප යණය ලං

 ය්ජද  ලං ජාපති  ලං ාභපද ලං ඕජෑ ලං  ද් ්? ලං  ් ලං ටයුත්ා ලං හරියට ලං

 ළජජප යණය ලං  ය්ජ ලං පුළුද්  ලං ාජ් ලං දක්ෂ ලං ජ්; ලං ාජ් ේ ලං

දපඩ ලංපිළි දළ ලංහරියට ලං යජදප ලංජ්. ලංායපතියජ ලං ජපබරකප  ලංයපළු ජ ලං

 ජපබරකප  ලං හිාදත් ් ලං රපජ ලං  හපය් ් ලං ජපතිද ලං අද ය ලං

 ේ පපකජ ලං ී්දුද ලං ර්ජ ලං පුළුද් ලං ජ්  ලං ීතතිය ලං ක්රියපත්ජ  ලං

 ය්ජ ලංපුළුද් ලංජ්  ලංජජ ලංහිාජදප ලංඅ ් ලංය ්) ලංජාජාපදට ලංඅද ය ලං

 යජ ලං ාපබරෑ ලං  ේ පපකජ ලං දපඩ ලං පිළි දළ ලං හද්ජ ලං පුළුද් ලංකියකප. ලං

මූකපාජපරූඪ ලං රු ලං ජ්ීතුජනි  ලං ඒදප ලං ාජයිව ලං අපි ලං  යෝජාජප ලං

 ය් ්. 

අද ලං ් ලංජාපති  ලංාභපද ලංපිහිටුවීජ ලංකියජ ලං පයණය ලංහරියට ලංජාගි ලං

 ප්දප ලං අක් ප ලං  දජදප ලං දප ේ ලං දපඩක්. ලං  ් ලං  ටයුත්ා ලං  ය්ජ ලං

ඕජෑ ලං පකය ලංදප් ලංපහු දකප. ලංඑය ලංනියිා ලං පකය ලංතුළ ලංසිේධ ලංවු ඩුක ලං

ජපහප; ලං   ළථ ලං ජපහප. ලං ාජ් ේ ලං ඉිනරි ලං  ේ පපකජ ලං පපදපත්ජ ලං

 දනු ද්  ලං ජාපාය්ායය ලං  ද්ජප ලං  ව ලං ණය ලං මුදල් ලං කබරප ලං රපීතජ ලං

 දනු ද් ලං දප් ලං කියජදප  ලං අපි ලං ජාපති  ලං ාභපදක් ලං හදකප ලං ඉිනරියට ලං

යජදප  ලං  ් ලං දපඩ ලං පිළි දළ ලං යජදප ලංකියකප. ලං මුක ලං ඉඳකප ලං  ් ලං දපඩ ලං

පිළි දළට ලං අා ලංරපහුදප ලංජ්  ලං අපි ලං අද ලං   පා චය ලං දුයක් ලංගිහිල්කප ලං ද? ලං

එ හජ ලංජ් ලංාමු්ජප් ාථකප ලං්ඩුක්   ලංඉඳ රජ  ලංඅපි ලංවිපක්ෂ ආ ලං

හිටියත් ලං ඉතිහපා ආ ලං පළමු ලං දාපදට ලං ්් ි  ලං අ් බුද ය්  ලං

 ේ පපකජ ලං අ් බුද ය් ලං  ් ලං යට ලං  රපඩර්ජ ලං පප් ි ්්තු   ලං

අපි ලං සියලු දජපට ලං එ තු දකප ලං  ටයුතු ලං  ය්ජ ලං තිබුණප. ලං එ හජ ලං

ජ් ලංඅය ලංනි් පපක්ෂික  ලංඅයරළ ආ ලං ය ජ ලංහිටපු ලංජාජාපදත් ලංාතුටු ලං දයිව  ලං

ාජ් ලං බරකප පප යපත්තු ලං වුණු ලං දපඩ ලං පිළි දළ ලං ජායග්රහණය ලං  ළප ලං

කියකප. ලං එය ලං ජායග්රහණය ලං  ජප යපු ලං නිාප ලං ාජයිව ලං අද ලං යනිල් ලං

විරජසිාහ ලං ලංජහත්ජයප ේ ලං 
[මූලාසනම  අත පිකදි ඉව්  ථාන ල ජ.  
[அக்கிராெனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

අවිීතතිය ලං පපවිා චි ලං  යකප  ලං  පපලීසි ආ ලං ීතතිය ලං පපවිා චි ලං  යකප ලං  ් ලං

ය ්) ලං රජාපා්ත්රදපදය ලං  දනු ද් ලං හිට ලං ර්ජ ලං සියලු දජප ලං

ත්රාථාදප ජ් ලං හපටියට ලං ාක ප ලං කූ් ලං  ය්ජ ලං  ටයුතු ලං  ය් ්. ලං

එ හජ ලං කූ් ලං  යකප ලං  ් ලං ය ්) ලං ර ථජ ලං විාඳ්ජ ලං බරපහප ලං කියජ ලං

 පයණය ලංජාක් ලං යි්  ලං ් ලංඅදාථාපද ලංකබරප ලං ජජ ලංරපජ ලංඔබරතුජපටත් ලං

ාථතුතිද්ා ලං දි්  ලංජ ේ ලං ාපද ලංඅදා් ලං යජදප  ලංමූකපාජපරූඪ ලං

රු ලංජ්ීතුජනි. 

 

රරු මූලාසනාරූඪ ාන්තීුාා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. S.M.M. Muszhaaraff. 

You have 15 minutes.  

 
[பி.ப. 3.57] 

 

රරු එස්.එේ.එේ. මුෂ ාාෆ් ාහතා 
(மாண்புமிகு எஸ்.எம்.எம். முஸ்ஸாரப்) 

(The Hon. S.M.M. Muszhaaraff) 
சகௌரவ தமைமமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கசள, சதெியப் 

சபரமவமய அமமப்பதற்கான தீர்மானம் சதாடர் பான 

விவாதத்தில் கைந்துசகாண்டு எனக்கும் சபசுவதற்குச் ெந்தர்ப்பம் 

கிமடத்தமமமயயிட்டு நான் மகிழ்ச்ெியமடகிசறன். 'சதெியப் 

சபரமவ', 'ெர்வகட்ெி அரொங்கம்', 'புதியசதாரு சதர்தல்' என்ற 

மூன்று சொற்பதங்களும் ெமகாைத்தில் அதிக மாகப் 

பாவிக்கப்படுகின்றன. இந்த மூன்று சொற்பதங்களும் 
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பாவிக்கப்படுவதற்கான அடிப்பமடக் காரணம் என்ன என்பது நம் 

எல்சைாருக்கும் சதாியும்!  

எமது நாடு முன்சனாருசபாதும் இல்ைாதளவுக்குப் 

சபாருளாதார சநருக்கடிக்குள் தள்ளப்பட்டதன் காரணமாக 

நாட்டில் மக்கள் சபாராட்டம் இடம்சபற்றது. அதன் விமளவாகப் 

பாராளுமன்றத்தில் யார் ஆளுங்கட்ெி, யார் எதிர்க்கட்ெி எனத் 

சதாியாத நிமை ஏற்பட்டதுடன், பாராளுமன்றத்துக்குத் தனிசயார் 

உறுப்பினராக வந்த மாண்புமிகு ரணில் விக்கிரமெிங்ஹ அவர்கள் 

பாராளுமன்றத்தினூடாக ெனாதிபதியாகவும் சதாிவுசெய்யப் 

பட்டார். இப்படி முன்சனாருசபாதும் இல்ைாத ஓர் அரெியல் 

களநிமை மாற்றம் ஏற்பட்டு, மீதமாக இருக்கின்ற காைப்பகுதியில் 

சநருக்கடிக்கு என்ன தீர்வு என்று சயாெிக்கின்றசபாது, ெர்வகட்ெி 

அரொங்கம் அமமப்பசத உகந்தது என்ற கருத்துச் 

சொல்ைப்பட்டது. இன்று, சதெியப் சபரமவ அமமப்பது பற்றிப் 

சபெப்படுகிறது. அசதசபான்று, புதிதாகப் பாராளுமன்றத் சதர்தல் 

நடாத்தப்பட்டு, அதனூடாகப் புதியவர்கள் சதாிவுசெய்யப்பட்டு, 

மீளவும் இந்த நாட்மட முன்சகாண்டு செல்ை சவண்டும் என்றும் 

ஒருெிைர் சொல்கிறார்கள். இவ்வாறு மூன்று வமகயான 

கருத்துக்கள் சொல்ைப்படுகின்றன. ஆமகயால், இமவ சதாடர்பாக 

விாிவாகப் சபசுவது சபாருத்தமாக இருக்குசமன்று நான் 

நிமனக்கின்சறன்.  

உண்மமயிசைசய ெர்வகட்ெி அரொங்கம் அமமக்கப் 

பட்டிருந்தால், அது இன்று ஏற்பட்டிருக்கின்ற சநருக்கடிக்கு மிகச் 

ெிறந்தசதாரு தீர்வாக அமமந்திருக்கும். ஏசனன்றால், இந்தப் 

பாராளுமன்றத்திலுள்ள ஆளுங்கட்ெி, எதிர்க்கட்ெி என்ற 

நிமையானது, ஒருசபாதும் இந்த நாட்மட சமம்படுத்துவதற்குப் 

பயன்படுத்தப்படவில்மை என்பது சுதந்திரத்திற்குப் பின்னரான 

பாராளுமன்ற அமர்வுகளிலிருந்து நம்மால் அனுமானிக்கக் கூடிய 

ஒரு விடயமாக இருக்கிறது. ஆளுங்கட்ெியாக இருந்தால், 

அரொங்கம்  சகாண்டுவருகின்ற எல்ைா விடயங் கமளயும் 

ஆதாிப்பதும், எதிர்க்கட்ெியாக இருந்தால், அரொங்கம் எமதக் 

சகாண்டுவந்தாலும் அதமன எதிர்ப்பதும் என்ற நிமைதான் இந்த 

நாட்டுக்குச் ொபக்சகடு என்பது என்னுமடய கருத்தாகும். அந்த 

அடிப்பமடயில் பார்க்கின்ற சபாது, ஆளுங்கட்ெி, எதிர்கட்ெி என்ற 

நிமையானது இந்த நாட்டில் நல்ை விடயங்கமளச் செய்ய 

ஒருசபாதும் விடாது; நல்ை ெட்டமூைங்கமள நிமறசவற்ற 

உதவாது. அத்துடன், இந்த நாட்டிசை அரெியல் ாீதியான ஒரு 

தீர்மவசயா, அரெியைமமப்பு ாீதியான ஒரு தீர்மவசயா 

வழங்குவதற்கு ஒருசபாதும் இடம்தராது. அதுசபான்று, hate 

speechஐ எதிர்த்தலுடன் சதாடர்புமடய நல்ை ெட்டமூைங்கமள 

நிமறசவற்றுவதற்கும் இடம்தராது. எனசவ, ெர்வகட்ெி அரொங்கம் 

அமமக்கப்படுமாக இருந்தால், அதில் எல்ைாக் கட்ெிமயச் 

செர்ந்தவர்களும் பிரதிநிதித்துவம் செய்வதனால், முன்மாதிாியான 

ெட்டங்கமளக் சகாண்டுவருவதற்கு வாய்ப்புக்கள் ஏற்படும். 

அவற்றினூடாக முன்மாதிாியான சபாருளாதாரத் திட்டங்கள் 

வருவதற்கான வாய்ப்பு ஏற்பட்டு, இந்த நாடு ஒரு நல்ை நிமைக்குச் 

செல்லும் என்ற எதிர்பார்ப்பு எம்மிடம் இருந்தது.  ெர்வகட்ெி 

அரொங்கம் அமமக்கப்படு வதற்கான பை சபச்சுவார்த்மதகள்  

நமடசபற்றும்கூட, "எனது கட்ெி சபாியது; எப்படிசயனும் நான் 

ஆட்ெிக்கு வரசவண்டும்" என்ற சதர்தமை மமயப்படுத்தியதான 

சபாக்குகளின் அடிப்பமடயிைான கட்ெி சமாதல்கள் மற்றும் 

எதிர்காை அரெியல் பற்றிய ெிறுபிள்மளத்தனமான ெிந்தமனகளால் 

ெர்வகட்ெி அரொங்கம் என்ற மிகப் சபாியசதாரு வாய்ப்மப இந்தப் 

பாராளுமன்றம் இழந்து நிற்கிறது.  

அடுத்து, சதர்தல் பற்றிய விடயமாகும். பாராளுமன்றத் மதக் 

கமைத்து சபாதுத் சதர்தலுக்குச் செல்ைசவண்டும் என்ற 

கருத்துப்பட எதிர்த்தரப்பு உறுப்பினர்கள் பைரும் இங்கு சபெியமத 

நான் பார்த்சதன். சபாராட்டம் காரணமாக இந்த அரொங்கம் 

பாராளுமன்றத்தில் சபரும்பான்மமமய இழந் திருக்கிறது. எனசவ, 

மக்களுமடய ஆதரமவக் சகாண்டதான ஒரு பாராளுமன்றம் 

அமமயப்சபற்று, சநருக்கடிக்குத் தீர்வு காணப்படசவண்டுசமன்ற 

கருத்துப்பட அவர்கள் சதாடர்ந்தும் சபெிவருவமத நாம் 

பார்க்கிசறாம். ஒரு ெிைர் மக்களிடம் சென்று, "இன்னும் 6 அல்ைது 

8 மாதங்களில் சபாதுத் சதர்தல் வரும்; நாம் ஆட்ெிக்கு வருசவாம்; 

அமமச்ெர்கள் ஆசவாம்; பிரச்ெிமனகமளத் தீர்ப்சபாம்" என்று 

சபசுவதாகவும் நாங்கள் அறிகின்சறாம். ஆட்ெியில் இருந்சதாம்; 

அமமச்ெர்களாக இருந்சதாம். ஆனால், இந்த நாட்டிலுள்ள எந்தப் 

பிரச்ெிமன மயத் தீர்த்திருக்கிசறாம்? என்பது மிக 

முக்கியமானசதாரு சகள்வியாகும். இந்தக் சகள்விக்குப் பதில் 

இல்ைாத நிமையில், இந்த நாடு அழிந்து சபானாலும் 

பரவாயில்மை என்று சமௌனமாக ஓர் ஓரத்தில் 

உட்கார்ந்துசகாண்டு, இருக்கின்ற காைத்மத எப்படிசயனும் 

கடத்திவிட்டு, 6-8 மாதங்களின் பின்னர் மீண்டுசமாரு 

‘කුජ්ත්රණය’ஐ உருவாக்கி, சபாதுத் சதர்தலுக்குச் சென்று, அதில் 

சவற்றிசபற்று, அமமச்ெர்களாகி, இந்த நாட்டின் 

பிரச்ெிமனகமளத் தீர்ப்சபாம் என்றால், இந்த நாட்டிசை பை 

தொப்தங்களாகத் தீர்க்கப்படாமல் இருக்கின்ற காணிப் பிரச்ெிமன 

உட்பட முக்கியமான பிரச்ெிமனகள் தீராது என்பமத என்னுமடய 

இந்தப் சபச்ெினூடாக மக்களுக்கு வலியுறுத்த விரும்புகின்சறன். 

எனசவ, சபாதுத் சதர்தமை சநாக்கிய நகர்வு என்பது, சவறுமசன 

அரெியல் ஆதாயத்திற் கான ஒரு முயற்ெியாக 

இருக்குசமயல்ைாமல், நாட்டின்மீது சநெம்சகாண்டசதாரு 

ெிந்தமனயாக இருக்காது.  

இைங்மகயினுமடய மிகப் சபாிய அபத்தங்களில் ஒன்று 

சதர்தல் மமய அரெியைாகும். இங்கு சதெ மமய அரெியல் இல்மை. 

மாறாக, சதர்தலுக்காகசவ எல்ைாம் நமடசபறு கின்றன. ஆட்ெிக்கு 

வருவதற்கு முன்பு, சதர்தமைப் பற்றிச் ெிந்திப்பது, சதர்தல் 

காைத்தில் மக்களிடம் ஏசதனும் சபெி பாராளுமன்றத்திற்கு 

வருவது, ஆளும் கட்ெியினராக இருந்தால் அவர்கள் நாட்மடப் 

பற்றிச் ெிந்திக்காது அதிகாரங்கமள மவத்துக்சகாண்டு 

எப்படிசயனும் நடப்பது, எதிர்க் கட்ெியினராக இருந்தால் எப்படி 

ஆட்ெிமயப் பிடிக்கைாம் என்று எப்சபாதுசம சதாா்தமைப் பற்றிச் 

ெிந்திக்கின்ற சதர்தல் மமய அரெியைானது, இந்த நாட்டில் நல்ை 

பை திட்டங்கள் வருவதற்குத் தமடயாக இருக்கிறசதன்பமத 

நாங்கள் புாிந்தாக சவண்டும். தற்சபாழுது ெர்வகட்ெி அரொங்கம் 

என்ற விடயம் சதாற்றுப்சபாய்விட்டது. சதர்தமை சநாக்கிய 

நகர்வு என்பது, சவறுமசன குறுகிய சநாக்கம் சகாண்டசதன்பது 

புைனாகி யிருக்கின்ற இச்சூழலில், ‘சதெியப் சபரமவ’ என்ற 

விவகாரம் பாராளுமன்றத்திற்கு வந்திருக்கிறது. 'இன்ஷா 

அல்ைாஹ்' இன்று அதுசதாடர்பான தீர்மானம் நிமறசவற்றப் 

படுசமன்று நான் நம்புகின்சறன். பாராளுமன்றத்திலிருக்கின்ற 

அமனத்துக் கட்ெிகமளயும் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தி இந்தத் 

சதெியப் சபரமவ உருவாக்கப்பட்டு, அதனூடாக இந்த 

நாட்டினுமடய சபாருளாதாரப் பிரச்ெிமனக்கான தீர்மவக் 

காண்பசதன்ற மாண்புமிகு ெனாதிபதியினுமடய 

ஆசைாெமனயின் சபாி சைசய இன்று இந்த விடயம் 

பாராளுமன்றத்திற்கு வந்திருக்கிறது.  

ெபாநாயகமரத் தவிொளராகக்சகாண்டு பிரதம அமமச்ெர், 

பாராளுமன்றச் ெமப முதல்வர், எதிர்க்கட்ெித் தமைவர், அரொங்கக் 

கட்ெியின் முதற்சகாைாொன் மற்றும் அரெியல் கட்ெிகளின் 

தமைவர்களால் தீர்மானிக்கப்பட்டவாறு இைங்மக யிலுள்ள 

அங்கீகாிக்கப்பட்ட அரெியல் கட்ெிகளிலிருந்து ஒன்பதாவது 

பாராளுமன்றத்மதப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்து கின்ற 35இற்கு 

சமற்படாத பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கமளக் சகாண்டதான ஒரு 

குழு 'சதெியப் சபரமவ' என்ற சபயாில் உருவாக்கப்படுவதற்கான 

முயற்ெிகள் நடந்துசகாண்டிருக் கின்றன. இப்சபரமவயானது, 

குறுகிய, நடுத்தர மற்றும் நீண்ட காை சதெியக் சகாள்மககமள 

வகுப்பதற்கான வழிகாட்டுதல் சதாடர்பாக பாராளுமன்றத்தின் 

சபாதுவான முன்னுாிமம கமளத் தீர்மானிப்பதற்கும் 

சபாருளாதார ஸ்திரத்தன்மம சதாடர்பாக குறுகிய மற்றும் நடுத்தர 

காைப் சபாதுவான அதிகுமறந்த நிகழ்ச்ெித்திட்டங்கள் பற்றிய 

உடன்பாட்டிற்கு வருவதற்கும் அமமச்ெரமவ அமமச்ெர்கள், 

சதெியப் சபரமவ, விசெட குழுக்களின் தவிொளர்கள் மற்றும் 

இமளஞர் அமமப்புக்களின் இமளஞர் அவதானிப்பாளர்கள் 

ஆகிசயார் பங்சகற்கும் விசெட கூட்டங்களுக்கான ஏற்பாடுகமள 
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சமற்சகாள்வதற்கும் அதிகாரத் தத்துவம் மற்றும் சபாதுவான 

சபாறுப்புக்கமளக் சகாண்டிருக்கும். சமலும், சதெிய 

சபரமவயானது, துமறொர் சமற்பார்மவக் குழுக்கள், அரொங்க 

நிதி பற்றிய குழு, அரொங்கக் கணக்குகள் பற்றிய குழு, அரொங்க 

சபாறுப்புமுயற்ெிகள் பற்றிய குழு, அரொங்க நிதிகமளக் 

கட்டுப்படுத்தும் ஏசதனும் குழு உட்பட இன்னும் ெிை 

குழுக்களிடமிருந்து அறிக்மககமளக் சகாருவதற்கான 

தத்துவங்கமளயும் சகாண்டிருக்கும். இவ்வாறு பை நல்ை 

சநாக்கங்களுக்காக இந்தத் சதெியப் சபரமவ உருவாக்கப்பட 

இருக்கிறது.  

இடர்பாடுகள் மிக்கதான ஒரு சூழலில் சதெியப் சபரமவ 

உருவாக்கப்பட்டு, அதனூடாக இடர்களிலிருந்து மீண்ட நாடுகளின் 

வரைாறுகள் இருக்கின்றன. அதற்கு  உதாரணமாக இந்தியா 

மற்றும் தாய்ைாந்மதச் சொல்ை முடியும். சதெிய, சபாருளாதார 

சநருக்கடிகள் ஏற்பட்டசபாது, பாராளு மன்றத்தில் 

இவ்வாறானசதாரு சதெியப் சபரமவமய உருவாக்கி, 

பாராளுமன்றத்திலுள்ள அமனத்துக் கட்ெிகளி னுமடய 

பிரதிநிதிகளின் பங்சகற்புடன் இந்த இரண்டு நாடுகளும் 

தங்களுமடய நாடுகமளக் கட்டிசயழுப்பின. அசதசபான்று, பிஜி 

நாட்டிலும் "சபாருளாதாரத் சதெிய ெமப" எனும் சபயாில் 

ெமபசயான்று உருவாக்கப்பட்டு, அதனூடாக அந்த நாட்மடச் 

ெிறந்தசதாரு நிமைக்குக் சகாண்டுவந்தமதயும் நான் இங்கு 

நிமனவுகூர விரும்புகின்சறன். எனசவ, இடர்மிகுந்திருக்கின்ற 

இந்தச் சூழலிசை, சதெியப் சபரமவ யினூடாக ஒரு தீர்மவ சநாக்கி 

நகர்கின்ற இந்த முயற்ெியானது பாராட்டத்தக்கது.   

இன்மறய விவாதமானது, இந்தத் சதெியப் சபரமவமய 

விமனத்திறனாக எப்படிப் பயன்படுத்துவது? அதற்கான 

எங்களுமடய ஆசைாெமனகள் என்ன? இதமன எதற்குப் 

பயன்படுத்தக் கூடாது? என்ற ாீதியில் காத்திரமான ஒரு 

விவாதமாகசவ அமமந்திருக்க சவண்டும். அமதவிடுத்து, எமத 

எடுத்தாலும் பமழய பஞ்ொங்கங்கமளப் புரட்டி, பமழய 

குசராதங்கமளப் சபெி, மீண்டும் மீண்டும் ஒசர விடயத்மத 

ஞாபகப்படுத்துகின்ற உப்புச்ெப்பில்ைாத உமரகளாகத்தான் இங்கு 

உமரயாற்றுகின்ற பைருமடய உமரகள் இருக்கின்றன என்பமத 

நான் இங்சக சுட்டிக்காட்ட விரும்புகின்சறன். அவ்வாறில்ைாமல், 

சதெியப் சபரமவயூடாக நாம் எவ்வாறான நிமைமமகமள 

உருவாக்க முடியும் என்பது பற்றிச் ெிந்திப்பது மிகவும் 

சபாருத்தமாக இருக்குசமன்று நான் நிமனக்கின்சறன். ஓர் 

அனர்த்தம் ஏற்படுகின்றசபாது அல்ைது crisis ஏற்படுகின்றசபாது  

அதிலிருந்து மிகச் ெிறந்த முமறயில் மீண்டு,  சவற்றியாளர்களாக 

சவளிவரசவண்டியது காைத்தின் சதமவயாகும்.  

பிாித்தானிய முன்னாள் பிரதமர் வின்ஸ்டன் செர்ச்ெில் 

அவர்கள், "Never let a good crisis go to waste" என்று 

சொன்னார். அதாவது, crisis ஒன்று ஏற்படுகின்றசபாது, 

அதமனக்சகாண்டு மிகச் ெிறந்த நிமைமய உருவாக்குங்கள்; அது 

மிக முக்கியம் என்றார். வளர்ச்ெியமடந்த நாடுகமள நாம் எடுத்துப் 

பார்த்தால், அமவ பாாிய பின்னமடவுகளுக்குப் பிற்பாடு 

முன்சனறியிருப்பமதக் காணைாம். அதாவது, பின்னமடவுகமளச் 

ெந்தித்ததன் பிற்பாடு ஏற்பட்ட அதிமுக்கிய மான பாய்ச்ெல் 

ஒன்றினூடாகத்தான் அந்நாடுகள் முன்சனறி யிருக்கின்றன. 

ஏற்கனசவ நான் யப்பான் பற்றி இங்கு கூறியிருந்சதன். 

ஹிசராஷிமா, நாகொகி தாக்கப்பட்டசபாது, அடுத்த 

தமைமுமறயும் பாதிக்கப்படுகின்றளவுக்குப் சபராபத்து ஏற்பட்டது. 

அவ்வாறான ஆபத்து சவசறந்த நாட்டுக்கும் ஏற்படவில்மை. 

அந்நகரங்களில் சபாடப்பட்ட குண்டுகள் அன்று அங்கிருந்த 

மக்கமள மாத்திரம் சகால்ைவில்மை. மாறாக, அடுத்துவரும் 2-3 

தமைமுமற களுக்கும் அதன் பாதிப்பு ஏற்பட்டது. 

இருந்தசபாதிலும், அவர்கள் தமது  தவறுகமள ஒப்புக்சகாண்டு, 

தமக்கு அநியாயம் செய்தவர்கமளப் பழிதீர்ப்பமத விடுத்து, எப்படி 

அந்த நிமையிலிருந்து மீளைாம் என்று ெிந்தித்துச் செயற் 

பட்டதனால்தான், இன்று அவர்கள் உைகில் முன்னணியில் 

நிற்கிறார்கள்.  

எமக்கு ஏற்பட்டிருக்கின்ற இந்த crisisஆனது முக்கியமான ஒரு 

பிரச்ெிமனயாகும். இப்சபாது நாம் ெிை ஆபத்துக்கமள 

எதிர்சநாக்கியிருக்கிசறாம். அதமன நாம் புாிந்தாக சவண்டும். 

1970களில் ெிறிமாசவா பண்டாரநாயக்காவின் ஆட்ெி இந்த 

நாட்டிசை இருந்தது. அப்சபாழுது, அவர் உற்பத்திப் 

சபாருளாதாரம் என்ற மிக முக்கியமான விடயத்மதக் 

சகாண்டுவந்தார். சுதந்திரமமடந்திருந்த இந்த நாட்மட ஒரு 

குடியரொக மாற்றினார். அப்படிப்பட்ட ெிறிமாசவா 

பண்டாரநாயக்கா அவர்களது காைத்திலும் சபாருட்களுக்கான 

தட்டுப்பாடு இருந்தது; மக்கள் சபாருட்களுக்காக நீண்ட 

வாிமெகளில் காத்து நின்றார்கள். அப்சபாது நாம், ெிறிமாசவா 

பண்டாரநாயக்கா அவர்களது நிர்வாகத்தில் பிமழயிருக்கிறது 

என்று சொன்சனாம். அத்துடன், சவறு ெிை காரணங்கமளயும் 

சொன்சனாம்.  

1973-1974களில் உைக ெந்மதயில் கச்ொ எண்சணயின் விமை 

நான்கு மடங்காக உயர்ந்திருந்தது. அக்காைத்தில் உற்பத்திப் 

சபாருளாதாரம் என்ற புரட்ெிகரமான விடயத்மத ெிறிமாசவா 

அம்மமயார் சகாண்டுவந்தசபாதும்கூட, கச்ொ எண்சணய் 

விமைசயற்றத்தால் ஏற்பட்ட பாதிப்மபத் தடுக்க முடியாமல் பாாிய 

சநருக்கடிக்குள்ளானார். சதாா்தல் மமய அரெியமைச் செய்கின்ற 

நாங்கள், அன்று ெிறிமாசவா பண்டாரநாயக்கா அவர்களது 

முயற்ெிக்கு ஓர் உந்துதமைக் சகாடுத்து, இக்கட்டான 

நிமையிலிருந்து எமது நாட்மட மீட்பதற்கு ஒரு வழிமயச் 

செய்திருந்தால், இன்று இந்த நாடு நிரந்தர உற்பத்திப் 

சபாருளாதாரத்தினூடாக மிகச் ொியான நிமைமய 

அமடந்திருக்கும்.   

அண்மமயில் மாண்புமிகு ெனாதிபதி அவர்கள் ஆற்றிய 

அக்கிராென உமரயில், இைங்மகக்குக் சகாண்டுவரப் படுகின்ற 

எாிசபாருள் சதாடர்பில் குறிப்பிட்டிருந்தார். எமது நாட்டுக்கு 

மாதாந்தம் சுமார் ஆயிரம் மில்லியன் சடாைர்கள் ஏற்றுமதி 

வருமானமாகக் கிமடக்கிறசதன்றால், அதில் கிட்டத்தட்ட 350 

மில்லியன் சடாைர்கமள நாம் எாிசபாருள் இறக்குமதிக்காகச் 

செைவழிக்கிசறாம். இறக்குமதி செய்யப் படுகின்ற எாிசபாருளில் 

70 ெதவீதத்மத நாம் வாகனங்களுக் காகச் செைவழிக்கிசறாம்; 21 

ெதவீதத்மத  மின்ொர உற்பத்திக் காகச் செைவழிக்கிசறாம்; 

சவறுமசன 4 ெதவீதத்மத மாத்திரம் சதாழிற்றுமறக்காகச் 

செைவழிக்கிசறாம். சதாழிற்றுமற அற்ற ஒரு நாடு எப்படி வளர்ச்ெி 

சபறும்? உற்பத்திப் சபாருளாதாரம் இல்ைாத ஒரு நாடு எப்படி 

வளர்ச்ெி சபறும்? இது மிக முக்கியமாக சகள்விக்கு 

உட்படுத்தப்பட சவண்டிய ஒரு விடயமாகும். 1973-1974களில் 

உைக ெந்மதயில் கச்ொ எண்சணயின் விமை நான்கு மடங்காக 

அதிகாித்ததன் விமளவாக அன்று நமக்கு ஏற்பட்ட 

ஆபத்மதப்சபாை, இன்று ஏற்பட்டிருக்கின்ற சபாருளாதார 

சநருக்கடிக்கு சுதந்திரத் துக்குப் பின்னர் இந்த  நாட்மட 

ஆட்ெிசெய்த பைரும் காரணம் என்று சொல்ைப்படுகிறது. அதிலும் 

குறிப்பாக, ஆட்ெியில் இருப்பவர்கள் தப்பித்துக்சகாள்ள முடியாது. 

நிச்ெயமாக அவர்களுமடய பிமழயான தீர்மானங்கள் இந்த 

நாட்டுக்கு சநருக்கடிமயக் சகாடுத்திருக்கிறது என்பமத யாரும் 

மறுக்க முடியாது. அசத ெமயத்தில், இதற்குப் பின்னரான காைப் 

பகுதியில் நாம் எதிர்சநாக்கப்சபாகும் பிரச்ெிமனகள் 

என்னசவன்று ெற்றுச் ெிந்தித்துப் பார்க்க சவண்டும். நாம் 

ொதாரண பிரச்ெிமனகமள எதிர்சநாக்கப்சபாவதில்மை. 

எாிசபாருள் விமை அதிகாிப்பும் மின்ொரக் கட்டண அதிகாிப்பும் 

இந்த நாட்டில் சமலும் சநருக்கடிமயத் சதாற்று வித்திருக்கின்றன. 

அதனால் மக்கள் அவதிப்படுகிறார்கள் என்பது உண்மம!  

நாங்கள் ஒரு விடயத்மதப் புாிந்தாகசவண்டும். கடந்த வாரம் 

செக் குடியரெின் தமைநகாில் 70,000 சபர் ஒன்றுகூடி எாிசபாருள் 

விமை உயர்வுக்கு எதிராகப் சபாராடியிருக் கிறார்கள். இன்மறய 

உைகத்மத நாம் உற்றுசநாக்க சவண்டும். உக்மரன் யுத்தத்திற்குப் 
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பின்னர், உைகளவில் பாாிய சபாருளாதார சநருக்கடி 

ஏற்பட்டிருக்கிறது. எமதச் செய்தசபாதிலும் சபாருளாதாரத்தில் 

முன்சனறிக் சகாண்டிருந்த ஒரு நாடு ெீனா. ஆனால், இன்று அதன் 

சபாருளாதாரமானது முன்சனாருசபாதும் இல்ைாதளவுக்குப் 

பின்னமடமவச் ெந்தித்திருப்பதாகப் புள்ளிவிபரங்கள் 

சொல்கின்றன. அசதசபான்று, European Unionஇற்குக் 

சகாடுக்கின்ற எாிசபாருமள நிறுத்தப்சபாவதாக ரஷ்யா 

எச்ொிக்மக விடுத்துக்சகாண்டிருக்கிறது. எனசவ, உைகத்தில் 

சபாருட்களுக்கான தட்டுப்பாடு ஏற்படுவதற்கும் சபாருட்களின் 

விமை அதிகாிப்பதற்குமான காைம் இப்சபாழுது கனிந்திருக்கின்ற 

சூழலில், சகாதுமம மாவுக்குப் பாாிய தட்டுப்பாடு 

ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புக்கள் இருக்கின்ற சூழலில், எதிர்காைம் 

மிக ஆபத்தானது என்பமத நாம் சொல்ைவில்மை, IMFஇனுமடய 

நிறுவுநர் சொல்லியிருந்தார். அதாவது, இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு 

முன்னர் ஏற்பட்ட சபாருளாதார சநருக்கடிமயவிட, மிக 

சமாெமானசதாரு சபாருளாதார சநருக்கடி இவ்வருட ஓகஸ்ட் 

மாதமளவில் ஏற்படும் என்பதாக அவர் சதாிவித்திருந்தார். இந்தத் 

தகவல்கமள மவத்துப்பார்க்கின்றசபாது, மிகப் சபரும் ஆபத்மத 

உைகம் ெந்திக்கப்சபாகிறது; குறிப்பாக, இைங்மக 

ெந்திக்கப்சபாகிறது. இந்த ஆபத்திலிருந்து எம்மம 

விடுவித்துக்சகாள்வதற்கான, இந்தத் துயரத்திலிருந்து 

மீட்ெிசபறுவதற்கான வழி என்ன? என்று நாங்கள் ெிந்தித்துப் 

பார்க்கின்றசபாது, சதெியப் சபரமவசய இப்சபாழுது எமக்கு 

முன்னாள் இருக்கின்ற ஒசரசயாரு தீர்வாகத் சதாிகின்றது. 

இப்சபரமவயூடாக எத்தமகய பங்களிப்மபப் பாராளுமன்ற 

உறுப்பினர்கள் வழங்க சவண்டும், கட்ெித் தமைமமகள் எவ்வாறு 

சபாறுப்புணர்சவாடு நடந்துசகாள்ள சவண்டும் என்பதில் சதளிவு 

இருக்க சவண்டும். 

அண்மமயில் ஒரு கட்ெியின் தமைவர் ஒலுவிலில் நமடசபற்ற 

கூட்டசமான்றில் சபசும்சபாது, "ெனாதிபதி அவர்கள் சதர்தல் 

முமறமமமய மாற்றுவதற்கு முயற்ெி செய்கிறார். அதற்கு நாங்கள் 

ஒருசபாதும் இடங்சகாடுக்க மாட்சடாம். ெனாதிபதி அவர்கள் 

ெர்வஜன வாக்சகடுப்பு நடத்துவதாகச் சொல்கிறார். இது 

ெர்வாதிகாரம்" என்று கூறியிருந்தார். அங்குள்ள மக்கள் 

எல்சைாரும் முட்டாள்கள் என்று நிமனத்து அவர் அவ்வாறு 

சபெினாசரா சதாியவில்மை. ெர்வஜன வாக்சகடுப்பு என்பது, 

ெனநாயகத்தின் - democracy - மிக முக்கியமானசதாரு 

குறிகாட்டியாகும். அது மக்களிடம் ஆமணமயக் சகாருகின்ற ஒரு 

விடயமாகும். “சதர்தல் முமறமம மாற்றத்தில் தீர்க்கமான ஒரு 

முடிவுக்கு வாருங்கள்! கட்ெிகள் செர்ந்து நல்ைசதாரு முடிவுக்கு 

வரவில்மை என்றால், ெர்வஜன வாக்சகடுப்புக்குப் சபாசவாம்” 

என்று ெனாதிபதி அவர்கள் சதாிவித்திருந்தார். உண்மமயிசை இது 

நல்ைசதாரு விடயமாகும். சதர்தல் முமறமம மாற்றத்திற்கு 

எதிராகக் சகாஷமிடுவது சபான்று அமமந்த அந்தத் 

தமைவருமடய சபச்மெக் சகட்கும்சபாது, எனக்குச் ெிாிப்புத்தான் 

வந்தது. 2012ஆம் ஆண்டு முன்னாள் ெனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷ 

அவர்களுமடய ஆட்ெிக் காைத்தில் உள்ளூர் அதிகாரெமபகள் 

சதர்தல்கள் திருத்தச் ெட்டமூைம் சகாண்டுவரப்பட்டசபாது, அதற்கு 

ஆதரவாக அவர் மகயுயர்த்தினார். அசதசபான்று, மாகாண ெமபத் 

சதர்தல்கள் திருத்தச் ெட்டம் அமுலுக்கு வந்தால், எல்மை நிர்ணயம் 

சமற்சகாள்ளப்பட்டால், முஸ்லிம்களினதும் ஏமனய ெிறுபான்மம 

இனத்தவர்களினதும் பிரதிநிதித்துவம் குமறயும் என்று 

எச்ொிக்கப்பட்டசபாதும்கூட, அச்ெட்டமூைத்து ஆதரவாக அவர் 

மகயுயர்த்தினார். மாகாணத்துக்சகன இருந்த ஒசரசயார் அரெியல் 

அதிகாரம் ொர் அமமப்புத்தான் மாகாண ெமபயாகும். ெமஷ்டி 

ஆட்ெி முமறமயக் சகட்டுக்சகாண்டிருக்கின்ற மக்களுக்கு 

அரெியை மமப்புக்கான 13ஆம் திருத்தத்தினூடாகக் 

சகாண்டுவரப்பட்ட மாகாண ெமப முமறமம ஆறுதைாக 

இருந்தது. அன்று மாகாண ெமபத் சதர்தல்கள் திருத்தச் 

ெட்டமூைத்துக்கு ஆதரவாகக் மகமய உயர்த்திவிட்டு,  புதிய 

சதர்தல் முமறமம மயக் சகாண்டுவருகின்றசபாது, அமத 

எதிர்ப்சபாம் என்ப தான சபாய்க் சகாஷங்கமள இப்சபாழுது 

எழுப்புகிறார்கள்.  

நாம் எல்சைாரும் தவறிமழத்திருக்கிசறாம். ெிை விடயங்கள் 

நல்ை சநாக்கத்தின் அடிப்பமடயில் சகாண்டுவரப்பட்டன. 

உதாரணத்துக்கு கைப்புத் சதர்தல் முமறயில் - mixed system - 

அமமந்த உள்ளூராட்ெிமன்றத் சதர்தைானது, எல்சைாருக்கும் 

புதியசதாரு விடயமாக இருந்தது. அத்சதர்தமை நடத்தி, அதன் 

சபறுசபறுகமளப் பார்த்தசபாதுதான் இது ெிக்கல் நிமறந்த 

சதான்று என்பமத இந்தப் பாராளுமன்றசம புாிந்து சகாண்டது. 

எனசவ, நாம் எடுத்த தீர்மானங்கள் தவறாக இருக்கைாம்! அந்தத் 

தவறுகமள ஒப்புக்சகாண்டு, இந்தத் சதெியப் சபரமவயினூடாக 

நல்ை பை ெட்டங்கமளக் சகாண்டுவாருங்கள்! புதிய 

சபாருளாதாரத் திட்டங்கமளக் சகாண்டுவாருங்கள்!   

இந்த நாட்டில் வாி விதிப்பானது ொியான முமறயில் 

இடம்சபறவில்மை. 15 ெதவீதமாக இருந்த VAT வாி ஏன் 8 

ெதவீதமாகக் குமறக்கப்பட்டது? யார் இதற்கு ஆசைாெமன 

வழங்கினார்கள்? சபான்ற சகள்விகளுக்கு இன்னும் பதில் 

இல்ைாமல் இருக்கிறது. ஆமகயால், சவளிநாடுகளில் 

நமடமுமறயிலுள்ள வாி விதிப்பு முமறகமள நாம் 

பின்பற்றசவண்டும். எனசவ, புதிய நல்ை ெட்டங்கமளக் 

சகாண்டுவந்து,  வாி ஏய்ப்புச் செய்பவர்கள், திருடுபவர்கள் 

இறுக்கமான ெட்டங்களினூடாகத்  தண்டிக்கப்படுவதற்கான 

சபாறிமுமறகமள உருவாக்கி, இந்த நாட்மட மீளக் 

கட்டிசயழுப்புவதற்கு இந்தத் சதெியப் சபரமவ பயன்பட 

சவண்டுசமன்று சகட்டு, விமடசபறுகின்சறன். நன்றி. 

 

රරු මූලාසනාරූඪ ාන්තීුාා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Next, the Hon. A.L.M. Athaullah. You have ten 

minutes.   

 
[பி.ப. 4.13] 

 

රරු ඒ.එේ.එේ. අතාඋේලා ාහතා 
(மாண்புமிகு ஏ.எல்.எம். அதாஉல்ைா) 

(The Hon. A.L.M. Athaullah) 
பிஸ்மில்ைாஹிர்  ரஹ்மானிர்  ரஹீம். 

நஹ்மதுஹு வநுஸல்லி அைா றஸூலிஹில் காீம். 

சகௌரவ தமைமமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கசள, இன்று 

இந்தப் பாராளுமன்றத்தில் காைத்தின் சதமவயாக இருக்கின்ற 

முக்கியமானசதாரு விடயம் பற்றி அதாவது, சதெியப் சபரமவமய 

ஸ்தாபிப்பது பற்றி விவாதிக்கப்பட்டுக் சகாண்டிருக்கிறது. 

அதற்கும் அப்பால், கட்ெித் தமைவர்களின் கூட்டத்தில் எல்சைாரும் 

கருத்சதாருமித்து எடுத்த முடிவின் பிரகாரம் அது சதாடர்பில் 

நாங்கள் இன்று சபெிக் சகாண்டிருக்கிசறாம்.  

குறிப்பாக, ெனநாயக ாீதியில் பாராளுமன்றத்தில் ஆளுங்கட்ெி, 

எதிர்க்கட்ெி என்று இருந்தாலும்கூட, ஆளுங்கட்ெி முன்மவக்கின்ற 

விடயங்கமள எதிர்க்கட்ெியினர் எதிர்ப்பதும் எதிர்க்கட்ெியினர் 

கூறுவமத ஆளுங்கட்ெியினர் ஏற்றுக் சகாள்ளாமல் இருப்பதும் 

இன்று உைகில் ெம்பிரதாயமாகி வருவது மாத்திரமல்ை, 

இைங்மகயில் அதுசவ நமடமுமறயில் இருந்து வருகின்றது.  

முக்கியமான காைகட்டங்களில் ஒருமமப்பாட்டுடன் சதெியப் 

சபரமவ அல்ைது சதெிய அரொங்கத்மத அமமத்து, அதன்மூைம் 

இந்த நாட்டில் அவ்வப்சபாது ஏற்படுகின்ற பிரச்ெிமனகளுக்கு 

முகங்சகாடுப் பதற்குச் ெிறந்த தீர்மானங்கள் எடுக்கப்படுகின்றன. 

யுத்தத்மத முடிக்கசவண்டும் என்பதற்காகப் பை ெந்தர்ப்பங்களில் 

எதிர்க்கட்ெியில் இருந்து ஆளுங்கட்ெிக்குச் ெிை உறுப்பினர்கள் 

சென்று இவ்வாறான அமமப்புக்களில் பங்சகடுத்த வரைாறு 

இந்தப் பாராளுமன்றத்தில் இருக்கிறது.  

முன்சனாருசபாதும் இல்ைாத அளவுக்கு இன்று 

இைங்மகயினுமடய சபாருளாதாரம் மாத்திரமல்ை, உைகப் 

சபாருளாதாரமும் வீழ்ச்ெியமடந்துள்ளது. நாம் சபாருளா தாரத்தில் 
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நலிவமடந்தவர்களாக இருக்கிசறாம். குறிப்பாக, நமக்குத் 

சதமவயான உணவுப் சபாருட்கமளக்கூட, உற்பத்தி 

செய்யமுடியாதவர்களாக இருக்கிசறாம். சவளிநாடுகளி லிருந்து 

எல்ைாவற்மறயும் இறக்குமதி செய்யசவண்டும்                         

என்ற நிமையில் எமது நாடு இருக்கிறது. சகாசரானாத் 

சதாற்றுடன் சபாருளாதாரப் பிரச்ெிமனகளும் உைகம் முழுவதும் 

ஏற்பட்ட தனால், நமது மக்கள் எாிசபாருளுக்காக வீதியிசை 

வாிமெயில் காத்துநிற்கசவண்டிய நிமை ஏற்பட்டது. அமத 

நாங்கள் எதிர்பார்க்கவில்மை. அதுசபான்று, விவொயிகள் 

உரமில்ைாமல் தவித்தார்கள். உணவுப் பிரச்ெிமன உட்பட பை 

பிரச்ெிமனகளுக்கு இந்த நாடு முகங்சகாடுக்க சநாிட்டது. 

அப்சபாழுது   அரொங்கத்தில்    இருந்த    நாங்கள் -  
ඔබරතුජපත් ලං ද්ජදප  ලං අපි ලං ාථදපීවජ ලං  දකප ලං කි    ලං ජාපති  ලං ාභපදක් ලං

ජපත්ජ් ලං ජාපති  ලං ්ඩුක්දක් ලං පිහිටුද්ජට ලං ඕජෑ ලං කියජ ලං එ යිව  ලං

මූකපාජපරූඪ ලං රු ලං ජ්ීතුජනි. ලං  ලං ඒ ට ලං ජජත් ලං අත්ා් ලං  ළප. ලං ඒ ලං

දදාථදක ලං අපි ලං ඒ ට ලං ජපිනහත් ලං  දකප  ලං  ලං සියලු ලං පපක්ෂික ය් ලං එක්  ලං

එ ඟාපද ට ලං ඇවිල්කප ලං  ලං අත්ා් ලං  ළ ලං බරද ලං ජජ ලං  ් ලං අදාථාප   ලං

ජාක් ලං යජදප. 

நாங்கள் எல்சைாரும் ஒன்றுசெர்ந்து சதெியப் சபரமவமய 

உருவாக்குவதன்மூைம் இன்று இந்த நாடு முகங் 

சகாடுத்துக்சகாண்டிருக்கின்ற சபாருளாதாரப் பிரச்ெிமனக்கு 

மாத்திரமல்ை, அவ்வப்சபாது ஏற்படுகின்ற பிரச்ெிமன களுக்கும் 

தீர்வு காண முடியும். இந்தப் பாராளுமன்றம் இன்னும் ஓாிரு 

வருடங்களில் கமைவதாக இருந்தாலும் ொி, அல்ைது அதற்கு 

முன்னர் கமைக்கப்படுவதாக இருந்தாலும் ொி, இக்கட்டான 

சூழ்நிமையிலிருந்து நாட்டு மக்கமளக் காப்பாற்றுவதற்கும் 

நாட்டுக்கு உகந்த தீர்மானங்கமள எடுத்துச் செயற்படுவதற்குமான 

ஒரு ெந்தர்ப்பமாகசவ நாம் இதமனப் பார்க்கிசறாம்.  

நமது மக்களுக்குத் சதமவயான சபாருட்கமள நமது 

நாட்டிசைசய உற்பத்தி செய்வதற்கு விவொயத்மத ஊக்குவிக்க 

சவண்டும்,  சடாைர் பாவமனமயக் குமறக்க இறக்குமதிமயக் 

குமறக்க சவண்டும். இைங்மக ரூபாயில் சவளிநாட்டவர்கள் 

சபாருட்கமள வாங்கக்கூடிய அளவுக்கு எமது நாணயத்தின் 

சபறுமதிமயப் பைப்படுத்த சவண்டும். நாம் நிதமும் உணவுக்காக 

சவளிநாடுகளில் தங்கியிருக்க முடியாது. ஆமகயால், இனியாவது 

நாம் நமக்கான ஒரு சபாருளாதாரக் சகாள்மகமய உருவாக்க 

சவண்டும்.   

இன்று நாங்கள் வாி ெம்பந்தமாகப் சபெிக்சகாண்டிருக் 

கிசறாம். வாிமய அதிகாித்தல் அல்ைது குமறத்தல் என்கின்ற 

விடயங்கள் பற்றி நாங்கள் சபசுகின்றசபாது,  அதமன எவ்வாறு 

அறவிடப் சபாகின்சறாம்? அதமனக் சகாண்டு எமது அரெ 

நிறுவனங்கமள எவ்வாறு வழிநடத்தப் சபாகிசறாம்? அரெ 

நிர்வாகத்தில் இருக்கின்ற குமறபாடுகமள எவ்வாறு நாம் 

இல்ைாது ஒழிக்கப்சபாகிசறாம்?  ஊழமை எவ்வாறு 

ஒழிக்கப்சபாகிசறாம்? என்பது பற்றியும் சபெ சவண்டுா்ம். இன்று 

எங்கு பார்த்தாலும் - பத்திாிமககளிலும் பாராளுமன்றத்திலும் - 

ஊழல் பற்றிசய சபெப்படுகிறது. மக்கள் நைனுக்காகச் 

செைவழிப்பமதவிட, ஊழசை அதிகமாக இடம்சபறுகிறசதன்றால், 

எங்கு அந்த ஊழல் இடம்சபறுகிறது என்பமதக் கண்டறிந்து, 

அமத எவ்வாறு ஒழிப்பது என்பது பற்றிச் ெிந்திப்பதற்கு இந்தப் 

சபரமவ முக்கியமானது. 

இந்த நாடு புமரசயாடிப்சபான யுத்தத்மதக் கண்டிருக் கிறது. 

இந்த நாட்டில் இரத்த ஆறுகள் ஓடியிருக்கின்றன. இனப் 

பிரச்ெிமனசயன்ற அடிப்பமடயில், எத்தமனசயா ெிங்கள யுத்த 

வீரர்கள் சகால்ைப்பட்டிருக்கிறார்கள். அசதசபான்று, 

எத்தமனசயா தமிழ் இமளஞர்கள் சகால்ைப்பட்டிருக் கிறார்கள். 

சபரும்பாைான ெிங்களச் ெசகாதரர்களும் தமிழ் ெசகாதரர்களும் 

ஊனமுற்றிருக்கிறார்கள். அதுமாத்திரமன்றி, இந்த நாட்டில் 

இருந்தாற்சபால் இனவாதத்மதத் தூண்டி, பிரச்ெிமனகமளத் 

சதாற்றுவிப்பார்கள். இந்த நாட்டில் வாழுகின்ற இரண்டு 

சமாழிகமளப் சபசுகின்ற மூன்று ெமூகங்களும் ஒற்றுமமயுடன் 

ெந்சதாெமாக இருப்பமதப் பிறர் விரும்புகிறார்களில்மை. அவர்கள் 

எப்சபாழுதும் எம்மம வறியவர்களாக மவத்திருந்து தங்களுமடய 

சவமைகமளச் செய்துமுடிப்பதற்குத்தான் முயலுவார்கள். 

அதற்காக  ெிங்கள வர்கள், முஸ்லிம்கள், தமிழர்கள், கிறிஸ்தவர்கள் 

மத்தியில் பிளவுகமள ஏற்படுத்தி எமக்குள் பிரச்ெிமனகமள 

உண்டாக் கிக்சகாண்சட இருப்பார்கள். 

'ஈஸ்டர்' குண்டுத்தாக்குதல்மூைம் நாம் கண்ட பைன் என்ன? 

யார் அமதச் செய்தார்கள், எதற்காகச் செய்தார்கள் என்பது 

நமக்குத் சதாியாது. ஆமகயால், நாம் அவர்கமளக் கண்டறிய 

சவண்டும்; இனவாதத்மத இல்ைாசதாழிக்க சவண்டும். இந்த 

நாட்டில் வாழுகின்ற எல்ைா இன மக்களும் ெந்சதாெமாக 

வாழ்வதற்கு ஏற்ற வமகயில், ஒரு யாப்பு உருவாக்கப்பட 

சவண்டும். அந்த யாப்பானது, அரொங்கக் கட்ெியினருக்கு அல்ைது 

எதிர்க்கட்ெியினருக்கு அல்ைது முஸ்லிம், தமிழ், ெிங்களம் என 

இனாீதியாக இருக்கின்ற கட்ெியினருக்குச் ொர்பாக இல்ைாமல், 

எல்ைா மக்களுக்கும் சபாதுவானதாக அமமய சவண்டும். 

இன்று இந்த நாட்டில் 70 ெதவீதத்துக்கும் சமல் ெிங்கள - 

சபௌத்த மக்கள் வாழ்கிறார்கள். 30 ெதவீதத்துக்கும் 

குமறந்தளவிசை ஏமனய ெிறுபான்மம மக்கள் வாழ்கிறார்கள்.  

அப்படியாகச் ெிறுவான்மமயினராக வாழ்கின்ற அந்த மக்களுக்குச் 

ெிை விடயங்கமளப் பகிர்ந்தளிப்பதற்கு நாம் அச்ெப்படுகின்சறாம். 

தமிழர்கமளப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்து கின்ற கட்ெியினர்கூட 

இங்கு வந்து, “எங்களுக்கு ஒன்றுசம இல்மை; சகாயில்கூட கட்ட 

முடியாது” என்று சபசுவதானது, குறுகிய 

எண்ணங்கமளக்சகாண்டவர்களுள்ள ஒரு நாடாக எமது நாட்மட 

மற்றவர்கள் பார்ப்பதற்கு வழிவகுக்கும். இன்று ெவூதி 

அசரபியாவில் சகாயில் கட்டுவதற்கு அனுமதிக்கப் படுகிறது. 

அப்படிசயன்றால், இைங்மகயில் சகாயில் கட்டுவதற்கு என்ன 

பிரச்ெிமன? என்பதாகத் தமிழர் தரப்பிலுள்ளவர்கள் 

சபெிக்சகாண்டிருப்பமத நாங்கள் பார்க்கிசறாம். இைங்மக 

சுதந்திரமமடந்த காைத்திலிருந்து இன்றுவமர இந்தப் 

பிரச்ெிமனகள் பிச்மெக்காரனின் புண்மணப் சபான்சற 

இருக்கின்றது. பிச்மெ எடுப்பவனுக்கு எப்சபாழுதும் காலில் 

புண்ணிருக்க சவண்டும். புண்மண மவத்துக்சகாண்சட அவன் 

பிச்மெசயடுப்பான். அவன் அமதக் குணமமடய விடமாட்டான். 

அசதசபான்று, இந்தப் பிரச்ெிமனகமளத் சதாடர்ச்ெியாக 

மவத்துக்சகாண்டிருக் காமல், அவற்றுக்கு நிரந்தரத் தீர்மவ 

எட்டுவதற்காக இந்தத் சதெியப் சபரமவ கூடுமாக இருந்தால், 

எல்சைாருமடய அபிப்பிராயங்கமளயும் சபற்று, எம்மால் 

நிச்ெயமாக இந்த நாட்டில் வாழ்கின்ற மக்களுக்கு ஏதாவது செய்ய 

முடியும்.  

கடந்த எட்டாவது பாராளுமன்றமாக இருந்தாலும், 

தற்சபாமதய ஒன்பதாவது பாராளுமன்றமாக இருந்தாலும், 

எங்களுமடய காதுகளில் சகட்டசதல்ைாம் இனவாதத்மதத் தவிர, 

சவசறான்றும் இல்மை. சதாா்தல் ஒன்று வந்துவிட்டால் சபாதும், 

இந்த நாட்டில் இனவாதம் இசைொகசவ தமழத்து விடும். சதாா்தல் 

காைத்தில் இனவாதக் கருத்துக்கமளத் சதாிவிப்பவர்கள் மற்றும் 

இனவாதத்மதத் தூண்டிச் சொத்துக் கமள அழிப்பவர்கள், "இது 

நமது சொத்து; அவற்மறத்தான் நாம் எாிக்கிசறாம்" என்பமதப் 

புாிந்துசகாண்டாக சவண்டும்.  

இந்தத் சதெியப் சபரமவயானது, தற்சபாழுது ஏற்பட்டிருக் 

கின்ற சபாருளாதார சநருக்கடிமயத் தீர்ப்பதற்கு மாத்திரமல்ை, 

இந்த நாட்டிலுள்ள எல்ைா மக்களும்  ஒற்றுமமயாக 

வாழ்வதற்கான ஒரு முமறயான Constitutionஐ உருவாக்கு 

வதற்கும் நிச்ெயம் வழிவகுக்க சவண்டும். அரெியைமமப் புக்கான 

22ஆவது திருத்தச் ெட்டமூைம் இச்ெமபயில் ெமர்ப்பிக் 

கப்பட்டிருக்கிறது. சஜ.ஆர். ஜயவர்தன அவர்களால் சகாண்டு 

வரப்பட்ட அரெியைமமப்பு 22ஆவது தடமவயாகவும் திருத்தப் 
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பட்டிருக்கிறது. அந்த யாப்பு பற்றிசய நாம் சபெிக்சகாண்டிருக் 

கிசறாம். எனினும், உண்மமயிசைசய இன்று நமக்குத் 

சதமவப்படுகின்ற ஒரு யாப்பு பற்றி நாம் இன்னமும் ெிந்திக்க 

வில்மை என்பமதத்தான்  எங்களுமடய சதெியக் காங்கிரஸ் 

சநடுங்காைமாகச் சொல்லிவருகிறது. எனசவ, சதெியப் சபரமவ 

கூடுகின்றசபாழுது, நிச்ெயமாக நமக்கான ஒரு யாப்மப 

உருவாக்குவது பற்றிச் ெிந்திக்க முடியும். அதுசவ இந்த நாட்மட 

வாழமவக்கும். “உங்களுமடய நாட்டில் பிரச்ெிமன இருக்கிறது; 

அமத நீங்கள் தீர்க்கவில்மை! தீர்க்கவில்மை!” என்று சொல்லிச் 

சொல்லிசய இன்று எங்கமள சவளிநாட்டவர்கள் blackmail 
பண்ணிக் சகாண்டிருக் கிறார்கள்.  

எனசவ, தமிழ் மக்கள், முஸ்லிம் மக்கள், ெிங்கள மக்கள் என 

எல்சைாருமடய பிரச்ெிமனகமளயும் தீர்ப்பதற்கான ஒரு யாப்மப 

எம்மால் உருவாக்க முடியுமாக இருந்தால், அமதவிட இந்தப் 

பாராளுமன்றம் இந்த நாட்டு மக்களுக்கு சவசறாரு செமவமயயும் 

செய்யசவண்டிய அவெியமில்மை. ஆமகயால், இருக்கின்ற இந்தக் 

குறிப்பிட்ட காைத்திற்குள் சதெியப் சபரமவமய அமமத்து, அதில் 

நாம் எல்சைாரும் சொா்ந்து ஒற்றுமமயாக இயங்கமுடியுமாக 

இருந்தால், எங்களால் ெிறந்தசதாரு யாப்மபக் சகாண்டுவர 

முடியும்; சபாருளாதாரப் பிரச்ெிமனகளுக்குத் தீர்வுகமளக் 

காணமுடியும்; உள்ளூர் உற்பத்திகமளப் பற்றிச் ெிந்திக்க முடியும்; 

நமது நாணயத்தின் சபறுமதிமயச் ெக்தியுள்ளதாக மாற்ற முடியும்; 

வீண்செைவு கமளக் குமறக்க முடியும்; எல்ைாவற்றுக்கும் சடாைர் 

சதடி அமைவதற்கு அவெியம் ஏற்படாது. நமது நாட்டில் 

எல்ைாவிதமான உற்பத்திகமளயும் செய்வதற்குாிய வளங்கள் 

இருக்கின்றன.  இது வளம்சபாருந்திய ஒரு நாடு; சொர்க்கபுாி! 

எனசவ, நாம் இந்தச் சொர்க்கபுாியில் இருந்துசகாண்டு, நமது 

நாட்டு மக்கமள வாழமவக்க முடியாமல் இருக்கமுடியாது.  இந்த 

நாட்டில் மக்கள் எாிசபாருளுக்காக வீதிகளில் இரவு பகைாக 

queueஇல் நின்று புைம்பிக்சகாண்டிருந்ததன் விமளவாக, இன்று 

ெனாதிபதி மாறி, பிரதம அமமச்ெர் மாறி, பாராளுமன்றமும் சபரும் 

மாற்றங்கமளக் கண்டு சகாண்டிருக் கிறது. இவ்வாறு ஒரு புரட்ெி 

வந்திருக்கின்ற இச்சூழலில், இந்த நாட்டில் ஒரு நல்ை நிமைமய 

உருவாக்க சவண்டுமாக இருந்தால், நாம் எல்சைாரும் 

ஒன்றுசொா்ந்து சதெியப் சபரமவமய நிறுவி, இந்த நாட்டு 

மக்களுக்காகப் பணியாற்ற சவண்டும் என்று சகட்டு, 

விமடசபறுகின்சறன்.  நன்றி.  
 

රරු මූලාසනාරූඪ ාන්තීුාා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු ලංඩී.බී. ලං හථයත් ලංජපතිතුජප. ලංඔබරතුජපට ලංවිජපි  ලං12  ලං පකයක් ලං

ති බරජදප. 

 

[අ.භප. ලං4.05  
 

රරු ඩී.බී. මහ්ා්  ාහතා නපශු සේප්  සාවර්ලධනන ාාජ්ය 

අාාතයුාා) 
(மாண்புமிகு டீ.பீ. சஹரத் - கால்நமட வளங்கள் அபிவிருத்தி 

இராஜாங்க அமமச்ெர்)  

(The Hon. D.B. Herath - State Minister of Livestock 
Development) 

මූකපාජපරූඪ ලං රු ලං ජ්ීතුජනි  ලං ඉාපජ ලං දපදරත් ලං  යෝජාජපදක් ලං

රපජ ලං අද ලං  ් ලං පප් ි ්්තුද ලං තුළ ජ ලං අපි ලං විදපද ලං  යජදප. ලං ජජ ලං

 බර හවි්ජ ලං ාතුටු ලං  දජදප  ලං ඔබරතුජප ලං මූකපාජ ආ ලං ඉ්ජ ලං

 දකපද  ලංඅදහාථ ලංර ප  ලං ය්ජ ලංඅදාථාපද ලංකපබීජ ලංපිළිබරඳද. ලං 

ජාපති  ලං ාභපද ලං නි් ජපණය ලං කිරීජ ලං පප් ි ්්තුද ලං නි යෝජාජය ලං

 යජ ලංපක්ෂ  ලංවිපක්ෂ ලංහපජ ලං දජපටජ ලංවුදජජප ලං දා ච ලං පයණපදක්. ලං

ඒ ලං නිාප ලං ාජයිව ලං ජාපති  ලං ාභපද ලං ාථාපපිා ලංකිරීජ ලං ාඳහප ලං  ව ලං  යෝජාජපද ලං

ඉිනරිපත් ලං යකප  ලං ඒ ලංරපජ ලං අදහාථ ලං විජාප ලං ඒ  ලංාථාපපිා ලං ය්ජ ලංඅද ලං

 ටයුතු ලං ය් ්. ලං ් ලංජාපති  ලංාභප   ලංාභපපතිදයයප ලංද් ් ලංරු ලං

 ාපජපය තුජප. ලං  ාසු ලං ාපජපජි ය් ලං ද් ් ලං අග්රපජපායදයයප  ලං

ාභපජපය දයයප  ලං විුේධ ලං පප්  ථද ආ ලං ජපය දයයප  ලං ්ඩුක් ලං

පප්  ථද ආ ලංරධපජ ලංාාවිධපය දයයප ලංාහ ලංපිළිරත් ලං ේ පපකජ ලංපක්ෂ ලං

නි යෝජාජය ලං යජ ලංපප් ි ්්තු ලංජ්ීදයය් ලංතිාථපාථ ලං ද ජක්. ලං

ජාපති  ලංාභපද ලං ් ලංවිධියට ලංනි් ජපණය ලංවුණපජ ලංඑාපජට ලං ේ පපකජ ලං

ජපිනහත්වීජක් ලංසිදු ලංද් ් ලංජපහප. ලංඑ හජ ලංතිබිය ලංයුතුත් ලංජපහප. ලංජජ ලං

අදහාථ ලං  යජ ලං විධියට ලං  ් ලං යට ලං  ් ලං ාප ලං වි පක ලං විපත්තිය ට ලං පත් ලං

වු ඩුක ලං ේ පපකජ ලංඅයමුණු ලං පයදපරි ලං ය රජ ලංබරකයට ලංපත් ලං දා ච ලං

්ඩුක්  ලංඒ ලංදප ේජ ලංවිපක්ෂය ලංනි යෝජාජය ලං යපු ලංඅය ලං ජ ාක් ලං ල් ලං

 ටයුතු ලං  යපු ලං ් පයය ලං අනුදයිව. ලං අපි ලං ද්ජදප  ලං සිරිජප දෝ ලං

බරඩුකඩපයජපය  ලංජපතිනිය ලංයට ලංභපය ලං දජ  පට ලං ් ලංයට ලංවි ේ දකට ලං

ණය ලං  දකප ලං තිබු ඩුක ලං ජපති ලං බරද. ලං එා  පට ලං  ් ලං යට ලං නිදහාථ  ලං

ාථදදරී  ලං ාථදපීවජ ලං යපජායයක්. ලං ඒ ලං දප ේජ ලං එදප ලං ය ්) ලං ජාජාපදට ලං

 පක්කුජක් ලං තිබුණප  ලං යට ලං පිළිබරඳද. ලං එාපජ ලං  ේ පපකජ ලං අයමුණු  ලං

ජාපති ත්දය  ලං්ර් ලංදපද ලං ජපකුත් ලංතිබු ඩුක ලංජපහප. ලංඑ ක ලංතිබු ඩුක ලං

යට ලං රපඩජඟජ ලංදපඩ ලංපිළි දළක්; ලංහරි ලංාපජ ට ලංයට ලං රජ ලංයෑ ් ලං

වුදජජපදක්. ලං ජමුත්  ලං විදිා ලං ්් ි  ලං යටපද ලං හඳු්දප ලං  ජජත් ලං එක්  ලං

යට ලං දජත් ලංපපති ඩ ට ලංගියප. ලං  ්  ලංශ්රී ලංකා පද ලංඅ ්ක්ෂප ලං යපු ලං

 දයක් ලං ජප දයිව. ලං 

මූකපාජපරූඪ ලං රු ලං ජ්ීතුජනි  ලං අවුුදු ලං 0 522  ලං ිඛිා ලං

ඉතිහපායක් ලංති බරජ ලංයට  ලං ජද් ලංඋත්ාරීාය ලංාභපද ට ලංඇවිල්කප ලං

අද ලං අපට ලං  ාප ලං  ය්ජ ලං ති බර් ් ලං  ජපජදපද? ලං යටට ලං  දා ච ලං

විපත්තිය  ලං වි ේශීය ලං ණය ලං  ්දයපද  ලං ඒ ලං දප ේජ ලං ජාජාපද ේ ලං

දප දජ ලං ර ථජ  ලං අාහජ ය් ලං පිරිා ච ලං ිනිාථසු  ලං ජ්ද පෝෂණය  ලං

 කඩ ට ලං බර හත් ලංර්ජ ලංගියපජ ලංති බරජ ලංරපටලු ලං්ිනය ලංරපජ ලංාජයිව ලං

අද ලංඅපට ලං ජාපජ ලං ාප ලං ය්ජ ලංසිදු ලං දකප ලංති බර් ්. ලං ් ලංාජයිව ලං

රජාපා්ත්රදප ජ ලං රජය ලං තුළ ලං ශ්රී ලං කා පදට ලං උුජ ලං  ය ලං  ජකප ලං ති බරජ ලං

ාත්ත්දය. ලං මූකපාජපරූඪ ලං රු ලං ජ්ීතුජනි  ලං  ් ලං අදාථාප   ජ ලං අපි ලං

 පටදත් ලං ් ලංදරකී ජ් ලංනිදහාථ ලං ද්ජ ලංබරපහප ලංකියප ලංජප ලං ල්පජප ලං

 යජදප. ලං ජප ද  ලංඅපි ලංහපජ දජපජ ලං ් ට ලංදර ලංකිය්ජ ලංඕජෑ. ලංඅද ලං

විපක්ෂ ආ ලං ඉ්ජ ලං අය ලං ්ඩුක් ලං පක්ෂයට ලං ඇඟිල්ක ලං ිනගු ලං  යජදප. ලං

්ඩුක් ලංපක්ෂ ආ ලංඉ්ජ ලංඅය ලංවිපක්ෂයට ලංඇඟිල්ක ලංිනගු ලං යජදප. ලං ් ලං

විධියට ලං හප ජෝජ ලං නි්  දෝී ලං  ද්ජ ලං උත්ාපහ ලං  යජදප. ලං ජමුත්  ලං

ාජාජ් ලං අදහජ ලං්රජ ලං අනුද ලං ඒ ලං්රි  ලං ාථාපජය ට ලං ගිහිල්කප ලං

 පටද ලං ිනවුයප ලං කිය්ජ ලං පුළුද් ලං ද් ්  ලං "ජජ ලං  ් ලං විපත්තියට ලං

ා්බර්ධ ලංවු ඩුක ලංජපහප  ලං ් ලංයට ලංවිපත්තියට ලංපත් ලං දා ච ලං පයණපදට ලං

ජප ලං නි යෝජාජය ලං  යජ ලං පක්ෂය ලං ා්බර්ධ ලං වු ඩුක ලං ජපහප" ලං කියකප. ලං

ජජ ලං හිාජදප  ලං එ හජ ලං කිය්ජ ලං පුළුද් ලං ශුේධද්ායිව් ලං  ් ලං

පප් ි ්්තු   ලං සිටිජ ලං 005 දජප ලං අාරි් ලං  හපය්ජ ලං බරපහප ලං

කියකප. ලං 

මූකපාජපරූඪ ලං රු ලං ජ්ීතුජනි  ලං  ේ පපකජය ලං රතික් ෂථප ලං

 යජදප ලං කියජ ලං  පයණයත් ලං අද ලං  ් ලං ාජපජාය ලං තුළ ලං අපි ලං දකිජදප. ලං

ාජහය ලං අය ලං කියජදප  ලං  ් ලං 005 දජපජ ලං  හපු ලං කියකප. ලං හපබරපයිව  ලං ලං

පප් ි ්්තුද ලං නි යෝජාජය ලං  යජ ලං 005 දජප ලං අාය ලං පිරිසිදු  ලං ඒ ලං

දප ේජ ලං යට ලං  දනු ද් ලං පීත ලංසිටිජ  ලං අජපරා ලං අයමුණ ලං යප ලං යට ලං

 රජ ලංය්ජ ලංදපය  ලං දජ ලංපිරිාකුත් ලංඉ්ජදප. ලංඅදපාජපද  ලංජහා! ලං

ඔවුනුත් ලං අය ලං 005 දජප ේ ලං  රපඩටජ ලං එ තු ලං  දජදප. ලං

පප් ි ්්තුද ලංනි යෝජාජය ලං යජ ලං බරප හෝ ලංජ්ීදු ලං ් ලංජය  ලං

දපඩදකට ලං හවුල් ලං වු ඩුක ලං ජපහප. ලං ජමුත් ලං ඔවු් ලං තුළ ලං ා්ාපපයක් ලං

ති බරජදප  ලං ාජනුත් ලං චූිනා යෝ ලං හපටියට ලං විත්ති ලං කූ්දට ලං ජාදජ ලං

ජපජසි ත්දයක් ලං යට ලං තුළ ලං  රපඩ ලං ජපඟිකප ලං ති බරජ ලං නිාප. ලං ඒ ලං

 පයණපදත් ලංඑක්  ලං ලංපප් ි ්්තුද ලංතුළ ලංසිටිජ ලංයටට ලං්දයය ලං යජ ලං

පක්ෂ  ලං විපක්ෂ ලං හපජ ලං    ජකුටජ ලං බරයපාළ ලං වුදජජපදක් ලං

ති බරජදප  ලංයට ලංහරි ලංාපජ ට ලං රජ ලංය්ජ. 

ඒ ලංවුදජජපදත් ලංඑක්  ලං ටයුතු ලං යජ ලංපිරිාට ලංරපළ පජ ලංාපජක් ලං

ාජයිව ලං  ් ලං ජාපති  ලං ාභපද. ලං  ් ලං ජාපති  ලං ාභපදට ලං ්දපජ  ලං එාපජ ලං

 ේ පපකජයක් ලංති බර්ජ ලංබරපහප. ලංමූකපාජපරූඪ ලංරු ලංජ්ීතුජනි  ලං

 ේ පපකජ ලංභූි පද ලංතුළ ලංරතිපත්ති ලංහපටියට ලංඅපි ලංදයජ ලං ේ පපකජ ලං
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ජායට ලං රපළ පජ ලං  ේ පපකජ ලං පක්ෂ ලං අපි ලංනි යෝජාජය ලං යජදපය ලං

කියජ ලං එ  ලං ජජ ලං  ප ේරි ද ලං අදහජදප. ලං එාපජ ලං ති බර් ් ලං

රජාපා්ත්රදපදය. ලං ජපතිදයණයක් ලං ්දපජ ලං ජාජාපද ලං අපට ලං  ුණු ලං

 පයණප ලං කියජදප  ලං ඔවු් ේ ලං නිරීක්ෂණ ලං කබරප ලං  දජදප. ලං

පප් ි ්්තුදට ලං පත් ලං  දකප ලං ිනයද්ජප   ලං  ේ්)ටු ද් ලං  ජහපට ලං

එජ  පට  ලංඅපි ලංදයපු ලං ේ පපකජ ලංරතිපත්තිජය ලංපක්ෂ ලංක්රියප පය ් ලං

පපත්ා ට ලං දජකප  ලං  ් ලං අ ් ලං ජ  ලං යටයිව  ලං ජ බිජයිව  ලං  ් ලං ය ්) ලං

 ද  ෝටි ලංවිසිප්කක්ෂයක් ලංනි යෝජාජය ලං ය්ජයිව ලංඅපි ලං005 දජප ලං

 ් ලංපප් ි ්්තුදට ලංඑ් ් ලංකියකප ලංහිා්ජ ලංපුළුද් ලංජ්  ලංඑද් ලං

ජපජසි ත්දයක් ලං රපඩජඟප ලං ර්ජ ලංඅපට ලංපුළුද් ලංජ්  ලං  ් ලං ය ්) ලං

 ද  ෝටි ලංවිසිප්කක්ෂය  ලංජාජාපද ේ ලංඅයමුණු ලංඉටු ලං යර්ජ ලංඅපි ලං

005 දජපජ ලං එ තු ලං වුණපය ලං කියකප ලං ජජ ලං වි ථදපා ලං  යජදප. ලං ජමුත්  ලං

ජජ ලංදකි් ් ලංජපහප ලංඒ  ලං ් ලංපප් ි ්්තුද ලංතුළ ලංති බරජ ලංබරදක්. ලං

 බරප හෝ ද ජක් ලං හපජ ලං  දකප  ජ ලං  ල්පජප ලං  ය් ් ලං ාජ් ලං

ාජයිව ලං එ   ලං ාජ් ලං දයජ ලං  ේ පපකජ ලං පක්ෂය ලං ාජයිව ලං  ද  ලංකියකප. ලං

ඊළඟට  ලං ඳවුු. ලංඊට ලං ලංටි ක් ලංදුයාථා ලං දකප ලංාජයිව ලංයට ලංති බර් ්. ලං

 ජ්ජ  ලං  ් ලං ාත්ත්දය ලං බරයපාළ ලං ර ථජයක්. ලං ඒ ලං නිාප ලං ජජ ලං

 ප ේරි ද ලං අදහජදප  ලං  ් ලං පප් ි ්්තුදට ලං ්දපජ ලං අපි ලං

එකි ජ ප ලංඇජ ලං  පටප ලංර්ජප ලං ේ පපකජ ලංක්රියප පය ් ලං ය්ජ ලං

දපය  ලංවිය ලංයුතු ලංජපහප ලංකියකප. ලං අපට ලං අද ය ලං  ද් ් ලංයට ලංජපදා ලං

හරි ලංාපජ ට ලං රනිය්ජයිව. ලංජෑා ලංභපර ආ ලංසිදු ලං දා ච ලං ේ පපකජ ලං

ක්රියප පය ් ලංඑක්  ලංයට ලංවිජප  ලං දා ච ලංබරද ලංඅපි ලංපිළිර්ජදප. ලංඒ  ලං

පිළිරත් ත් ලං ජපාත් ලං පිළිර්ජ ලං  දජදප. ලං අ ් ලං වි ේශීය ලං ණය ලං

 ්දයපද ලං  රදප ලං ර්ජ ලංවිධියක් ලංජපහප. ලං ජාජාපද ේ ලංර ථජ ලං එකි් ලං

එ  ලං රපඩරපහිකප. ලංඒ ලංනිාප ලං ්දපට ලංවිාඳුජක් ලං ද්ජ ලංහපජ දජපජ ලං

එ ට ලං එක් හු ලං  ද්ජ ලං ඕජෑ ලං අදාථාපදක්  ලං  ් . ලං අපි ලං යාප් ායට ලං

මුහුණ ලං  ද්ජ ලං ඕජෑ  ලං මූකපාජපරූඪ ලං රු ලං ජ්ීතුජනි. ලං එ හජ ලං

ජපතිද ලංහපඟී්දකට ලංදහල් දකප ලංඅපි ලංනි යෝජාජය ලං යජ ලං ේ පපකජ ලං

 ඳවුු ලංජපදා ලංදාපදක් ලංාථාපපිා ලං ද්ජ ලංඕජෑය ලංකියජ ලං පයණපද ලං

පදජ් ලං ය රජ ලංඅප ලංී්දු-ීයණ ලංරා ලංයුතු ලංජපහප. ලං යටක් ලංහපටියට ලං

රත්ාපජ ලං අපට ලං හුද කපද ලං  රපඩජප ඟ්ජ ලං බරපහප ලං කියජ ලං එ  ලං අපි ලං

ද්ජදප. ලං අද ලං  කෝ ය ලං වි ථද ලං ර්ජපජයක් ලං බරදට ලං පත් ලං  දකප ලං

ඉ්ජදප. ලංඒ ලංවි ථද ලංර්ජපජය ලංතුළ ලංති බරජ ලංඑ  ලංයටක් ලංඅපි. ලංඒ ලංනිාප ලං

වි  ථෂ ය්ජ ලං අපි ලං ජාපී් ලං හපටියට  ලං ්ර් ලං හපටියට ලං  බර ද් ් ලං

ජපතිද ලංහරි ලංාපජ ට ලංයට ලං රනිය්ජ ලංඕජෑ. ලං 

88 -89 ලං  පක ආ ලං භීෂණයක් ලං ්ද ලං බරද ලං අපි ලං ද්ජදප. ලං එදප ලං  ් ලං

ය ්) ලං අහිාා  ලං ිනිාථසු ලං අතිවි පක ලං පිරිාක් ලං ජපුණප  ලං ාජහය ලං අය ලං

ජපුදප. ලංහපබරපයිව  ලංරතිලකයක් ලංනි් ජපණය ලංවු ඩුක ලංජපහප. ලංඒ ලං දකප   ලං

පත් ලං  යපු ලං ාුණ ලං අාහජ ලං   පිෂ් ලං ාභපද ලං හුඟක් ලං  පයණප ලං

ඉිනරිපත් ලං  ළප. ලං ඒදප ලං පපක  ලං පක්ෂය ලං එ තු ලං  ය ලං රත්ාප. ලං ජමුත්  ලං

ාුණ ලංඅාහජයට ලංඋත්ායයක් ලංඑාපජ ලංතිබු ඩුක ලංජපහප. ලංඒ ලංදප ේජ ලං

අවුුදු ලං 32ක් ලං තිාථ ාථ ලං අ ් ලං ය ්) ලං යුේධයක් ලං තිබුණප ලං අපි ලං දපක් ප. ලං

ද් රදපදය ලං  හථතු ද් ලං  දපපත් ත්ජ ලං හිටපු ලං අහිාා  ලං ිනිාථසු ලං

නියපයප ේ ලං ජපුණප; ලං ජාපති  ලං ා්පත් ලං විජප  ලං වුණප. ලං යට ලං ඉහළ ලං

ාපජ ට ලං  රනිය්ජ ලංතිබුණු ලං ජප් රය ලං පකපනුරූපද ලංඇහිරී ලං ගිහි් ලං

අපට ලංඒ ලංඅද ය ලංාථාපජය ලං යප ලංළා ලං ද්ජ ලංබරපරි ලංවුණප. ලං ්දප ලංාජයිව ලං

අපට ලංති බරජ ලංඅත්දපකී්. ලංජමුත්  ලංඒ ලංඅත්දපකී් ලංඅපි ලංභපවිා ලං යජදපද? ලං

අපි ලංභපවිා ලං ය් ් ලංජපහප. ලංජජ ලං ප ේරි දජ ලංවි ථදපා ලං යජදප  ලං

එදප ලංද් රදප ජ ලංයුේධ ය් ලංනිදහාථ ලං යරත් ලංය ්)  ලංඋතුය  ලංජප ඟජහිය  ලං

දකුණ ලං ඔක්  ෝජ ලං එ  ලං ාපජ ට ලං  ේ්ජ ලං අපට ලං පුළුද් ජක් ලං

තිබුණප ලංකියකප. ලං අපි ලංඒ ලං අදාථාපද ලංපපහපය ලංහපරියප. ලංඒ ලං දකප   ලං ් ලං

ය ්) ලංිනිාථසු්ට ලංයට ලංපිළිබරඳ ලං  ලංහපඟීජක් ලංතිබුණප. ලංජමුත්  ලංඒ ලංහපඟීජ ලං

උේ ජපජය ලං යකප ලංයට ලංඉහළට ලංඔාදප ලංාපබී ් ලංදර ලංකීජ ලංඅපි ලංපපහපය ලං

හපරියප. ලංඒ ලංනිාප ලංජපදා ලංදාපදක් ලංඅපට ලංඒ ලංාථාපජයට ලංඑ්ජ ලංපුළුද්ද ලං

කියජ ලංර ථජප් ාය ලංඅප ලංහමු   ලංති බරජදප. ලංඑ ාථ ලංවුදත්  ලං ් ලංජාපති  ලං

ාභපද ලං තුළි් ලං ඒ ලං ර ථජයට ලං උත්ායයක් ලං  හපය්ජ ලං අපට ලං පුළුද් ලං

  වි ලංකියකප ලංජජ ලංවි ථදපා ලං යජදප. ලංඒ ලංනිාප ලං ් ලංාභපද ලංනි යෝජාජය ලං

 යජ ලංපක්ෂ  ලංවිපක්ෂ ලංහපජ දජපජ ලංහරි ලංාපජ ට ලං් දපත් ලං ් ලංයට ලං

නිදපයින ලංාපජ ට ලං රනිය්ජ ලං ලංඅපට ලංපුළුද් ලං  වි. ලං 

මූකපාජපරූඪ ලං රු ලං ජ්ීතුජනි  ලං අද ලං  කෝ  ආ ලං ිනයුණු ලං  දා ච ලං

යටදල් ලං ිනහප ලං බරපලුදපජ ලං හපජ ලං  දකපද ජ ලංඒ ලං  ලං යටදල් ලං ිනයුණු ලං දකප ලං

ති බර් ් ලං ් ලංදප ේ ලංජහජාජ ලංනි යෝජිාය් ලංපජණක් ලංක්රියපත්ජ  ලං

 දා ච ලං අදාථාපදක ලං  ජප දයිව. ලං ඒ ලං අදාථාප ලං නි් ජපණය ලං  ද් ් ලං

හපජ ලං  දකපද ජ ලං ජහජාජ ලං ාහභපගිත්දයත් ලං එක්  ලං  යජ ලං

ක්රියප පය ් ලං එක් යිව. ලං අපි ලං  ේ පපකජ ලං ක්රියප පය් ලං  යකප  ලං

 ජාපජට ලංඇවිල්කප ලං දපි  ලං  දකප ලංහදජ ලං ිටුදකට ලංරජාපදත් ලංඑ තු ලං

 යර්ජ ලංඅපට ලංපුළුද් ලංජ් ලංඅපි ලංවි ථදපා ලං යජදප  ලංමීට ලංදඩප ලං හපඳ ලං

 දයක් ලං ් ලංයටට ලං ය්ජ ලංපුළුද් ලං  වි ලංකියකප. ලං 

ඒ ලංදප ේජ ලං ් ලංාභපදට ලං්දපජ ලංපක්ෂ  ලංවිපක්ෂ ලංකියකප ලං දජාක් ලං

ජපතිද ලං නිදපයින ලං  ේදල් ලං  ය්ජ ලං ඕජෑය ලං කියජ ලං ජාය ලං ජජ ලං

 ප ේරි ද ලං දයජදප. ලං අ ් ලං රු ලං හ් ෂ ලං ද ලං සිල්දප ලං ජ්ීතුජපට ලං

යජා ආ ලං මුදල් ලං පිළිබරඳ ලං  පය  ලං ාභප   ලං ාභපපතිත්දය ලං කබරප ලං  ජජ ලං

ඇත්ාටජ ලං අපි ලං අරය ලං  ය්ජ ලං ඕජෑ. ලං ඒ ලං තුළි් ලං නිදහ ාථ ලං අදහාථ ලං

ර ප  ලං යකප  ලංඑතුජප ේ ලංහපකියපද ලං ් ලං පය  ලංාභපදට ලංඑ තු ලං ය ලං

ර්ජ ලංපුළුද් ජ ලංති බරජදප. ලංඒ ලංදප ේ ලංහපකියප ලං ලංති බරජ ලංඅතිවි පක ලං

පිරිාක් ලං ් ලංාථාපජ ආ ලංඉ්ජදප. ලං අපි ලං  ් ලං යටට ලංඔවු් ේ ලං ාථදය ලං ලං

කබරප ලං ර්ජදපද? ලං ජපහප. ලං අපි ලං ඔවු් ලං පපත්ා  ලං දජකප ලං  ් ලං රජජ ලං

ඉිනරියට ලං ය්ජ ලං උත්ාපහයක් ලං දයජදප. ලං අපි ලං හපජ ලං  දකපද ජ ලං

උත්ාපහ ලං  ය්ජ ලං ඕජෑ  ලං  ් ලං ජහජාජ ලං නි යෝජිාය් ලං ා්පාක් ලං

හපටියට ලං  ත්ු් ලං අය රජ  ලං  ලං යට ලං  රපඩ ලං ජඟජ ලං දපඩ ලං පිළි දළට ලං

ඔවු් ලං ා්පත්දපය ය් ලං හපටියට ලං එ තු ලං  ය ලං ර්ජ. ලං ඒ ලං

 පයණප   ජත් ලංජාපති  ලංාභපද ලංදපදරත් ලං දජදප. ලං 

අද ලංාුණය් ලංඑ තු ලං ය ලංර්ජ ලංදපඩ ලංපිළි දළක් ලංපිළිබරඳ ලං ාප ලං

 යජදප. ලං ඒ ලං ාඳහප ලං අපට ලං  ් ලං ිටුදකට ලංඒ ලං උරතු්  ලං බුේධිජතු් ලං

එ තු ලං  යර්ජ ලං පුළුද්. ලං ඔවු්ට ලං  ේ පපකජ ලං ජයපය ලං පත්රයක් ලං

ජපහප. ලං ඒ ලං අය ේ ලං දපය ත්දයත් ලං එක්  ලං  ් ලං දප දජ ලං ර ථජ ලං එකි් ලං

එ  ලංහඳුජප රජ ලං ලංවිාඳ්ජ ලංඅපට ලංපුළුද් ජ ලංති බරජදප. ලං ලං ් ලංයට ලං

 රපඩ ලංජඟජ ලං දපඩ ලං පිළි දළ ලං පිළිබරඳ ලං රමු්ාප ලං  ල්්ජයක් ලං හදකප  ලං

  පයිව ලංවිධියටද ලං ් ලංපප් ි ්්තුද ලංඒ ට ලංදපය  ලං ද් ් ලංකියජ ලං

 පයණපද ලං  ලං ාපකකිල්කට ලං රපීතජ ලංාජයිව ලං  ් ලං ජාපති  ලං ාභප   ලං රමු් ලං ලං

 ප් යය ලං ද් ්. ලංඒ ලංඅනුද ලංඅද ලංඅපට ලංරමු්ාප ලංති බරජදප. ලං කෝ  ලං

 ා ්ය ලංාාවිධපජය ලංාහ ලං කෝ  ආ ලංවිවිධ ලංාාවිධපජදක ලංදත්ා ලංඑක්  ලං

රත්ාපජ ලං  ් ලං ය ්) ලං වි පක ලං පිරිාක් ලං ජ්ද පෝෂණ ය් ලං  ප ළජ ලං

ාත්ත්දයක් ලං ඇති ලං  දකප ලං ති බරජදප. ලං ය ්) ලං ්හපය ලං අ හථනියක් ලං

පිළිබරඳද ලං ාප ලං යජදප. ලංජජ ලං ් ලං ාපයතුු ලංසියල්ක ලංාජඟ ලංඑ ඟ ලං

 දකප ලං ාප ලං යජදප ලං ජප දයිව. ලං 

මූකපාජපරූඪ ලංරු ලංජ්ීතුජනි  ලං ් ලංාා්යප ල්්ජ ලංපිළිබරඳදත් ලං

අපට ලං ර ථජයක් ලං ති බරජදප. ලං ්හපය ලං අ හථනිය ලං  ් ලං ාය් ලං උග්ර ලං

ජ්)ටජට ලං ගිහි් ලං ති බරජදපද ලං කියජ ලං  පයණපද ලං අපි ලං ාපකකිල්කට ලං

ර්ජ ලංඕජෑ. ලංහපබරපයිව  ලංඅපි ලංනිෂථපපදජ ලංක්රියපදිය ට ලංය්ජ ලංඅද යයිව. ලං

අපට ලං එ  ලං ාපජ  ජ ලං දපයදුණප. ලං ඒ ලං ාජයිව ලං යාපයනි  ලං  පප හපය ලං

භපවිා ය් ලංඉදත් ලංවීජ. ලංඅ ් ලං ් ලංජහ ලං පප ළපද ලං ලංාු ලංභූියක්. ලං ් ලං

ාු ලංභූිය ලංතුළ ලංඅපට ලංඕජෑ ලං ේදල් ලංහදපර්ජ ලංපුළුද්. ලංඅපි ලංනිදපයින ලං

 ිෂික ප් ි  ලං රතිපත්තියක් ලං ක්රියපත්ජ  ලං   ළපත්  ලං ාද ලං ජපා ලං තුජ ලං

හායකි් ලං-කබරජ ලංඅවුු ලංේ ේ ලං පබරයදපරි  ලංජප් තු ලං දජ  පට ලං- ලංජහ ලං

 ්ජ ආ ලං අාථදප්ජ ලං  ජළප ලං  රජ ලං අ ් ලං කුාගි්ජ ලං නිදපර්ජ ලං ලං

පුළුද් ලං  දයිව. ලං එද් ලං ක්රියප පය ් ලං යපශියක් ලං එක්  ලං  ් ලං ජාපති  ලං

ාභපද ලංක්රියපත්ජ  ලං  දප ලංකියජ ලංරප් ාජය ලංජ ේ ලංහද ලංතුළ ලංති බරජ ලං

බරද ලං ජාක් ලං  යි්  ලං ජට ලං  ් ලං අදාථාපද ලං කබරප ලං  ජජ ලං පිළිබරඳද ලං

ඔබරතුජපටත් ලංාථතුතිද්ා ලං දි් ලංජප ලංජදතිජදප  ලංමූකපාජපරූඪ ලංරු ලං

ජ්ීතුජනි. 
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[අ.භප. ලං4.39  

 

රරු රසන්තන ාතුාර ාහතා (නාරිකථ සාවර්ලධනන හා 

නිවාස අාාතය සහ ණණ්ඩු  පාර්ලශ්්වම  රධනාන 

සාවිධනායථුාා) 
(மாண்புமிகு பிரென்ன ரணதுங்க - நகர அபிவிருத்தி மற்றும் 

வீடமமப்பு அமமச்ெரும் அரொங்கக் கட்ெியின் 

முதற்சகாைாொனும்) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga - Minister of Urban 
Development and Housing and Chief Government Whip) 

මූකපාජපරූඪ ලං රු ලං ජ්ීතුජනි  ලං පප් ි ්්තු   ලං සියලු ලං

 ේ පපකජ ලංපක්ෂ ලංනි යෝජාජය ලංදජ ලංපරිින ලංාථාපපිා ලංකිරීජට ලං යෝජිා ලං

ජාපති  ලං ාභපද ලං පිළිබරඳද ලං අද ලං අපි ලං  ් ලං පප් ි ්්තු   ජ ලං ාප ා  ප ලං

 යජදප. ලංජාපති  ලංාභපද ලංදපනි ලංඑ මුතුදක් ලංපිළිබරඳද ලංපසුගිය ලං පකය ලං

පුයපජ ලං ේ පපකජ ලං  ින ප ලංතුළත්  ලංපිටාත් ලං ලංාප ා  ප ලං යජදප ලංඅපි ලං

දපක් ප. ලංපසුගිය ලංජපා ලංකිහිපය ලංතුළ ලංඅයරළ ලංජි් ලංක්රියපත්ජ  ලංවුණු ලං

ජාජාප ලං උේ ඝෝෂණ ලං හප ලං වි යෝධාප ලං තුළත් ලං  ජජ ලං ජාපති  ලං එ මුතුද ලං

පිළිබරඳද ලං ාප ා  ප ලං  ළප. ලං ඒ ලං අනුද ලං හිටපු ලං ජාජපධිපතිතුජපත්  ලං

ද් ාජපජ ලං ජාජපධිපතිතුජපත්  ලං පප් ි ්්තුද ලං නි යෝජාජය ලං  යජ ලං

සියලු ලං  ේ පපකජ ලං පක්ෂ ලං නි යෝජාජය ලං  යජ ලං ජාපති  ලං ාභපදක් ලං

ාථාපපිා ලංකිරීජට ලංඅදහාථ ලං ළප. අග්රපජපායතුජප ලංපසුගිය ලංදදාථ ලංකිහිපය ලං

තුළ ලං ඒ ලං පිළිබරඳද ලං ාප ා  ප ලං දට ලං කිහිපයක් ලං පදත්ද්ජත් ලං  ටයුතු ලං

 ළප. ලං 

මූකපාජපරූඪ ලං රු ලං ජ්ීතුජනි  ලං  ් ලං ජාපති  ලං ාභප   ලං ාායුතිය ලං

පිළිබරඳද ලං ජජ ලං  ජ් ඝ ලං ද  ය් ලං  ාප ලං  ය් ් ලං ජපහප. ලං  ලං සියලු ලං

 ේ පපකජ ලංපක්ෂ ලංඑ තු ලං දකප ලංඅදාපජ ලංද  ය් ලංපපදපත් ව ලංපක්ෂ ලං

ජපය  ලංරැාථවී ් ජ ලංාජයිව ලංජාපති  ලංාභප   ලංාායුතිය ලංපිළිබරඳ ලංාප ා  ප ලං

  ළථ. ලං ඒ ලං ාප ා  ප   ජ ලං අධි පරි ලං බරකය ලං හප ලං  පපදු ලං දරකී් ලං පිළිබරඳ ලං

ාප ා  ප ලං  ළප. ලං ඒ ලං  ුණු ලං එ දයජ  ලං අහදල් ලං  ේ ලංකියකප ලං නි ථචිා ලං

ද  ය් ලංකිය්ජ ලංපුළුද් ජ ලංජපහප. ලංජමුත් ලංඅධි පරි ලංබරකය ලංපිළිබරඳ ලං

 පපදු ලං දරකීජක් ලං ් ට ලංපපදුණප. ලං  ලං   ටි ලං පලීජ  ලංජධය ලං පලීජ ලං

හප ලං  ජ් ඝ ලං  පලීජ ලං ජාපති  ලං රතිපත්තියක් ලං ා්පපදජය ලං කිරීජට ලං ජඟ ලං

 ප්වීජක් ලං  ් ලං ජාපති  ලං ාභප ද් ලං සිදු ලං  ය්ජ ලං පුළුද් ජ ලං

ති බරජදප. ලං  ලං ඒ ලං දප ේජ ලං්් ි  ලංාථාපයිව යණයට ලං අදපළ ලං   ටි ලං හප ලං

ජධය ලං  පලීජ ලං  පපදු ලං අදජ ලං දපඩාටහජක් ලං ා්බර්ධ ය් ලං

එ ඟාපදක් ලං  ලං  ් ලං ජාපති  ලංාභප ද් ලංඇති ලං ය ලංර්ජ ලංපුළුද් ජ ලං

ති බරජදප. ලං අජපාය ලං ජඩුකඩක ආ ලං අජපායදු්  ලං ජාපති  ලං ාභප   ලං

වි  ථෂ ලං  පය දක ලං ාභපපතිදු ලං ාහ ලං  යපවු් ලං ාාවිධපජදක ලං

නිරීක්ෂ ය් ලං ාහභපගි ලං දජ ලං වි  ථෂ ලං රැාථවී් ලං  දනු ද් ලං  ටයුතු ලං

ාාවිධපජය ලං කිරී ් ලං හපකියපදත් ලං  ් ලං ාභපදට ලං ති බරජදප. ලං ්ාශි  ලං

අීවක්ෂණ ලං පය  ලංාභප  ලංයජා ආ ලංමුදල් ලංපිළිබරඳ ලං පය  ලංාභපද  ලංයජා ආ ලං

ගිණු් ලංපිළිබරඳ ලං පය  ලංාභපද  ලං පපදු ලංදයපපපය ලංපිළිබරඳ ලං පය  ලංාභපද ලං

ාහ ලංයජා ආ ලංමුදල් ලංපපකජය ලංසිදු ලං යජ ලංකුජජ ලං හෝ ලං පය  ලංාභපදකි් ලං

දප් ාපදක් ලං පඳවී ් ලංබරකයත් ලං ජජ ලංජාපති  ලංාභපදට ලංහිි ලං දජදප. ලං 

මූකපාජපරූඪ ලං රු ලං ජ්ීතුජනි  ලං අද ලං අ ් ලං යට ලං ්් ි  ලං

අ් බුදය ට ලං මුහුණ ලං දි් ලංසිටිජ ලංනිාප ලං ාජයිව ලං  ් ලං විධියට ලං ජාපති  ලං

ාභපදක් ලං පිහිටුද්ජ ලං අදහාථ ලං   ළථ. ලං ඒ ලං අනුද ලං ාජයිව ලං  ් ලං ජාපති  ලං

ාභපදක් ලංරපජ ලං ති පදක් ලංඇති ලං ද් ්. ලං ජජ ලංජාපති  ලංඑ ඟාපද ලං

පිළිබරඳද ලං පප් ි ්්තුද ලංතුළත්  ලංපප් ි ්්තු ද් ලංපිටත්  ලං ජපධය ලං

තුළත් ලං ාප ලං ළපට ලංාජහය ලං ේ පපකජ ලංපක්ෂ ලංාේභපද ය්ජ ලං ් ලං

ාඳහප ලංඋජ්දුදක් ලංදක්දජදපද  ලං ලංක්රියප ලං යජදපද ලංකියජ ලංාප ය ලංඅපට ලං

ති බරජදප. ලං  ් ලං අ් බුද පරී ලං අදාථාප   ජ  ලං ය ්) ලං ජපය ත්දය ලං භපය ලං

ර්ජ ලං  යෝජාජප ලං  ළ ලං අදාථාප   ජ ලං ඒ ලං අය ලං ජපය ත්දය ලං භපය ලං

රත් ාත් ලංජපහප. ලංඒ ලංා්බර්ධද ලංඔවු් ේ ලංජාදපද ලංවුණත් ලං ් ලංය ්) ලං

ජාජාපද ලං ඒ ලං ාය් ලං පිළිරත් ාත් ලංජපහප. ලං "ඒ ලං අය ේ ලං විසිල් ලං විායයිව  ලං

බරල්ටි ලංජපහප" ලංකියකප ලංාජයිව ලංිනිාථසු ලංකිය් ්. ලංඅපි ලං ් ලං යෝජාජපද ලං

 රජප   ලං ාේභපද ය්. ලං ඒ ලං නිාප ලං  වුු ලං විුේධ ලං වුණත්  ලං  වුු ලං

නිහඬද ලංසිටියත් ලංජාපති  ලං ් ාදයයක් ලං කා ලංාක ප ලං ් ලං යෝජාජපද ලං

ක්රියපත්ජ  ලං ය්ජ ලංඅපි ලංබරකප පප යපත්තු ලං දජදප. 

 මූකපාජපරූඪ ලං රු ලං ජ්ීතුජනි  ලං අපි ලං  ් ලං  යෝජාජපද ලං  ් ලං

ාභපදට ලං  රජප    ලං පප් ි ්්තු   ලං ාප ා  පදට ලං ර්ජ ලං

බරකප පප යපත්තු ලං වු ඩුක  ලං  ් ලං ජාපති  ලං ාභපද ලං ා්බර්ධ ය් ලං දජ ලං

 යෝජාජප  ලං අදහාථ ලං කබරප ලං ර්ජ; ලං  ්  ලං ක්රියපත්ජ  ලං  ළ ලං යුත් ත් ලං

  ප හපජද  ලං  ් ට ලං අපි ලං එක් පසු ලං  ය ලං ර්ජ ලං ඕජෑ ලං  ජපජදපද  ලං

 ්  ් ලං අපි ලං ඈත් ලං  ය්ජ ලං ඕජෑ ලං  ජපජදපද ලං කියජ ලං එ  ලං රපජ ලං

ාප ා  ප ලං ය්ජ. ලංහපබරපයිව  ලංඅද ලංවිපක්ෂ ආ ලංාජහය ලංජ්ීදු ලං ාප ලං

  ළථ ලං ඔවු් ේ ලං  ේ පපකජ ලං ජයපය ලං පත්රය ට ලං අනුදයිව. ලං ාජහය ලං

ජ්ීදු ලංකි දප  ලං " ් ලං්ඩුක්දට ලංජාජ ලංදයජක් ලංජපහප. ලං ද් ාජපජ ලං

ජාජපධිපතිතුජපට ලං ජාජ ලං දයජක් ලං ජපහප" ලං කියකප. ලං ජජ ලං මීට ලං ඉාථාය ලං

 දකපත් ලං  ් ලං ාභප   ජ ලං කියකප ලං ති බරජදප  ලං  ් ලං  පයණය ලං රපජ. ලං

හිටපු ලං ජාජපධිපතිතුජපට ලං හපටජදකක්ෂය  ලං ජාජ ලං දයජක් ලං තිබුණප. ලං

එතුජප ලං ජාජපධිපති ලංධුයය ලං දජකප ලං ගියප. ලං ඒ ලං රපජ ලං අපි ලං ාප ලං ය් ් ලං

ජපහප. ලංඑ හජ ලංජ් ලංඒ ලංජාජ ලංදයජ ලංඅපට ලංඅහිි ලං ද්ජ ලංඇති. ලංහපබරපයිව  ලං

හපටඅටකක්ෂයක් ලං ජාජාපද ලං  ්දය ලං  ජකප ලං  ් ලං පප් ි ්්තුදට ලං

ජ්ීදු ලං -ඔවු් ේ ලංනි යෝජිාය්- ලංපත් ලං යකප ලංඑදප ලංති බරජදප. ලං

ඒ ලංනි යෝජාජය ලංාදජත් ලං ් ලංපප් ි ්්තුද ලංතුළ ලංති බරජදප. ලංඑ හජ ලං

ජ් ලං පටදත් ලංකිය්ජ ලංබරපහප  ලංඅපට ලංජාජ ලංදයජක් ලංජපහප ලං ලංකියකප. ලං 

ාජහය ලං අය ලං උත්ාපහ ලං  ළප  ලං IMF දප් ාපද ලං ාදජත් ලං හාරකප ලං

ති බරජදපය ලං කිය්ජ. ලං හපබරපයිව  ලං මුදල් ලං ක් ෂථත්ර ආ ලං  ටයුතතු ලං  යජ ලං

අ ් ලං හිටපු ලං ඇජතිදු  ලං  ් ලං ා්බර්ධද ලං ද්ජප ලං අය ලං කිය් ් ලං

 ජප ක්ද? ලං IMF දප් ාපද ලං පප් ි ්්තුදට ලං ඉිනරිපත් ලං  ය්ජ ලං

පුළුද්. ලං ජාජපධිපතිතුජප ලං පපහපිනිද ලං කි දප  ලං "IMF දප් ාපද ලං ඒ ලං

 ිටුදට ලංදප්ජපට ලංපසුද ලංාජයිව ලංර්ජ ලංපුළුද් ලං ද් ්" ලංකියකප. ලං

මූකපාජපරූඪ ලංරු ලංජ්ීතුජනි  ලං ලංජාපති  ලංාභපද ලංරපජ ලං ජාපජ ලං ාප ලං

 යජ ලං  පට ලං ාජහය ලං අ්ාදප ජ ලං  ේ පපකජ ලං පක්ෂදක ලං අය  ලං

අ්ාදප ජ්ට ලං උද  ලං  යපු ලං ාජහය ලං අය ලං හපජ ලං තිාථ ාථජ ලං ජාජ ලං දයජ ලං

රපජ ලං කිය්ජ ලං රත්ාප. ලං ඒ යිව ලං ජප ලං ඒ ලං  පයණපද ලං පපහපිනි ලං   ළථ. ලං

්ඩුක් ලංපක්ෂය ලංහපටියට ලංඅපට ලංපපහපිනි ලංජාජ ලංදයජක් ලංති බරජදප. ලංඒ ලං

දප ේජ ලං ජාජපධිපතිතුජප ලං දයදාථාපනුකූකද ලං  ් ලං පප් ි ්්තු   ලං

 දසිය ලං විසිපාථ දජප ලං අාරි් ලං  ාෝයප ලං රත්ා ලං    ජක්. ලං ඒ ලං නිාප ලං

එතුජපට ලංඒ ලංාජතු ්  ලං ටයුතු ලංකිරී ් ලංබරකය ලංති බරජදප. ලං 

ඊළඟට  ලං අයරළ ුද් ලං රපජ ලං  ාප ලං  ළප. ලං අපි ලං පපහපිනිද ලං

කියජදප  ලංාජහය ලංඅයරළ ු දෝ ලංාපජ පමීද ලංඅයරළ ලං  ළථ  ලංාජ් ලං

මුහුණ ලං දජ ලං්් ි  ලංඅ් බුදයත් ලංඑක්  ලං ් ලංය ්) ලං system change 
එ ක් ලං  ය්ජ ලං ඕජෑය ලං කියකප ලං හිාප රජ ලං බරද. ලං  රෝසපභය ලං

යපජාපක්ෂ ලං හිටපු ලං ජාජපධිපතිතුජප ලං system change එ  ට ලං ාජයිව ලං

 ටයුතු ලං  ළථ. ලං ජමුත් ලං ් ලං ය ්) ලං ජාජාපද ලංඒ ලං system change එ  ලං

පිළිර්ජ ලං සූදපජ් ලං වු ඩුක ලංජපහප. ලං  පබරනි  ලං  පප හපය ලං ර ථජ ආ ජ ලං

හප ජෝජ ලං කියජදප  ලං අපට ලං දපරැේදක් ලං වුණපය ලං කියකප. ලං ජජ ලං එය ලං ඊට ලං

දඩප ලං  දජාථ ලං විධිය ටයිව ලං දකි් ්  ලං මූකපාජපරූඪ ලං රු ලං

ජ්ීතුජනි. ලං එතුජප ලං  රජපපු ලං  යෝජාජපද ලං  හපඳයිව. ලං හපබරපයිව  ලං ඒ  ලං

ක්රියපත්ජ  ලං  යේ ජ ලං ඒ ලං system change එ ට ලං ිනිාථසු ලං  පජති ලං

වු ඩුක ලං ජපහප. ලං යාපයනි  ලං  පප හපය ලං  ර්දජ ලං ාජපර්දි් ලං

 ්ප් ලං ර්ජ ලං ාජහය ලං නිකධපරි් ලං ඒ ලං දපඩ ලං පිළි දළ ලං අාප් ා  ලං

 ළප. ලංවිපක්ෂ ආ ලංාජහය ලං ඩුකඩපය් ලංඒ ට ලංඋල්ප්ද් ලංදු්ජප. ලං 

අ ් ලංපළපා ලංදකුර් ලං යෝගී් ලංරපජ ලං දදපදත් ලං ාප ලං ජපවුණු ලං

පළපාක්  ලංමූකපාජපරූඪ ලංරු ලංජ්ීතුජනි. ලංජමුත්  ලංපසුගිය ලංදදාථදක ලං

ිනුද් රපඩ ලං  යෝහ ල් ලං දදදයදයයප ලං කි දප  ලං "දදදයදු ලං

ඉල්ලී් ලං  යජදප ලං අ ් ලං  යෝහකට ලං dialysis machine එ ක් ලං

අය රජ ලං  ද්ජ ලං කියකප" ලං යනු ද්. ලං  ජ හජ ලං system change 
එ ට ලං ය්ජ ලං ඕජෑ. ලං  ්  ලං  ද්ජ ලං ඕජෑ ලං  දයක්. ලං හිටපු ලං

ජාජපධිපතිතුජප ලං  ේශීය ලං නිෂථපපදජදකට ලං ාපජක් ලං  ද්ජ ලං උත්ාපහ ලං

 ළප. ලංජමුත් ලංඒ  ලංපිළිර්ජ ලංඅ ් ලංය ්) ලංඅය ලංසූදපජ් ලංවු ඩුක ලංජපහප. ලං

ජට ලං ජා යිව  ලං එදප ලං 1 99 ජ ලං  ේ පපකජ ලං  දජා ලං ඇති ලං දජ  පට  ලං

සිරිජප දෝ ලංබරඩුකඩපයජපය  ලංජපතිනිය ලං ය රජ ලං්පු ලංදපඩ ලංපිළි දළ ලං

ඉිනරියට ලං  රජ ලංය්ජ ලංහ්බර ලං වු ඩුක ලංජපහප. ලං ිනිසු්ට ලං  ාප ාථජාාථ ලං
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 ප්නුදප; ලං  බ් ් ලං  ප්නුදප. ලං ඒදප ලං  ප්දකප ලං ාජයිව ලං එදප ලං  ් ලං

ය ්) ලං ්් ි  ලං රජය ලං  දජාථ ලං   ළථ. ලං අපට ලං දපයදුණු ලං ාප් ලං

 බරප හපජයක් ලංති බරජදප. ලංඑදප ලං ජදප ලං පක ලං.දජපද ලංතුළ ලං ් ලංයට ලං ් ලං

ාත්ත්දයට ලංපත් ලං ද්ජ ලං හථතුද ලං  ලං ් ලං දසිය ලංවිසිපාථ දජප ලංකියකප ලං

 ් ලංපප් ි ්්තුද ලංනි යෝජාජය ලං යජ ලංඅයටත් ලං දපාථ ලංකියජදප; ලං 

 ් ලං ාභප   ලං ඉ්ජ ලං අයටත් ලං  දපාථ ලං කියජදප. ලං හපබරපයිව  ලං ඒ ට ලං

හිටපු ලං  ේ පපකජඥ යෝ ලං දප ේජ ලං යපජාය ලංනිකධපරිනුත් ලං දරකිය්ජ ලං

ඕජෑ. ලං අවුුේද ට ලං ශිෂය යෝ ලං 1 222  ලං විාය ලං පිරිාක් ලං

වි ථදවිදයපකදි් ලංඑළියට ලංඑජදප. ලංඒ ලංඑළියට ලංඑජ ලංහපජ ලංවි ථදවිදයපක ලං

ශිෂය යකුටජ ලංඅපි ලංයජා ආ ලංරැකියපදක් ලංකබරප ලං දජදප. ලංඒ ලංරැකියප ලංකබරප ලං

ර්ජප ලං අය ලං ාජයිව ලං අද ලං අජපායපා  ලං  ල් ්දු ලං විධියට ලං ඉ් ්; ලං

අජපායපා දක ලං planning divisionsදක ලං ඉ් ්; ලං accounting 
sectionsදක ලංaccountantsකප ලංහපටියට ලං ටයුතු ලං ය් ්. ලංඒ ලංඅයත් ලං

 ් ලංාත්ත්දයට ලංමුහුණ ලංදු්ජප. ලංදපරැේදක් ලංවුණප ලංජ්  ලංඅපි ලංහප ජෝජ ලං

අති් ලංඒ ලං දපරැේද ලං  දකප ලං ති බරජදප. ලං ඒ ලං දපරැේද ලංනිදපරැින ලං යර්ජ ලං

ාජයිව ලං ජාපති  ලං ාභපදක් ලං හදකප ලං විනිවිදභපදයකි් ලං යුතුද ලං  ටයුතු ලං

 ය්ජ ලං අපි ලං  යෝජාජප ලං  ය් ්. ලං ාජහය ලං අය ලං කි දප  ලං " ් ලං

්ඩුක්   ලං ඉ්ජ ලං අය ලං දාචප ලං  යජදප" ලං කියකප. ලං දාචපදක් ලං  යකප ලං

ති බරජදප ලං ජ් ලං නි ් ලං  යිවය ලං රහ් ් ලං ජපතිද  ලං නිදට යෝ ලං

 ද් ් ලං ජපතුද ලං   ප්දක් ලං ඇතුද ලං ගිහිල්කප ලං අදපළ ලං ාප්දකට ලං

පපිණිි ලං  ය්ජ. ලං එා  පට ලං ඒදප ලං විභපර ලං  යකප ලං ඒ ලං දාචප ලං  යපු ලං

අයට ලංදඬුද් ලං ද්ජ ලං ලංපුළුද්  ලංමූකපාජපරූඪ ලංරු ලංජ්ීතුජනි. 

ජජ ලං  ් ලං කියජ ලං  පයණය ලං අ ් ලං විපක්ෂ ආ ලං රධපජ ලං

ාාවිධපය තුජපත් ලං පිළිරීතවි. ලං හප ජෝජ ලං උ ේ ලං දු   ලං ාජයිව ලං  ාප ලං

 ය් ්. ලං ජප ද  ලංඋ ේ ලංදු   ලං ාප ලං යජ ලංඒදප ලංජාජජපධයදක ලං

වි ප ය ලං දජදප. ලංදහ ලං ද ජක් ලං ාප ලං  ළපත් ලංඑයිව් ලංජද ලං ද ජක් ලං

 ාප ලං ය් ් ලංඑ ජ ලං ේ. ලංඅපි ලං පකය ලංජපාථති ලං යජදප ලංකියකප ලංඒ ලං

අය ලංකියජදප. ලං ඒ ලං අය ලං ාප ලං ය ය ලං අපට ලංකියජදප ලං පකය ලංජපාථති ලං

 යජදප ලංකියකප. ලංඒ ලංනිාප ලංඅපි ලංඉල්ලීජක් ලං යජදප ලංඒ ලංඅය ර්  ලං ් ලං

 යෝජාජපද ලං ක්රියපත්ජ  ලංකිරීජ ලං ාඳහප ලං ාේභපද ය් ලං එ තු ලං  ද්ජ ලං ලං

කියකප. ලංඅ්ා්  පලීජ ලං්ඩුක්දක් ලංද  ලංා් ද ලංපපක්ෂික  ලං්ඩුක්දක් ලංද  ලං

 ජප ක් ලංද ලංකියජ ලංඑ  ලංඅපි ලංී්දු ලං ය්ජ ලංඕජෑ. ලංඅපි ලංපසුගිය ලංදදාථ ලං

ටි ක්ජ ලං ඒ ලං රපජ ලං  ාප ලං  ළප. ලං අ්ා්  පලීජ ලං ්ඩුක් ලං පිහිටුද්ජ ලං

ඕජෑය ලංකි දප. ලංා් දපපක්ෂික  ලං්ඩුක් ලංබිහි ලං ය්ජ ලංඕජෑය ලංකි දප. ලං

ජාපති  ලංාභපදට ලංඋ්පප්ජය ලං ද්ජ ලංඅද ලං  බරප හෝ ලං  ද ජක් ලං ාප ලං

 යජදප. ලං එ  ලං පක්ෂයක් ලං කියජදප  ලං "අපි ලං ාජයිව ලං ඒ  ලං  යෝජාජප ලං

  ළථ" ලං කියකප. ලං ාදත් ලං පක්ෂයක් ලං කියජදප  ලං " ලං ජපහප  ලං අපි ලං ාජයිව ලං

 යෝජාජප ලං  ළථ" ලංකියකප. ලං වුු ලං යෝජාජප ලං ළත්  ලංයටට ලං හපඳක් ලංසිදු ලං

 දජදප ලංජ් ලංර ථජයක් ලංජපහප. ලංඒ  ලංාජයිව ලංසිදුවිය ලංයුත් ත්. ලං ලං 

ජාපති  ලං ාභප   ලං ාායුති ආ ලං ය් ලං  දජාක් ලං  ය්ජ ලං  යෝජාජප ලං

වුණප. ලං අපට ලං ඒ  ලං ර ථජයක් ලං  ජප දයිව. ලං ජාපති  ලං ාභප   ලං ාායුතිය ලං

 දජාථ ලං  ය්ජ ලං ඕජෑ ලං ජ් ලං අපට ලං ඒ  ලං  ය්ජ ලං පුළුද්. ලං රු ලං

අග්රපජපායතුජපත් ලං සියලු ලං  ේ පපකජ ලං පක්ෂත් ලං එ ඟ ලං වුණප  ලං ඒ  ලං

 දජාථ ලං  ය්ජ ලං ඕජෑ ලං ජ් ලං  දජාථ ලං  යමු ලං කියකප. ලං ීතතියක් ලං

හදප රජ  ලං " ජා චයයිව" ලංකියකප ලංඒ ක් ලංජපහප. ලංඑහි ලංාායුතිය ලං දජාථ ලං

 ය්ජ ලං ඕජෑ ලං ජ් ලං අපට ලං ඒ  ලං  ය්ජ ලං පුළුද්. ලං අපි ලං

ජපතිදයණ ය් ලං ජායග්රහණය ලං කපබුදපට ලං පාථ ාථ ලං ්ඩුක් ලං පක්ෂය ලං

නි යෝජාජය ලං  යජ ලං ජ්ීදු් ලං 145 ද ජක් ලං හිටියප. ලං අද ලං

පපහපිනිද ලං  ් ලං ්ඩුක්ද ලං නි යෝජාජය ලං  යජ ලං අය ලං 106 ද ජක් ලං

ඉ්ජදප. ලං අද ලං  ාප ලං  යජදප ලං ඇජති ් ලං  ජපු ලං එ  ලං රපජ; ලං යපජාය ලං

ඇජපති ් ලං  ජපු ලං එ  ලං රපජ. ලං අපි ලං  යෝජාජප ලං  ළප  ලං ඇවිල්කප ලං  ් ලං

්ඩුක්   ලංඇජපති ් ලංඅයර්ජ ලංකියකප; ලංයපජාය ලංඇජති ් ලංඅයර්ජ ලං

කියකප. ලං එ ට ලං එ තු දකප ලං රජජක් ලං යමු ලං කියකප ලං අපි ලං  යෝජාජප ලං

 ළපජ  ලං ඒ  ලං  ළථ ලංජපහප. ලං ාජහය ලං  ේ පපකජ ලංපක්ෂ  ලං ඔවු් ේජ ලං

නි යෝජිා යෝ ලං  ් ලං ්ඩුක්   ලං ඇජති ් ලං ර්ජදප  ලං යපජාය ලං ලං

ඇජති ් ලංර්ජදප ලංකියකප ලංඒ ට ලංවිුේධද ලං ාප ලං යජදප. ලංඑ හජ ලං

 දපත් ලං ජයිව ලං දප ේ ලං  ටයුතු ලං  යකප ලං හරිය් ් ලං ජපහප  ලං

මූකපාජපරූඪ ලංරු ලංජ්ීතුජනි. ලං 

 සියලු ලං දජප ලංඑ තු දකප ලංඑ  ලංජාය  ලංඉඳ රජ ලං ටයුතු ලංකිරීජ ලං

ාජයිව ලං ් ලංජාපති  ලංාභපද ලංපිහිටුවී ් ලංඅයමුණ ලං දකප ලංති බර් ්. ලංඅපි ලං

පක්ෂයක් ලං හපටියටත්  ලං ්ඩුක්දක් ලං හපටියටත් ලං  ් ලං ජාපති  ලං ාභපද ලං

ා්බර්ධ ය් ලං ධජපත්ජ ද ලං හිාජදප ලං විායක් ලං  ජප දයිව  ලං

ජාජාපද ේ ලං බරකප පප යපත්තු ලං ඉටු ලං  ය්ජ ලං ඒ ලං තුළි් ලං  ටයුතු ලං

 ය්ජ ලං අපි ලං ා්ූ් ණ ලංාහ යෝරය ලංකබරප ලං  දජදප. ලං අයරළය ලංනිාප ලං

 ්දප ලං  යජදප ලං  ජප දයිව. ලං අයරළ ආ ලං ාපජ පමී ලං අයරළ ු දෝ ලං

හිටියප; ලං කු් පය යෝ ලං හිටියප; ලං රාජාප පය යෝ ලං හිටියප; ලං

ජා  පල්ක පය යෝ ලං හිටියප. ලං අයරළයට ලං ා්බර්ධ ලං වුණු ලං අය ේ ලං

දපහජ ලං අද ලං කුුණෑරක ලං විසි් ලං  පපලීසිය ලං අත්අඩාගුදට ලං අය රජ ලං

ති බරජදපය ලංකියජදප. ලංජාජපධිපති ලං ල් ් ලං ප් යපකය ලංද ්) ලංතිබුණු ලං

දපට ලංරකදප ලං රජ ලංගිය ලංඅය ලං  ප හපජද ලංාපජ පමී ලංඅයරළ ුද් ලං

 ද් ්  ලං මූකපාජපරූඪ ලං රු ලං ජ්ීතුජනි? ලං ිනිසු්ද ලං ජය්ජ ලං

 ටයුතු ලං  යපු ලං අය ලං   ප හපජද ලං ාපජ පමී ලං අයරළ ුද් ලං

 ද් ්? ලං  ලංබී ලංරත්තු  ලංරාජාප ලංරහජ ලංඅයරළ පය යෝ ලංකියජ ලංහි්දප ලං

 ජප දයිව  ලං ය ්) ලං බුේධිජතු්  ලං වියතු් ලං ඒ ලං දප ේජ ලං යජක් ලං  ජක් ලං

ද්ජප ලං පප ළප ලං   ලංපය ලංරහකප ලංඉ්ජ ලංිනිාථසු ලංඑ තු දකප ලං යජ ලං

 යෝජාජපදකට ලං ඇහු් ් ලං  ජකප ලං  ටයුතු ලං  ය්ජ ලං පුළුද් ලං ජාපති  ලං

ාභපදක් ලංාජයිව ලංඅපි ලංනි් ජපණය ලං ය් ්. ලං 

ජජ ලංමීට ලංදඩප ලං ජ් ඝද ලං ාප ලං ය්ජ ලංබරකප පප යපත්තු ලං ද් ් ලං

ජපහප. ලං ජාපති  ලං ාභපද ලං හද්ජ ලං අරජපතිතුජප ලං  රජ ලං යජ ලං

දපඩපිළි දළට ලං සියලු ලං  දජප ේජ ලං ාහ යෝරය ලංකබරප ලං  ද්ජ. ලං රු ලං

ජාජපධිපතිතුජප ලං -යනිල් ලං විරජසිාහ ලං ජහත්ජයප- ලං විපක්ෂ ආ ලං ඉ්ජ ලං

 බරප හෝ ලං  ද ජකු ේ ලං ජපය යප. ලං ඔවු් ලං එතුජප ලං එක්  ලං  ටයුතු ලං

 ළප. ලංඒ ලං පක ආ ලං ටයුතු ලං යජ  පට ලංඑතුජප ලං හපඳයිව. ලංදප් ලංඅපිත් ලං

එක්  ලං  ටයුතු ලං  යජ ලං   පට ලං එතුජපට ලං  දපාථ ලං කියජදප. ලං එ හජ ලං

 ජපවී  ලංඑ තු දකප ලං ටයුතු ලං යමු ලං ලංකියජ ලං්යපධජපද ලං යි් ලංජප ලං

නිහඬ ලං දජදප. ලං බරප හපජ ලංාථතුතියිව. ලං 
 
රශ්්නය විාසන ලදින්ත  සභා සේාත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
 
 

ථේතැබීා 
ஒத்திமவப்பு 

ADJOURNMENT 

 

රරු රසන්තන ාතුාර ාහතා  
(மாண்புமிகு பிரென்ன ரணதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

මූකපාජපරූඪ ලං රු ලං ජ්ීතුජනි  ලං "පප් ි ්්තුද ලං දප් ලං  ල් ලං

ාපබිය ලංයුතුය" ලංයිව ලංජප ලං යෝජාජප ලං යජදප. 
 

රශ්්නය විාසන ලදින්ත  සභා සේාත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
පාර්ලිමේන්තුව ඊට අනුූලලව අ. භා. 4.51ට  2022 සැප්තැේබර්ල 

21වන බදාදා පූ. භා. 9.30 වන මත් ථේ ගිම ය. 
அதன்படி பி. ப. 4.51 மணிக்குப் பாராளுமன்றம், 2022  

செப்சரம்பர் 21, புதன்கிழமம மு. ப. 9.30 மணிவமர 

ஒத்திமவக்கப்பட்டது. 

Parliament adjourned accordingly at 4.51 p.m. until 9.30 a.m. on 
Wednesday, 21st September, 2022. 
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[රු ලංරා්ජ ලංයණතුාර ලං ලංජහාප  



 

 

 

 

 

 

සැ.යු. 
 
 ජජ ලංදප් ාප   ලංඅදාපජ ලංමුද්රණය ලංාඳහප ලංාථදකීය ලංනිදපයින ලං ළ ලංයුතු ලංාප් ලංදක්දනු ලංරිසි ලංජ්ී් ලංි් ලංපිටපාක් ලං රජ ලංනිදපයින ලං ළ ලංයුතු ලං
් පයය ලංඑහි ලංපපහපිනිද ලංකකුණු ලං  පට  ලංපිටපා ලංකපබී ලං දාතියක් ලං ජපඉක්ජදප ලංහැන්තසාඩ් ලංාාාථ පය  ලං දා ලංකප බරජ ලං ාථ ලංඑවිය ලංයුතුය. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குறிப்பு 
 

உறுப்பினர் இறுதிப் பதிப்பிற் செய்யவிரும்பும் பிமழ திருத்தங்கமளத் தமது பிரதியில் சதளிவாகக் குறித்து அதமனப் பிமழ 

திருத்தப்படாத பிரதி கிமடத்த இரு வாரங்களுள் ஹன்ொட் பதிப்பாெிாியருக்கு அனுப்புதல் சவண்டும். 
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ිල  ජ රත හැථ. 
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